
Dieva dāvana

Jēzus sacīja: „Ja tu zinātu par Dieva dāvanu (..), tad tu būtu 
Viņu lūgusi, un Viņš būtu tev to devis.” (Jāņa ev. 4:10)

Ziemassvētki ir brīnišķīgs un unikāls laiks, kad visus 
cilvēkus pārņem labestība, kad cits citam esam gatavi 
piedot, otru sveicināt un laipni pasmaidīt. Ziemassvētku 
laika vērtību bieži nosaka pēc sajūtām, bet šiem svētkiem ir 
arī dziļa nozīme. Ir daudz cilvēku, kuri Ziemassvētkos 
apdāvina cits citu, bet ne visi zina, ka Ziemassvētkos ir 
sagatavota dāvana, kuru var palūgt un kuru iedod Dievs.

Kad Jēzus, no Dieva nācis, runā par savas dzīves 
uzdevumu, Viņš to nosauc par dāvanu tiem, kuri Viņu 
satiks: „Ja tu zinātu par Dieva dāvanu...”. Katra draudze 
šajā laikā piepilda lielu misiju – pasludina, kā tikt pie šīs 
dāvanas. Lielais Ziemassvētku iespaids pasaulē atklāj, ka 
Dievam neviens nav vienaldzīgs. Lūkas evaņģēlijā lasām 
par Romas un Sīrijas pārvaldniekiem, par ganiem, par 
Jāzepu un Mariju. Tas rāda, ka Dievs ir gribējis 
Ziemassvētku vēsti aiznest pie karaļiem un pārvaldniekiem, 

pie tiem, kas dara savu ikdienas darbu, un pie tiem, kuri ir 
Dieva valstības pusē. Viņš to grib darīt tik pieejamu, jo kūtī 
Betlēmē drīkst ienākt ikviens. Kad Dievs pasniedz dāvanu, 
Viņš domā par attiecībām. Dievs mums kā dāvanu devis 
savu Dēlu. Ar to Viņš gribēja teikt: „Nāc ģimenē!”

Dievs ar Jēzu Kristu pasniedz grēku piedošanas dāvanu – 
mums ir ceļš, kā iegūt mieru sirdī, mieru ar cilvēkiem un 
atjaunotas attiecības ar Dievu.

Ziemassvētkos Dievs pastiepj roku ikvienam un saka: 
„Es tevi aicinu. Es tevi sūtu. Es tevi gribu lietot. Tava dzīve 
Man ir vajadzīga.” Un apustulis Pāvils, to satvēris, izsaucas: 
„Paldies Dievam par Viņa neizsakāmo dāvanu!” Viņš 
ierauga Jēzus Kristus nākšanu pasaulē kā apdāvināšanu, 
kas maina visu dzīvi, padarot to par bagātību krātuvi caur 
Jēzu Kristu.
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K A T R A  P A Š A  I Z V Ē L E

Kā rakstīju „Baptistu Vēstneša” janvāra 
numurā, garīgās disciplīnas ir līdzekļi, kas 
palīdz saņemt Dieva žēlastību, kura mūs 
maina, padarot arvien līdzīgākus Kristum. 
Kristus līdzība ir Dievs manas dzīves 
centrā, Viņa sirdsattieksme, rakstura 
īpašības, vērtības, mērķi un motivācija 
manos visdziļākajos dziļumos. Kristus 
līdzība nav ne skaisti izplānotas un 
īstenotas „pareizās” aktivitātes, nedz arī 
situācijai piemērotākā garīgā „maska”. 
Kristus līdzības tapšana manī prasa 
dziļas pārmaiņas manī – tāda ir 
izaugsmes būtība. Šīs pārmaiņas 
atspoguļosies manās aktivitātēs un 
uzvedībā dažādās situācijās. Bet tās 
notiks manī, tur, kur Dieva Gars satiekas ar 
manējo. Taču tā vienīgā spēj mūs mainīt. 
Garīgās disciplīnas, ja tā drīkst teikt, palīdz 
mums „ļauties” un „atvērties” Dieva Gara 
darbam mūsos. 

Noslēdzot šo gadu, Jūsu priekšā ir izvēle. 
Jūs varat izvēlēties atcerēties to kā laiku, 
kad Jums ne pārāk sanācis kļūt 
līdzīgākam Kristum. Vai Jūs varat izvēlēties 
to atcerēties kā laiku, kad Dievs ir Jums 
devis jaunus iesākumus, palīdzējis spert 
niecīgus solīšus pretī Kristus briedumam 
vai vienkārši bijis līdzās. Izvēlieties gudri – 
izvēlieties patiesību. 

Ja šis gads bijis Dieva laiks Jūsu dzīvē, 
tad mums ir iemesls būt Viņam 
pateicīgiem. Kā savā grāmatā „Jauns 
sākums Kristū” raksta Vollijs Skūns, 
kristieši ir pateicīgi ļaudis, kuri „aizvien 
skaidrāk saprot un apzinās, ka viņi neko 
nevar nopelnīt un ka itin viss ir mīlošā 
Tēva žēlastības dāvana. Ik elpas vilciens 
un sirdspuksts, ik zieds un zvaigzne, kas 
mirdz, ir Viņa dāvana mums, ..” (autora 
izcēlumi, 105. lpp.)

Vollijs Skūns uzsver, ka pateicība ietver ne 
tikai pateikšanos Dievam par to, ko Viņš ir 
darījis un dara mums un mūsu labā. 
Pateicība ietver arī „Dieva slavēšanu, 
pielūgšanu un pateikšanos par to, kas 
Viņš ir Savā būtībā”. Mēs pateicamies 
Dievam par Viņa raksturu, īpašībām un 
personību, apzinoties, ka „Viņš nemainīgi 
ir visvarens, visu zinošs un gudrs Dievs”. 
Pateikšanās Dievam par Viņu pašu ir 

mūžīga – jo mēs pievienojamies eņģeļiem, 
kas nemitīgi slavē Dievu Viņa troņa priekšā 
(Jāņa Atklāsmes 4:10-11, 5:12-14). Un tā ir 
bez nosacījumiem („Es Tevi slavēšu, 
ja...”), bez personiska aprēķina: „Tas 
nozīmē pateikties un slavēt Dievu tāpēc, 
ka, būdams vienīgais patiesais un dzīvais 
Dievs, Viņš ir tā cienīgs. Jo vairāk mēs 

sapratīsim savu cilvēka stāvokli un to, ka 
Viņš ir Dievs, jo vairāk no mūsu dzīves un 
lūpām plūdīs slava un pateicība.” (autora 
izcēlumi, 106. lpp.)

I E M E S L I ,  L A I  P A T E I K T O S

Ir daudz Dieva rakstura šķautņu un 
īpašību, par kurām Viņam pateikties. No 
Vollija Skūna minētajiem pateicības 
iemesliem vēlos izcelt vienu: tas, ko Dievs 
spēj. Šeit tikai daļa no tā:

Atskatoties uz 2015. gadu, kādu Jūs esat 
iepazinuši un piedzīvojuši Dievu, vingrino-
ties garīgajās disciplīnās? Kāds ir Dievs, 

kuru iepazīstam un kuram kalpojam? Ko 
Viņš spējis Jūsu sirdī, draudzē, darbavietā 
un kalpošanā? Par ko Jūs katrs un kopīgi 
kā draudze esat Viņam pateicīgi? Par kādu 
Viņa rakstura šķautni vai īpašību Jums 
gribas Viņam pateikties mūžīgi? 

To, kādu es Dievu esmu iepazinusi šajā 
gadā, ļoti precīzi raksturo Henrija Nouvena 
(1932–1996), holandiešu katoļu priestera, 
teologa un daudzu grāmatu autora vārdi. 
Viņš saka, ka pastāv divas patiesības, 
kurām ir vērts pieķerties. Pirmā – „Dievs ir 
apsolījis, ka tu saņemsi mīlestību, kuru 
meklē”. Un otrā – „Dievs uzticīgi pilda šo 
apsolījumu”. Nouvens mudina: „Beidz 
klejot apkārt, bet atgriezies mājās un 
uzticies, ka Dievs dos to, kas tev 
nepieciešams.” Mājas viņam ir vieta, kur 
esam patiesā drošībā, vienmēr gribēti un 

gaidīti. Ir laiks „klejot” apkārt pa pasauli un 
meklēt to mīlestību, pēc kuras ilgojas 
mana sirds. Bet ir arī laiks atgriezties 
mājās – pie visas mīlestības Pirmavota, 
norimt un uzticēties, ka Dievs dod un dos 
visas ilgas piepildošu mīlestību. Vai caur 
cilvēkiem, vai ne – tas paliek Viņa ziņā. 
Mans Dievs SPĒJ mani mīlēt tā, ka man 
pietiek un paliek pāri, lai dāvātu Viņa 
mīlestību citiem.

Lai Dievs, kurš spēj daudz vairāk, nekā 
mēs saprotam, Jūs svētī un pasargā 
2016. gadā!

Paldies, DievsLĪVA FOKROTE
BPI PASTORĀLĀS KALPOŠANAS  
PROGRAMMAS VADĪTĀJA

Aizejošā gada laikā „Baptistu Vēstnesis” aicināja mūs labāk iepazīt, pārdomāt un praktizēt garīgās disciplīnas. 
Ar vairāku mūsu draudžu pārstāvju palīdzību esam aplūkojuši tādas disciplīnas kā Dieva vārda studēšana 
(mācītājs Mārtiņš Balodis), gavēnis un lūgšana (mācītājs Dainis Pandars), svētku svinēšana (mācītājs Kaspars 
Šterns), vienkāršība (sludinātājs Andis Smelte), pakļaušanās (sludinātājs Mārcis Dejus), sadraudzība un vienatne 
(Līva Fokrote), kalpošana (mācītājs Mārcis Zīverts), lūgšana (draudžu dibinātājs Tomass Šulcs), slepenība un 
upurēšanās (sludinātājs Ilvars Ieviņš). Paldies autoriem, kuri bagātināja mūs ar savu skaidrojumu par garīgo 
disciplīnu nozīmīgumu un aktualitāti mūsdienās. Paldies Dievam par katra rakstītāja unikālo skatījumu.

Dievs spēj palikt uzticīgs man un ikvienam Savam apsolījumam.  
(1. Korintiešiem 1:9; 1. Tesaloniķiešiem 5:24)

Dievs spēj ar Savu Garu darīt man saprotamu Savu vārdu. (Jāņa 16:13-15)

Dievs spēj nekad vairs nepieminēt manus grēkus. (Psalmi 103:12-13)

Dievs spēj mani pasargāt grēka tuvumā un atklāt sātana viltīgos nodomus.  
(2. Tesaloniķiešiem 3:1-3)

Dievs spēj dot perspektīvu manai dzīvei. (Filipiešiem 3:20-21)

Dievs spēj ik dienu vadīt manus ceļus saskaņā ar Savu labo gribu. (Filipiešiem 2:13)

Dievs spēj padarīt Savu darbu manī līdz dienai, kad paņems mani debesīs. 
(Filipiešiem 1:6)

Dievs spēj paveikt daudz vairāk, nekā spēju iedomāties, lūgt vai saprast.  
(Efeziešiem 3:20)

Dievs spēj nekad nemainīties. (Ebrejiem 13:8)

Dievs spēj zināt visu un īstenot Savus nodomus tagad un turpmāk.  
(Efeziešiem 1:3-14)

Kristieši ir pateicīgi 
ļaudis, kuri „aizvien 
skaidrāk apzinās, ka viņi 
neko nevar nopelnīt un 
ka itin viss ir mīlošā Tēva 
žēlastības dāvana”.
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Oktobra beigās svētdienskolotāji satikās mācību un 
atpūtas nometnē „Patiesības dārzs”. Par nometnē 
notikušo un piedzīvoto tapa dalībnieku rakstīta 
kopīga dienasgrāmata. Ar fragmentiem no tās 
iepazīstinām arī jūs.

P I E K T D I E N A ,  2 3 .  O K T O B R I S

Ceļš, lietus, nogurums... Ierodamies Rāmavas muižā, kur šajā 
nedēļas nogalē tiks kopts „Patiesības dārzs”. Mīļas 
atkalsatikšanās, vakariņas, sarunas un tad laiks, kurā BPI 
Timoteja skolas dalībnieču Lauras Kļaviņas un Lāsmas 
Kozlovskas vadībā iepazīstam un iepazīstot analizējam – kāds ir 
Gara auglis, kas aug Patiesības dārzā, kad esam atzinuši Kristu 
un patiesības evaņģēliju. Sirdis ir atvērtas saklausīt, pārdomāt, 
strādāt, lai bērniem svētdienskolā ir vadītājs, kura Patiesības 
dārzs un tur atrodamie augļi pagodina tā Radītāju!

S E S T D I E N A ,  2 4 .  O K T O B R I S

Rīts sākas ar tikšanos mazajās grupās un Bībeles studiju par 1. 
psalmu – kā būt kokam, kurš nes augļus īstajā laikā? Baudām 
garīgās brokastis, pēc tam arī sēžamies pie Dieva žēlastībā 
bagātīgi klāta galda. Mācītājs Mārtiņš Balodis lekcijā uzrunā mūs, 
skaidrodams Patiesības dārza Gara augļa veidošanos mūsos, 
kas ir Dieva darbības rezultāts. 

Sestdienas plāns piedāvā divas reizes izvēlēties vienu no četrām 
interešu grupām. „Mans Patiesības dārza stāsts” – Arta Platace 
atgādina, cik svarīgi ikdienā liecināt, ka mūsu stāsts var būt daļa 
no Dieva lielā stāsta, kuru mācām bērniem. Praktizējamies sava 
stāsta veidošanā un stāstīšanā. Pārrunājot „Patiesības dārza 
labas ražas priekšnosacījumus”, Inese Drēska iepazīstina ar 
dažādiem cilvēku temperamentiem, kas salīdzināti ar lauvu, 
bebru, roni un zelta retrīveru – tik dažādus Dievs radījis mūs un 
bērnus. Pārrunājam arī četrus vecāku un skolotāju piekoptos 
audzināšanas stilus – nevērīgo, pielaidīgo, autoritāro un 
autoritatīvo. Ieraudzīt Dieva darbu bērnā un norādīt uz to bērnam 
– kopīgi atzīstam šo par labāko veidu, kā palīdzēt viņam sadzirdēt 
Dieva balsi un paklausīt tai.  „Patiesības dārza pārraudzība” – 
Esteres Rozes vadībā velkam paralēles dārza pārrauga un 
svētdienskolas vadītāja raksturojumā, atbildībās un pienākumos. 
Par „zaļajiem pirkstiņiem” un pašizaugsmi, komunikāciju un 
organizatora spējām, gatavību strādāt jebkuros laika apstākļos 
un piedzīvojot arī paaugstināta stresa situācijas. Par kalpošanas 
mērķa izpratni, vīziju, tās uzturēšanu, realizēšanu un 
pilnveidošanu. Par sadarbību ar citām dārzniecības struktūrām – 
citām kalpošanas nozarēm draudzē un citām dārzniecībām – 
citām draudzēm savā pilsētā un visā Latvijā. Tiekam iedrošināti 
katrā ābolā saredzēt ābeļdārzu, katrā bērnā un katrā 
svētdienskolā to milzīgo potenciālu, kuru Dievs tur ielicis. 
„Patiesības dārza veidošana” – Sandra Žogota vada interešu 
grupu, kurā varam darboties praktiski, dažādās tehnikās veidojot 
kokus. Bībelē tik daudz notikumu ar kokiem, zem kokiem, pie 
kokiem – noteikti noderēs kādā no nodarbībām, veidojot 
uzskates materiālu vai arī piedāvājot bērniem pagatavot koku, 
kurā, piemēram, uzkāpa Caķejs.

Patiesības dārzsNOMETNES DALĪBNIEKU  
DIENASGRĀMATU APKOPOJA
ESTERE ROZE

Sestdien pēc izcili garšīgām, ar mīlestības piedevu gatavotām 
pusdienām nedaudz laika atpūtai. Un tad tiekamies ar psiholoģi Kristinu 
Bardill no Šveices. „Patiesība par mani” – kāda tā ir garīgajā, 
psiholoģiskajā un praktiskajā realitātē? Esam vienots veselums – 
ķermenis, gars, dvēsele, tomēr grēka salauzti, kas ietekmē visa veida 
attiecības – attiecības ar sevi, ar līdzcilvēkiem, ar Radītāju un arī ar 
radību. Atzīstot to, ieraugām Dieva mīlestību, mācāmies mīlēt sevi, lai 
varētu tāpat mīlēt savu tuvāko. Mācāmies nevainot sevi, kad piedzīvojam 
neveiksmes, bet pieņemt tās kā mācību stundas. Patiesība par mani 
Dieva vārdā – tā mums tiek atgādināta skaistā pastaigā pa muižas parku 
lekcijas turpinājumā. Rudens zeltainie koki atgādina par Dieva varenību, 
bet pie tiem piestiprinātie Bībeles panti saka – tu esi brīnišķi radīts, tu esi 
mīlēts, tu esi izredzēts, Es tevi neatstāšu un nepametīšu, nekas nespēs 
mūs šķirt no Dieva mīlestības...

Vakariņas mijas ar pārrunām, dalīšanos pieredzē, telefona zvaniem uz 
mājām. Dalībniekiem iespēja arī līdzdalīt pašu gatavotus materiālus. 
Patiesību izdzīvojam sarunā ar Elīnu un Andu, klausoties liecības no 
jauno misionāru dzīves un kalpošanas Indijā un Zambijā. Kristus ir ceļš, 
patiesība un dzīvība arī tur!

Sestdienas noslēgumā – nometnes Lielā vakara spēle Ivetas Rudovičas 
vadībā. „Apmaldīšanās mežā” – skriešana pa kāpnēm augšā, lejā, 
aplokšņu meklēšana, uzdevumu pildīšana. Gaisā virmo komandas 
saliedētības un sacensību gars. Kulmināciju tas sasniedz, kad, priecīgi 
izglābušās un tikušas ārā no „meža”, komandas prezentē 
priekšnesumu. Atklājas apslēptie talanti, un esam izsmējušies līdz 
asarām. Bībelē lasāmās līdzības redzam komandu operās, pantomīmās, 
baleta un operetes priekšnesumos. Nebeidzama jautrība turpinās ar 
svētku pīrāgu un naksnīgām sarunām līdz pat rīta gaiļiem.

S V Ē T D I E N A ,  2 5 .  O K T O B R I S

Pēc nakts, kurai tikai reizi gadā piešķirta papildus stunda, rīts sākas ar 
nesteidzīgām brokastīm. Tad katram klusais laiks ar Dievu – pārdomās 
un lūgšanās par sevi, par bērniem, visas nastas atdodot Dievam, 
saņemot Viņa mīlestību, izlūdzoties gana sirdi, atjaunotu degsmi un 
nodošanos kalpot Dievam, bērniem un viņu ģimenēm. 

Svētdienas dievkalpojumā esam kopā ar Mateja draudzes sludinātāju 
Miroslavu Tumanovski, pielūgsmē mūs vada Lība Ēce–Kalniņa un Gatis 
Brediks no Rīgas Āgenskalna draudzes. Palikt pie Vīna koka, turēties pie 
Kristus – to vēlamies darīt, lai varētu nest augļus. Par Dieva darbu un 
Gara augļa nobriešanu savās dzīvēs liecina Aija Grīnberga, Maija Bite un 
Inga Plūmīte. Esam kopā arī Svētajā Vakarēdienā, atzīstot Kristus 
patiesību un mūsu nepieciešamību pēc Viņa.

Šinīs dienās esam jutušies kā lecektī, kur, piesegti no vējiem, augi 
atgūstas no nakts aukstuma, lai stiprinātu saknes un nestu vairāk augļu. 
Novēlam šādā „lecektī” pabūt arī citiem svētdienskolotājiem.

Tiekam iedrošināti katrā ābolā 
saredzēt ābeļdārzu, katrā bērnā un 
katrā svētdienskolā to milzīgo 
potenciālu, kuru Dievs tur ielicis.
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Starojošās kongresa dalībnieces

No kreisās: Māra Martinsone, Līvija Godiņa, Zanda Lūse, Agnese Pallo, Sarmīte Biķe, Tabita Runce

Sievietes no baptistu draudzēm 
visā Latvijā pulcējās Rīgā jau 
divpadsmitajā kongresā (pirmais 
kongress notika 1992. gadā), lai 
atskatītos uz paveikto aizvadītajā 
gadā. 

S T A R P  M Ā C E K Ļ I E M  V I E N M Ē R 
I R  A R Ī  S I E V I E T E S

Kongresā bija pārstāvētas 30 draudzes un 
trīs misiones kopienas, bet ar mūziku 
kalpoja Vīlandes draudzes mūziķi un 
pielūgsmes grupa, kas visā notiekošajā 
ienesa sirsnīgas Dieva mīlestības gaisotni.

Sievietes uzrunāja Mateja draudzes 
vecākais mācītājs Ainars Purmalis, kurš 
iedrošināja ar vārdiem no Lūkas ev. 8:1-3 un 
1. Jāņa 5:14, norādot, ka arī starp 
mācekļiem arvien bija sievietes, kas kalpoja 
ar visu savu rocību. Tā arī bija panākumu 
atslēga. Viņu ikdiena bija neatlaidīgas 
lūgšanas! Mācītājs uzsvēra, ka lūgšana – 
tā ir draudzes dzīvais „apkures katls”, 
tā paveic neaptveramas lietas. 
Vai apzināmies, cik daudz par mums 
lūgušas mūsu mātes un vecmāmiņas? 
Tās bijušas patiesas sirds lūgšanas, tādēļ 
Dievs tās uzklausījis. Savu uzrunu Ainars 
Purmalis noslēdza ar uzmundrinājumu: 
„Kalposim pateicībā, jo Dievs mūsu dzīvē 
brīnišķi pagodinājies!”

Kongresa darba sēdi atklāja Zanda Lūse, 
bet Sieviešu kalpošanas darba vadītājas 
vietas izpildītāja Līvija Godiņa aicināja 
klātesošos ar klusuma brīdi pieminēt mūžībā aizgājušos – Andri 
Zīveru, Sieviešu kalpošanas vadītājas Solvitas Zīveres vīru, un 
Skaidrīti Krievu no Madonas draudzes. 

Kasiere Lidija Saulīte sniedza atskatu par aizvadīto gadu un pateicās 
visiem brīvprātīgajiem ziedotājiem, kuri atbalstījuši Sieviešu 
kalpošanas darbu. Savukārt žurnāla „Marija un Marta” redaktore 
Tabita Runce pateicās par līdzdalību žurnāla tapšanā un mudināja 
sievietes aktīvāk iesaistīties tā izplatīšanā, jo arī tas ir veids, kā mēs 
pasludinām evaņģēliju. 

Par paveikto nometnē „Cerību planēta” informēja Elita Lapiņa, aicinot 
ikvienu, kurš jūt sirdī pamudinājumu, pievienoties komandai darbā ar 
bērniem, kuriem ir īpašas vajadzības. Par iespaidiem Sieviešu 
kalpošanas vasaras nometnē „Starojums” Saldū stāstīja Māra 
Martinsone, bet Līvija Godiņa iedrošināja sievietes iesaistīties 
ENTRUST mācībās. Kā apliecināja viena no apmācību dalībniecēm 
Kitija Rijniece no Līgatnes draudzes, tas ir vērtīgs garīgās izaugsmes 
laiks.

D I E V A  M I R D Z U M A  S P O G U Ļ I

Līvija Godiņa pateicās māsām, kuras uzticīgi kalpojušas padomē, bet 
jaunajai sieviešu kalpošanas padomei izvirzītas divas kandidātes – 
Tabita Runce un Māra Martinsone. Sieviešu kalpošanas vadītāja 
Solvita Zīvere atteikusies no darba SKA, viņas vietas izpildītāja Līvija 
Godiņa piekritusi uz laiku vadīt SKA, līdz darbu uzsāks jauna vadītāja. 
Visas iepriekšminētās kandidātes ar balsu vairākumu ievēlētas SKA 
padomē.

Pēc darba sēdes kongresa dalībnieki tika aicināti uz piecām lūgšanu 
stacijām:

• par draudzēm
• par savu pilsētu
• par misijām
• par pasaules valstīm, reģioniem
• par visu un par sevi.

Pēc pusdienām bija iespēja klausīties Dailas Siliņas lekciju „Sievietes 
ārējais un iekšējais starojums”. Lektore rosināja ieskatīties Dieva 
iecerētajā sievietes skaistuma etalonā. Secinājums: lai sievieti 
uzskatītu par skaistu, tās iekšējam starojumam jābūt lielākam, nekā 
ārējam. Dievs aicina sievieti rotāties ar Dieva vārdā atklātajiem Gara 
augļiem, ar iekšēju izjūtu, kā piedienīgi, atbilstoši situācijai ģērbties 
un būt attiecībās ar cilvēkiem. Paldies lektorei par pārdomāto un 
interesanto lekciju!

Pirms došanās mājup, mācītājs Edgars Godiņš ceļamaizei atklāja, kā 
iegūt Dieva mīlestības pieredzi un aicināja sievietes būt pašām, 
unikālām, vienreizējām. Viņš atgādināja, ka dvēseles skaistums 
iegūstams, ejot „Marijas ceļu” – caur ciešanām un grūtībām, tumsu 
un neziņu. Ciešanas ir tās, kas apskaidro, tikai tad parādās īstums, 
pazūd maskas. Tad nepieciešams Dieva tuvums, kas paceļ, jo esam 
Dieva mirdzuma spoguļi. Mirdzumu ieraudzīs citi, ne mēs paši.

Paldies kongresa organizatoriem par ieguldīto darbu un paldies 
ikvienam kalpotājam! Devāmies uz savām draudzēm garīgi piepildītas 
un priecīgas par tikšanos.

Dzimšanas dienas dāvana  
Mateja draudzei...

LBDS Sieviešu kalpošanas  
12. kongress „Lūdz un staro!”

SILVIJA RIJNIECE
LĪGATNES BAPTISTU DRAUDZE
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Latvijā atzīmē Bāreņu svētdienu...
. . . P I E  V A L S T S  P R E Z I D E N T A

Raimonds Vējonis ar kundzi Ivetu viesus uzņēma 
skaistajos un mājīgajos Melngalvju Nama aparta
men tos. Īpašais Bāreņu svētdienas pasākums tika 
rīkots ģimenēm, organizācijām un darbiniekiem, kuri 
kalpo bez ģimenes palikušajiem bērniem. Īpašu paldies 
par viesmīlīgo uzņemšanu prezidenta kungam un kun-
dzei saka Bāreņu svētdienas organizācijas komanda.

Pasākumu atzinīgi novērtēja arī bērni, kuriem bija 
iespēja apmeklēt Melngalvju Namu kopā ar saviem 
vecākiem un audžuvecākiem. „Mūsu bērni to sauc par 
ballīti pie prezidenta,” atklāja Sindija Meluškāne, kuras 
ģimene devusi mājas, māsas un brāļus pieņemtai 
meitenītei. 

Attēlā kopā ar prezidentu Raimondu Vējoni un viņa kundzi Ivetu – 
Dace Rence, Vēsma Sandberga, Ārija Martukāne un Džeisija 
Džensena

. . . Ā D A Ž U  M I S I J A S  D R A U D Z Ē

Īpašajā Bāreņu svētdienas dievkalpojumā savā pieredzē un padomos dalījās 
Misijas „Pakāpieni” vadītājs Viljams Šulcs, bet draudzē notiekošo fotoattēlos 
iemūžināja viņa dzīvesbiedre Dana. 

Pirms Viljams Šulcs atklāja pieredzēto darbā ar 
bērnunamu audzēkņiem, par savulaik piedzīvoto 
dalījās Sigita Āboltiņa no Misijas draudzes. Viņas 
stāstu varējāt lasīt arī BV jūnija numurā. Sigita gan 
nav dzīvojusi bērnunamā, taču viņa par bāreni 
kļuva 12 gadu vecumā, kad mamma atstāja 
meiteni un viņas tolaik septiņus gadus veco brāli 
bērnu slimnīcā, kur abi ārstējās no kašķa. Mammu 
atrast nav izdevies vēl šodien, taču bērni ir 
izauguši un, pateicoties ģimenei, kas deva viņiem 
mājas skolas brīvlaikos, ne Sigita, ne viņas brālis nav nokļuvuši bērnunamā. 
„Mani vienmēr biedējusi šāda varbūtība – nosūtīšana uz kādu no bērnunamiem, 
lai gan es pat nezināju, ko tas īsti nozīmē,” atminas Sigita, bet Viljams Šulcs 
norāda – ne bez iemesla meitenei bijušas tādas bailes: „Visi šie bērni jūtas kā 
ieslodzījumā. To pierāda fakts, ka, piemēram, nokļūstot Cēsu pāraudzināšanas 
iestādē nepilngadīgajiem, bērnunama audzēkņi nemaz neapzinās, ka ir 
ieslodzījumā. Viņiem tā ir ikdiena, tāpēc paiet ilgāks laiks, kamēr viņi saprot, ka ir 
sodīti par izdarīto pārkāpumu.” 

Viljams Šulcs arī uzsvēra, ka daudziem cilvēkiem, tostarp mums, kristiešiem, 
šķiet – ja apdāvināsim šos bērnus, sarīkosim viņiem Ziemassvētkos koncertu vai 
kā citādi izklaidēsim, tad būsim izdarījuši ļoti labu darbu. Patiesībā šādi mēs 
nomierinām tikai savu sirdsapziņu, jo bērnunamā dzīvojošie ir pārapdāvināti. 
Viņiem nav vajadzīgas mantas, jaunas drēbes, koncerti. Vienīgais, ko šie bērni no 
sirds gaida un pēc kā ilgojas, ir mājas, vecāki, mīlestība... To mēs varam dot, gan 
kļūstot par audžuģimeni, gan izvēloties viesģimenes statusu vai adoptējot bērnu. 

Dievs ir teicis, lai neviena atraitne un neviens bārenis netiek apspiests, citādi tie 
kliegs uz Viņu, un iedegsies Dieva dusmas (2. Mozus gr. 22:21–24).

Viljams Šulcs

Aizvadīta piektā  
M4 komandu apmācība

„Man (Jēzum) ir dota visa vara debesīs un virs 
zemes...", ņemot par pamatu šos Jēzus vārdus, tika 
uzrunāti un iedrošināti dalībnieki M4 komandu 
apmācībā, lai sagatavotu sevi un komandu jaunas 
draudzes veidošanā (M4 nozīmē 4 apmācību moduļi – 
Meistars, Misijas, Māceklība, Mobilitāte).

Šis bija jau piektais M4 apmācību cikls, un tajā piedalījās septiņas 
komandas no dažādām Latvijas pilsētām – Rīga, Pastende, Liepāja, 
Kuldīga, Rudbārži, Olaine. Pirmā moduļa mērķis bija atgādināt 
vēlreiz par Dieva lielo sapni – celt Dieva valstību, kurā ir ļaudis, kas 
tic Dievam un pagodina Viņu ar savu dzīvi. Šodien Dievs savu sapni 
īsteno caur draudzi, tādēļ Viņš aicina dažādus cilvēkus, kuri var 
pievienoties šim sapnim un celt Dieva valstību, Kristus draudzi. 

M4 apmācību laikā komandām bija iespēja vēlreiz izvērtēt sevi, vai 
tiešām ideja par jaunas draudzes veidošanu ir Dieva pamudināta. 
Komandām tika atgādināts, cik svarīga ir savstarpējā nodošanās šai 
misijai. Apmācību laikā komandas aizlūdza cita par citu un 
ieklausījās Dieva teiktajā, lai kopīgi būvētu vīziju par to, kāda varētu 
izskatīties topošā draudze. Katra komanda izstrādāja redzējumu 
turpmākajiem pieciem gadiem un konkrētu rīcības plānu, ko īstenot 
nākamo sešu mēnešu laikā. Daudzām komandām M4 ir kā 
inkubators, kur smelties jaunas idejas, nofokusēties un veidot 
attiecības ar brāļiem un māsām, kas piedalās līdzīgā kalpošanā. 

Par apmācību saturu parūpējas pieredzējuši draudžu dibinātāji no 
Latvijas: Kaspars Šterns, Aigars Mamis, Ilvars Ieviņš, Mārcis Dejus 
un Nauris Graudiņš.

Atskatoties uz šo M4, ir patiess prieks redzēt tik dažādus cilvēkus 
komandās: jaunieši, vecāka gadagājuma un arī ģimenes cilvēki. 
Dievs tiešām ir svētījis darbu caur draudžu dibināšanu, un rezultātus 
redzam jau šodien. Kā pozitīvu piemēru var minēt Pastendes 
komandu, ko vada Aleksandrs, kurš pirms diviem gadiem kļuva par 
kristieti un tagad aktīvi kalpo Pastendē, stāstot saviem draugiem par 
Jēzu un mācekļojot viņus. Komandā nu jau ir divi brāļi, kuri caur šo 
kalpošanu ir atgriezušies. 

Mūsu lūgšana un cerība –, ka mēs dzirdēsim vēl un vēl šādus 
stāstus, kā Dievs caur draudzes dibināšanas kalpošanu atgriezis 
jaunus cilvēkus un aicinājis jaunus vadītājus. 

Nākamā M4 apmācība notiks no 19. līdz 20. martam. Ja arī tu esi 
lūdzis un domājis par jaunas draudzes veidošanu, M4 ir lieliska 
iespēja, lai sagatavotos kalpošanas sākuma posmam. M4 tev dos 
ne tikai jaunas idejas, bet palīdzēs izstrādāt vīziju, nospraust 
konkrētus mērķus un būt savstarpējā atbildībā citam pret citu. 
Sazinies ar mums, lai tuvāk iepazītos ar M4. 

Raksti kaspars.sterns@lbds.lv vai zvani 26554780.  
Vairāk informācijas atradīsi arī  mūsu mājaslapā  
www.jaunasdraudzes.lv.

KASPARS ŠTERNS
BĪSKAPA VIETNIEKS JAUNU DRAUDŽU  
DIBINĀŠANAS JAUTĀJUMOS
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Šogad konferenci ar savu klātbūtni pagodināja prof. Džons Lenokss. 
Intervē Igors Rautmanis

Konferencē šogad pulcējās ap 700 
dalībnieku un 100 brīvprātīgo 
darbinieku no dažādām konfesijām – 
kā jauniešu vadītāji, tā mācītāji, kā arī 
uzņēmumu vadītāji un darbinieki, 
kuri gatavi uzņemt jaunas idejas un 
izaicinājumus no pasaules līmeņa 
organizāciju vadītājiem un draudžu 
mācītāju pieredzēm. 

Astoņas nodarbības bija 
videokonferences formātā, taču 
vairākas sarunas bija arī klātienē – 
kā īpašais GLS viesis bija Oksfordas 
Universitātes matemātikas profesors, 
zinātnes filozofs un apoloģēts Džons 
Lenokss. Savukārt mācītājs Pēteris 
Eisāns dalījās savā stāstā par to, kā 
no grūta pārmaiņu posma dzīvē viņš 
nonāca līdz labdarības akcijai 
„Zvaigzne austrumos”, kas otro 
gadu pēc kārtas aicina cilvēkus 
sagādāt dāvaniņas karadarbībā 
cietušajiem bērniem pasaules 
karstajos punktos.

Par radoša cilvēka nepārtrauktajiem 
meklējumiem stāstīja  uzņēmuma 
„Ascetic” viens no dibinātājiem 
Miķelis Baštiks un latviešu 
dziesminieks Goran Gora, jeb īstajā 
vārdā Jānis Holšteins – Upmanis: 
„Robežas rodas tikai tad, ja sāc 
spēlēt pēc industrijas noteikumiem.”

Videokonferences saturs aptvēra 
plašu situāciju, pieredzes un 
problēmu klāstu, ar kurām 
saskārušies vadītāji. 

Pirmo nodarbību vadīja GLS kustības 
aizsācējs, Vilovkrīkas draudzes 
dibinātājs un vecākais mācītājs Bils 
Haibelss, kurš runāja par piecām 
vadības netveramajām īpašībām – 
rakstura stingrību, sevis 
apzināšanos, attapību, upurēties 
gatavu mīlestību un spēju radīt jēgas 
sajūtu. Vēl konferencē bija dzirdami 
Brenē Brauna, Eds Ketmals, Alberts 
Teits, Horsts Šulce, Braiens 
Hjūstons, Liza Vaizmena un Kregs 
Grešels. 

Konferencei īpašu noskaņu piešķīra 
ne vien sirsnīgie un atsaucīgie 
darbinieki, bet arī klātienē esošā 
pielūgsmes grupa ar Jāni Driksnu un 
Ilzi Zābaku. Par konferences 
pielūgsmes dziesmu kļuva „No 
longer slaves” (tulkojumā – „Neesmu 
vairāk es baiļu vergs, es esmu Dieva bērns.”).

Ko no šī gada GLS sev paņēma līdzi 
dalībnieki?

Mācītājs Pēteris Eisāns: „Esmu bijis 
visās līdz šim notikušajās GLS 
konferencēs. Kā parasti viens no 
spilgtākajiem runātājiem bija Bils 
Haibelss – jo īpaši par aklajām/
neredzamajām zonām (darbības, 
kuras mums ir raksturīgas, par kurām 
bieži vien domājam, ka mums tas 
sanāk, taču patiesībā nesanāk - aut. 
piez.), par kurām mēs paši neko 
nenojaušam, bet ar kurām savā 
vadības manierē iespaidojam 
komandu un citus cilvēkus mums 
apkārt. Tas ļoti labi sasaucās ar manu 
pieredzi. Varu tikai nojaust pēc citu 
cilvēku reakcijas, kuras ir manas aklās 
zonas. Domāju, ja cilvēks apzinās, ka 
viņam tādas ir, tas jau ir pusceļš uz to, 
ka kaut ko varētu labot. 

Liels prieks bija klātienē dzirdēt tāda 
līmeņa personību kā Džons Lenokss. 
Mani vienmēr fascinējusi viņa runas 
maniere – viņš runā kā lādzīgs 
vectētiņš, kurš ik pa laikam izmet 
spožas pērles. Un, ja saruna ir debašu 
formā, tad viņš laiku pa laikam izdara 
tādu kā sitienu – trāpīgi, precīzi, bet 
vienmēr ar smaidu un tādā pozitīvā 
gaisotnē. Ļoti uzrunā arī Brenē Brauna 
– cenšos dzirdēt visas viņas lekcijas. 
Iepriekš dzirdētā par ievainojamību 
atstājusi lielu iespaidu uz manu 
kalpošanu un to, kā uztvert vadību 
kopumā. Katrā GLS konferencē es 
gūstu jaunas idejas vai atziņas.”

Tabita Ašnevica, Cerību ielas 
vadītāja, Rīgas baptistu Vīlandes 
draudze: „Katru gadu, ejot uz GLS, 
zinu, ka būs daudz labas un vērtīgas 
lekcijas, bet vienmēr lūdzu Dievu, lai 
Viņš runā uz tām manas dzīves jomām 
darbā un kalpošanā, kur jāpiedzīvo 
izmaiņas. Dievs runā un palīdz mainīt 
lietas. 

Pēc lekcijām, pārrunājot dzirdēto ar 
komandu, bieži vien pamanām, ka 
katram no mums iespiedies sirdī kaut 
kas pavisam cits no dzirdētā – Dievs 
caur lektoriem runā uz mums par to 
dzīves, kalpošanas, darba jomu, kur 
vajadzīgas izmaiņas tieši šobrīd. 

Šogad ļoti uzrunāja Lizas Vaizmenas 
lekcija „Jauniņā gudrība: Kāpēc 
mācīties ir labāk nekā zināt.” Tik bieži 
iestrēgstam savā komforta zonā, kur 

Esi tāds vadītājs, 
kuram pats sekotu!KAIVA ANNA VILNĪTE

Tā aicina brīvprātīgo darbiniekiem pateicības konfekšpaciņās ieliktā, ar roku rakstītā kartīte. Uz to tika aicināts 
arī katrs „Global Leadership Summit” (GLS) dalībnieks, jo jau piekto gadu pēc kārtas Rīgā notika GLS Vadītāju 
konference, lai mēs varētu kļūt par labākiem vadītājiem un paplašināt savu redzējumu.

GLS Latvija konferenci šogad apmeklēja gandrīz 700 dalībnieku

Intervija ar vienu no uzņēmuma „Ascetic” vadītājiem Miķeli Baštiku

Intervija ar akcijas „Zvaigzne Austrumos” vadītāju Pēteri Eisānu. 
Intervē Pēteris Sproģis
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visu zinām, kur viss ir līdz pēdējam atstrādāts, 
ka pat mums pašiem kļūst garlaicīgi. Liza 
Vaizmena iesaka:

* no jauna mācies uzdot jautājumus;

* atļauj citiem vadīt;

* izmet pierakstus, ko esi lietojis jau gadiem 
ilgi;

* atzīsti, ka daudz ko vēl nezini;

* izej no savas komforta zonas.

Un tad tu atkal iegūsi „jauniņā” redzējumu un 
neatlaidību.”

Inta Titova, Rīgas Mateja draudze: „Tu 
jūties iztukšots un nejūti sevī spēku turpināt. 
Kā lai turpina? Kur lai rod spēku? Kāpēc 
turpināt, ja tāpat kādam tas nav pietiekami 
labi? Šie jautājumi mani nodarbināja, dodo-
ties uz šī gada GLS. Caur dažādiem stāstiem 
lekcijās un intervijās un vadītāju personīgo 
pieredzi saņēmu atbildes kā bultas. 

Man īpaši atmiņā palika divi citāti: „Pienesot 
Dievam no sirds to, kas tev ir dots, atliek vien 
paiet malā un skatīties, kādus brīnumus Dievs 
ar to darīs.” Tā savā lekcijā teica Alberts Teits. 
Un vēl Krega Grešela vārdi: „Tu neesi tas, ko 
citi saka, kas tu esi. Tu esi tas, ko Dievs saka, 
kas tu esi.”

Iedvesma ir laba lieta, tomēr, ja tā netiek 
pielietota un īstenota darbos, tad var kļūt 
bezjēdzīga. Konference noslēgusies, ir laiks 
dzirdēto ietērpt darbos.”

Zini, ka...

...jau tagad iespējams pieteikties nākamā 
gada GLS videokonferencei, kura notiks 
2016. gada 11. – 12. novembrī. Kā teica 
bīskaps Pēteris Sproģis: „Kļūsim par 
pārmaiņām, kuras gribam redzēt šajā 
pasaulē.”

Parakstīts jauns  
sadarbības līgums

No 25. oktobra līdz 10. novembrim 
bīskaps Pēteris Sproģis un bīskapa 
vietnieks Kaspars Šterns viesojās 
ASV, lai tiktos ar vairākām 
draudzēm un individuāla jiem 
atbalstītājiem, kas regulāri atbalsta 
kalpošanas darbu Latvijā.

Apciemojām draudzes Kalifornijā, Sietlā, 
Teksasā un Oklahomā. Tiekoties ar 
atbalstītājiem, aizkustināja viņu ieinteresētība 
un vēlme arī turpmāk atbalstīt kalpošanas 
darbu Latvijā. 

Šī brauciena galvenais mērķis bija parakstīt 
oficiālu sadarbības līgumu starp Latvijas 
Baptistu Draudžu savienību un Oklahomas 
dienvidbaptistu draudžu savienību par 
kopējo sadarbību. Darbs pie tā iesākās 
pirms trīs gadiem. Šī gada martā Oklahomas 
dienvidbaptistu pārstāvji viesojās Latvijā, lai 
klātienē redzētu un satiktos ar LBDS nozaru 

pārstāvjiem, atsevišķiem mācītājiem un 
draudžu dibinātājiem. Mūsu viesus ļoti 
aizkustināja tas, ko viņi redzēja un dzirdēja, 
tādēļ tika izteikts priekšlikums noslēgt 
oficiālu sadarbības līgumu. 10. novembrī 
Oklahomas dienvidbaptistu savienības 
kongresā aptuveni 1000 delegātu klātbūtnē 
sadarbības līgumu parakstīja bīskaps Pēteris 
Sproģis un Oklahomas dienvidbaptistu 
savienības vadītājs Dr. Entonijs Džordans. 
Sadarbība noslēgta uz trīs gadiem ar iespēju 
to turpināt.

Sadarbība paredz, ka Oklahomas 
dienvidbaptistu savienība popularizēs LBDS 
dažādās kalpošanas un iniciatīvas, aicinot 
draudzes no Oklahomas iesaistīties un 
sadarboties ar esošajām un topošajām 
baptistu draudzēm Latvijā, tās atbalstot 
dažādos projektos. Paredzēts, ka jau 2016. 
gadā Latvijā varētu viesoties pirmie pārstāvji 
no Oklahomas baptistu draudzēm.

Esam uzsākuši sadarbības procesu arī ar 
Kalifornijas dienvidbaptistu savienību, kas 
nozīmē, ka tuvā nākotnē arī baptistu 
draudzes no Kalifornijas varētu apciemot 
mūsu draudzes Latvijā un uzsākt sadarbību. 

Cerēsim, ka šīs sadarbības iedrošinās mūs 
pašus būt aktīviem un mērķtiecīgākiem, kā 
arī dos iespēju paplašināt mūsu darbu, lai 
Latvijas draudzes varētu augt un tikt 
stiprinātas.

KASPARS ŠTERNS
BĪSKAPA VIETNIEKS JAUNU DRAUDŽU  
DIBINĀŠANAS JAUTĀJUMOS
ĀDAŽU MISIJAS DRAUDZES MĀCĪTĀJS

Pēteris Sproģis un Dr. Entonijs Džordans paraksta 
sadarbības līgumu

Pielūgsmes grupa ar Jāni Driksnu un Ilzi Zābaku

Diskusija par dzirdēto Cēsu draudzes komandā

Saruna ar Uldi Pīlēnu,  
Holdinga UPB izveidotāju

Dziesminieks Goran Gora

Kļūsim par pārmaiņām, kuras gribam redzēt 
šajā pasaulē. Konferences vadītājs 

Pēteris Sproģis
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Entrust dalībnieces no visas Latvijas

Sieviešu kalpošanas apvienība sadarbībā ar 
ENTRUST jau otro gadu rīkoja apmācību semināru no  
15.–25. oktobrim, pulcinot sievietes no visas Latvijas, 
ar mērķi paplašināt savas robežas!

A T S A U C E S  U N  I E D R O Š I N Ā J U M S

Morīna Blekmane, misionāre „Plašākā Eiropas Misijā” 
(Latvijā kopš 1993. gada): „Man ir liels prieks un 
gandarījums iesaistīties Latvijas Entrust sieviešu vadītāju 
apmācībās. Kas tas īsti ir?

– Tā ir sistemātiska iespēja ticīgām sievietēm pilnveidoties kā 
cilvēkam, kurš vēlas augt savā ticībā Jēzum un kurš ir gatavs 
palīdzēt arī citiem garīgajā izaugsmē.

– Apmācības ir praktiskas. Sievietes ne tikai mācās, kā Jēzus 
mācīja citus un darīja citus par mācekļiem, bet viņām dotas 
iespējas nodarbību laikā sagatavot Bībeles studijas un arī 
novadīt tās. Pēc apmācībām seko prakse, kad sievietes citiem 
nodod to, ko saņēmušas no Dieva. Parasti tas notiek, mazās 
grupās studējot Bībeli.

– Gan mājās priekšapmācībās (augustā un septembrī), gan 
kopīgās apmācības laikā (oktobrī) mēs pavadām daudz laika 
Dieva Vārdā, Svētā Gara klātbūtnē. Mēs apzināti dodam 
Dievam savu uzmanību, ceram un gaidām, ka Viņš mūs 
pārveidos Sava Dēla līdzībā.

Dievs mūs svētījis, lai caur mums Viņš nestu Savu svētību 
citiem. Ja tā ir arī tava pārliecība, pievienojies. Vairāk 
informācijas vari atrast: www.entrust4.org sadaļā women’s 
training.”

Tabita: „Kopā pavadītais mācību laiks man pašai bija kā 
piedalīšanās „Mazajā grupā”, kur varēju dalīties ar savām 
domām, sāpēm, saņemt atbalstu un sapratni, tā sajūtot, ka 
neesmu viena šajā pasaulē un draudzē. Domāju, ka šāds 
atbalsts un iespēja brīvi izteikties, kopīgi meklējot atbildes 
Bībelē un lūgšanās, ir forma, kas šodien nepieciešama gan 
draudzes locekļiem, gan tiem, kas Kristu vēl nepazīst.”

Agnese: „Entrust patiesi ir universitātes līmeņa vadītāju 
mācību programma. Tā piemērota sievietēm, kurām patīk 
mācīties patstāvīgi, lai ar savām zināšanām kalpotu citiem – 
attīstot savas spējas evaņģelizācijā, māceklībā, vadīšanā, 
garīgajā aprūpē, sludināšanā, administrēšanā un 
padomdošanā. Esmu ļoti pateicīga, ka varu būt šajā 
programmā, kas mani turpina lauzt un veidot, lai kļūtu par 
labāku grupas vadītāju! Vislielākais ieguvums – mācības manī 
attīstījušas ilgas pēc Dieva vārda lasīšanas un kvalitatīvi 
pavadīta laika ar Jēzu. Ar milzu nepacietību gaidu nākamo 
gadu!”

Krista: „Dievs var un grib mūs lietot tādas, kādas mēs esam, 
Viņam mūsu nepilnības nav šķērslis. Tomēr ir lieliski iegūt 
praktisku pieredzi un zināšanas, lai mums pietiktu drosmes 
atsaukties tiem aicinājumiem, uz ko mūs katru Dievs sauc.”

Ilze: „Pateicoties Entrust apmācībām, esmu apguvusi lielisku 
metodi mazās grupiņas vadīšanai. Tā piemērota tieši 
pieaugušu cilvēku grupām, jo tiek respektēta katra grupiņas 
dalībnieka pieredze, personība un attiecības ar Dievu. Man ļoti 
patīk tas, ka metodes pamatā ņemts Jēzus atstātais piemērs.”

Lāsma:„Entrust šogad man deva brīnišķīgu iespēju apstāties 
un no jauna apzināties, kas es esmu Kristū un kas man ir 
Kristus. Daudz jaunu atklājumu par slāpēm, domām, izvēlēm 
un emocijām. Laiks kopā ar brīnišķīgām sievietēm, no kurām 

“Entrust skola” sievietēm
KRISTĪNE JAUNZEME
PRIEKULES BAPTISTU DRAUDZE

nāk tik patiesa Dieva mīlestība, prieks un miers! Esmu pateicīga par šo 
iespēju un kopā pavadīto laiku!”

Ināra: „Pateicība Dievam, ka bija sajūtama Svētā Gara klātbūtne un 
mīlestība mūsu starpā. Dziļas, garīgas, dvēseli attīrošas sarunas un 
nodarbības. Tīru domu un patiesības alku iedvesoša komanda. Grāmatu 
studēšana, Bībeles forsēta izpēte, un šīs nodarbības rada sajūtu, ka esmu 
apbruņojusies un varu „doties” pulcināt māsas, kuras vēlas sanākt kopā. 
Sajutos kā daļa no kaut kā vērtīga. Uztveru mūs visas kā komandu, kaut arī 
fiziski neesam kopā. Komandai – Morīnai un Sherry īpašs paldies gan par 
gudrību, gan pazemību, gan lielu cilvēkmīlestību. Jutu, ka mani gaida un ar 
mīlestību pavada. Paldies par facilitator ideju kā tādu, par treniņu uzdot 
jautājumus, kuri mudina domāt un rosīties!”

Kitija: „Entrust pilnībā izmainīja manus uzskatus par grupu vadīšanu. 
Iedeva „instrumentus” jeb zināšanas, kā grupas laiku padarīt par ieguvumu 
katram dalībniekam. Iemācīja, ka grupas laiks nav par vadītāju, bet gan par 
dalībniekiem. Nevis par to, cik vadītājs zina, bet par to, cik dalībnieki ir 
spējīgi iemācīties cits no cita. Mācības noteikti arī izaicināja darīt vairāk 
Dieva druvā.”

Liene: „Entrust man palīdzēja ieraudzīt veidus, kā mazās grupas vadīt 
labāk, interesantāk un ar prieku. Šīs mācības un arī gatavošanās laiks tām 
man personiski bija lieliska iespēja atkal pārvērtēt savas attiecības ar 
Dievu, meklēt Dieva gribu savai dzīvei un vairāk tuvoties Viņam.

Entrust programma ir īpaša ar to, ka tā ir praktiska, pozitīvi iedrošinoša un 
arī izaicinoša.”

Agnese: „Šogad Entrust mani pārsteidza ar dziļumu. Tik daudz jaunu 
apvāršņu, kā no vienkāršas sarunas virzīties un saredzēt patiešām 
būtisko.”

Inese: „Šī apmācība ir liels ieguvums katrai, kura iesaistīta vai plāno būt 
kādā mazajā grupā. Kurss sniedz praktiskus padomus darbam ar 
pieaugušajiem un dod iespēju redzēt, kā Dievs var lietot dažādas sievietes 
ar dažādām dāvanām savas Valstības celšanai. Mani šis laiks iedvesmoja 
gan personīgai izaugsmei, gan līdzdalībai citu cilvēku garīgajā augšanā.”

Laura: „Ir kādas lietas dzīvē, kā izvēles, emocijas, domas un slāpes, ko 
Dievs tevī ir ielicis. Iespējams, tu nemaz par to nenojaut, bet šīs lietas tik 
ļoti ietekmē tavu dzīvi... ”Meklējot gudru sirdi” kurss (tas ir 2. gada kurss –
red.) ir tāda unikāla vieta, kur par to visu var uzzināt. Bet vēl unikālāku to 
visu padara tas, ka tā ir vieta, kur to visu var arī izdzīvot uz „savas ādas”. 
Un šī pieredze dod drosmi iedrošināt citus iet daudz tuvāk Dievam.”
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Ūdens Ēģiptes martīru ģimenēm
Oktobra beigās akcijas „Zvaigzne 
austrumos” ietvaros biju Jordānijā 
un arī Ēģiptē, kur satiku martīru 
ģimenes. Tās uz mani atstāja 
spilgtus iespaidus... 

Jordānijā man bija liels prieks sastapt Lieni 
Svoku un Ilonu Leduskukaini, kas pēc 
„Baltic Global Initiative” rosinājuma devušās 
misijā pie bēgļu bērniem Ammānā. 
Jordānieši uzteica viņas par profesionalitāti 
un arī izcilo izjūtu starpkultūru komunikācijā. 
Viņi vaicāja, kad mēs sūtīsim nākamos 
cilvēkus misijā uz Jordāniju? 

Tomēr šajā rakstā vēlos vairāk uzmanības 
pievērst Ēģiptei. Tur šogad būs jauna vieta 
akcijai „Zvaigzne austrumos”, tāpēc bija ļoti 
svarīgi satikties klātienē ar mūsu akcijas 
pārstāvi arhitektu Daini Šmitu, lai pārrunātu 
projekta detaļas kopā ar mūsu sadarbības 
partneriem no NVO „Think & Do” (tulk. 
domā un dari). Šī organizācija pastāv jau 
vairāk nekā 20 gadus. Taču visspilgtākie 
iespaidi man palikuši no brauciena uz 
Minijas apgabalu un tikšanās ar martīru 
ģimenēm. 

V Ē S T U R E

Tas sākās pirmās Jordānijas vizītes laikā. 
Sākumā ar Tomu Ašnevicu nesapratām, ko 
17. februārī vietējie viedtālrunī tā skatās. Pēc 
tam viņi gribēja, lai arī mēs skatāmies. Tas 
bija pirms stundas YouTube vietnē ISIS 
ielikts propagandas klips par to, kā Lībijas 
piekrastē Islama Valsts nogalina 21 koptu 
kristieti, nogriežot viņiem galvu. Oranžie 
tērpi, asinis, arābu valoda, šausmas... 

Tikai vēlāk uzzināju, ka nogalināto ģimenes 
locekļi bija priecīgi par to, ka videoklipā bija 
atstāts ieraksta skaņas celiņš, jo tajā varēja 
dzirdēt, kā viņi mirst ar Jēzus vārdu uz 
lūpām. Nedēļu pēc vizītes, 28. februārī, 
saņēmu zvanu no Jordānijas. Mūsu partneri 
bija atraduši noslepkavoto ģimenes Ēģiptē. 
Tajā pat dienā izsūtīju e-pastu visiem 
baptistu draudžu garīdzniekiem ar 
aicinājumu piedalīties šo martīru ģimeņu 
atbalstā. Jau pēc dažām dienām no 
biedrības „Baltic Global Initiative” konta 
varējām pārskaitīt draudžu un individuālo 
ziedotāju saziedotos 4600 eiro mūsu 
jordāniešu partneriem, kuri devās klātienē 
satikties, kalpot, izzināt vajadzības un tās arī 
apmierināt.

V I D E

Kad no Ammānas lidoju pāri Sinaja pussalai 
uz Kairu, no augšas ļoti labi varēja redzēt, 
ka visa Ēģiptes teritorija faktiski ir tuksnesis. 
Kad laidāmies lejā Kairā, šķita, ka 
daudzstāvu namu rajoni uzbūvēti pludmales 
smiltīs. Guži kā faraonu laikos, Nīlas upes 
ieleja ir vienīgā auglīgā josla Ēģiptē, ko 

caurauž neskaitāmi irigācijas kanāli. Tur aug 
kartupeļi, tomāti, zaļumi, salāti, mango, 
banāni, dateļpalmas un daudz cita. Pēc 
pelēcīgā tuksneša Nīlas ielejas zaļums ir 
košs un dzīvības pilns. Ēģiptes 80 miljoniem 
iedzīvotāju šajā nelielajā zaļajā zonā jāatrod 
dzīves telpa, un tas nav viegli. Lopi un 
cilvēki ir vienā dzīves telpā ne tikai uz ielas, 
bet naktī arī mājās. Brauciena laikā gar ceļu 
redzams ūdens grāvis, kura krastos – visāda 
draza un atkritumi, taču to pašu ūdeni 
elektrosūkņi pumpē irigācijas grāvjos. 
Nedaudz tālāk redzam lielu cisternu, kas 
savu netīro smirdīgo saturu sagāž grāvī. Vēl 
gabaliņu tālāk bērni plunčājas un gūst veldzi 
šajā ūdenī. Arī gruntsūdeņi un aku ūdens 
nav tīrs, tāpēc infekcijas slimības ir ierasta 
lieta. Netīrība, nabadzība, bezcerība un 
labākas iztikas meklējumi puišus no šiem 
ciemiem aizveduši uz kaimiņu zemi Lībiju. 
Kaut nesen tur tika gāzts ilggadīgais 

diktators Muamars Kadafi 
un valstī ir nemierīga 
situācija, tomēr Lībijā ir 
attīstītāka ekonomika un 
labākas algas. Šie vīri bija 
devušies strādāt 
celtniecībā. Kādam mājās 
palika sieva un bērni, 
citam – vecāki un mazākie 
brāļi un māsas. Viņi nākuši 
no dažādiem ciemiem, bet 
vienā no tiem bija pat 13 
martīri. Vardarbīgais video 
šokēja ne tikai Minijas 
apgabala cilvēkus, bet 
visu Ēģipti.

Ū D E N S

Pirmajā braucienā martā 
mūsu jordāniešu partneri 
iepazinās ar situāciju un 
pārrunāja ar ģimenēm 
viņu vajadzības. Tad vēl 
bija pirmslieldienu gavēnis 
un 40 dienu sēru periods, 
tāpēc neko praktisku 
nevarēja uzsākt. Divas 
galvenās palīdzības idejas 
bija dzeramais ūdens un 
kazu projekts. Kazas 
nozīmētu pienu pašiem un 
pārdošanai. Mani ļoti 
iedvesmoja jordāniešu 
stāsts, ka kristieši gribēja 
ar kazām dalīties, lai viņu 
musulmaņu kaimiņiem arī 

tiek. Tieši pārliecība, ka viņi rīkojās labi un 
pareizi islāma vārdā, vadīja slepkavas viņu 
asiņainajā slaktiņā, bet tagad martīru 
ģimenes tās pašas ticības kaimiņiem gatavi 
dāvināt daļu no savām kazām? Klātienē 
noskaidrojās, ka šis projekts tika ilgi 
apspriests, bet kazas nekad tā arī netika 
iegādātas, jo ģimenes ir tik nabadzīgas, ka 
nebūtu pat zemes, kur kazas ganīt, bet 
iepirkt zemi jau būtu citu izmaksu jautājums. 
Tas, kas tiešām tika realizēts, ir ūdens 
projekts, kura laikā uzstādīti piecpadsmit 
ūdens filtri septiņos Minijas ciematos, no 
kuriem nāca Lībijā noslepkavoto kristiešu 
ģimenes. Šo filtru jauda ir ap 2000 litru tīra 
dzeramā ūdens diennaktī. 

Vairākos ciematos koptu baznīcas 
priesteriem jautājām, kas ir lielākā praktiskā 
ikdienas vajadzība? Visi kā viens atbildēja – 
ūdens. Ja visi grāvji ir pilni ar drazu un cita 
veida atkritumiem, un arī gruntsūdeņi nav 
tīri, tad ūdens nav stila un labklājības, bet 
gan dzīvības jautājums.  Paldies visām 
draudzēm un indivīdiem, kas ziedojāt, lai šis 
ūdens varētu veldzēt martīru ģimenes un 
viņu kaimiņus! Jūsu mīlestības darbam būs 
neiznīcīgs atalgojums! (Mat. 10:42)

PĒTERIS EISĀNS
MĀCĪTĀJS, BIEDRĪBAS „BALTIC GLOBAL INITIATIVE” VADĪTĀJS

Gruntsūdeņi un aku 
ūdens nav tīrs, tāpēc 
infekcijas slimības ir 
ierasta lieta.

Martīra Džareda ģimenē pēc sarunas ar viņa māsu, tēvu un vectēvu

15 ūdens filtru uzstādīšanu vadīja Raeds no Jordānijas.  
Viņš ir atvaļināts aviācijas inženieris
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Ukrainā nogādāta palīdzība no Latvijas
Mēs nezinām, kur un kad iesētā sēkla uzdīgs. Mēs 
nezinām, vai, dodot naktsmājas kādam savā mājā, neesam 
izguldījuši eņģeļus...

Šajā projektā bija tik daudz sakritību, skatoties cilvēka 
acīm, bet Dievam nav nejaušību. Tā bija Svētā Gara vadīta 
palīdzība mūsu brāļiem un māsām Kristū Ukrainā. 

L I K T E N Ī G Ā  T I K Š A N Ā S

Projekta pirmsākumi meklējami tālajā Ļvovas apgabalā, kad Ogres 
draudzes „Vārda Spēks” mācītājs Agris Ginko neplānoti viesojās pie 
ukraiņu mācītāja Nikolaja Šagarova. Tika iesēta sēkla, kas jau nesusi 
pirmos augļus.

Nikolajs šogad februārī viesojās Latvijā un tikās ar brāļiem Kristū 
tradicionālajās vīru brokastīs Ogres Trīsvienības baptistu draudzē, kur 
dalījās ar liecību. Tā „iekrita” Jāņa Grīnšteina sirdī. Pagāja daži mēneši 
un, pulcinot ap sevi komandu, sākās darbs pie akcijas organizēšanas.

Vajadzību saraksts bērnunamam bija garš. Izvēlējāmies gatavot brīnumu 
kastītes bērniem ar pirmās nepieciešamības precēm, lai iesaistītu pēc 
iespējas vairāk cilvēku šajā akcijā. Jānis Grīnšteins, „Lūkas fonda” 
valdes loceklis, saka: „Mēs katrs varam būt palīginstruments vai ceļš 
lielā Dieva rokās, lai ar mīlestību atbalstītu bāreņus Ukrainā un 
iepriecinātu kādu bērnu ar savu brīnumu kastīti! Akcijas „Brīnumu takas” 
mērķis bija nogādāt 500 dāvanu kastītes vairākiem bērnunamiem 
Ukrainā.”

Brīnumu kastīšu sagatavošanā iesaistījās Ogres iedzīvotāji un draudzes 
no visas Latvijas. Kā atzīmē viens no akcijas organizatoriem Māris 
Puzurs no Ogres Trīsvienības baptistu draudzes (OTBD), aktīvākās bija 
Ogres, Liepājas, Rīgas, Piltenes, Rēzeknes, Kandavas, Kuldīgas un 
Bauskas draudzes.

Dievs kārtoja, ka dažas nedēļas pēc mūsu akcijas sagatavošanas Ogres 
pilsētas dome izsludināja savu palīdzības akciju sadraudzības pilsētai 
Ukrainā Čerņigovā. Akcijas notika paralēli, un labdarības veikalam 
HOPEN, kura juridiskā persona ir „Lūkas fonds”, bet valdi vada OTBD 
padome, izveidojās ļoti laba sadarbība ar Ogres domi.

Pēc domes akcijas noslēgšanās HOPEN veikala vadītāja Nita Gaile 
uzņēmās Ogres novada iedzīvotāju saziedoto preču šķirošanu, 
pakošanu un sagatavošanu nosūtīšanai uz Ukrainu. Vēlāk izrādījās, ka 
juridisko dokumentu sagatavošana arī nav vienkārši formalitāte. Mārcis 
Zanerips (OTBD): „Lai nosūtītu sagatavoto kravu uz Ļvovas apgabalu, 
bija jāsagatavo 14 dokumenti, kam tika veltītas vēlās vakara un nakts 
stundas.” Lūkas fonda valdes loceklis Jānis Ģēģeris piebilst: „Uz 
Ukrainu tika nosūtītas divas kravas automašīnas – fūre ar 39 paletēm uz 
Čerņigovu un kravas auto ar 12 paletēm uz Ļvovas apgabalu Veļikije 
Mosti. Uz Ļvovu nosūtījām 3,5 tonnas smagu humāno palīdzību, tostarp 
489 brīnumu kastītes, 4 paletes ar pārtikas produktiem un 2 paletes ar 
drēbēm, kuras ziedoja brāļi un māsas Kristū Zviedrijā.”

K Ā  O Ā Z E  T U K S N E S Ī

Nedēļā pirms Bāreņu svētdienas mēs kā delegācija astoņu cilvēku 
sastāvā devāmies uz Veļikije Mosti bērnu centra atklāšanu. Redzētais 
pārsteidza. Tuvojoties bērnunamam, ceļš bija ļoti sliktā stāvoklī. Mājas 
vecas, pelēkas, un tad pēkšņi izgaismots jauns nams ar eiroremontu! Kā 
pārgājiens tuksnesī un oāzes atrašana! Centrs nav tikai sagatavota 
mājvieta bērniem, galvenais uzdevums ir atrast viņiem ģimenes.

Gan Latvijā, gan Ukrainā akcijas aktīvs dalībnieks bija spilgti dzeltenais 
Haribo Lācis, kurš iepriecināja gan ogrēniešus pilsētas svētkos, gan 
bērnus un pieaugušos Ukrainā. Lāča lomā iejutās Laura Gaile (OTBD): 
„Tas tiešām bija liels piedzīvojums! Zinu tikai dažus vārdus krievu 
valodā, bet es sapratos gan ar bērniem, gan ar pieaugušajiem!”

MĀRCIS ZANERIPS

Latvijā sagatavotā palīdzības krava ir saņemta Ukrainā, un līdz 
gada beigām dāvanas iepriecinās vairāku bērnunamu 
bāreņus. Nauda, kuru vācām transportam kravas nosūtīšanai, 
palika pāri un tika nodota Ukrainas bāreņu vajadzībām fondam 
„Bērnu takas”. Paldies visiem ziedotājiem, Ogres novada 
pašvaldībai, kompānijām „Miandum” un „VKR Trade & 
Logistics”, kuri kravu nogādāja un visus muitas dokumentus 
sakārtoja bez maksas. Paldies visiem brīnumu kastīšu 
darinātājiem! Pateicamies par ziedojumiem Jēkabpils, 
Vaiņodes, Siguldas, Kuldīgas, Rēzeknes, Limbažu, Kandavas, 
Liepājas baptistu draudzēm un Bauskas Vasarsvētku draudzei.

Februārī esam uzaicinājuši fonda „Bērnu takas” prezidentu 
Nikolaju Šagarovu uz Ogri, lai tiktos ar draudzēm, Ogres domi, 
uzņēmumiem. Viņš dalīsies ar liecību par brīnumu darbiem, ko 
Dievs darījis viņa dzīvē. Lūgsim, lai brīnumi turpinās gan 
Nikolaja Šagarova, gan bērnu, gan mūsu ikdienā.

P I E D A L I E S  A R Ī  T U !

„Lūkas fonda” labdarības veikals HOPEN atvērts Rīgā, 
Mazā Nometņu ielā 32 un Ogrē, Skolas ielā 18. Veikalā 
pieejamas mājsaimniecības preces, mēbeles, apģērbi un 
aksesuāri no Zviedrijas, kas ziedoti speciāli labdarības 
projektiem. Veikala nosaukumā apvienoti divi vārdi no angļu 
valodas „hope” jeb cerība un „open” jeb atvērts. 

Papildinformācija: Jānis Grīnšteins: 29222560; 
Mārcis Zanerips: 22333460, kā arī www.hopen.lv

 Bērnu centra atklāšana Ļvovas apgabalā Veļikije Mosti

Akcijas dzeltenais Haribo lācis iepriecināja gan lielus, gan mazus
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B Ī B E L E S  L A S Ī Š A N A S  U N 
A I Z L Ū G Š A N U  K A L E N D Ā R S decembrim “Māci man, Kungs, Tavu ceļu…” 

Ps. 27:11

1
Ījaba 4-5; Jņ. 21
Pateiksimies un lūgsim par Vaiņodes draudzi un sludinātāju 
Edgaru Purmali.

2
Ījaba 6-7; 1. Jņ. 1:1-2:6
Lūgsim par Baltijas Pastorālo institūtu un 6. izlaidu mu, 
kas šodien norisinās. Lūgsim par BPI darbu.
LBDS Pateicības vakariņas un BPI 6. izlaidums

3
Ījaba 8; 1. Jņ. 2:7-17 
Lūgsim par jaunu draudžu dibināšanas vietu Ogrē.

4
Ījaba 9-10; 1. Jņ. 2:18-3:3 
Pateiksimies un lūgsim par Valdemārpils-Ārlavas draudzi.

5
Ījaba 11; 1. Jņ. 3:4-24
Lūgsim par Slovākijas Baptistu savienību ar 24 draudzēm un 
1931 draudzes locekli.

6
Otrā Adventa svētdiena. Pret latviešu tautu vērstā totalitārā 
komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena.
Ījaba 12; 1. Jņ. 4 
Lūgsim piedošanu Dievam un cilvēkiem.

7
Ījaba 13; 1. Jņ. 5 
Lūgsim par akciju Zvaigzne austrumos.

8
Ījaba 14; 2. Jņ.
Pateiksimies un lūgsim par Valmieras draudzi un mācītāju 
Lauri Tartaru.

9
Ījaba 15; 3. Jņ.
Lūgsim par jaunu draudžu dibināšanas vietu Iļģuciemā 
“Hebrona”.

10
Ījaba 16-17; Jūdas
Aizlūgsim par vajātiem kristiešiem visā pasaulē un tiem, 
kuriem jāmeklē patvērums citās zemēs.

11
Ījaba 18; Jņ. atkl. 1
Pateiksimies un lūgsim par Ventspils draudzi un mācītāju 
Pēteri Tervitu.

12
Ījaba 19; Jņ. atkl. 2
Lūgsim par Lietuvas Baptistu savienību ar 8 draudzēm un 
290 draudzes locekļiem.

13
Trešā Adventa svētdiena.
Ījaba 20; Jņ. atkl. 3 
Slavēsim Dievu par Viņa bezgalīgo žēlastību un mīlestību.
15:00 “Jēzus Kristus atkalnākšanas” Balvu draudzē 
svinīgs dievkalpojums – 15. gadadiena kopš reģistrācijas. 
11:00 Rīgas Semināra draudzes 23.(93.) gadasvētku 
dievkalpojums (atvainojamies par iepriekš kļūdaini norādīto 
informāciju).
Dundagas draudzes 20 gadu pateicības dievkalpojums.

14
Ījaba 21; Jņ. atkl. 4
Lūgsim par Velsas Baptistu savienību ar 406 draudzēm un 
12423 draudzes locekļiem.

15
Ījaba 22; Jņ. atkl. 5
Pateiksimies un lūgsim par Ventspils krievu draudzi un 
sludinātāju Oskaru Ābeltiņu.

16
Ījaba 23-24; Jņ. atkl. 6 
Lūgsim par Latvijas valdību.

17
Ījaba 25-26; Jņ. atkl. 7:1-8:5 
Lūgsim par jaunu draudžu dibināšanas vietu Teikā.

18
Ījaba 27; Jņ. atkl. 8:6-9:21
Pateiksimies un lūgsim par Viesītes draudzi un mācītāju Juri Grigu. 
BPI studiju gada noslēgums.

19
Ījaba 28; Jņ. atkl. 10
Lūgsim par ungāriski runājošo Baptistu draudžu konvenciju 
Rumānijā ar 247 draudzēm un 8954 draudzes locekļiem.

20
Ceturtā Adventa svētdiena. 
Ījaba 29; Jņ. atkl. 11
Lūgsim par tiem, kas cieš trūkumu.

21
Ījaba 30; Jņ. atkl. 12
Lūgsim par Armēnijas Baptistu savienību ar 155 draudzēm 
un 4920 draudzes locekļiem.

22
Ījaba 31; Jņ. atkl. 13
Pateiksimies un lūgsim par Ziedkalnes draudzi un sludinātāju 
Eināru Vanagu.

23
Ījaba 32; Jņ. atkl. 14
Lūgsim par atvērtām ļaužu sirdīm, lai varētu izskanēt vēsts 
par Jēzu.

24
Ziemassvētku vakars. 
Ījaba 33; Jņ. atkl. 15
Lūgsim, lai Ziemassvētki tiktu svinēti kā patiesi Jēzus Kristus 
dzimšanas svētki!

25
Pirmie Ziemassvētki. Kristus piedzimšanas svētki. 
Ījaba 34-35; Jņ. atkl. 16
Pateiksimies par Jēzu, par Glābēju! Slavēsim Dievu par Viņa 
plānu attiecībā pret mums!

26
Otrie Ziemassvētki. 
Ījaba 36:1-21; Jņ. atkl. 17
Lūgsim par jaunu draudžu dibināšanas vietu Varakļānos.

27
Ījaba 36:22-37:24; Jņ. atkl. 18
Lūgsim par visiem ticīgajiem pasaulē un par mīlestības 
plašumu un cilvēcību.

29
Ījaba 39:1-40:50; Jņ. atkl. 20
Pateiksimies un lūgsim par bīskapa vietniekiem, mācītājiem 
Edgaru Godiņu un Kasparu Šternu.

30
Ījaba 40:6-42:6; Jņ. atkl. 21:1-22:5
Lūgsim par jaunu draudžu dibināšanas vietu Republikas ielā, Liepājā.

31
Vecgada diena.
Ījaba 42:7-17; Jņ. atkl. 22:6-21 
Pateiksimies Dievam par šo gadu un izlūgsimies žēlastību un 
svētības Jaunajam, 2016. gadam!

S I R S N Ī G I  S V E I C A M !
“Viņš ir mūsu miers...” Ef.2:14

18. decembrī sludinātājam Viesturam Gerhardam aprit 55 gadi.

23. decembrī sludinātājam Uģim Pallo aprit 40 gadi. 

L Ī D Z J Ū T Ī B A S
“Mēs tagad redzam neskaidri, kā raudzīdamies atspulgā, bet tad – vaigu 
vaigā; .. Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība..; bet lielākā no tām ir 
mīlestība.” ( 1.Kor.13:12-13)

Izsakām dziļu līdzjūtību iepriekšējai LBDS Sieviešu kalpošanas 
vadītājai Solvitai Zīverei, pēc ilgas, grūtas slimības 1. novembrī 
Mūžībā aizvadot dzīvesbiedru Andri Zīveru! 

10. oktobrī Mūžībā aizgājusi mācītāja Pētera Krieva (1915.2000.) 
atraitne Skaidrīte Krieva (1930.2015.) Izsakām dziļu līdzjūtību 
Skaidrītes mazbērniem un visiem tuviniekiem!
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www.lbds.lv

LBDS Padomes informatīvs izdevums. Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67223379, e-pasts: vestnesis@lbds.lv , kanceleja@lbds.lv

Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Žanna Drūnese, Sigita Āboltiņa, Līvija Godiņa, Elza Roze, Agnese Spura   
maketētājs Filips Tālbergs

Konts draudžu iemaksām, Baptistu Vēstneša iemaksām un ziedojumiem:  
Latvijas Baptistu draudžu savienība, Reģ.nr. 90000085765
A/S SEB Banka, kods: UNLA LV2X, Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314

AIZPUTES DRAUDZE
29.11. 17:00 Adventes koncerts

24.12. 17:00 Ziemassvētku dievkalpojums

25.12. 11:00 Bērnu Ziemassvētku 
dievkalpojums

“JĒZUS KRISTUS ATKALNĀKŠANAS” 
BALVU DRAUDZE 
13.12. 15:00 Svinīgs dievkalpojums – 
15. gadadiena kopš reģistrācijas

LIEPĀJAS NĀCARETES DRAUDZE
20.12. 10:30 Draudzes 21. gadasvētku 
dievkalpojums

Draudzes bērnu darbu izstāde “Mana 
draudze” 

24.12. 18:00 Kristus dzimšanas svētku 
dievkalpojums (ar bērnu priekšnesumiem)

27.12. 10:30 Gada izskaņas dievkalpojums

LIEPĀJAS PĀVILA DRAUDZE 
4.12. 16.00 - 21.00 Ziemassvētku 
labdarības tirdziņš ar koncertprogrammu, 
radošajām darbnīcām un sadraudzību 

5.12. 10.00 - 15.00  Ziemassvētku 
labdarības tirdziņš 

24.12. 18.00 Ziemassvētku vakara 
dievkalpojums

RĪGAS MATEJA DRAUDZE
17.12. 19:30 Kristus dzimšanas svētku 
dievkalpojums “VISIEM”

22.12. 19:30 Kristus dzimšanas svētku 
dievkalpojums “VISIEM”

24.12. 12:00; 14:30 un 17:00 Kristus 
dzimšanas svētku dievkalpojumi “VISIEM”

25.12. 11:30 Pirmās Ziemassvētku dienas 
dievkalpojums

31.12. 18:00 Vecgada dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu

1.01. 11:30 Jaunā Gada dievkalpojums

RĪGAS SEMINĀRA DRAUDZE
13.12. 11:00 draudzes 23. (93.) gadasvētku 
dievkalpojums. Viesi: mācītājs Aivars 
Šķuburs, Tīsu un Bistrumu ģimeņu 
ansamblis

20.12. 11:00 Dievkalpojumā viesojas 
Bauskas draudzes locekļi ar mācītāju 
Raimondu Locu un Jelgavas zvanu 
ansamblis “Accelerando” Agritas Locas 
vadībā. Koncertā būs gan zvanu, gan 
saksofona, gan klavieru skaņas. Aicinām 
ikvienu uz koncertu Ziemassvētku noskaņās, 
kā arī tos, kuriem ir aicinājums sirdī ar 
ziedojumiem atbalstīt Bauskas baptistu 
draudzes ēkas kapitālremontu.  

SIGULDAS DRAUDZE
24.12. 17:00 Ziemassvētku vakara 
dievkalpojums

VENTSPILS DRAUDZE
5.12. Adventes tirdziņš

6.12. 17:00 Koncerts “Putni”

11.12. 17:00 Skolēnu koru koncerts

13.12. 17:00 Partijas “Ventspilij un Latvijai” 
Adventes koncerts

15.12. 19:00 Ditas Lūriņas un Zanes 
Dombrovskas koncerts

19.12. 16:00 Dižkoncerts

21.12. 18:00 FUSION koncerts

24.12. 15:00; 18:00 Ziemassvētku 
dievkalpojumi

RĪGAS MISIONES DRAUDZE
20.12. 11.00 Ziemassvētku dievkalpojums

24.12. 17.00 Ziemassvētku dievkalpojums 

25.12. 12.00 Ziemassvētku pasākums 
bērniem 

26.12. 17.00 Ziemassvētku pasākums 
bērniem kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, 
Vecmīlgrāvī. 

RĪGAS GOLGĀTAS DRAUDZE
24.12 17:00 Ziemassvētku dievkalpojums ar 
plašu, daudzveidīgu muzikālu programmu. 
Piedalīsies koris, jaunieši, saksofonists Artis 
Gāga, solisti Marlēna un Arvīds Keiņi

RĪGAS ĀGENSKALNA DRAUDZE
20.12. 11:00 4. Adventes dievkalpojums, 
(Slavas & pielūgsmes grupa)

12:00 dievkalpojuma tiešraide LTV1

24.12. 16:00 (Slavas & pielūgsmes grupa), 

19:00 Ziemassvētku svētvakara 
dievkalpojumi (koris)

27.12. 11:00 Kristību dievkalpojums (koris) 

31.12. 23:00 Jaunā Gada sagaidīšanas 
dievkalpojums (Slavas & pielūgsmes grupa)

Adventa un Ziemsvētku  
laika pasākumi draudzēs

*Informācija, ko draudzes iesūtījušas 
līdz 19.11. 2015.Adventa un Ziemsvētku 

laika pasākumi draudzēs

Aicinām uz LBDS Reģionālajām tikšanās reizēm!
Reģionālajās tikšanās reizēs mums būs iespēja uzzināt par mūsu 
draudžu iespējamo sadarbību ar Oklahomas un Kalifornijas 
dienvidbaptistu draudžu savienībām. Stāstīsim, kā sagatavot 
iespējamos draudžu kalpošanas sadarbības projektus, kuros ar 
daudzveidīgu atbalstu varētu iesaistīties draudzes no Oklahomas un 
Kalifornijas.
Draudzēm būs iespēja sagatavot un iesniegt kalpošanas sadarbības 
projektus evaņģelizācijas, telpu remontu, bērnu un jauniešu 
kalpošanas, muzikālās kalpošanas un citās jomās.
Lai mūsu draudzes tiktu celtas un stiprinātas un mūsu draudžu vīzija 
tiktu īstenota un attīstīta, runāsim par to, cik svarīgi ir, ka mēs ikviens 
iesaistāmies un uzņemamies atbildību par to, ko Dievs mums 
uzticējis.

LBDS Reģionālās tikšanās  
2016. gadā plānotas:

23. janvāris Cēsis 

6. februāris Liepāja

20. februāris Rīga 

27. februāris Viesīte

LBDS Kongress 21. maijā – Rīgā, 
Savienības namā.


