
LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Baumaņu Kārlis (1835-1905) bija skolotājs, dzejnieks, latviešu 
nacionālās atmodas pamatlicējs un viens no pirmajiem latviešu 
komponistiem. 1873. gadā  Pirmajos  Vispārīgajos latviešu 
dziedāšanas svētkos atskaņoja divas Baumaņu Kārļa 
oriģināldziesmas. Kaut arī Baumaņu Kārļa sacerēto tautas himnu 
“Dievs, svētī Latviju” programmā cenzūras dēļ neiekļāva, to tomēr 
pirmo reizi dziedāja svinīgajā atklāšanas aktā 1873. gada 
26. jūnijā  Rīgas Latviešu biedrības zālē.

Šogad svinam Latvijas 96. dzimšanas dienu. Pateicamies par 
savu tautu, zemi, brīvību un valodu. Atceramies varoņus. 
Domājam arī par šodienu. Salīdzinām pirmās brīvās Latvijas 
(1918-1940) un pašreizējās (1991-2014) veiksmes un 
neveiksmes. Un tā vien liekas, ka šodienas Latvijai tik ļoti 
pietrūkst tā patriotisma, ziedošanās, ticības, tautas pieauguma un 
pasaules līmeņa sasniegumu, kas bija mūsu vectēvu laikā. Kā var 
šodien runāt par veiksmes stāstu, ja miera apstākļos esam 
zaudējuši vairāk savu tautiešu nekā abos pasaules karos kopā 
ņemot? Un kur nu vēl tukšie lauki, skolas, rūpnīcas?

Tāpēc šajā svētku reizē ir labi sev pajautāt – kas ir mana Latvija? 
Kas Latvijai ir visvairāk vajadzīgs?

Bībelē  evaņģēlijos ir stāsts par aklo ubagu Bartimeju. Bartimejs, 
padzirdējis, ka garām iet Jēzus, tik skaļi un neatlaidīgi kliedza, ka 
visi apstājās. Jēzus arī apstājas un jautā – Ko tu gribi, lai Es tev 
daru? (Lk. 18:41) Nekas nespēja aklo apturēt izteikt Jēzum savu 
lielāko sāpi. Visaktuālāko vajadzību. Bartimejs tik ļoti gribēja satikt 
Jēzu, ka viņš pat atstāja to vienīgo, kas viņam piederēja – 
savu mēteli. Kas ir tas, ko es gribu?

Bartimejs daudz ko vēl nezināja un nesaprata. Viņš  Jēzu 
nosauca par Dāvida dēlu, domādams, ka Viņš ir nacionāls 
varonis. Taču tas nekas, jo visu izšķir nevis zināšanas, bet griba 
un ticība. Kristus gāja kopā ar ļaudīm un mācīja. Taču aklā 
vajadzības priekšā runas un mācības apklust. Un sākas rīcība. 
Svarīgāka par runāšanu ir darīšana. 

Arī šodien Jēzus nāk pie tevis, tavas ģimenes un draugiem. Arī 
šodien  Jēzus iet garām Latvijai. Un apstājas. Un jautā – Ko tu 
gribi, lai Es tev daru?  Mēs gribam to pašu, ko tālajā 1873. gadā 
teica Baumaņu Kārlis – DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU! 

Ainars Baštiks
Mateja draudzes mācītājs

www.lbds.lv
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LBDS NĀKOTNES REDZĒJUMS

Kāda, jūsuprāt, būs dzīve 
jaunajās debesīs un jaunajā 
zemē? No Rakstiem mēs 
zinām, ka tā būs Dieva valdīta 
mūžīga dzīvības, mīlestības un 
prieka pilna pasaule, kuras dēļ 
ir vērts dzīvot un mirt šajā 
dzīvē. 

D z ī v ī b a s  p a s a u l e

Jēzus augšāmcelšanās ir 
Dieva jaunās pasaules 
iesākums. Tā ir mūžīgā 
dzīvība, kas ienāca vēsturē. 
Jēzus tiek saukts par 
“pirmdzimto daudzu brāļu 
vidū.” (Romiešiem 8:29; 1. 
Korintiešiem 15:20) Viņa 
augšāmcelšanās ir Dieva 
jaunā laikmeta pirmais auglis. 
(1. Korintiešiem 15:23) Nāve ir 
atkāpusies un devusi vietu 
dzīvībai, un Kristus dzīve ir 
solījums, ka tiem, kuri tic, būs 
dzīvība arī pēc nāves.

Dieva jaunā pasaule netiek 
radīta no nekā, kā tas bija ar 
pirmo radību, bet tā ir iepriekš 
radītās pasaules atjaunošana. 
“Tas, kas sēdēja tronī, teica: 
“Redzi, Es visu daru jaunu”. 
Tad Viņš teica: “Raksti, jo šis 
vēstījums ir uzticams un 
patiess.” (Atklāsmes 21:5) 
Debesis nolaidīsies uz zemes: 
“Es ieraudzīju svēto pilsētu, 
jauno Jeruzalemi, nokāpjam 
no debesīm, no Dieva, kā 
līgavu, sapostu un izrotātu 
savam vīram.” (Atklāsmes 
21:2) Šī zeme tiks atjaunota, 
kad Dieva debešķīgā klātbūtne 
nonāks uz zemes. Dievs būs 
savu ļaužu vidū, un Viņa 
godība piepildīs šo zemi: 
“Es dzirdēju varenu balsi 
atskanam no troņa: „Redzi, 
Dieva mājoklis pie cilvēkiem, 
un Viņš mājos kopā ar viņiem, 
un viņi būs Viņa tauta, pats 
Dievs būs ar viņiem un būs 
viņu Dievs.” (Atklāsmes 21:3)

Mēs nevaram iztēloties, kāda 
būs jaunā radība. Tāpēc Bībele 
bieži vien apraksta, kāda tā 
nebūs: “Un Dievs noslaucīs 
visas asaras no viņu acīm, un 
nāves vairs nebūs, nedz bēdu, 
nedz vaimanu, nedz sāpju 
vairs nebūs, jo viss bijušais ir 
pagājis.” (Atklāsmes 21:4)

Mūsu pasaule ir pilna nāves, 
bet Dieva jaunā pasaule būs 
pilna dzīvības.

M ī l e s t ī b a s  p a s a u l e

Savā svētrunā “Debesis – 
labestības un mīlestības 
pasaule” 18. gadsimta 
amerikāņu sludinātājs un 
teologs Džonatans Edvards 
(1703-1758) nosauca debesis 
par “mīlestības pasauli”. 

Viņa svētruna balstījās uz 
1. Korintiešiem 13:8, kur mēs 
lasām, ka pravieša dāvanas un 
mēles beigsies, bet “mīlestība 
nekad nebeigsies.” 
Viņš rakstīja:

“Mīlestība vienmēr ir brīnišķīgs 
princips, it sevišķi dievišķā 
mīlestība. Arī uz zemes tā ir 
visa jaukuma avots, bet 
debesīs tā kļūs par straumi, 
par upi, par okeānu. Visi 
pulcēsies ap godības Dievu, 
atverot savas dvēseles, lai tās 
pārpildītu mīlestības plūdi, kas 
nāk no Viņa pilnības, tāpat kā 
zemes puķes atver savu krūti 
saulei, lai piepildītos ar gaismu 
un siltumu, lai uzplauktu 
skaistumā un smaržas pilnībā 
saules staru gaismā.

Katrs svētais debesīs ir puķe 
tā Kunga dārzā. Svētā 
mīlestība ir saldā smarža, kas 
plūst no viņiem visiem kopā 
un piepilda paradīzes 
mājokļus. Katra dvēsele ir kā 
nots debešķīgas mūzikas 
koncertā, kas ir saldā saskaņā 
ar visām citām notīm, un visi 
kopā savienojas 
vispacilājošākajās slavas 
dziesmās Dievam un Viņa 
Jēram. Un tie visi palīdz viens 
otram ar visu savu spēku 
paust kopīgo mīlestību uz 
godības pilno Tēvu un Galvu 
un ieliet mīlestību atpakaļ šajā 
lielajā mīlestības strūklā, no 
kurienes tie saņem un tiek 
piepildīti ar mīlestību, svētību 
un godību. Un tā viņi mīlēs un 
valdīs mīlestībā un dievišķajā 
priekā, kas ir šīs mīlestības 
auglis, kuram līdzīgu neviens 
nav redzējis.., kuru vēl nav 
piedzīvojusi cilvēka sirds un 
kuru pasaule nespēj aptvert.”

Mūsu pasaule ir naida pilna, 
bet Dieva jaunā pasaule ir 
pilna mīlestības.

p a s a u l e ,  k u r a s  D ē ļ 
i r  v ē r t s  D z ī v o t  u n 
M i r t

Pirmajā vēstulē korintiešiem 
15. nodaļā Pāvils uzdod 
jautājumu: “Kāpēc es katru 
dienu mirstu, ja mirušie netiks 
augšāmcelti? Ja nav cerības 
uz augšāmcelšanos, tad 
visloģiskāk ir izsaukties: 
“Ēdīsim un dzersim, jo rīt mēs 
mirsim!”” (15:31-32) Bet, ja ir 
augšāmcelšanās cerība, tad 
loģiskākais secinājums ir: “Tad 
nu, mani mīļotie brāļi, esiet 
noturīgi un nelokāmi, vienmēr 
dedzības pilni Kunga darbā, 
zinādami, ka jūsu pūles nav 
veltīgas Kungā.” (15:58) Pāvila 
kalpošanu uzturēja cerība.

Mozus ir viens no daudzajiem 
Vecās Derības “ticības varoņu” 
piemēriem, kas izmantots 
Vēstulē ebrejiem. Tie visi bija 
cilvēki, kuri riskēja ar savu 
dzīvi un dzīvību tāpēc, ka 
viņiem tika apsolīta labāka 
nākotne. Viņu ticība bija 
“cerības pamatā, pārliecība 
par neredzamām lietām.” 
(Ebrejiem 1:11) 

Jēzus, mūsu vispilnīgākais 
piemērs, “Viņam sagatavotā 
prieka dēļ, par kaunu 
nebēdādams, ir pacietis krustu 
un nosēdies Dieva tronim pa 
labai rokai.” (Ebrejiem 12:2) 
Jēzus pacieta krustu, jo viņš 
gaidīja nākotnes prieku un 
godību. 

Bez kristīgās cerības mums 
paliek nīkulīgs kristīgais 
eksistenciālisms, kurā centrā ir 
mūsu pašreizējā pieredze. Tas 
var būt harizmātisks 
eksistenciālisms ar 
dziedināšanas emocionālo 
aizrautību vai konservatīvs 
eksistenciālisms ar pārliecību, 
ko sniedz pareiza mācība. Tā 
var būt piētisma mācība ar 
“Dieva vadību” un “mieru 
sirdī”. Tomēr visam minētajam 
pietrūkst māceklībai 
nepieciešamā mugurkaula. 
Pretstatā tam Jaunā Derība 
aicina mūs lūkoties nākotnē.

1812. gadā 23 gadu vecumā 
Adonirams Džadsons ar savu 
sievu Annu kuģoja uz Birmu, 
kur pavadīja visu savu atlikušo 
mūžu. Viņš bija pirmais 
amerikāņu ārzemju misionārs. 
Šī ir vēstule, ko viņš rakstīja 
Annas Haseltīnes tēvam, 
lūdzot viņas roku:

“Es gribu jautāt, vai nākamā 
pavasara sākumā jūs būtu 
gatavs šķirties no savas 
meitas, lai nekad vairs 
neredzētu viņu šajā pasaulē. 
Vai jūs būtu gatavs piekrist 
tam, ka viņa dodas projām, 
gatavs, ka viņa tiks pakļauta 
misionāra dzīves grūtībām un 
ciešanām? Vai jūs piekrītat, ka 
viņa tiks pakļauta okeāna 
briesmām, Indijas dienvidu 
klimata nāvējošajai ietekmei, 
dažāda veidu trūkumam un 
bēdām, pazemojumiem, 
apvainojumiem, vajāšanām 
un, iespējams, varmācīgai 
nāvei? Vai jūs esat gatavs tam 
visam piekrist Tā dēļ, kurš 
atstāja savas debesu mājas un 
nomira par jums un jūsu 
meitu, arī pazudušo, 
nemirstīgo dvēseļu dēļ, Ciānas 
un Dieva godības dēļ? Vai esat 
gatavs tam visam piekrist, 
cerot, ka drīz sastapsiet savu 
meitu godības pilnajā pasaulē 
ar taisnības kroni galvā, slavas 
dziesmu spožajā gaismā, ko 
par godu Glābējam dziedās 
pagāni, kuri no mūžīgām 
bēdām un izmisuma tika 
atpestīti viņas paveiktā dēļ?!” 

Viņas tēvs ļāva viņai izlemt, un 
viņa atbildēja: “Jā!”

Dieva jaunās pasaules dēļ ir 
vērts riskēt, un tā dod jēgu un 
piepildījumu mūsu pašreizējai 
dzīvei.

Pēc Porterbrook  
(www.porterbrooknetwork.org) 
materiāliem sagatavoja 
Līva Fokrote

Skats uz priekšu – uz mūžību
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AKTUĀLI

Aicinām Latvijas draudzes īpaši pievērst uzmanību bāreņiem – 
bērniem, kuri neaug ģimenēs, novembra pirmo svētdienu 
baznīcās atzīmējot kā Bāreņu svētdienu un pievienojoties 
Bāreņu svētdienas aktivitātēm visā Latvijā.

Dievs Svētajos Rakstos daudzkārt mums ir atklājies kā Tāds, 
kuram rūp bāreņi. Viņš mūs katru Savā žēlastībā ir adoptējis, 
un tas ļauj mums Viņu uzrunāt: “Mūsu Tēvs Debesīs”. Jēzus 
izvēlējās identificēties ar vismazākajiem, atstumtākajiem un 
neaizsargātākajiem, sakot: “Ko jūs esat darījuši vienam no 
šiem Maniem vismazākajiem.., to jūs esat Man darījuši.” 
(Mateja evaņģēlijs 25:40) Šobrīd Latvijā bērnunamos atrodas 
gandrīz 2000 bērnu, kuriem nepieciešama ģimenes mīlestība.

Bāreņu svētdiena ir ekumēniska iniciatīva, kas apvieno 
kristiešus 52 pasaules valstīs. Tās mērķis ir aicināt sabiedrību 
praktiski izdzīvot Evaņģēliju, atverot savas sirdis un mājas 
bāreņiem. Bāreņu svētdienas iniciatīva aicina uzņemties rūpes 
par bāreņiem, kļūstot par aizbildņiem, adoptējot vai ar izpratni, 
iedrošinājumu un atbalstu izturoties pret tiem, kuri to dara. 

Ko mēs varam darīt?
• Lūgt Dievu par bāreņiem
• Lūgt Dievu par cilvēkiem, kuri vēlas uzņemt bāreņus 

savā ģimenē
• Organizēt seminārus vai Bībeles studijas, sludināt un 

mācīt par bāreņu tēmu Svētajos Rakstos
• Apkopot un darīt pieejamu informāciju par bāreņu 

atbalsta iespējām Latvijā
• Veidot atbalsta grupas ģimenēm, kuras adoptējušas 

vai gatavojas adoptēt bērnus
• Organizēt nometnes bērnunamu bērniem
• Ziedot bāreņu atbalsta iniciatīvām

Ne visi kļūs par adoptētājiem, bet mēs katrs varam atbalstīt, 
aizlūgt, ziedot, mīlēt, saprast un vairāk apzināties.

Cerot uz Jūsu sapratni un atsaucību,

Jānis Vanags
Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps

Zbigņevs Stankevičs
Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps-metropolīts

Aleksandrs
Latvijas Pareizticīgo Baznīcas Rīgas un  
visas Latvijas metropolīts

Pēteris Sproģis
Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps

Jānis Ozolinkevičs
Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps 

Vilnis Latgalis
Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības bīskaps

Gita Medne
Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas superintendante

Kristīne Beilija
Latvijas Pestīšanas Armijas reģionālā vadītāja, majore

Vilnis Gleške
Draudzes “Prieka Vēsts” mācītājs

K ā  p l ā n o t  B ā r e ņ u  s v ē t d i e n u 
j ū s u  d r a u d z ē ?
Ik gadu vairākās pasaules valstīs un šogad arī Latvijā Bāreņu 
svētdienu atzīmē novembra pirmajā svētdienā. Tā ir gan garīga, 
gan praktiska iespēja kalpot bez vecāku gādības palikušiem 
bērniem. Ir dažādas iespējas, kā to var darīt:

• Dievkalpojumā atvēliet laiku liecībām par kalpošanu 
bāreņiem. Aiciniet ciemos cilvēkus, kuri ir uzņēmušies 
rūpes par bērniem, kuri ir palikuši bez vecāku gādības. 
Viņu pieredze var jūs uzrunāt.

• Lai labāk izprastu Dieva aicinājumu kalpot bāreņiem, 
organizējiet savā draudzē tematiskas Bībeles studijas 
par bāreņu tēmu Dieva Vārdā.

•  Informējiet draudzi par iespējām iesaistīties un kalpot bez 
vecāku gādības palikušiem bērniem.

Tomēr šī kalpošana neaprobežojas ar vienu svētdienu. Rūpes 
par bāreņiem nevaram ielikt kāda laika rāmī, ārpus kura tās 
vairs nav aktuālas. Ja jūsu draudzē ir cilvēki, kuri sajūt Dieva 
aicinājumu kalpošanā bāreņiem, tad esiet radoši:

•  Lūdziet par bāreņiem, bērniem, kuri atrodas bērnu namos 
vai krīzes centros; par bērniem, kuri ir dzīvu vecāku bāreņi.

• Kā draudze “adoptējiet” kādu no bērnu namiem – 
uzņemieties rūpes par kādu no bērnunamiem: lūdziet par 
to – par bērniem, par darbiniekiem; aiciniet ciemos, ejiet 
ciemos un organizējiet kādus pasākumus – nometnes, 
tematiskos vakarus, sporta spēļu turnīrus u.c.

•  Lūdziet par tiem, kuri apsver iespēju uzņemt savā 
ģimenē bāreņus vai jau to ir uzsākuši darīt. Lūgšanu 
atbalsts būs ļoti vērtīgs šī svarīgā lēmuma pieņemšanai.

•  Atbalstiet un iedrošiniet draudzes locekļus, kuri 
uzņēmušies rūpes par bāreņiem. Nereti šie cilvēki 
nesaņem saprotošu atbalstu no savu tuvinieku puses. 
Kļūstiet par viņu atbalsta ģimeni bērnu audzināšanā!

Sākot ar oktobra trešo nedēļu, informācija par iespējām kalpot 
bāreņiem un saņemt atbalstu ir atrodama:  
www.barenusvetdiena.lv  

Gunita Ūdre
Bauskas baptistu draudze
Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem, Valdes locekle

Aicinājums atzīmēt  
Bāreņu svētdienu

Latvijas Kristīgo Baznīcu, draudžu un organizāciju vadītāju 
vēstule par Bāreņu svētdienu.
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vADīTĀJI UN gARīDZNIEKI

M4 apmācība Latvijā un Eiropā

Garīdznieku Brālības  
rudens konference

Garīdznieku Brālības konferences dalībnieki

Jēzus saka: “Tāpēc ejiet!”. Šie vārdi 
izskan Mt.ev.28:19a, t.i., lielās pavēles 
otrajā daļā. Tie mums atgādina, ka būt 
par kristieti nozīmē būt Dieva misijā. Arī 
draudžu dibināšana ir misija un jaunu 
Kristus mācekļu veidošana. Lai sāktu 
veidot jaunu draudzi, ir jāsaprot, ka tā ir 
mūsu Kunga Jēzus iniciatīva. Mums 
jāsaņem aicinājums no Viņa un jāveido 
komanda šim darbam, par ko mācījāmies 
pirmajā M4 modulī pavasarī. Savukārt, 
19. - 20. septembrī Rīgā norisinājās jauno 
draudžu apmācības semināra M4 otrais 
modulis, kura galvenā tēma bija – MISIJA. 
Tika runāts par tēmām: “Kādas ir tavas 
komforta zonas?”, “Kā sludināt Evaņģēliju 
gan ar darbiem, gan ar vārdiem?”, 
“Kā ieraudzīt, ka pļaujamā raža ir 
gatava?” u.c. Piedalījās 5 komandas – no 
Liepājas, Kalētiem, Varakļāniem, Vidrižiem 
un Ogres. Bija arī vairāki interesenti, kuri 
apsver iespēju tuvā nākotnē ar 
komandām pievienoties šim M4 
apmācības kursam. Komandas izvērtēja 
savu kalpošanas darbu šobrīd jeb 
nodefinēja realitāti – kur mēs esam? 

Lekcijās un sarunās komandas tika 
izaicinātas, kas būtu vēl veicams vai 
uzlabojams kalpošanā, sevišķi misijas un 
evaņģelizācijas jomā jeb noteica, kur 
vēlamies nonākt. Apmācības beigās, kā 
vienmēr tas notiek M4, komandas 
vienojās par konkrētiem mērķiem un 
soļiem, kas jāveic tuvāko mēnešu laikā 
jeb – kā un kur nonāksim? Tas bija aktīvs 
un mērķtiecīgs darbs komandām, kas bija 

gan izaicinājums, gan arī iedrošinājums. 
Bija milzīgs prieks dzirdēt, kā Dievs 
darbojas caur parastiem cilvēkiem 
dažādās Latvijas vietās. To varēja 
saklausīt caur liecībām un stāstiem, 
ko komandas līdzdalīja viena otrai 
pielūgsmes vakarā. 

M4 draudžu dibināšanas apmācības 
kustība notiek daudzās Eiropas valstīs. 
Tāpēc 22. - 24. septembrī Tallinā tikās 
komandas no Norvēģijas, Igaunijas, 
Latvijas, Čehijas un Zviedrijas. Mūsu 
komandas mērķis bija saprast, kā uzlabot 
draudžu dibināšanas procesu Latvijā. 

Tā nebija konference, tā nebija vadītāju 
sapulce, tas bija kaut kas vairāk – 
“Auglīga prāta vētra”. To noteica tikšanās 

plāns: 25% laika – pielūgsme un 
klausīšanās Dievā, 25% – sarunas un 
komandas darbs, 50% – apmācība. 
Mateja evaņģēlijā Kristus saka, ka Viņš 
cels Savu draudzi, tāpēc tik svarīgi katras 
valsts komandai bija saprast, kā Kristus 
šajā laikā turpina celt draudzi un kā mēs 
varam pievienoties Viņa darbam. 

Iedvesmojoši bija redzēt, cik “vīrišķīga” ir 
draudžu dibināšana, jo 90% bija vīri. Tajā 
pašā laikā nekas no ārišķības. Tieši pretēji 
– Dītrihs Šindlers, Oivinds Auglands – vīri, 
kurus raksturo lieli darbi, izstaroja dziļu 
pazemību un kalpa raksturu.

Nedēļu vēlāk Rīgā jau notika pirmā 
Latvijas darba grupa, kur definējām 
nākamos praktiskos soļus.

Latviju Tallinā pārstāvēja Nauris Graudiņš 
(Pastende), Līva Fokrote (Rīga), 
Džonatāns Burbo (Grobiņa), Māris Vītols 
(Jaunjelgava), Mārcis Dejus un Mārtiņš 
Vigulis (Karosta).

Rakstu sagatavoja draudžu dibinātāji
Ilvars Ieviņš un Mārcis Dejus

Pirmajā lekcijā P. Barbins runāja par klusā laika nepieciešamību 
mācītāja dzīvē, kad mēs vairs nedomājam par to, ko zinām par 
Dievu, bet gan cik daudz Viņu pazīstam. Viens no Bībeles 
pantiem, kurš palīdzēja apzināties Dieva lomu mūsu dzīvē, ir 46. 
psalma 11. pants: “Rimstieties un atzīstiet, ka Es esmu Dievs”. 
Bija arī individuālais laiks, kad varējām domāt par šī panta 
nozīmi mūsu ikdienā. Mazajās grupās dalījāmies ar to, ko Dievs 
ir atklājis. Otrajā lekcijā mācījāmies “iegremdēties” Rakstos, 
lasot notikumu no Jēzus dzīves (Lūkas 5: 1-10). Konference bija 
citādāka nekā parasti, jo šoreiz vairāk domājām nevis par 
teoloģiju, bet gan par mūsu ikdienas praksi, lūdzot un lasot. 
Paldies mācītājam Paulam Barbinam par šo ierosmi. 
Konferences noslēguma daļā mūs uzrunāja LBDS bīskaps 
Pēteris Sproģis un LBDS bīskapa vietnieks māc. Edgars Godiņš. 

Edgars Mažis
Garīdznieku Brālības priekšsēdētājs

11. oktobrī 60 LBDS garīdznieki un BPI studenti piedalījās šogad 
jau otrajā GB organizētajā konferencē, kuras tēma bija saistīta ar 
garīdznieka laiku Dieva priekšā. Konference sākās ar māc. 
Edgara Maža vadītu svētbrīdi. Galvenais viesis bija māc. 
Dr. Pauls Barbins no Klīvlandes latviešu baptistu draudzes. 

baptistu vēstnesis4



MISIJA

Pirms trīs gadiem, kad 
jau otro reizi biju Āfrikā, 
mēs daudz strādājām ar 
ielu bērniem, ļoti 
trūcīgiem un slimiem 
bērniņiem, arī ar 
jauniešiem. Tā es vēl 
vairāk iemīlēju šo 
kontinentu un cilvēkus – 
jutos tur kā mājās. Kad 
mans misijas laiks gāja 
uz beigām, teicu Dievam 
– ja Tu gribi, lai es te 
palieku, tad es ar 
vislielāko prieku to 
darīšu. Lūdzu un cerēju, ka Dievs man pateiks, lai palieku Āfrikā 
un kalpoju tur. Bet, jo vairāk par to lūdzu, jo vairāk Dievs man 
rādīja, ka grib, lai es dodos atpakaļ uz Latviju un kalpoju tur. Vai 
es biju priecīga? Nē, gluži pretēji – biju dusmīga uz Dievu. 
Nesapratu, kāpēc Dievs man ielika sirdī vēlmi braukt kalpot 
Āfrikā, iemīlēt šo zemi, cilvēkus un tad sūta atpakaļ uz Latviju. 
Likās, ka tas nav godīgi. Izlēmu paklausīt Dievam, bet teicu 
Viņam – man vajag “Āfriku” Latvijā – gribu strādāt ar ielu bērniem, 
bērniem, kuri nāk no nelabvēlīgām un trūcīgām ģimenēm. Bet 
kur būs mana Latvijas “Āfrika”?

Atbraucot mājās Latvijā, sāku pētīt, lūgt un domāt, kurš Rīgas 
rajons būtu tas, kur šo bērnu ir visvairāk. Sapratu, ka tā ir tā 
sauktā Maskavas forštate jeb tagad – “Maskačka”.  Pirms 
vairākiem gadiem biju lūgusi drosmīgu lūgšanu: “Dievs, sūti 
mani! Sūti mani, kur gribi, tikai, lūdzu, nesūti mani uz Krieviju!” 
Un tagad Viņš man sirdī liek bērnus “Maskačkā”, kur lielākā daļa 
bērnu runā krievu valodā? 

Sāku cilvēkiem draudzē stāstīt par to, ko Dievs man ir ielicis sirdī. 
Bija, kas mani uzreiz nesaprata, bija, kas tūlīt jautāja – kā varu 
palīdzēt? 

Izlēmām dibināt biedrību “Cerību Iela” un sākt darbu ar 
“Maskačkas” bērniem, vēl nezinot, ko un kā darīsim. 

Kopā ar Vīlandes draudzes māsu draudzi no Ričardsonas (ASV) 
2012. gada vasarā noorganizējām 4 dienu nometni Maskavas 
dārzā, lai iepazītos ar bērniem un saprastu viņu vajadzības. Uz 
pirmo nometni atnāca 70 bērni. Bijām kopā ar viņiem 4-5 stundas 
dienā – gatavojām rokdarbus, dziedājām dziesmas, dejojām, 
bungojām, sportojām, ēdām pusdienas. Redzējām bērnu 
vajadzības – skrējām uz Depo pirkt apavus, jo bija bērni, kas 
atnāca basām kājām. Nākošajā dienā taisījām papildus maizītes, 
jo bērni bija izsalkuši.

Sapratām – ar nometni vien nepietiek. Sākām sapņot par Dienas 
Centru, kur bērni varētu nākt katru darba dienu pēc skolas, 
paēst, būt drošībā, saņemt mīlestību, saņemt apģērbu, apavus, 
nomazgāties, izmācīties. Sākām meklēt telpas, bet daudzas 
durvis aizvērās tikai tāpēc, ka gribējām strādāt ar “tādiem 
bērniem”. Izlēmām turpināt organizēt nometnes “Maskačkā” un 
tikties ar bērniem Vīlandes draudzes dievnamā vismaz 3 reizes 
gadā. Šajā vasarā izlēmām organizēt pirmo “Cerību Ielas” 
diennakts nometni. Pieteicās 27 bērni. Pirmajā vakarā sēdējām 
un domājām, kur mēs esam iekūlušies – neviens no mums īsti 
nerunā krievu valodā, esam pārguruši, un ir tikai pirmā diena... 
Bet sapratām arī, cik ļoti bērniem šī nometne vajadzīga – bērni 
bija izslāpuši pēc mīlestības – gribējām viņiem pateikt, cik ļoti 
Dievs viņus mīl.

Man bieži jautā, kā reaģē bērnu ģimenes, kā atbalsta draudze, 
vai ir sadarbība ar citām organizācijām? Nav jau tā, ka strādājam 
tikai ar bērniem no trūcīgām, nelabvēlīgām ģimenēm. Visi 
Maskavas forštates bērni var nākt uz nometnēm, nākt uz 
pasākumiem – mēs nešķirojam. Bet lielākā daļa bērnu tiešām 
nāk no ģimenēm, kurās neiet viegli. Uz pasākumiem nāk arī daži 
vecāki, arī vecvecāki – runājam, mēģinām piekļūt arī viņiem. Viņi 
mums tik ļoti uzticas – uztic savus bērnus. 

Esmu Dievam no sirds pateicīga par Vīlandes draudzi, kas ir tik 
ļoti atvērta darbam ar šiem bērniem. Jaunieši ir gatavi darīt 
jebko – gatavot ēst, sagatavot pārtikas pakas ģimenēm, izvadāt 
pēc tam bērnus pa mājām, samīļot, sakārtot dokumentus. Mums 
nav problēmu – ir tikai izaicinājumi. 

Es ļoti mācos novērtēt mazos brīnumus šajā darbā. Tas nav 
viegli, jo man kā cilvēkam ļoti gribas lielus, redzamus rezultātus. 
Bet saņemt samīļojienu  no bērna, kurš baidījās pieaugušā 
cilvēka pieskāriena – tas ir brīnums. Pamanīt smaidu noskumuša 
bērna sejiņā – tas ir brīnums. Kafijot ar “spurainu” pusaudzi, kura 
ir daļa no bandas, un viņas atvesto bandas vadoni, un smieties 
un fočēt smieklīgas bildes – tas ir brīnums, tā ir liecība. 

Mēs nedarbojamies tikai ar bērniem Rīgā, bet arī citās pilsētās. 
Dievs saved kopā ar īstajiem cilvēkiem. Esmu mācījusies no 
Mudītes Mardokas Ogrē, kas savu dzīvi ir veltījusi darbam ar 
ģimenēm, kurām neiet viegli. Kopā jau 10 gadus kalpojam HOPE 
nometnēs – tās ir nometnes bērniem un jauniešiem no trūcīgām, 
nelabvēlīgām ģimenēm. Viņa ir varonis un liels piemērs man. 
Reiz man Mudīte zvana un stāsta par kādu no HOPE nometnes 
ģimenītēm, kurai ir nodegusi māja ar visu, kas iekšā, pašvaldība 
iedevusi jaunu dzīvoklīti, bet iedzīvei nekā nav. Svētdien 
pastāstīju draudzei, lūdzu palīdzību – pēc nedēļas aizbraucām 
pie šīs ģimenītes ar pilnu busiņu – visu vajadzīgo iedzīvei. 
Vīlandes draudzē ir cilvēki, kuriem rūp, kuri rūpējas, kuri mīl. 
Nesaku, ka citās draudzēs tā nav, bet savā draudzē to īpaši 
izjūtu.

Ikdienā es strādāju par audzinātāju Krīzes Centrā bērniem un 
jauniešiem. Krīzes Centrs ir vieta, kur es pati daudz mācos par 
likumdošanu un likumiem. Darbs tur bieži vien ir milzīgs 
izaicinājums, jo nemāku atstāt darbu darbā – atnāku mājās un 
domāju par bērniem, kurus vecāki pamet, kuri pie mums nonāk 
pēc tam, kad kādu laiku ir dzīvojuši uz ielas... 

Kad ieraugu bērnu, kuru vecāki pamet – man sāp. Citreiz neko 
citu, kā vien raudāt līdzi, nemaz nevaru, jo sāp... Bet cik labi, ka 
man ir Dievs, kurš dziedē, uzpilda, samīļo un iedrošina. 

Tabita Ašnevica
Vīlandes draudze

Bērnu nometnes dalībnieki Maskavas Dārzā Rīgā

Kalpojot Dienvidāfrikā vietā,  
ko sauc “Cerību Zeme”

Kalpojot bērniem Āfrikā un Latvijā
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BĒRNI UN JAUNIEšI

Māci mūs...

Ja Tev būtu iespēja lūgt Jēzum iemācīt Tev vienu lietu, ko Tu lūgtu? 
Mācekļiem, esot kopā ik dienas ar Jēzu, bija iespēja pajautāt jebko, tomēr 
viņi lūdza tikai vienu lietu – “Kungs, māci mums Dievu lūgt.” (Lūkas ev. 
11:1) Šim lūgumam pievienojoties, 17.-19. oktobrī svētdienskolotāji 
pulcējās Rāmavas muižā uz Rudens mācību-atpūtas nometni  “Māci 
mūs.” Par piedzīvoto tur stāsta izvilkumi no nometnes dalībnieku rakstītās 
nometnes dienasgrāmatas.

“Piektdienas vakars. Laukā krēslo. Ierodoties jau otro gadu uz 
svētdienskolotāju Rudens mācību-atpūtas nometni un verot senās muižas 
ēkas durvis, apņem mīļa un patīkama sajūta, ka esam kā “mājās”.  Mūs 
sagaida smaržīgas un gardas vakariņas, pēc kurām pulcējamies uz Taizē 
lūgšanu vakaru, kuru vada divas māsas no Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes 
baznīcas. Tas ir ļoti uzrunājošs laiks dziesmās, Bībeles lasījumos, 
klusumā, lūgšanās.” 

Piektdienas vakars noslēdzas ar filmu “Vēstules Tēvam Jākobam.” Šīs 
filmas iespaidā nometnes dalībnieku sarunas turpmāko dienu gaitā šad 
un tad atgriežas pie domas – vai lūdzot mēs kalpojam, vai arī Dievs caur 
lūgšanām daudz vairāk kalpo mums pašiem? 

“Sestdiena. Jauns žēlastības rīts, kas iesākas ar Bībeles laiku mazajās 
grupās, pārdomājot Pāvila lūgšanu par Efezas draudzi, kas uzrakstīta 
Efeziešiem 3:14-21. Pēc brokastīm, ņemot par pamatu šo pašu tekstu, 
pārdomās par “Lūgšanu pēc spēka” dalās Rīgas Mateja draudzes 
sludinātājs Andis Miezītis. Lūgt spēku iekšējam cilvēkam un spēku 
aptvert, atzīt, saprast Kristus mīlestību – tās augstumu, dziļumu, garumu, 
plašumu. Atmest veco “sevis izcelšanas” cilvēku, sirdī dodot vietu Kristum 
un Viņa godībai. Ieiet garīgajā briedumā, lūdzot un dzīvojot saskaņā ar 
Viņa mērķiem un nodomiem – tam vajadzīgs spēks. To mēs lūdzam!”

“Sestdienas programma piedāvā dalībniekiem iespēju piedalīties lūgšanu 
pastaigās un interešu grupās. Lūgšanu pastaiga “Mūsu Tēvs debesīs” 
atrodas ārpus muižas parkā. Lūgšana, sadalīta pa teikumiem un 
papildināta ar pārdomām par katru no teikumiem, palīdz no jauna 
ieraudzīt šīs lūgšanas dziļumu. Savukārt muižas iekštelpās izvietotā 
lūgšanu pastaiga piedāvā dažādas lūgšanas, papildinot lūgšanu ar 
darbību, kas ilustrē to, ko lūdzam. Pirms un arī pēc lūgšanu pastaigas – 
iespēja piedalīties superīgās interešu grupās.” Mūsu Tēvs debesīs – 
skaitāmpants vai lūgšana ar izpratni? – uz šo jautājumu atbildes dalībnieki 
meklē kopā ar Jelgavas draudzes svētdienskolas vadītāju Rutu Majevsku. 
Vai lūgšana visiem vienāda, vai arī tā iespējama tik dažāda, cik dažādi 
esam mēs paši? – šo jautājumu, iepazīstoties ar vairākiem intelektu 
veidiem un viņiem attiecīgi atbilstošām mācību metodēm, dalībnieki 
pārdomā un arī personīgi izdzīvo trīsdesmit lūgšanu veidos kopā ar 
Mateja draudzes kalpošanas bērniem vadītāju Lieni Indrāni. 
Iedrošinājumu lūgt par bērniem pašiem svētdienskolotājiem, atrodoties 

savā lūgšanu kambarī, skolotāju komandai, kad divi vai 
trīs kopā, un visai draudzei, kad tā sapulcējusies 
augšistabā, dalībnieki saņem grupā, kuru vada 
Svētdienskolu apvienības vadītāja Estere Roze.

“Sestdienas vakariņās gardā lazanja tiek baudīta kopā ar 
sirsnīgām sarunām. Vakarā tikšanās ar māsu Diānu no 
Betānijas Dominikāņu māsu Sv. Jāzepa klostera, kas 
sarunu noslēgumā izvēršas par savdabīgu pielūgsmi 
caur deju. Šī lēnīgā, ne pārāk sarežģītā soļu izdejošana 
visiem kopā rada daudz pozitīvu emociju. Mēs dejojam 
savam Kungam, ļaujot Viņam darīt pie mums to darbu, 
ko Viņš iecerējis. Tikšanās ar māsu Diānu pat ieilgst, 
tomēr Lielā vakara spēle netiek atcelta.  Iveta Rudoviča 
vada aizraujošu komandu spēli par lūgšanu ar 35 
dažādiem uzdevumiem. Tā trenē mūsu attapību un 
atmiņu, kā arī kājas, skrienot pa trepēm augšā un lejā, 
un loģisko domāšanu un prātus. Un tās emocijas... un 
ovācijas... Lielās spēles noslēgumā – pasakains 
pārsteigums – daudziem līdz šim nebaudīts kliņģeris ar 
magonēm un marcipānu. Izrādās, tradicionālā kliņģera 
forma tapusi tāda, pateicoties tieši lūgšanai. Vakarā vēl 
ilgi paliekam ēdamzālē un citos muižas kaktiņos un 
sarunas, sarunas, sarunas... dažiem līdz par trijiem naktī.”

Svētdienas rīts sākas ar brokastīm, tad laiks individuālam 
laikam ar Dievu, kas notiek, lasot, pārdomājot un 
praktizējot nodaļu no B. Haibelsa grāmatas “Pārāk 
aizņemts, lai nelūgtos.” “Pielūgsmes laiks šinī svētdienā 
nāk par lielu svētību. Daudzi no mums nekad iepriekš 
nebija tik nopietni, tik dziļi piegājuši lūgšanas jēgai. 
Tikai uzliekot uz papīra lūgšanas plānu, saproti, cik bieži 
lūgšanas bijušas vienkāršotas, abstraktas, 
nepārdomātas. Šis ir laiks, kas mudina mūs domāt – kā 
es gatavojos sarunai ar Dievu, vai manā lūgšanā ir vieta 
Dieva varenības apliecinājumam, cik atklāts esmu, 
nosaucot vārdā savus grēkus, vai protu pateikties kā 
bērns un vai tiešām lūdzu Dievam to, kas man 
nepieciešams?” Dievkalpojuma sākumā katram ir iespēja 
savu pielūgsmi, grēku nožēlu, pateicību un lūgumu atdot 
Dievam. Bībeles lasījumi, dziesmas Lienes Dravnieces 
akordeona pavadījumā, uz papīra rakstītas, klusu sirdī 
un skaļi vārdos izteiktas lūgšanas. Un tad Dieva Svētais 
Gars, kuru raksturojot, sludinātājs Mārcis Zīverts 
vairākkārt piemin tā tulkojumu grieķu valodā, kas ir 
dinamīts, spridzina arī šinī dievkalpojumā. Mēs ieraugām, 
cik daudz mums pašiem sāpju, ciešanu, grūtību, kurās 
vajadzīgs Dieva spēks, Viņa darbs un mūsu pašu 
savstarpējais atbalsts. Mierinājumu gūstam aizlūgšanās 
un atjaunotu spēku – Svētajā Vakarēdienā svinot Kristus 
uzvaru un jaunu dzīvi ar Viņu. 

Uz mūsu lūgumu – “Māci mūs”, Dievs ir atbildējis. 
Viņš mūs ir mācījis. 

Interesanti, ko Viņš mums sagatavojis nākamā gada 
nometnei? Varam par to lūgt jau tagad.

Materiālu no nometnes dienasgrāmatas apkopoja 
Estere Roze, Svētdienskolu apvienības vadītāja

Nometnes dalībnieki. Foto: Dace Šūpule 
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BĒRNI UN JAUNIEšI

No 9. līdz 11. oktobrim, pateicoties 
Eiropas Baptistu federācijas (EBF) 
iniciatīvai, Rīgā satikās  jauniešu 
kalpošanas nozaru vadītāji no Baltijas un 
Ziemeļvalstīm, lai, pilnveidojot savu 
raksturu un vadīšanas prasmes, dziļāk 
izprotot savu aicinājumu un ieraugot 
apkārtējo vajadzības, kā vadītāji turpinātu 
kalpot savās draudzēs. Vairāk kā 45 
dalībnieki no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, 
Somijas, Zviedrijas, Dānijas un Norvēģijas 
trīs dienas klausījās lekcijas, strādāja 
individuāli un grupās, kopā slavēja Dievu 
un saņēma jaunu iedrošinājumu un 
konkrētus izaicinājumus turpmākajai 
kalpošanai. Šī bija lieliska iespēja mums, 
latviešiem, viesmīlīgi uzņemt ciemiņus no 
Baltijas jūras reģiona valstīm un rūpēties 
par Ziemeļvalstu un Baltijas jauniešu 
vadītāju konferences (Nordic Baltic 
Conference for Young leaders) norisi un 
satikties ar mūsu reģiona baptistu saimes 
līderiem.

Konferences programmu moderēja 
Anders Blebergs (Anders Blåberg), 
Zviedrijas InterAct kustības misijas darba 
vadītājs, Terje Adne (Terje Aadne), 
Norvēģijas Baptistu savienības 
ģenerālsekretārs, un Kārlis Kārkliņš, LBDS 
Jaunatnes apvienības vadītājs. Lekcijas 
vadīja Pauls Donders (Paul Donders), 
Xpand Europe, Oistins Gjerme (Øystein 
Gjerme), Norvēģijas Vadības un teoloģijas 
akadēmijas prezidents, un LBDS bīskaps 
Pēteris Sproģis. 

Džefs Karters (Jeff Carter), EBF bērnu un 
jauniešu departamenta vadītājs, 
klātesošajiem līdzdalīja aktualitātes bērnu 
un jauniešu darbā, bet rīta un vakara 
muzikālo daļu vadīja Lība Ēce - Kalniņa 
un mūziķi no Āgenskalna baptistu 
draudzes. Konferences programma bija 
rūpīgi pārdomāta, lai dalībnieki saņemtu 
profesionālu, augsta līmeņa vadības 
apmācību, satiktos ar citu valstu līderiem, 
kopīgi dziedātu, lūgtu un saņemtu 
personiskas aizlūgšanas.

Kad postmodernisma pasludinātais 
individuālisms ir kļuvis par pagātni, tā 
vietu ieņem kopienas (mazās grupas, 
interešu grupas, draudzes) – vietas, kurās 
cilvēki meklē gan līdzīgi domājošos, gan 
tos, kuri pieņem, uzklausa un ļauj būt 
“autentiskajam es”. Katra vadītāja 
atbildība ir veidot kopienu, kurā evaņģēlijs 
ir dzīvs un pilnīgs, kurā Kristus raksturs 
redzami izdzīvots un klātesoša misija 
“darīt par mācekļiem”.

Kopā ar Paulu Donderu divu dienu 
garumā pārdomājām katrs savu dzīves 

stāstu, atpazinām Dieva dotos talantus un 
spējas, domājām par mūsu degsmi, 
vērtībām un tiem, kas mums apkārt – 
cilvēkiem, kas palīdz iet uz priekšu 
(skolotāji, draugi, mentori). 

Ir tik viegli pazaudēt fokusu konkrētai 
kalpošanai vai attiecībām, jo pienākumi 
vienmēr vairojas, brīva laika kļūst mazāk, 
talanti un spējas ļauj darīt vairāk un vairāk 
– bet vai Dievs to visu no mums prasa? 
Un domājot par to, cik daudz talantu 
mums ikvienam doti, cik daudz spējam 
izdarīt, Oistina Gjermes (Øystein Gjerme) 
atgādinājums vakara pārdomās 
satricināja daudzu ieradumus – jo “mūsu 
dzīves mērķis ir nevis realizēt mūsu 
potenciālu, bet piepildīt mūsu 
aicinājumu”! Pastāv tik daudz iespēju, kur 
ieguldīt savu dzīvi, bet Jēzus aicina būt 
uzticīgiem Viņam un fokusēties uz Viņa 
aicinājumu – ar ticību prātā un degsmi 
sirdī. Jēzus aicina pie Sevis – tas ir 
pirmais aicinājums, bet pēcāk Viņš aicina 
būt konkrētā vietā un darīt konkrētus 
uzdevumus.

Pēdējā konferences dienā kopā ar LBDS 
bīskapu Pēteri Sproģi domājām par 
zemāko punktu ticības dzīvē – “dvēseles 
nakti”, “tuksnesi”, “nāves ieleju” – kad 
šaubas, bailes un dusmas ir klātesošas, 

cilvēku sniegtās 
pareizās atbildes 
nepalīdz (arī tās, kuras 
paši pirms kāda laika 
esam snieguši citiem!), 
Dieva klātbūtne nav 
sajūtama, rītdiena šķiet 
tumšāka nekā šodiena. 
TUR var nonākt ikviens, 
arī spējīgākais un 
talantīgākais vadītājs. 
Kādam šāds punkts ir 
bijis viens, kādam 
vairāki, kādi vēl to nav 
piedzīvojuši. 

Bet tieši ticības krīzes 
brīdī notiek kāda 

izšķiroša, būtiska izvēle – nenogurdināmi 
gaidīt uz Dievu un ļaut, lai Viņš ved cauri 
šai naktij, vai arī distancēties no sāpēm, 
izlikties un nocietināt sirdi, paliekot TUR. 
Izejot ārā kopā ar Dievu, turpmāk dzīvotā 
dzīve rod jaunu perspektīvu – līdzjūtība 
cilvēku sāpēs, ciešanās un zaudējumos 
kļūst dziļāka, jo apzināmies, ka blakus 
būšana, nevis pareizās atbildes no mūsu 
mutes ir tās, kas pasludina žēlastību un 
cerību – arī naktī, tuksnesī un ielejā.

Ikviena Kristus aicinājumu saņēmuša 
vadītāja pienākums ir vadīt, pieaugot 
Bībeles zināšanās, vadības prasmēs, 
Kristus raksturā un patiesā 
cilvēkmīlestībā. Šodien. Katru dienu!

Dace Šūpule
Vīlandes draudze

Aicināti vadīt šodien

Konferences dalībnieki. Foto: Fredriks Linde

Konferences pielūgsmes grupa. Foto: Fredriks Linde
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Sieviešu izbraukuma dienas dalībnieces

Līdzekļu piesaistes seminārs

DRAUDžU ATJAUNOTNE

Mateja draudzes sieviešu izbraukuma diena Rāmavas muižā 
20. septembrī.

Mēs esam liela draudze ar 3 dievkalpojumiem svētdienā. 
Sievietes ir ļoti svarīga un aktīva draudzes daļa, un daudz 
notikumu un kalpošanas draudzē ir tieši uz sieviešu pleciem. 
Tāpēc radās ideja, ka varētu būt viena diena, kad satikties 
draudzes sievietēm, pārstāvēm no visiem trijiem 
dievkalpojumiem un kopīgi domāt par svarīgāko – mūsu 
attiecībām ar Debesu Tēvu. Šo pasākumu rīkojām skaistajā 
Rāmavas muižā, kur varējām klausīties Dieva Vārdā, atpūsties, 
baudīt gardu ēdienu un kopā lūgt. Dienu sākām ar dziesmām un 
slavēšanu, ko vadīja Lība Ēce un mūziķi no Āgenskalna 
draudzes. Vēlāk ar lekcijām kalpoja grāmatas “12 Dzīves stāsti“ 
autore Kristīne Zonne un BPI Pastorālas kalpošanas 
programmas vadītāja Līva Fokrote. Vairākas reizes bija iespēja 
sanākt kopā grupiņās, kas bija nosauktas ziedu vārdos, un 
dalībnieces varēja savstarpēji iepazīties tuvāk. Šī bija nozīmīga 
dienas daļa, jo tieši dalīšanās pārdomās par lekcijās dzirdēto un 
lūgšanas mums daudzām paliks atmiņā. Tas lika domāt, cik 
svarīgi ir sievietēm draudzē sanākt kopā un vienai otru iedrošināt 
un atbalstīt. 

Kristīne Zonne savā lekcijā runāja par Jēkaba vēstules 4:1-10. 
Jēkabs brīdina no draudzības ar pasauli, kas mūs ieved 
naidīgās attiecībās ar Dievu. Kas tad ir pasaulīgums? Tas nav 
tikai mūsu ārējā uzvedība - ko darām, ar ko satiekamies, ko 
lasām un kurp dodamies. Pasaulīgums ietver sevī 3 lietas: 
miesas kārību, acu kārību un lepnību. Miesas kārība ir pārņemtī-
ba ar savu fizisko vajadzību apmierināšanu. Iekāre pēc tā, ko 
redzam – lietu pirkšana un uzkrāšana un zemošanās materiālis-
ma dieva priekšā. Lepnība ir lepnums par to, kas mums pieder – 
statuss, izglītība, ģimenes stāvoklis. Dievs augstu vērtē 
paškontroli un nodošanos kalpošanai. Mēs nevaram dzīvot 
pasaulīgi un reizē pēc Dieva standartiem, jo tie ir pretstati. Mums 
ir jāpakļaujas Dievam kā mūsu “bosam”. Dzīvot kristīgu dzīvi ir 
ļoti vienkārši, jo mums Bībelē viss ir pateikts. Kad kristietis 
grēko, viņam ir sajūta, ka Dievs nav ar viņu, bet patiesībā viņš 
pats ir pagriezis Dievam muguru. Jēzus saka: “Ej un negrēko 
vairs!“ Taču tik bieži mums nemaz negribas pārstāt grēkot, jo 
grēks ir kļuvis mīļš. Mums jākļūst pazemīgiem un jāatzīst, ka visa 
mūsu vērtība nāk tikai un vienīgi no Dieva.  Mums jāpaļaujas uz 
Viņa vadību un spēku, mēs nevaram dzīvot neatkarīgi no Dieva.

Tuvāk Dievam 

Līva Fokrote runāja par mūsu sirdi no Salamana pamācību 
grāmatas 4:20 - 27, kur tēvs dod padomu dēlam, kā dzīvot un 
izvairīties no ļauna. Līva lietoja atmiņā ļoti paliekošu ilustrāciju ar 
caurduri un salīdzināja to ar sirdi. Līdzīgi kā ūdens plūst ārā no 
caurdura, tā no mūsu sirds plūdīs ārā tas, kas tajā ir iekšā. Tāpēc 
sirds ir jāsargā, lai tajā nav ļaunuma un grēka, bet ir Kristus. 
Dieva Vārds piepilda sirdi ar dzīvību, un tad no sirds ārā plūst 
dzīvība. Salamans min arī citas mūsu ķermeņa daļas. Mums ir 
jāsargā sava mute no aprunāšanas un ļauniem vārdiem, acis no 
raudzīšanās, kur nevajag. Tiekam brīdināti apdomāt soļus, ko 
speram, lai droši varētu virzīties uz priekšu un prom no ļauna. 
Mēs esam no dažādām paaudzēm, katra ar savu labo vai ne tik 
labo pieredzi kādā no šīm sfērām. Būsim viena otrai par 
iedrošinājumu! Katrai sievietei, jaunākai vai cienījamos gados, ir 
ko dot citām. Ja jums nav cilvēks, ar kuru dalīties, tad lūdziet par 
to, lai Dievs jums tādu dod. Dieva Vārds ir dzīvība un zāles, kas 
dziedina. Dievam rūp visa mūsu būtne. Gan mūsu fiziskais, gan 
garīgais cilvēks. Dievs par mums rūpējas un ļoti mīl, to apliecinot 
savā Vārdā. Šis apsolījums ir gan mūsu sirdij un prātam, gan 
emocijām un jūtām. 

Lekciju audio ierakstus var noklausīties www.matejs.lv sadaļā 
Audio.

“Tuvāk Dievam” komandas vārdā, 
Madara Miezīte

27. septembrī BPI telpās notika ilggadējā 
BPI atbalstītāja un pasniedzēja Holmsa 
Braiena seminārs par finanšu piesaisti 
nevalstisko un kristīgo organizāciju 
pārstāvjiem. Holmss Braiens jau 35 gadus 
profesionāli strādā līdzekļu piesaistē un ir 
līdzekļu piesaistes konsultants no ASV. 
Viņš Latvijā vada seminārus jau 16 gadus 
un ir apmācījis vairākus desmitus 
organizāciju vadītājus, kā visefektīvāk 
piesaistīt līdzekļus savām organizācijām 
un kā izturēties pret cilvēkiem, kuri 
finansiāli atbalsta organizācijas, kuru 
galvenie ienākumi ir ziedojumi. 

Semināru apmeklēja dažādu organizāciju 
pārstāvji – Latvijas Kristīgās studentu 
brālības valdes locekļi, Pestīšanas armijas 
pārstāvji, profesionālo audžuģimeņu 
apvienības “Terēze” pārstāve, Servisa 
suņu biedrības “Teodors” pārstāve, kā arī 
dažādu draudžu pārstāvji. Klausītāju 
interese bija liela, jo visiem bija aktuāls 
jautājums, kā vislabāk piesaistīt finanses, 
lai viņu vadītās organizācijas redzējums 
varētu tikt īstenots. Viena no dalībniecēm 
teica: “Viss Holmsa Braiena stāstītais 
šķita tik pašsaprotams un vienkāršs, bet 
es pati nekad nebūt iedomājusies tā darīt. 
Šis seminārs bija ļoti vērtīgs, un es tagad 

varēšu apmācīt savu komandu, 
kā vislabāk piesaistīt finanses”.

Vēsma Sandberga 
Baltijas Pastorālais institūts

Pasniedzējs Holmss Braiens
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DRAUDžU AKTUALITĀTES

21. septembrī ar plašu 
dievkalpojumu noslēdzās 
daudzveidīgie Jelgavas baptistu 
draudzes 140. jubilejas gada 
pasākumi. Draudzi ar krāšņu 
muzikālu programmu 
iepriecināja Anškenu ģimene un 
pianiste un vijolniece Gunda 
Valdmane no Ventspils. Āris 
Anškens kopā ar meitu Joannu 
izjusti un aizkustinoši izpildīja 
vairākas dziesmas. Kopā ar Āri 
mūsu koris nodziedāja viņa 
komponēto dziesmu “Krusta 
paēnā”, ko diriģēja Joanna. 

Ar spēcīgu sprediķi klātesošos 
uzrunāja mūsu bijušais mācītājs 
Pēteris Eisāns. Viņš aicināja 
iztēloties divus ceļošanas 
veidus: atpūtas braucienu ar 
kruīza kuģi un tam iepretim – 
cīņu par dzīvībām glābšanas 
laivā, sabangotas jūras viļņos.   
Kādi kristieši mēs būsim, kad 
svētku fanfaras apklusīs un 
sāksies ikdiena: atpūtnieki, kuri 
pasūta komfortu un dzenas pēc 
tukša goda vai kalpojoši glābēji 

bez savtīgām 
ambīcijām, 
bet ar 
mīlestības un 
ticības pilnām 
sirdīm?

Kur jubileja, 
tur klāt arī 
apsveicēji. Arī 
šoreiz mūsu 
vidū bija 
tuvāki un 

tālāki ciemiņi. Krāšņus ziedus, 
dāvanas un svētību vēlējumus 
atnesa ticības māsas un brāļi no 
Jelgavas luterāņu un katoļu 
draudzēm. Viesi  izteica prieku 
par labu sadarbību draudžu 
starpā un vēlēja nepagurt, pildot 
Kristus augsto pavēli – būt par 
gaismu un sāli savā pilsētā. 
Rakstisku sveicienu saņēmām 
no draudzes bijušā mācītāja 
Arnolda Šterna ģimenes Liepājā. 
Sirsnīgus sveicienus atveda vēl 

viens mūsu bijušais mācītājs – 
Andris Jūrmalis ar ģimeni no 
Kuldīgas. Andris, kā ierasts, 
dedzīgi lūdza Dievu, nometies 
ceļos draudzes vidū. 

Neizpalika arī lielais jubilejas 
kliņģeris, kafija un tēja. To veikli  
pasniedza draudzes jaunieši. 
Turpinājās sadraudzība, domu 
apmaiņa, atmiņas jeb 
pēcsapulce, kā to sauca agrāk.

Lūk, dažu draudzes locekļu 
iespaidi par jubilejas gada 
svinēšanu:

Artis, kora dziedātājs:  Bija vērts 
svinēt! Vienmēr, kad kopā 
sanākam, ir prieks!

Jānis, skaņu operators: Man tā 
bija jauna pieredze jebkurā 
gadījumā!

Ilze, kora dziedātāja:  Mani ļoti 
iepriecināja un emocionāli 
bagātināja  mūsu kora koncerts 
Jelgavas  Trīsvienības baznīcas 

tornī, koncerts kopā ar 
kamerkori “Matejs “, kā arī 21. 
septembra muzicēšana kopā ar 
Anškenu ģimeni.

Inta, māsu pulciņa dalībniece: 
Tas bija brīnišķīgi! Joanna 
dziedāja tik silti un mīļi. Jauka 
un svētīta ģimene, kas 
izaudzinājusi  lielisku meitu! Bet 
arī mūsu koris, mūziķi un visas 
kalpošanas nozares: jaunieši, 
māsas un svētdienskola – 
sagādāja mums skaistus 
svētkus visas vasaras garumā. 

Paldies par lielo, nesavtīgo 
darbu, kas ieguldīts! Tas dod 
jaunu enerģiju un dzīvesprieku!

Paldies  Debesu Tēvam par 
aizvadītajiem 140 gadiem, kopš 
pastāv mūsu draudze! Šajā laikā 
neskaitāmi cilvēki tajā ir 
sadzirdējuši labo vēsti un 
iepazinuši Glābēju Jēzu Kristu. 
Arī šodien mēs, jelgavnieki, 
esam grūtībās norūdīti un ar 
paļāvību raugāmies nākotnē.

Guna Svoka 
Jelgavas draudze

Jelgavas baptistu draudze un svētku viesi. Foto: Billijs Locs

Āris Anškens dzied kopā ar draudzes kori. Foto: Billijs Locs

Mācītājs Pēteris Eisāns. Foto: Billijs Locs

Jelgavas draudzei –140

Novembris – sievietes, bāreņi un lūgšanas
Novembris ir viens no tumšākajiem gada 
mēnešiem, bet tajā ir daudz notikumu, 
aicinājumu un izaicinājumu. Nupat 
izskanējis Latvijas garīgo vadītāju aicinājums 
pirmajā svētdienā svinēt Bāreņu svētdienu. 
Pirmdienā 3. novembrī ir Pasaules Baptistu 
sieviešu Lūgšanu diena. Nedēļas nogalē 
7.-8. novembrī aicinājums uz vadītāju 
konferenci (Global Leadership Summit), un 
kur tad vēl Valsts svētki, Mirušo piemiņas 
diena un pirmā Advente!

Īpaši gribu uzsvērt mēneša sākumu. 

Mums jau ir diezgan ierasti, ka lielas lietas 
sākas ar lūgšanu. Kad vairāk kā pirms 20 
gadiem Latvijā sāka organizēties māsu 
kalpošana gan draudzēs, gan Latvijas 
mērogā – Māsu apvienība, vispirms bija 
lūgšanas un tad sāka veidoties ap to 
praktiskie kalpošanas darbi. Tā arī pēc Otrā 
pasaules kara Eiropā neliela sieviešu grupa 

sāka lūgšanu, lai notiktu izlīdzināšanās starp 
kara plosītajām valstīm un ievainotajām 
sirdīm. Dievs darīja savu darbu – notika šī 
izlīdzināšanās, piedošana, un lūgšanas no 
mazuma izauga Lūgšanu kustībā, kas tagad 
aptver visus kontinentus. Radās Pasaules 
Baptistu sieviešu Lūgšanu diena, ko svin 
novembra pirmajā pirmdienā. 

Lūgšanu dienas mērķis ir mācīties uzzināt 
citu valstu un kontinentu vajadzības, garīgās 
cīņas un uzvaras, kā arī aizlūgt vienam par 
otru. Lūgšanu dienā dodam arī ziedojumu, 
ko lieto dažādiem projektiem Eiropā un 
pasaulē. Āzijas un Āfrikas sievietes daudzās 
vietās ceļā pavada daudz laika, šķērsojot 
kalnu grēdas un pārpeldot upes, lai kopīgi 
satiktos lūgšanu vietā. Katru gadu tiek 
veidota Lūgšanu dienas programma ar 
informāciju un lūgšanu vajadzībām.  
(Vairāk informācijas mājas lapā:  
www.bwawd.org/772 )

Šī gada Lūgšanu dienas tēma: “Svētā Gara 
auglis – uzticamība”.

Svinēsim Bāreņu svētdienu, turpināsim 
svinēt Lūgšanu dienu un lūgt, lai Dievs atver 
mums sirdis un acis ieraudzīt, kā mēs, kā 
indivīds un kā sievietes varam palīdzēt 
kādam mazākajam.

Pasaules Baptistu sieviešu Lūgšanu 
dienas pasākumi Latvijas reģionos:

Sestdien, 1. novembrī plkst. 11:00 
Liepājā, Ciānas baznīcā, Lāčplēša ielā 62

Sestdien, 8. novembrī plkst. 15:00 
Limbažos, baznīcā, Dzirnavu iela 4-4

Sestdien, 15. novembrī plkst. 10:00 Rīgā, 
Golgātas baznīcā, Hospitāļu ielā 32.

Visi esat aicināti pievienoties jums piemērotā 
laikā un vietā! Vairāk informācijas pie 
sekretāres Sarmītes Biķes, tel. 26834744.

Līvija Godiņa, Sieviešu kalpošanas padome
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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

novembris “Es turu Tavus vārdus savā sirdī...” 
Ps. 119:11a

1
Ebr. 3; Ps. 119:137-144
Lūgsim par sievietēm, kas pulcējas Liepājā, lai 
svinētu Pasaules Baptistu sieviešu Lūgšanu dienu – 
aizlūgtu par Latviju un pasauli.

SKA Lūgšanu diena Liepājā.

2
Bāreņu svētdiena. 
Ebr. 4:1-13; Ps. 119:145-152 
Lūgsim par bāreņiem un cilvēkiem, kas uzņem 
bāreņus savās ģimenēs. Lūgsim, lai mums būtu 
atvērtas sirdis palīdzēt mazākajam.

3
Pasaules Baptistu sieviešu Lūgšanu diena. 
Ebr. 4:14-16 un 5:1-10; Ps. 119:153-160 
Lūgsim par sievietēm, īpaši tām, kuras cieš dažādās 
situācijās.

4
Ebr. 5:11-14 un 6:1-12; Sal. pam. 26:23-28 un 27:1-4
Lūgsim par Užavas draudzi un sludinātāju Egilu 
Ozoliņu. Par misijas darbu "Zirās" un draudzes 
priekšnieku Ziedoni Potapovu.

5
Ebr. 6:13-19 un 7:1-10; Ps. 119:161-168
Lūgsim par Nīderlandes baptistu savienību un tās 77 
draudzēm ar 10606 draudzes locekļiem.

6
Ebr. 7:11-28; Ps. 119:169-176
Lūgsim par Vaiņodes draudzi un sludinātājiem 
Ainaru un Edgaru Purmaļiem.

7
Ebr. 8; Ps. 120
Lūgsim par vadītāju konferenci, kas šodien sākas. 

7.- 8.11. Vadītāju konference “The Global 
Leadership Summit” 2014.

8
Ebr. 9:1-15; Sal. pam. 27:5-14
Lūgsim par sievietēm, kas pulcējas Limbažos, lai 
svinētu Pasaules Baptistu sieviešu Lūgšanu dienu - 
aizlūgtu par Latviju un pasauli. 

SKA Lūgšanu diena Limbažos.

9
Ebr. 9:16-28; Ps. 121
Lūgsim par cilvēkiem, kuri nepazīst Dieva žēlastību 
un brīvību Kristū.

Rīgas Golgātas draudze svin savu 102. gadadienu, 
dievkalpojums plkst.10:00.

10
Ebr. 10:1-18; Ps. 122
Lūgsim par mieru Ukrainā, par cilvēkiem, kuri cietuši 
kara apstākļos un kam nepieciešama palīdzība.

11
Lāčplēša diena. 
Ebr. 10:19-39; Ps. 123 
Lūgsim par Valdemārpils-Ārlavas draudzi.

12
Ebr. 11:1-16; Sal. pam. 27:15-22
Lūgsim par Polijas baptistu savienību un tās 85 
draudzēm ar 4 950 draudzes locekļiem.

13
Ebr. 11:17-40; Ps. 124
Lūgsim par Valmieras draudzi un mācītāju Lauri Tartaru.

14
Ebr. 12:1-13; Ps. 125
Lūgsim par trūcīgiem un maznodrošinātajiem 
Latvijas iedzīvotājiem.

15
Ebr. 12:14-29; Ps. 126
Lūgsim par sievietēm, kas pulcējas Rīgā, Golgātas 
draudzes dievnamā, lai svinētu Pasaules Baptistu 
sieviešu Lūgšanu dienu – aizlūgtu par Latviju un 
pasauli.

SKA Lūgšanu diena Rīgā.

16
Ebr. 13; Sal. pam. 27:23-27 un 28:1-6 

Lūgsim par bērniem un ģimenēm, īpaši kurās ir 
nesaskaņas, atkarības un vardarbība.

17
Jēk. 1; Ps. 127
Lūgsim par Ventspils draudzi un mācītāju Pēteri Tervitu.

18
Latvijas Republikas proklamēšanas diena. 
Jēk. 2; Ps. 128 

Lūgsim par Latviju. Pateiksimies Dievam par brīvību 
un mieru mūsu zemē.

19
Jēk. 3; Ps. 129
Lūgsim par Moldovas baptistu draudžu savienību un 
tās 482 draudzēm ar 19578 draudzes locekļiem.

20
Jēk. 4; Sal. pam. 28:7-17
Lūgsim par Ventspils krievu draudzi un sludinātāju 
Oskaru Ābeltiņu.

21
Jēk. 5; Ps. 130
Lūgsim par Brazīlijas Latviešu baptistu apvienību.

22
1. Pēt. 1 un 2:1-3; Ps. 131
Lūgsim par LBDS Padomes darbu.

23
Mirušo piemiņas (Mūžības) svētdiena. 
1. Pēt. 2:4-45; Ps. 132 

Lūgsim par tiem, kas cieš un ir tuvu Mūžības 
slieksnim.

24
1. Pēt. 3; Sal. pam. 28:18-28
Lūgsim par draudžu dibināšanas kalpošanu Ķūļciemā.

25
1. Pēt. 4; Ps. 133
Lūgsim par Viesītes draudzi un mācītāju Juri Grigu.

26
1. Pēt. 5; Ps. 134
Lūgsim par Rumānijas baptistu savienību un tās 
1722 draudzēm ar 98672 draudzes locekļiem.
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novembris
27

2. Pēt. 1; Ps. 135:1-12
Lūgsim par mūsu draudžu vadītājiem, padomēm, 
kalpošanas nozarēm.

28
2. Pēt. 2; Sal. pam. 29:1-9
Lūgsim par kapelānu kalpošanu armijā, sporta 
pasākumos, slimnīcās, cietumos un paleatīvajā 
aprūpē.

29
2. Pēt. 3; Ps. 135:13-21
Lūgsim par vajātiem kristiešiem pasaulē, īpaši Sīrijā, 
Irākā, Irānā, Somālijā un Pakistānā.

30
Pirmā Adventa svētdiena. 
1. Jņ. 1 un 2; Ps. 136:1-12 

Lūgsim par Adventa laika sākumu.

s i r s n ī g i  s v e i C a M  j u B i l e j ā !
“Es tevi mīlu no sirds dziļumiem, Kungs, mans stiprums.” Ps.18:2

27. novembrī Liepājas Pāvila draudzes mācītājam 
Mārtiņam Balodim aprit 45 gadi.

29. novembrī Krimuldas draudzes sludinātājam 
Fridriham Kaptānam aprit 65 gadi.

Akcija “Zvaigzne austrumos”
Kad augustā Islama valsts karotāji Ninives 
līdzenumā ieņēma Mosulu, Irākas otro 
lielāko pilsētu, tad pilsētā sākās etniskā 
tīrīšana. Masu kapos sagūla nošautie, 
tirgus laukumā bija redzami krustā 
piesistie, bet uz mietiem bija redzamas 
bērnu sprogainās galviņas. Nacistiskajā 
Vācijā pirms holokausta iezīmēja ebrejus, 
bet Mosulā kristiešu nami tika apzīmēti ar 
zīmi “N” – nācarieši. Kas netika nogalināti 
pirmajās dienās, tie šausmās bēga prom 
no pilsētas – kur nu kurais. Daudzi no 
viņiem aizbēga uz Jordāniju, kas ir viena 
no kaimiņvalstīm.

Varētu jau domāt, ka viņi ir tālu un mēs, 
Latvijā, neko nevaram viņu labā darīt. 
Individuāli palīdzēt ir gandrīz neiespējami, 
bet kopā sadarbojoties, mēs varam izdarīt 
pietiekami daudz. Esmu sazinājies ar 
Marka draudzi Jordānijas galvaspilsētā 
Ammānā, kas jau vairākus gadus kalpo 
bēgļiem – gan kristiešiem, gan 
musulmaņiem. Pēdējā gada laikā viņi ir 
kalpojuši vairāk nekā 3000 ģimenēm. Viņi 
izjūt lielu vajadzību pēc dāvanām bērniem, 
ko pasniegt pirmajā kontakta reizē ar 
ģimeni. Tā palīdz veidot kontaktu, lai vēlāk 
varētu sludināt evaņģēliju.  

k o  D a r ī t ?

1. Ņemiet kurpju kasti (vai citu līdzīga 
izmēra kasti) un uzrakstiet kāda dzimuma, 
kāda vecuma bērnam vai pusaudzim 
dāvanu komplektēsiet. Ieteicamās vecuma 
kategorijas 2-4, 5-9 vai 10-14 gadi.

2. Piepildiet kasti tikai ar jaunām mantām 
pēc savas izvēles, bet var  ieteikt mīksto 
rotaļlietu, dzīvnieciņu, lellīti, kaut ko tādu, 
ko bērns ar prieku pieņems kā savu 
draugu. Lecamaukla, jojo, mašīnīte, 
bumbiņa vai puzles –  arī var būt 
noderīgas rotaļām. Zīmuļi, krītiņi, 

krāsojamās 
grāmatas vai kaut 
kas cits radošai 
izpausmei. Padomā 
par siltām zeķēm, 
cepurīti vai cimdiņ-
iem, zobbirsti, 
zobpastu, ziepēm. 
Kādas ledenes vai 
gumijas lācīši būs 
labs kārums. 
Pusaudži novērtēs 
T-kreklu, rokas 
sprādzi vai kādu 
citu greznošanās 
priekšmetu.

3. Ieteicams nelikt kastē ēdienu, šķidrumu 
saturošus un viegli plīstošus priekšmetus.

4. Kastē ielieciet A4 lapu, kurā norādīts 
sūtītāja vārds, uzvārds, pilsēta, mob.nr. un 
e-pasta adrese, lai varam ar Jums 
kontaktēties un vēlāk elektroniski aizsūtīt 
bildes (personas dati netiks sūtīti uz 
ārzemēm).  Kasti ieteicams pārsiet ar 
auklu vai viegli aizlīmēt 2 punktos ar 
līmlenti. 

5. Ziedo 5 (pieci) Eur no katras kastes 
LBDS kontā ar norādi akcijai “Zvaigzne 
Austrumos” ceļam un ar to saistītajiem 
izdevumiem. Maksājuma uzdevuma kopiju 
vai interneta bankas izdruku ielieciet 
kastītē. Ja draudzē notiek organizēta 
kastīšu vākšana, tad vēlams ziedojumu 
nepārskaitīt par katru individuālo kastīti 
atsevišķi, bet par visām uzreiz vienā 
ziedojumā. 

6. Papildus kurpju kastītēm var ziedot arī 
segas, palagus, siltas zeķes 
pieaugušajiem, labus, tīrus un 
nenovalkātus apģērbus, kas tiks iesaiņoti 
centralizēti. 

k u r š  v a r  p i e D a l ī t i e s ?

Piedalīties var jebkurš. Bērni, jaunieši, 
studenti, ģimenes, sirmgalvji, skolas 
biedri, darba biedri, kaimiņi, koris, māsu 
pulciņš, svētdienskola, padome. Viens 
cilvēks var sagatavot vairākas dāvanas, 
taču var arī vienu dāvanu gatavot vairāki 
cilvēki, atbilstoši savām iespējām. 

k a D  u n  k u r  n o g ā D ā t ?

Individuāli cilvēki savas kastītes var 
nogādāt uz AMNIS grāmatu veikaliem – 
Rīgā vai Liepājā. Taču draudzēm ieteicams 
organizēti sagatavotās dāvanas nogādāt 
Rīgā, Savienības namā, Lāčplēša ielā 37 
vai man personīgi no 8. līdz 15. 
decembrim. Viena reģiona draudzes 
varētu sadarboties transporta jomā. 
Sīkāka informācija par akciju, zvanot pa 
tālr. 29456916. 

Pēteris Eisāns, akcijas “Zvaigzne 
Austrumos” vadītājs
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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, 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

29. novembrī pl. 9:30, Pestīšanas Tempļa baptistu draudzes telpās Rīgā, Lāčplēša ielā 117

Seminārs par 
cilvēku ar invaliditāti 
situāciju Latvijā 
ar mērķi motivēt 
draudzes apzināt 
savā apkārtnē 
šādus cilvēkus

pieteikšanās
sanitabrige@inbox.lv

līdz 15. novembrim
info: +371 28 37 50 14

Latvijas Baptistu draudžu savienības VIII Dziesmu svētki

Dziesmā mēs izdziedam savu ticības pārliecību un pieredzi, 
dziesmā mēs liecinām par jaunu dzīvi Jēzū Kristū, ar dziesmu 
mēs aicinām arī mūsu līdzcilvēkus nodot savu dzīvi Jēzum 
Kristum, kopīgā dziesmā tiekam stiprināti sadraudzībai ar Kristu 
un citam ar citu. Ceram to visu piedzīvot arī Latvijas Baptistu 
draudžu VIII Dziesmu svētkos (turpmāk tekstā – LBDS 
Dziesmu svētki), kuri notiks nākamgad no 13. līdz 19. jūlijam 
Cēsīs. LBDS Dziesmu svētki notiks jau astoto reizi un atzīmēs 
90 gadu jubileju, kopš 1925. gadā Liepājā notika pirmie baptistu 
draudžu Dziesmu svētki. Nākamgad arī atskatīsimies uz latviešu 
baptistu vēstures 155. gadadienu un 160 gadiem, kopš tika 
kristīts pirmais zināmais latviešu baptists. 

Varam teikt, ka LBDS Dziesmu svētki ir kļuvuši par brīnišķīgu 
mūsu kopdarba tradīciju, kura ir novērtēta gan mūsu draudžu 
vidū, gan kristīgajā sabiedrībā kopumā.

LBDS Dziesmu svētki ir iecerēti kā laiks, kurā līdzās kristīgās 
mūzikas notikumiem nedēļas garumā norisināsies arī vairākas 
nometnes, tiks kopā aicināti draudžu vadītāji, kristīgie 
mākslinieki no Latvijas un ārzemēm, kā arī tiks organizēti dažādi 
atpūtas un sadraudzības pasākumi bērniem un pieaugušajiem, 
tiks īstenoti sociālās misijas pasākumi. 
 

Pateicoties Cēsu novada domes atbalstam, tiks nodrošināta 
iespēja svētku dalībniekiem un brīvprātīgajiem nakšņot Cēsu 
pilsētas skolās par nelielu samaksu, kā arī bezmaksas svētku 
norises pasākumi varēs noritēt Cēsu pils parka estrādē, Maija 
parkā, Rožu laukumā un citviet. Pateicoties labai sadarbībai ar 
Cēsu Sv. Jāņa lauku evaņģēlisko draudzi, varēsim atsevišķus 
pasākumus organizēt Cēsu Sv. Jāņa dievnamā. Ceram, ka mūsu 
komponistu skaņdarbi atskanēs arī jaunajā Vidzemes 
koncertzālē „Cēsis”. 

Lūgsim par LBDS Dziesmu svētkiem, lūgsim par Muzikālās 
kalpošanas apvienību, kurai kopā ar LBDS vadību un Cēsu 
draudzi jāveic nopietns sagatavošanās darbs. Gatavosimies 
svētkos piedalīties kā dziedātāji, mūziķi, brīvprātīgie vai svētku 
apmeklētāji. Izmantosim šo iespēju pieskandināt senās Cēsis ar 
evaņģēliskām dziesmām. Atsauksimies arī ar saviem 
ziedojumiem, ja atskanēs šāds aicinājums. Pulcēsimies kopā 
Cēsīs - pilsētā, kurā jūs vienmēr tiksiet gaidīti. 

Sekosim līdzi plašākai informācijai par svētku pasākumiem un 
atcerēsimies, ka Cēsis ir brīnišķīga pilsēta, kurā pavadīt labu 
laiku kopā ar ģimeni un draugiem.

Oļegs Jermolājevs
Cēsu draudzes mācītājs

2015. gada 13. - 19. jūlijā, Cēsīs

LBDS informācija

28.03.2015. Draudžu priekšnieku un  
  draudžu vadības tikšanās

18.07.2015. LBDS Kongress Cēsīs


