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Ir kristieši, kuri decembrī nesvin Jēzus dzimšanas dienu, 
jo Viņš pats to neesot svinējis un neesot arī aicinājis 
citus to darīt. Un, ja vēl īsti nevarot zināt, kurā datumā 
Jēzus piedzimis, tad droši varot nesvinēt...

Bet Jēzus dzimšanas diena ir vairāk nekā skaista 
tradīcija, kas vairumu latviešu aizved uz baznīcu. Jēzus 
nākšana pasaulē ir Dieva vislielākā dāvana, kas dota 
mīlestībā. "Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu 
vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas viņam tic, 
nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība." (Jāņa 3:16, 
2012. gada tulkojums)

Mēs svinam, jo dāvana – Jēzus – izmainīja un izmaina 
cilvēku dzīves un pasaules vēsturi. Ir labi apzināties, 
ka vari būt šīs dāvanas saņēmējs un lietotājs. Svētku 
piepildījums ir piedzīvot, ka blakus Jēzum ir vēl kāda 
dāvana – ticība Viņam. Ziemassvētki ir laiks, kad 

pavisam vienkāršā veidā var piedzimt ticība Jēzum: 
atzīsti sevi par grēcinieku, lūdz piedošanu un saņem 
Dieva apsolīto jaunas dzīves sākumu. Tiem, kas jau tic, 
šie svētki ir lieliska iespēja atjaunot savu ticību Jēzum.

Šogad Ziemassvētku turpinājums būs Eiropas Tezē 
(Taizé) Jauniešu dienas Rīgā no 28. decembra līdz 
1. janvārim. Dāvana, kas mums dota vismaz 15 000 
jauniešu veidā, kas atbrauks uz Latviju. Dāvanas 
jāmācās saņemt, tāpēc mēs, īpaši draudzes Rīgā un 
vismaz 60 km rādiusā ap Rīgu, esam aicināti atvērt 
savus mājokļus, lai parādītu viesmīlību. Savā ziņā arī 
mēs kļūsim par dāvanu šiem jauniešiem, kuri, ienākot 
mūsu mājvietās, piedzīvos Kristus mīlestību.

Edgars Mažis

Rīgas Āgenskalna draudzes mācītājs
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Divdesmit trešais psalms noslēdzas ar ķēniņa Dāvida vārdiem: 
“.. es pārnākšu Kunga namā uz mūžu.” (2012. gada tulkojums) 
Tuvojas Kristus dzimšanas svētki, kas mums var palīdzēt labāk 
saredzēt šo Dāvida vārdu nozīmīgumu un to, ka Dieva klātbūtne 
nav tikai teorija, bet realitāte.

Mums katram ir mājas, kurās mēs dzīvojam, pārnākot no darbiem 
un pienākumiem. Parasti mājas mums asociējas ar kaut ko labu: 
ar vietu, kur mēs jūtamies piederīgi un pieņemti, piedzīvojam 
drošību un rūpes.

Mans darbs ir saistīts ar vadītāju un vadības komandu veidošanu 
Eiropā un līdz ar to – ar daudziem komandējumiem. Ikreiz, kad 
esmu prom no mājām, es ilgojos pēc brīža, kad varēšu doties 
atpakaļ uz vietu, kuru saucu par savām mājām. Lai cik labi būtu, 
atrodoties ārpus savām mājām, lai ko es piedzīvotu – skaistumu, 
viesmīlību, draudzību, brīnumus –, tomēr nekas nespēj aizstāt 
mājas. 

Divdesmit trešajā psalmā Dāvids nav ne gans, ne nama 
saimnieks, bet gan avs un viesis. Neviens cits kā pats Kungs 
Dievs ir gans un nama saimnieks. Dāvids piedzīvo Dieva rūpes 
savā ikdienas dzīvē. Lai to atspoguļotu, Dāvids izmanto 
salīdzinājumu ar Seno Austrumu kultūrai pazīstamo gana tēlu, 
kurš rūpējas un apsargā savu ganāmo pulku. Gans parūpējas 
par visām avju vajadzībām – par ēdienu un dzērienu, par drošību 
un klātbūtni bīstamajos dzīves brīžos.

Šajā psalmā Dāvids nelūdz, lai Dievs kaut ko izdarītu viņa labā. 
Viņš vienkārši priecājas par Dieva klātbūtni, Viņa realitāti savā 
dzīvē. Psalms ir sava veida liecība par Dieva klātbūtni Dāvida 
dzīvē. Ne tikai par visiem labumiem, ko Viņa tuvums sniedz šīs 

zemes dzīves laikā, bet arī par to, ka ikviens no mums mājos 
Tā Kunga namā un baudīs Kristus klātbūtni mūžīgi. Tas ir 
apgalvojums un apsolījums, nevis pieņēmums. Mēs piederam 
Kristum, un nekas vairs mūs nešķirs no Viņa: “Un es esmu 
pārliecināts, ka nedz nāve, nedz dzīve, nedz eņģeļi, nedz varas, 
nedz tagadne, nedz nākotne, nedz spēki, nedz augstumi, nedz 
dziļumi, nedz kāda cita radīta lieta mūs nespēs šķirt no Dieva 
mīlestības, kas ir Kristū Jēzū, mūsu Kungā.” (Romiešiem 8:38-39)

Ja mums vajadzētu uzrakstīt savu 23. psalmu, kas atspoguļotu 
Kristus klātbūtni mūsu ikdienas dzīvē, kādus salīdzinājumu mēs 
izmantotu? Ko mēs rakstītu, lai lasītājs spētu iejusties mūsu 
piedzīvotajā un lai lasītais neizklausītos pēc teorijas, bet gan 
liecības par Kristus klātbūtni, Viņa žēlastību un mīlestību?

Mans 23. psalms būtu par Dievu kā Tēvu. 

“Tu, Kungs, esi mans Gans un mans Tēvs, bez kura es izaugu, 
bet kuru Tu man aizstāji. Bērnībā man nebija tēva, kas par mani 
iestātos un aizstāvētu, bet Tu esi vienmēr man bijis līdzās. Tava 
klātbūtne man deva un joprojām dod drosmi. Lai kādi šķēršļi 
stātos man ceļā, lai kādi pārbaudījumi mani pārņemtu, Tu nekad 
neesi mani atstājis vienu. Tu esi mans Tēvs, Tu ļauj man piedzīvot 
žēlastību. Es saņemu svētības ne pēc saviem nopelniem, bet gan 
no tā, kas TU esi. Mūs nekas nešķirs. Tu vienmēr būsi mans Tēvs, 
un uz mūžiem mēs būsim kopā, - pat tajā brīdī, kad es atstāšu šīs 
zemes mājokli.”

Gribu aicināt Jūs uzrakstīt savu psalmu, kas atspoguļotu Kristus 
klātbūtni Jūsu dzīvē. Es esmu pārliecināts, ka Viņa dzimšanas 
svētki tāpēc Jums būs daudz īpašāki un Viņa dzimšanas fakts 
būs nevis pieņēmums, bet realitāte; nevis pasaka, bet – liecība.

Ziemassvētki ar misiju:  
gaidām stāstus! 

Aicinām draudzes, kalpošanas un aktīvus 
kristiešus sūtīt aprakstus par kalpošanu 
Adventa un Ziemassvētku laikā. Pastāstiet 
par kalpošanām, kurās jūs savas apkārtnes 
iedzīvotājiem vai kādai cilvēku grupai 
radoši un praktiski liecināt par Jēzu Kristu 
un pasludināt Evaņģēlija vēsti. Jūsu 
apraksti palīdzēs veidot lappusi “Baptistu 
Vēstnesī” ar stāstiem par to, kā piedzīvojam 
brīnumus – tuvāk mīlestībā, rūpēs un 
iedrošinājumā, pasludinot Labo vēsti 
visdažādākajos veidos!

Apraksta apjoms – līdz 2000 zīmēm. 
Lūdzam pievienot kvalitatīvas fotogrāfijas. 
Lūdzu, sūtiet uz epastu: kanceleja@lbds.lv 
vai pa pastu: LBDS, Lāčplēša iela 37, Rīga, 
LV-1011. 

Termiņš: 2017. gada 6. janvāris

Iepriecinājumam Ziemassvētkos – 
kāda īpaša grāmata! 

Iznākuši “Lozungi 2017. 
gadam”, kuros apkopoti 
Vecās un Jaunās Derības 
lasījumi katrai gada 
dienai. Lasījums mums 
atver katru jauno dienu 
ar Dieva acīm, Viņa 
Vārda gaismā mūs aicina 
doties savos ikdienas 
darbos, veidot un izprast 
attiecības ar cilvēkiem un 
notikumiem. Lozungs ir 
katras jaunās dienas ceļa, 
atslēgas un drošinājuma 
vārds.

Šogad svētkus sagaidām arī ar jaunām apsveikumu 
kartītēm un citām mīļām un praktiskām 
dāvaniņām!

Būsiet mīļi gaidīti mūsu veikalos: “AMNIS”, Rīgā, 
Lāčplēša ielā 37 un Liepājā, Siena ielā 10
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AKTUĀLI

KASPARS ŠTERNS
BĪSKAPA VIETNIEKS JAUNU DRAUDŽU
DIBINAŠANAS JAUTĀJUMOS

FOTOZIŅA Tezē dāvana Rīgai
No 2016. gada 28. decembra līdz 2017. gada 
1. janvārim Rīgā notiks Eiropas jauniešu 
tikšanās, kad piecpadsmit tūkstoši visdažā-
dāko konfesiju kristiešu pulcēsies “Arēnā 
Rīga”, Ķīpsalas hallē un citviet, lai ar kopīgām 
dziesmām, lūgšanām, diskusijām, pārdomām 
un svinībām Dievam par godu sagaidītu Jauno 

gadu. Tikšanos rīko Tezē kopiena. Organizatori aicina rīdziniekus būt 
viesmīlīgiem, atvēlot guļvietu un brokastis savās mājās. Pieteikties par 
viesģimeni un uzzināt vairāk par pasākumu var Tezē Eiropas jauniešu 

EDGARS GODIŅŠ
LBDS BĪSKAPA VIETNIEKS Zilupē iesvētīts Lūgšanu nams
Zilupē 19. novembrī tika 
iesvētīts izremontētais 
Lūgšanu nams.  

No Krievijas izraidītais Vācijas 
draudzes misionārs Jakobs 
Bloks ar apbrīnojamu 

pašaizliedzību ir sācis Bībeles stundas Zilupē un uzņēmies rūpes 
par telpām. Šī gada laikā ir nojaukts senāk dedzinātais un 
izdemolētais Evaņģēlija nams, atbrīvojot pamatu jaunai ēkai. 
Blakus esošā dzīvojamā māja ir sakārtota tā, lai tajā varētu 
pulcēties cilvēki.

Dievkalpojumā kopā ar vietējiem ļaudīm bija pulcējušies apkārtējo 
draudžu pārstāvji. Kopā ar bīskapa pilnvaroto pārstāvi slāvu draudzēs, mācītāju Viktoru Abramovu, 
iesvētījām Lūgšanu namu un stiprinājām viņus ticībā. Ceram, ka līdz ar jauno sākumu varēsim 
Zilupē atjaunot draudzes darbību.

Viena no draudžu dibināšanas komandu apmācības M4 
pamatvērtībām ir dot tālāk citiem to svētību, ko esam 
saņēmuši. Šo apmācību mums pirms 6-7 gadiem uzsākt 
palīdzēja brāļi un māsas no Norvēģijas, kas ir M4 idejas 
“dzimtene”. Šoruden Dievs mums ir uzticējis iespēju “padot 
tālāk” M4 Krievijā. 

Līdzīgi kā norvēģi atbalstīja M4 uzsākšanu Latvijā, tā mēs 
atbalstām apmācības uzsākšanu Krievijā, sadarbojoties ar 
Krievijas Evaņģēlisko kristiešu – baptistu savienību. Savienības 
vadība, iepazinusies ar Latvijas pieredzi draudžu dibināšanas 
jomā un ar LBDS bīskapu Pēteri Sproģi, saskatīja iespēju 
mācīties no mums un aicināja uz sadarbību. 

Uzsākot sadarbību, no 3.-5. novembrim mēs kopā ar LBDS 
bīskapa vietnieku jaunu draudžu dibināšanas jautājumos, 
mācītāju Kasparu Šternu un draudzes dibinātāju Olainē, BPI 
studentu Oskaru Lūsi viesojāmies Sanktpēterburgā. Kopā ar 
citiem M4 Eiropas komandas dalībniekiem mēs palīdzējām 
uzsākt apmācības procesa organizēšanu, potenciālo draudžu 
dibinātāju izvērtēšanu un komandu mentorēšanu. Mācītājs 
K. Šterns arī stāstīja par Latvijas pieredzi draudžu dibināšanā, 
sniedzot ieskatu tās bibliskajā izpratnē un iepazīstinot ar LBDS 
Nākotnes redzējumu un draudžu dibināšanas stratēģiju. 
Sadarbību turpinot, Latvijas pārstāvji vairākkārt dosies uz Krieviju 
arī 2017. gadā.

LĪVA FOKROTE
BPI PASTORĀLĀS KALPOŠANAS PROGRAMMAS VADĪTĀJA
M4 LATVIJAS KOMANDAS LOCEKLE

Padodam tālāk:  
M4 sākums Krievijā

FAKTI

Zilupes draudzes Evaņģēlija 
nams celts 1927. gadā, 
darbība tika pārtraukta 1977. 
gadā. 1992. gadā sludinātājs 
Linards Kaptāns sāka noturēt 
dievkalpojumus un svētdien
skolu. Tur arī viņš piedzīvoja 
Dieva brīnišķu sargāšanu, 
kad kāds fanātiķis, 
vēlēdamies viņu nogalināt, 
uzbruka ar nazi. Vēlāk tas 
pats cilvēks namu 
aizdedzināja. Kad slimības 
dēļ L. Kaptāns vairs nevarēja 
no Rīgas turp nokļūt, darbība 
2011. gadā izsīka.

tikšanās sagatavošanās centrā Palasta ielā 3, 
Vecrīgā, rakstot uz e-pastu: info@taizeriga.lv, kā 
arī mājaslapā: www.taize.fr/lv.

Atklāšanas dievkalpojums Zilupes Lūgšanu namā

Jakobs Bloks
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SVĒTDIENSKOLA

Piezīmes nometnes “Labirints” laikāESTERE ROZE
LBDS SA VADĪTĀJA

Kad skolēniem 
pietuvojušās rudens 
brīvdienas, svētdien-
skolotāji tiekas Latvijas 
Baptistu draudžu 
savienības (LBDS) 
Svētdienskolu 
apvienības organizētajā 
rudens mācību – 
atpūtas nometnē. Arī 
šogad, no 21. līdz 
23. oktobrim, jau 
ceturto reizi nometnes 
dalībnieki pulcējās 
viesmīlīgajā Rāmavas 
muižā, lai būtu kopā 
lekcijās, pārdomās, 
lūgšanās, priekpilnā 
sadraudzībā un 
spēcinošā atpūtā.

Šī gada nometnes tēma – 
“Labirints”: par ticības, 
kalpošanas un 
personīgās dzīves labirintiem, par uzticēšanos un pārliecību, ka 
katram labirintam ir vismaz viena izeja. Par nometnē notikušo un 
piedzīvoto tapa dalībnieku kopīgi rakstīta dienasgrāmata – katra no 
piecām grupām rakstīja vienu šīs hronikas sadaļu. Ar tās 
fragmentiem iepazīstinām arī jūs.

2 1 .  O K T O B R I S

Piektdienas vakarā dalībnieki pa tuvākiem un tālākiem ceļiem 
ierodas Rāmavas muižā. Te satiekas mīļi draugi, kā arī tiek iepazītas 
jaunas sejas. Ieraugām, cik dažādi mūsu dzīves ceļi, tomēr Dievs tos 
visus var savienot vienā stāstā, kura mērķis ir Viņa nodoma 
piepildīšana uz zemes. 

Vēlā novakarē skatāmies filmu “Vēstules no Mātes Terēzes” un 
iepazīstam viņas dzīves labirintus. Dzīvot Dieva aicinājumā nenozīmē 
gludu ceļu, tomēr Mātes Terēzes pārliecība un uzticēšanās Dievam ir 
spēcīgi iedrošinoša.

2 2 .  O K T O B R I S

Sestdienas rīts sākas ar tikšanos mazajās grupās, kas ievada 
pārdomās, kuras vēlāk apskatīsim kopā ar BPI Pastorālās 
kalpošanas programmas vadītāju Līvu Fokroti. 

Dievs pacietīgi un mērķtiecīgi strādā visos laikos, lai piepildītu savu 
nodomu – atjaunotu visas radības attiecības ar sevi. Tie ir labirinti 
vairākos līmeņos – konkrētu cilvēku personīgie stāsti, Dieva tautas 
stāsts un Viņa nodoms visai pasaulei. Saredzēt sevi šajā stāstā un 
saprast, ka neesam tajā vieni – lai šo atziņu paņemam līdzi ne tikai 
paši sev, bet atrodam iespējas, kā to atklāt arī bērniem 
svētdienskolās!

Tiekamies arī interešu grupās. Jaunas rokdarbu idejas apgūstam 
Bērnu kristīgās izglītības apvienības vadītājas Indras Baumanes 
vadībā. Par bērnu disciplinēšanu domājam kopā ar Rīgas Jēzus 
evaņģēliski luteriskās draudzes svētdienskolotāju Ruti Bikši, bet 
padomus komandas veidošanā sniedz LBDS SA vadītāja Estere 
Roze.

Sestdienas pēcpusdiena. Rāmavas muižas pavārītes var tikai slavēt 
un apbrīnot! Kad paēstas gardum gardas pusdienas, tiekam 
izaicināti pusotru stundu pavadīt pilnīgā klusumā. Ir sagatavoti 
materiāli, lai šajā laikā izstaigātu Ticības labirintu, pārdomājot 
jautājumus – ko esmu darījis ticībā, un kam man pietrūkst ticības?

Vai esmu uzskatījis, ka, ja īsākais ceļš starp diviem punktiem ir taisna 
līnija, tad tādam jābūt arī manam ceļam pie Dieva? Lilijas zieda 
labirints, kas daudzās senajās katedrālēs ir izlikts uz grīdas, 

bet nometnē pieejams uz 
papīra, palīdz saredzēt, ka 
ik solis Dieva ceļā ir tuvāk 
Viņam, lai gan ceļš ir 
līkumots un ne vienmēr 
vizuāli pietuvina mērķim. 

Īpašs ir lūgšanu ceļš. Par 
prieku, drošību, sāpēm, 
mieru, mājām, draudzi. 
Pēdas pieskaras dažādu 
reljefu plaknēm, kas atstāj 
nospiedumus arī uz sirdi, 
un dažviet tos pavada 
asaras... Prieka un arī 
bezspēka, līdzjūtības un 
sāpju asaras.

Sestdienas vakarā mūsu 
viesi ir Rīgas Āgenskalna 
baptistu draudzes mācītājs 
Edgars Mažis un viņa 
dzīvesbiedre, ģimenes 
psihoterapeite Kristīne 

Maže, kas atklātā sarunā stāsta par saviem dzīves labirintiem gan 
ģimenē, gan draudzē. Bet dienas izskaņā esam aicināti uz svinībām. 
Izrādās, Pepija un Karlsons svin dzimšanas dienu, un mūsu 
uzdevums ir sagata vot viņiem neredzamas dāva nas. Svinības 
noslēdzas ar dzimšanas dienas tortēm, un svinību dalībnieki neizklīst 
pat tad, kad jubilāri jau devušies prom.

2 3 .  O K T O B R I S

Svētdien gaisā virmo atvadu sajūtas. Bet vēl tik daudz ko varam 
saņemt! Laiks grupās, sagatavojoties Svētajam Vakarēdienam. 
Bīskapa Pētera Sproģa atbildes uz visdažā dā kajiem jautājumiem, 
dievkalpojums. 

Bīskaps aicina Svētajā Vakarēdienā ne tikai līdzpārdzīvot Kristus 
ciešanas un pateikties par glābšanu, bet arī lūgt pēc spēka piepildīt 
to uzdevumu, kam Viņš mūs aicinājis – pasludināt Viņu! 

Esam pielūgsmē kopā ar Aneti Kozlovsku:

“Tēvs, mans mīļais Tēvs,
Lūdzu, paņem savās rokās
Un noliec tur, kur mani ceļi 
Tavā priekšā lokās.”

To lūdzam šim svētdienas rītam un visiem tiem ceļiem, kas mums 
priekšā.
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SIEVIEŠU KALPOŠANA

“ENTRUST” apmācība –  
kā “medusmēnesis” ar DievuLĪVIJA GODIŅA

LBDS SKA VADĪTĀJA

Jau trešo gadu oktobrī notika LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības organizēts 
māceklības kurss sievietēm “ENTRUST”. Mācībās piedalījās 16 sievietes no 
12 draudzēm. Šajā gadā tika piedāvāti divi kursi.

Kurss, kas ir visas apmācības pamats, ir “Mācību procesa veicināšana caur attiecībām”. 
Dalībnieces apguva prasmi veicināt diskusijas, kas, veidojot attiecības, ir spēcīgs veids, 
kā ne tikai iepazīstināt cilvēkus ar Bībeli, bet arī stimulēt pieaugšanu, kas veido par 
nobriedušiem Jēzus Kristus mācekļiem.

Otrā apmācību kursā “Atklājumu Bībeles studija” sievietes mācījās, kā studēt Bībeli, lai 
bagātinātu savu lūgšanu laiku, vadītu mazās grupas Bībeles diskusijas un sagatavotu 
uzrunas no Dieva Vārda. Dalībnieces mācās, kā novērot un interpre tēt Bībeles tekstu, 
lai saprastu oriģinālo autoru mērķi un rūpīgi pielietotu to savā dzīvē.

Praktisko aktivitāšu laikā un sadarbībā ar pasniedzējām un viena ar otru sievietes gūst 
pārliecību par savām spējām svētīt draudzes, apmācot citus kristīgās dzīves pamatos.

“ENTRUST” vīzija ir veidot sievietes ar gana sirdi, kas paļaujas uz Svētā Gara darbību 
savās dzīvēs un ir gatavas mācekļot un apmācīt citas sievietes, kuras mācekļotu un 
apmācītu vēl citas kristietes.

“ENTRUST” misija ir palīdzēt sievietēm vadītājām apgūt kalpošanas prasmes.

Apmācību vadīja četras pasniedzējas no ASV un Kanādas. No Denveras (ASV) bija 
ieradušās Korija Makkana, kalpošanas “Women-to-Women Ministry Training” direktore, 
un Šerija Bona, kas vada šo apmācību Rumānijā un citās valstīs jau vairāk nekā 30 
gadus. Savukārt Morīna Po Blekmona, “ENTRUST” apmācību vadītāja no Seintpjēras 
(Kanāda) savulaik gandrīz 20 gadus dzīvojusi Latvijā. Triša Barreta no Baltimoras (ASV) 
šo apmācību vada Taizemē, Amerikā un tagad arī Latvijā.

“ENTRUST” ir iespēja mācīties, būt sadraudzībā ar brīnišķīgiem cilvēkiem un caur 
Rakstiem tuvoties Dievam. Kā saka Tabita: “Tas nozīmē rakt dziļāk Dieva vārdā!” 
Nāciet, māsas, pievienojieties “ENTRUST”!

Dalībnieču un skolotāju atsauksmes
Silva: ““ENTRUST” apmācība man ir kā spēcinošs 
avota ūdens izkaltušam garam. Esot mājās ar mazu 
bērnu, biju sagurusi no ikdienas rutīnas. Mācības 
deva brīnišķīgu iespēju veltīt laiku savām attiecībām 
ar Dievu vairāku mēnešu garumā, lasot mācību 
literatūru, pētot Bībeles pantus, domājot par savu 
misiju kalpošanā. Klātienes mācību laikā piedzīvoju 
brīnišķīgu sadraudzību ar sievietēm, kurām deg sirds 
par Dievu. No šīm mācībām esmu guvusi iedvesmu 
ne tikai kalpošanai ārpusē, bet tieši kalpošanai savā 
ģimenē. Jau nevaru sagaidīt nākamo mācību posmu!”

Agnese M.: “Man šīs mācības palīdz veidot dzīvi, 
balstītu Dieva Vārdā, mācīties no brīnišķīgām 
pasniedzējām un būt kopā ticības un personības 
pilnveidošanās ceļā ar mācīties gribošām, dedzīgām 
māsām no citām draudzēm. Ir neizsakāms prieks 
piedzīvot, kā mainās dalībnieču uzskatu un vērtību 
sistēma, pārliecība dažādos jautājumos; kā paužam 
savu viedokli, kā meklējam atbildes Bībelē un kā 
mācāmies uzdot arvien dziļākus jautājumus sev un 
apkārtējiem. Ar nepacietību gaidu nākamo gadu.”

Kristīne B.: ““ENTRUST” ir kā „medusmēnesis” ar 
Dievu. Mācīšanās lielā mīlestībā, sadraudzībā, 
atvērtībā un pazemībā. Ļoti piepildīts un īpašs laiks, 
pieredze, ko novēlu katrai sievietei.”

Daila S.: “Šīs dienas bija īpašas – pasniedzējas no 
Kanādas un ASV ir ar milzīgu kalpošanas un 
mācīšanas pieredzi, pilnas ar Dieva mīlestību pret 
mums, Latvijas sievietēm, svētītas ar pacietību, 
spēju mūs uzklausīt, iedrošināt un atbalstīt. Īpaši 
aizkustināja pasniedzēju lūgšana par Latgali un 
sievietēm šajā reģionā. Atsaucieties, Latgales 
meitenes, mēs gaidām jūs mūsu pulkā!”

Šerija (mācīja pamatkursu): Brauciens uz Latviju ir 
mans gada spilgtākais notikums. Tā ir privilēģija – 
būt kopā ar sievietēm, kuras mīl Kungu, kuras Viņam 
kalpo un ir gatavas ieguldīt lielu darbu, lai 
sagatavotos mācībām svešā valodā. Smags darbs un 
nodošanās – tas raksturo šīs brīnišķīgās māsas.

Korija (mācīja Bībeles studiju kursu): Mēs 
koncentrējāmies uz dziļu Dieva vārda (Vēstule 
filipiešiem) studēšanu. Pēc tam mācījāmies šo studiju 
rezultātus pārvērst tādā formātā, lai varam tos dot 
tālāk citiem. Katra meitene vadīja divas diskusijas par 
Svētajiem Rakstiem un teica 15 minūšu garu runu. 
Tas bija īpašs ceļojums – no grūtībām, sākot mācīties 
padziļināti studēt Bībeli, līdz uzvaras priekam, 
ieraugot savu pūliņu rezultātus. Es redzēju arī viņu 
bailes sagatavot un teikt runu svešā valodā. Bet šīs 
bailes pārvērtās lielā priekā, tiklīdz meitenes saprata, 
ka viņas ir spējīgas to izdarīt un izdarīt labi.

Pirmais kurss (no kreisās): Ilze Šterna, Martina Līvena-Aizupiete, Māra Martinsone, Šerija Bona, 
Kristīne Barkovska, Daiga Matisone, Daila Siliņa, Anda Zukule, (centrā) Silva Atvara un 

Morīna Po Blekmona

Otrais kurss (no kreisās, 1. rindā): Ināra Roziņa, Triša Barreta, Agnese Megne,  
(2. rindā) Laura Jursone, Agnese Spura, Ilze Lasmane, Korija Makkana un Kitija Rijniece
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GLS VADĪTĀJU KONFERENCE

LĪVA FOKROTE
BPI PASTORĀLĀS KALPOŠANAS 
PROGRAMMAS VADĪTĀJA

Šī gada 11. un 12. novembrī Rīgā sesto reizi notika GLS 
vadītāju konference,  pulcējot vairāk nekā 900 dalībnieku, lai 
mācītos par vadību gan no pasaules līmeņa vadītāju atziņām, 
gan vietējo vadītāju pieredzes. Klātesošie videoformātā 
vēroja pasaules līmeņa līderu uzrunas, savukārt tēmas 
Latvijas kontekstā attīstīja konferences vadītājs Pēteris 
Sproģis, intervēdams viesus klātienē.  

Ievadlekcijā Bils Haibelss, Vilovkrīkas draudzes mācītājs, 
norādīja, ka vadītājam ir četras “brilles” jeb perspektīvas – 
dedzība, cilvēki, darba kvalitāte un mantojums. Šīs “brilles” 
regulāri ir “jāpieregulē”. B. Haibelsa padomi, kā pielabot 
dedzības “brilles’’, īpaši uzrunāja Talsu baptistu jauniešu vadītāju 
Tomu Grenevicu. Toms atzinās: “Esmu pieķēris sevi, ka dažreiz 
visās lietās, kas jādara, pazūdu, nejūtu gandarījumu un degsmi.’’ 
Savukārt Rīgas Āgenskalna draudzes locekli Ivetu Krūmiņu 
aizdomāties mudināja B. Haibelsa zīmētā līkne ar vadītāja ātrumu 
un dvēseli, ļaujot secināt, cik svarīgi ikdienas steigā neatstāt 
novārtā dvēseli.

Pārējās lekcijas un sarunas piedāvāja virkni veidu, kā praktiski 
pieregulēt savas vadītāja “brilles”. Melinda Geitsa, Bila un 
Melindas Geitsu fonda līdzvadītāja, atklāja, ka augstu vērtē katra 
cilvēka dzīvību un to apliecina, kalpojot gan sievietēm Āfrikā, gan 
pasaules bagātākajiem cilvēkiem. Latvijas kontekstā par sev 
svarīgo vērtību – iedvesmu un tās veicināšanu jauniešu vidū 
stāstīja iniciatīvas “Iedvesma” autore Diāna Kļimčenko.

Doktors Treviss Bredberijs iepazīstināja ar emocionālo inteliģenci 
un veidiem, kā to izkopt jebkurā vecumā. Daniele Striklande, 
Pestīšanas armijas virsniece, skaidroja patiesas pazemības un 
atkarības līdzsvara nepieciešamību vadītāja dzīvē. Draudzes The 
Potter’s House mācītājs T. D. Džeikss rosināja apzināties un lietot 
savas stiprās puses, reizē pulcinot ap sevi izcilus profesionāļus.

Vilfredo de Hesus, New Life Covenant draudzes mācītājs, 
aplūkoja trīs nevēlamus kultūras un draudzes attiecību modeļus: 
draudze piekāpjas, pretojas vai atkāpjas kultūras “straumes” 
priekšā. Tā vietā draudzei ir jāiesaistās kultūrā ar Dieva žēlastības 
un patiesības palīdzību. Profesore, kultūru pētniece Erina Meijere 
runāja par kultūru atšķirību lomu starptautiskās komandās un to 
pārvarēšanas stratēģijām.

Patriks Lencioni raksturoja ideālu komandas locekli kā pazemīgu, 
gudru attiecībās ar cilvēkiem un “izsalkušu” – tādu, kas tiecas 
pēc vairāk darba, prasmju, atbildības. Alans Mulalī, Ford Motor 
Company prezidents, stāstīja par efektīvu komandu darba 
principiem, arī par godīguma kultūras veidošanu uzņēmumā. 
Vadības eksperts Džons K. Maksvels mudināja ikdienā 
mērķtiecīgi “pievienot vērtību cilvēku dzīvēm” jeb ietekmēt viņus, 
nepaliekot pie “būtu labi to darīt” attieksmes, bet veidojot 
konkrētu paradumu ritmu. Biznesa konsultāciju firmas Franklin 
Covey līdzvadītājs Kriss Makčesnijs runāja par darba procesa 
disciplīnām: koncentrēties uz vissvarīgāko, rīkoties saskaņā ar 
efektivitātes rādītājiem, radīt uzskatāmu rezultātu tablo un 
atbildības ritmu.

Iedvesmojošs piemērs bija uzņēmējs, Liepājas Pāvila draudzes 
loceklis Gunvaldis Vēsmiņš. “Labs darbinieks ir tāds, kam ir 
interese un degsme. Tāds, kas grib darīt, kas meklē, ko darīt, nav 
vienaldzīgs pret uzdoto. Tāds, kas nāk ar ierosinājumiem un 
darbojas pats,” teica G. Vēsmiņš. Ko burtiski nozīmē airēt pret 
straumi un sasniegt mērķi, par spīti grūtībām, klātienē pastāstīja 
Kārlis Bardelis, kurš ar draugu piecos mēnešos ar laivu pārairējis 
Atlantijas okeānu. “Beidz čīkstēt, seko sapnim,” – šo saukli 
K. Bardelis mācījis bērniem skolā Namībijā.

Mudinājumu izvērtēt resursus draudzē, lai izvēlētos efektīvāko 
kalpošanas virzienu, konferencē sadzirdēja uzņēmējs Andris 
Drēska, tāpat kā to, cik svarīgi ir mērīt, cik tuvu esam mērķim. 
No uzņēmēja perspektīvas A. Drēska secinājis: “Visi labākās 
biznesa prakses principi sakrīt ar Bībeles principiem.”

Konferences noslēguma intervijā mūziķis Renārs Kaupers 
iemiesoja gluži visu, par ko tika runāts divu dienu garumā: 
aizrautību un prieku par savu darbu, pazemīgu un draudzīgu 
attieksmi pret citiem, kā arī apzinātu virzību pretī panākumiem. 
R. Kaupers ne vien dalījās savā pieredzē par komandas darbu un 
vadību, bet arī saviļņoja zāli ar dziesmām, izpildot tās kopā ar 
grupu “MyRadiantU’’.

2017. gadā GLS konference notiks 10. un 11. novembrī.

Pieregulējam vadītāja “brilles”

Mūsu draudžu pārstāvju atsauksmes par konferenci

Rūdolfs Kroičs, Pļaviņu baptistu draudzes sludinātājs: GLS man ir 
ļoti vērtīgs notikums, jo ir svarīgi zināt, ko domā un dara citur pasaulē, 
paskatīties tālāk par ierasto vidi. Šogad īpaši vērtīgas bija lekcijas par 
emocionālo inteliģenci un vadītājiem kristiešiem ārpus baznīcas vides. 
Ļoti patika pašmāju talantīgie un neatlaidīgie cilvēki  intervijas ar 
viņiem bija ļoti iedvesmojošas. Konference ir laba iespēja satikties ar 
dažādiem cilvēkiem, paplašināt redzesloku un gūt labu padomu.

Artūrs Visockis-Rubenis, BK “Ogre/Kumho Tyre” galvenais treneris: 
Liels paldies organizatoriem par iespēju apmeklēt GLS konferenci! 
Tā bija par lielu svētību gan man, gan grupai. Puse grupas bija jaunieši, 
kuri, šķiet, nekad nebija dzirdējuši Evaņģēliju. Veids, kā viņi to 
dzirdēja, – no izciliem vadītājiem – viņus tiešām uzrunāja.

Sandra Žogota, SIA Starpsiena.lv Valdes locekle: Katru gadu ir 
vismaz viena lekcija, kas “trāpa” ļoti tieši un dziļi. Šogad tāda bija 
Danieles Striklandes uzruna. Lūk, pāris atziņas no tās: Būt mierā ar to, 
kas tu esi. Piekrist Dievam par to, kas Viņš ir un kā nosaka lietu virzību. 
Vadīt no Dieva miera – ne tikai ārēji mierīgi, bet ar mierpilnu, pazemīgu 
un Dievam piekrītošu sirdi.

Toms Bermaks, Liepājas Pāvila draudzes sludinātājs: Bija prieks būt 
GLS konferencē kopā ar sievu un vairākiem cilvēkiem no mūsu 
draudzes. Mani visvairāk uzrunāja mācītāju uzrunas (B. Haibelss, 
T. D. Džeikss un V. de Hesus), jo tajās bija vairākas atziņas, ko varu 
savienot ar savu kalpošanu draudzē.

Gatis Olte, Elektrum Olimpiskā centra Sabiedrisko attiecību 
vadītājs: Šī bija pirmā GLS konference, kurā piedalījos, un joprojām 
esmu pozitīvi iedvesmots. Konferences formāts ir veiksmīgs sava veida 
tilts starp jebkuras komandas vadības praktisko un garīgo pusi. 
Priecēja, ka lekcijās bija daudz profesionālu praktisku padomu, kurus 
jau cenšos ieviest savā ikdienas darbā. Man personīgi sevišķi vērtīgas 
bija B. Haibelsa lekcija “Vadības brilles”, P. Lencioni “Ideāls komandas 
loceklis” un K. Makčesnija “Darba izpildes 4 disciplīnas”. Īpaša 
pateicība brīvprātīgajiem, kuri lika justies īpašam un gaidītam!

Inese Drēska, Jelgavas baptistu draudzes locekle: Jau sesto gadu 
GLS konference tiek iekļauta mūsu draudzes pasākumu plānotājā. 
Braucot mājās, komandā pārrunājām savus iespaidus un bijām priecīgi 
par gūtajām zināšanām, iespēju satikt citu draudžu darbiniekus un 
jaunajām idejām. Plānojam draudzē līdzdalīt gan personīgos iespaidus, 
gan video lekciju ierakstus.
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GLS VADĪTĀJU KONFERENCE
FOTO: NAURIS BRŪNIŅŠ

Sarunas konferences pārtraukumos “GLS Latvija” vadītājs Pēteris Sproģis

Uzņēmējs Gunvaldis Vēsmiņš Kārlis Bardelis

Muzicē R. Kaupers un “MyRadiantU” Saruna ar Renāru Kauperu

Diānu Kļimčenko intervē Pēteris Sproģis Jelgavas draudzes komanda: (no kreisās) I. Markute, A. Ūbele, I. Drēska, 
A. Drēska, A. Ginters, R. un A. Šķerbergi
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Rīgas Mateja draudzē 6. novembrī ar savu stāstu dalījās ilggadējs draudzes 
kora diriģents Leons Skrunda. “Viņa bērnība līdz 13 gadu vecumam pavadīta 
bērnunamā. Tad viņu pamanīja, un viņš ieguva mājas. Leons ar lielu sirds 
mīlestību atceras savu brīnišķīgo audžumammu, kura daudz viņam devusi. 
Leona vislielākais ieguvums bija, ka viņš iepazina Jēzu caur audžumammu. To 
viņš nenožēlo līdz pat šai dienai,” stāsta draudzes locekle Jolanta Birziņa. 

Rīgas Āgenskalna draudzes dievkalpojuma laikā par savu pieredzi stāstīja 
Munise Lamberte, kura uzaugusi ģimenē, kas bez pieciem bioloģiskajiem 
bērniem par saviem pieņēmusi vēl piecus bērnus. “Munise stāstīja par savu 
pozitīvo pieredzi, dzīvojot šādā ģimenē, kliedēja stereotipu, ka bērnunama 
bērns it kā tiek traumēts, ja ģimene aicina viņu uz brīvdienām ciemoties,” 
intervijā stāsta mācītāja palīgs darbā ar nozaru vadītājiem, “Latvijas Kristīgās 
alianses bāreņiem” valdes loceklis Kaspars Prūsis. Bāreņu svētdienā draudzes 
locekļi vēl uzzināja par Imantas bērnunama bērnu ikdienu, par ko pastāstīja 
bērnunama sociālais darbinieks, draudzes loceklis Arnis Bētiņš. Kalpošanu 
šajā bērnunamā ir uzsācis draudzes loceklis Raitis, kurš māca bērniem fiziku. 
Savukārt mācītājs E. Mažis reizi mēnesī bērniem vada Bībeles studiju. 

Pēc dievkalpojuma vairāki draudzes locekļi atsaucās aicinājumam uzzināt par 
iespējām iesaistīties draudzes bāreņu kalpošanā, un pēc nedēļas tika rīkota 
tikšanās. “Izlēmām, ka katrs veidosim attiecības ar vienu bērnunama bērnu un 
regulāri tiksimies, lai dalītos pieredzē, mācītos viens no otra un atbalstītu. 
Tālāks mērķis būs iesaistīt vēl citus draudzes locekļus, īpaši tos, kas varētu kļūt 
par audžuģimenēm vai adoptētājiem lielākiem bērniem. Viens pāris, kas 
piedalījās tikšanās, jau ir gatavi kļūt par audžuģimeni un apmeklēs kursus, lai 
iegūtu šo statusu,” atklāj Kaspars Prūsis.

Nākamajā dienā pēc Bāreņu svētdienas Rīgas pilī tika rīkots īpašs pasākums, 
veltīts bāreņiem, kurā piedalījās Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps 
Pēteris Sproģis ar savu ģimeni. Savā uzrunā viņš aicināja veidot tādu valsti, 
kurā nebūtu iespējams rasties bāreņiem. "Ir jāstiprina ģimenes vērtības un 
apzināšanās, ka katrs cilvēks ir pēc Dieva līdzības radīts un tāpēc ir vērtība. Ir 
jāstrādā pie ekonomiskās izaugsmes un jāsakārto likumdošana, jo uz 
bāreņiem nevar ietaupīt. Būs tikai dārgāk. Tas viss ir jādara un vēl daudz 
vairāk,” sacīja bīskaps P. Sproģis. “Mums visiem dzīvē pienāk brīži, kad mums 
ļoti vajag otru iespēju. Bāreņiem šo iespēju vajag ļoti agri.”

Sagatavoja Aija Volka pēc kustības “Bāreņu svētdiena” koordinatores Latvijā 
Vēsmas Sandbergas materiāliem.

Bīskapa P. Sproģa ģimene ar  
Valsts prezidentu Raimondu Vējoni un kundzi Ivetu

Leons Skrunda (no kreisās) stāsta par 
savu audžumammu Mateja draudzē

Bāreņi gaida savu iespēju
BĒRNI UN JAUNIEŠI

Šogad 6. novembrī Latvijā tika atzīmēta Bāreņu svētdiena. Draudžu locekļiem tika atgādināts par bērniem un 
jauniešiem, kuri gaida savu iespēju tikt adoptētiem, iegūt audžuģimeni vai vismaz mīļu un uzticamu draugu, 
kas apciemo bērnunamā.

Jau kopš 2009. gada notiek 
BPI DRAFTS nometnes 
puišiem. Tās nav domātas 
atpūtai, bet ir viena no plat-
formām, kas palīdz saskatīt 
jaunajos puišos potenciālu un 
atbalstīt viņus, mudinot kļūt 
par aktīviem draudzes 
locekļiem un labiem, atbildī-
giem vadītājiem. Organizējot 
nometnes, mēs sapratām, 
ka ar vienu nedēļu vasarā un 
dažām dienām ziemā ir par 

maz, tādēļ esam uzsākuši 
mentoringa programmu.

Mentoringa mērķis ir veicināt 
jaunieša personīgo izaugsmi un 
attīstīt prasmes noteiktos 
virzienos. Mentors ir kā vecākais 
brālis, kuram ir dzīves pieredze 
un prasmes noteiktās jomās un 
kurš palīdz jaunietim veidot 
attiecības ar Dievu un cilvēkiem, 
nostiprināt raksturu un attīstīt 
vadītāja prasmes.

Mentoringa programmu esam 
sadalījuši divās grupās. 
Pirmajā grupā piedalās puiši, 
kuri ir bijuši BPI DRAFTS 

nometnēs, ar kuriem ir izveidoju-
šās labas attie cības un kuri ir 
izrādījuši atsaucību. Ar šiem 
puišiem no tiek regulāra komuni-
kācija, un vienu reizi ceturksnī 
mentors tiekas ar vairākiem 
puišiem no viena reģiona, lai 
kopīgi dotos pārgājienā, 
sportotu, kalpotu u.t.t. 

Savukārt otrajā grupā piedalās 
tie puiši, kas beiguši otro un 
trešo līmeni un kas nometnē ir 
parādījuši, ka viņos ir vadītāja 
potenciāls un vēlme augt kā 
vadītājam. Ar šiem puišiem 
mentors tiekas vienu vai divas 
reizes mēnesī, mērķtiecīgi 

strādājot pie viņu personības 
izaugsmes un prasmju 
attīstīšanas. Mentora un 
dalībnieka attiecības tiek 
veidotas gada garumā, pēc 
kura tiek izvērtēts, kāds varētu 
būt turpinājums. Galamērķis, 
protams, ir piedzīvot, ka puiši 
mācās BPI un aktīvi kalpo 
draudzē. 

Par BPI DRAFTS nometnēm un 
mentoringa programmu, kā arī 
atbalsta iespējām varat uzzināt 
vairāk, zvanot Kasparam Šternam: 
mob. 26554780 vai rakstot e-pastu:  
kaspars.sterns@lbds.lv

Mentoringa programma BPI DRAFTS puišiem 
KASPARS ŠTERNS
BĪSKAPA VIETNIEKS JAUNU DRAUDŽU 
DIBINĀŠANAS JAUTĀJUMOS
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DRAUDŽU DIBINĀŠANA 

Jaunolaines kultūras 
namā 30. oktobrī notika 
pirmais baptistu 
dievkalpojums latviešu 
valodā. Dievkalpojumā 
svētrunu teica Rīgas 
Āgenskalna draudzes 
mācītājs Edgars Mažis 
un pielūgsmi vadīja šīs 
draudzes mūziķi. 
Dievkalpojums ir viens 
no pirmajiem soļiem 
draudzes dibināšanas 
procesā šajā novadā. 

Dievkalpojuma tēma bija 
“Svinēt kopā ar Dievu”, 
un tas noslēdza Olaines 
novada misijas grupas 
organizētos pasākumus 
vietējiem bērniem rudens 
brīvlaikā. Piecu dienu 
garumā notika Rudens 
Bībeles skola ar devīzi “5 
dienās 5 svētki”, kad 
pirmo reizi Olaines novadā bērniem bija 
iespēja iepazīties ar Dievu un uzzināt vairāk 
par Bībeli. Novada bērni mācījās, kā kopā ar 
Dievu svinēt Jauno gadu, Mīlestības, Joku 
un Profesiju dienu, kā arī Valsts svētkus, 
dziedot Latvijas himnu “Dievs, svētī Latviju”. 
Pateicoties Rīgas Āgenskalna draudzes, 
Rīgas Vīlandes draudzes un individuālu 
ziedotāju finansiālam atbalstam, nodarbības 
varēja notikt bez maksas.

Uz dievkalpojumu svētdienā bija aicināti gan 
Bībeles skolas dalībnieki, kas izpildīja 
iemācītās dziesmas, gan viņu vecāki. Tāpat 
pievienojās visdažādākā vecuma novada 
kristieši. Pēc dievkalpojuma visi varēja 
apskatīt bērnu darbu izstādi, kā arī iepazīties 
un uzzināt vairāk par Olaines misiju 
neformālākā atmosfērā.

Mēs, kristiešu grupa, kas strādā pie 
draudzes dibināšanas Olaines novadā, 
par savu mērķi esam noteikuši draudzes 

nodibināšanu līdz 2020. gadam. Pirmajos 
divos dievkalpojumos sludināt aicinājām 
baptistu draudžu mācītājus, lai skaidri 
iezīmētu savu konfesionālo piederību un 
vietējiem iedzīvotājiem nerastos maldīgs 
priekšstats par Olaines misiju. Šajā gadā ir 
plānoti vēl divi dievkalpojumi 27. novembrī 
un 18. decembrī, kuri arī notiks ar 
Āgenskalna draudzes mūziķu atbalstu.

Pirmais dievkalpojums JaunolainēOSKARS LŪSIS
DRAUDZES DIBINĀTĀJS  
OLAINES NOVADĀ
BPI STUDENTS

FAKTI

– Olaines novadā nav latviešu baptistu 
draudzes, lai arī šajā Pierīgas 
teritorijā dzīvo vairāk nekā 20 000 
cilvēku.

– Olainē un tās novadā darbojas 
7 draudzes: Romas katoļu, 
Pareizticīgā, evaņģēliski luteriskā, 
Septītās dienas adventistu, krievu 
baptistu un divas Vasarsvētku 
draudzes.

– Adventes laikā, 18. decembrī 
plkst. 15:00 dievkalpojumā 
Jaunolaines kultūras namā svētrunu 
teiks Oskars Lūsis.Pirmajā dievkalpojumā

No kreisās: K. Vallis, Kurts Kleinhofs-Prūsis, Kārlis Kleinhofs-Prūsis, 
M. Popmanis, V. Siksna, K. Baštiks. Foto: G. Lašauri

 

No 21.- 23. oktobrim Čehijas 
pilsētā Blansko norisinājās 
Draudžu dibināšanas 
konference, kurā piedalījās 
septiņi cilvēki no Latvijas 
Baptistu draudžu savienības. 
Konferences uzmanības 
centrā bija misionālo kopienu 
uzsākšana un stiprināšana. 

Konferencē no SOMA draudžu 
kustības pārstāvjiem 
mācījāmies, kā uzsākt, stiprināt 
un pavairot misionālās 
kopienas. Lai izveidotu 
misionālo kopienu, svarīgi ir trīs 
aspekti – kopiena, misija un 
vadītāji. Trūkstot kādam no tiem, 
misionālā kopiena darbojas 
neveselīgi. Lai stiprinātu 

misionālo kopienu, svarīgi ir 
svinēt ne vien panākumus, 
bet arī pašu procesu – ikdienas 
dzīvi. Lai sekmīgi pavairotu 
misionālo kopienu, ideju par 
tās pavairošanu svarīgi ir 
dalībniekiem komunicēt jau 
sākumā.

No Latvijas konferencē 
piedalījāmies septiņi cilvēki: 
pieci BPI studenti – Kurts 
Kleinhofs-Prūsis, Māris 
Popmanis, Valters Siksna, 
Guntars Lašauri un es; kā arī 
sludinātājs Kārlis Baštiks un 
Kaspars Vallis. Kaspars nesen 
kopā ar Guntaru sākuši veidot 
misionālo kopienu Liepājā, kur 
līdzīgi jau darbojas Kārlis 
Baštiks ar savu komandu. Kurts 
ar Valteru ir iesaistīti misionālo 
kopienu veidošanā Rīgas 
centrā, bet mēs ar Māri – Rojā. 

Konferencē mums katram prātā 
raisījās idejas un mērķi, ko 
īstenot vietās, kurās dzīvojam. 
Mēs varējām gan stāstīt citiem 
par savu pieredzi Latvijā, gan 

gūt iedrošinājumu, klausoties 
stāstos par to, ko Dievs dara 
citās Eiropas valstīs.

KĀRLIS KLEINHOFS-PRŪSIS
DRAUDZES DIBINĀTĀJS ROJĀ
BPI STUDENTS

Misionālās kopienas: konference Čehijā
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No 28. septembra līdz 1. oktobrim 
Tallinā, Igaunijā, notika gadskārtējā 
Eiropas Baptistu federācijas (EBF) 
Padomes tikšanās. EBF 
ģenerālsekretārs Tonijs Peks savā 
uzrunā atgādināja, ka šajā laikā Dievs 
aicina Eiropas baptistu draudzes 
nodoties evaņģelizācijai un draudžu 
dibināšanai, reliģiskās brīvības 
aizstāvībai, teoloģiskajai izglītībai un 
praktiskas palīdzības sniegšanai. 
Evaņģelizācijas, misijas un draudžu 
dibināšanas tēma caurvija gandrīz visas 
uzrunas. 

Rīta pārdomās par baptistu identitāti 
postkonfesionālā laikmetā R. Šeins 
Maknarijs (R. Shane McNary), misionārs 
un teologs, kurš kalpo romu tautas vidū 
Slovākijā, runāja par baptistu izpratni par 
piedalīšanos Dieva misijā. 

R. Š. Maknarijs paskaidroja, ka misija 
nozīmē nest cilvēkiem Evaņģēliju un 
aicināt viņus dzīvot citādu dzīvesveidu, 
pakļaujoties Dieva valdīšanai. Būtiski ir 
ņemt vērā kontekstu, kurā veicam misijas 

darbu. Kaut arī vēlamies domāt, ka visas 
metodes visur darbojas vienlīdz labi, 
tomēr katram kontekstam – valstij, 
reģionam, pilsētai vai sabiedrības grupai – 
ir savas kultūras iezīmes, kuru 
apzināšanās var veicināt Dieva darbu. 
Lektors norādīja, ka katrā kontekstā jau 
pastāv nozīmīgi resursi misijai un ka ir 
svarīgi tos atpazīt, ne tikai paļauties uz 
palīdzību no ārpuses (piemēram, uz 
Ziemeļamerikas draudzēm). Sekmīga 
misija ir starpkonfesionāla sadarbība, kas 
atspoguļo mūsu dažādību, kuras centrā ir 
Jēzus Kristus. 

Noslēgumā R. Š. Maknarijs izaicināja 
klausītājus: “Atteikties pieņemt vienam otru 
mūsu kultūras atšķirību dēļ nozīmē 
atteikties atzīt vienu no veidiem, kuros 
Dievs izvēlējies atklāties mums. Mācoties 
cienīt Dieva tēlu un līdzību bēglī, 
migrantā, romu tautas pārstāvī, 
krievvalodīgajā, .., mēs iepazīstam daļu 
no Dieva pilnības. Kamēr tas nenotiek, 
mūsu izpratne par Dievu ir joprojām 
nepilnīga.” 

Saistībā ar EBF Padomes tikšanos, 
28. septembrī notika EBF gadskārtējās 
Misijas partneru konsultācijas, kurā Latviju 
pārstāvēja LBDS bīskapa vietnieks jaunu 
draudžu dibināšanas jautājumos, mācītājs 
Kaspars Šterns. Konsultatīvās tikšanās 
mērķis ir veidot sadarbību starp draudzēm 
un sadarbības partneriem misijas un 
draudžu dibināšanas jomā Eiropā un 
Eirāzijā. “Man tika uzticēta galvenā 
prezentācija, lai potenciālos sadarbības 
partnerus iepazīstinātu ar draudžu 
dibināšanu Latvijā. Pieņēmu to ar lielu 
godu,” stāsta K. Šterns un atklāj, ka “pēc 
prezentācijas notika arī vairākas tikšanās, 
kas aizsāka sarunas par sadarbības 
iespējām un atbalstu kādam Latvijas 
draudžu dibinātājam 2017. gadā.”

EBF Padomes laikā izskanējušās uzrunas 
un pieņemtās rezolūcijas angļu valodā 
pieejamas mājaslapā: www.ebf.org. 
Sagatavots pēc Eiropas Baptistu 
federācijas informācijas www.ebf.org 

Kāda ir baptistu identitāte 
un Dieva misija?

LĪVA FOKROTE
BPI PASTORĀLĀS KALPOŠANAS 
PROGRAMMAS VADĪTĀJA

AKTUĀLI DRAUDZĒM

FOTOZIŅA Apmācība draudžu  
padomēm Cēsīs

Šī gada 4. un 5. novembrī Cēsīs notika apmācība Valmieras un Cēsu 
draudžu padomēm, kuru organizēja Baltijas Pastorālā institūta (BPI) 
Kalpošanas stratēģiskās attīstības centrs SĀC. Nodarbības vadīja 
SĀC vadītājs Igors Rautmanis, mentors Daniēls Godiņš un LBDS 
bīskapa vietnieks, mācītājs Edgars Godiņš. Nodarbību laikā tika 
pārrunātas tādas tēmas kā: kam pieder draudze; kā labi vadīt 
tikšanos; draudzes mērķi, misija, virzieni un izvērtēšana; kalpošanas 
efektivitāte, atbalsts un resursi.

FOTOZIŅA

Brīvdienu  
Bībeles skola Siguldā

Skolēnu rudens brīvdienās Siguldas baptistu draudze 
kopā ar viesiem no Oberijas baptistu draudzes (Aubury 
Baptist Church, Kalifornija, ASV) organizēja Brīvdienu 
Bībeles skolu 8-13 gadus veciem bērniem. Kopā 
piedalījās 23 bērni un 6 brīvprātīgie palīgi no Siguldas 
novada jauniešu iniciatīvu centra “Mērķis”.
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“(..) es pārnākšu Tā Kunga namā 
uz mūžu.” Psalms 23:6

S I R S N Ī G I  S V E I C A M !

20. novembrī mācītāja amatā ordinēts Rīgas Evaņģēlija 
baptistu draudzes sludinātājs Jervands Grbačjans.

30. decembrī Mežgalciema draudzes mācītājam 
Aivaram Vadonim 45 gadu jubileja.

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

1
Jesajas 25; 1. Jāņa 2:12-27
Lūgsim par jaunu draudžu dibināšanu visā Latvijā.

2
Jesajas 26-27; 1. Jāņa 2:28-29 un 3:1-10
Lūgsim par Slovākijas Baptistu savienību ar 
24 draudzēm un 1 914 draudzes locekļiem.

3
Jesajas 28; 1. Jāņa 3:11-24 un 4:1-6
Lūgsim, lai Adventes laiks mums ir piepildīts ar 
Kristus mieru un Svētā Gara vadītu darbošanos.

4
Jesajas 29:1-24 un 30:1-17; 1. Jāņa 4:7-21
Lūgsim, lai Dieva piedošana dziedina salauztās sirdis.
Otrā Adventa svētdiena. Pret latviešu tautu vērstā totalitārā 
komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena 

5
Jesajas 30:18-32:20; 1. Jāņa 5:1-21
Pateiksimies un lūgsim par Ventspils draudzi un 
mācītāju Pēteri Tervitu.

6
Jesajas 33-34; 2. Jāņa 1:1-13
Lūgsim par LBDS Jaunatnes apvienību un par ikvienu 
Latvijas jaunieti.

7
Jesajas 35; 3. Jāņa 1:1-15
Lūgsim par savas draudzes atjaunotni – lai Kristus spēks 
maina mūs ik dienas.

8
Jesajas 36-37; Jūdas 1:1-25
Lūgsim par akciju “Zvaigzne austrumos” un 
LBDS Ārmisijas vadītāju Pēteri Eisānu.

9
Jesajas 38; Atklāsmes 1
Lūgsim par Lietuvas Baptistu savienību ar 8 draudzēm 
un 256 draudžu locekļiem.

10
Jesajas 39; Atklāsmes 2:1-17
Lūgsim Dievam, lai Viņš īpaši atver cilvēku sirdis 
Evaņģēlijam Adventes laikā.

11
Jesajas 40; Atklāsmes 2:18-29 un 3:1-6
Pateiksimies Dievam par Viņa neredzamo, 
glābjošo darbu cilvēku sirdīs.
Trešā Adventa svētdiena 

12
Jesajas 41; Atklāsmes 3:7-22
Pateiksimies un lūgsim par Viesītes draudzi un 
mācītāju Juri Grigu.

13
Jesajas 42; Atklāsmes 4
Lūgsim par Ungāriski runājošo baptistu draudžu 
konvenciju Rumānijā ar 247 draudzēm un 8954 
draudzes locekļiem.

14
Jesajas 43:1-44:5; Atklāsmes 5
Lūgsim par LBDS Padomi un tās darbu.

15
Jesajas 44:6-28; Atklāsmes 6
Lūgsim par Latviju un tās valdību.

16
Jesajas 45; Atklāsmes 7
Lūgsim par Baltijas Pastorālo institūtu, tā darbiniekiem un 
studentiem.
BPI Pastorālās kalpošanas programmas semestra 
noslēgums 

17
Jesajas 46-47; Atklāsmes 8 un 9:1-12
Lūgsim, lai mūsu draudžu pasākumu viesi piedzīvotu 
īpašu Dieva klātbūtni.

18
Jesajas 48-49; Atklāsmes 9:13-21 un 10
Pateiksimies Dievam par Adventa laiku kā īpašu 
pārdomu un gaidīšanas laiku.
Ceturtā Adventa svētdiena

19
Jesajas 50; Atklāsmes 11
Lūgsim par Velsas Baptistu draudžu savienību ar 
400 draudzēm un 11 884 draudžu locekļiem.

20
Jesajas 51:1-52:12; Atklāsmes 12-13:1
Lūgsim pēc iespējām apliecināt Dieva gādību gan savas 
draudzes ļaudīm, gan apkārtnes iedzīvotājiem.

21
Jesajas 52:13-53:12; Atklāsmes 13:2-18
Pateiksimies un lūgsim par Ziedkalnes draudzi un 
sludinātāju Eināru Vanagu.

22
Jesajas 54; Atklāsmes 14:1-13
Lūgsim, lai Dievs parūpējas par tiem, kas trūkumā.

23
Jesajas 55; Atklāsmes 14:14-20 un 15
Pateiksimies un lūgsim par Mālpils draudzi.

24
Jesajas 56-57; Atklāsmes 16 
Lūgsim, lai paši sagaidām un citus aicinām sagaidīt 
Ziemassvētkus kā Jēzus Kristus dzimšanas svētkus.
Ziemassvētku vakars

25
Jesajas 58; Atklāsmes 17 
Pateiksimies par Jēzu – mūsu Glābēju! Slavēsim Dievu 
par Viņa labajiem nodomiem visai pasaulei.
Pirmie Ziemassvētki. Kristus piedzimšanas svētki

26
Jesajas 59; Atklāsmes 18:1-18 
Lūgsim pēc Dieva klātbūtnes apziņas, aizsardzības 
un miera cilvēkiem karadarbības zonās.
Otrie Ziemassvētki

27
Jesajas 60; Atklāsmes 18:19-24 un 19:1-10
Pateiksimies un lūgsim par Ventspils krievu draudzi 
un sludinātāju Oskaru Ābeltiņu.

28
Jesajas 61-62; Atklāsmes 19:11-21
Lūgsim, lai Dievs dod garīdzniekus un nozaru 
vadītājus draudzēs, kur to trūkst.

29
Jesajas 63-64; Atklāsmes 20
Lūgsim, lai izdevniecības “AMNIS’’ izdotās grāmatas 
stiprina lasītājus dzīvei ar Kristu.

30
Jesajas 65; Atklāsmes 21
Pateiksimies Dievam par Viņa vadību, spēku un 
gudrību savā un savas ģimenes dzīvē.

31
Jesajas 66; Atklāsmes 22 
Pateiksimies Dievam par Viņa klātbūtni un spēku 
2016. gadā un lūgsim Viņa svētību 2017. gadam.
Vecgada diena
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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, Līva Fokrote, Aija Volka, Līvija Godiņa, Elza Roze   
maketētājs 

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

	 Cēsis	 28.	janvāris	 10:00 - 16:00

	Liepāja		 4.	februāris 10:00 - 16:00

	 Rīga		18.	februāris 10:00 - 16:00

	 Viesīte		25.	februāris 10:00 - 16:00

2017LBDS 
REGIONĀLĀS
TIKŠANĀS

Jūsu draudzes ieguvums 
būs nozīmīgāks un 

kvalitatīvāks, ja tikšanās 
reizē piedalīsies vismaz 
2-3 draudzes pārstāvji

Pieteikšanās: mob. 20390979 
vai e-pasts: kanceleja@lbds.lv

Aicināts	ikviens	interesents!	

ˇ
2. pamatskola, Gaujas iela 45
Pieteikšanās līdz 18. janvārim

Liepājas baptistu Pāvila draudze,  
Kuršu iela 19
Pieteikšanās līdz 1. februārim

Savienības nams, Lāčplēša iela 37
Pieteikšanās līdz 15. februārim

Viesītes Kultūras pils, Smilšu iela 2
Pieteikšanās līdz 22. februārim

Tēma: 
KALPOŠANAS IESPĒJAS UN  

IZAICINĀJUMI MŪSDIENU LAIKMETĀ
Programmā: LBDS bīskapa P. Sproģa uzruna,  

darbs kalpošanas nozaru un apvienību grupās,  
darbs draudžu grupās un noderīgas lekcijas par tēmu


