
Ikdienā mēs piedzīvojam tik daudz pašsaprotamu 
notikumu. Dažreiz pat rodas sajūta, ka mūs nekas vairs 
nespēj vai nevar pārsteigt. Bet vai tā ir?

Pēc Kristus aiziešanas pie Tēva (par ko lasām Apustuļu 
darbu 1. nodaļā) Vasarsvētku dienā Viņš mums sūtīja savu 
Svēto Garu. Gara nākšana pār Kristus sekotājiem radīja 
apkārtējos cilvēkos – Jeruzālemes iedzīvotājos un jūdos 
no visām pasaules tautām – izbailes un izbrīnu. Un viņi 
sāka jautāt: “Kas tas ir? Ko tas nozīmē?” (Apustuļu darbi 
2:12) Dažiem prāts nesās uz jokiem, un viņi, izsmejot 
kristiešus, sacīja, ka tie ir sadzērušies vīnu. Bet apustulis 
Pēteris viņiem izskaidroja, ka notiekošais ir Dieva 
pravietojuma piepildījums, par kuru apmēram 500 gadus 
pirms Kristus dzimšanas bija runājis pravietis Joēls.

Šodien mēs dzīvojam vairāk nekā 2000 gadus pēc šī 
Vasarsvētku notikuma, un mūsu vidū joprojām ir tas pats 
Svētais Gars. Vēl vairāk  – ikviens, kas piesauc Tā Kunga 

vārdu (Joēla 3:5), piedzīvo brīnumu – Svētais Gars sāk 
mājot viņā.

Kāda tad ir dzīve, kad esam piepildīti ar Svēto Garu? 
Vai pašsaprotama, bez pārsteigumiem, bez 
izaicinājumiem, bez svētībām? Manuprāt, dzīve kopā ar 
Svēto Garu raksturīga ar to, ka cilvēki mums apkārt, 
vērojot mūsu dzīvi, uzdod to pašu jautājumu, ko toreiz: 
“Kas tas ir? Ko tas nozīmē?” Un tad pazūd 
pašsaprotamība, garlaicība, rutīna... Tas ir iespējams. 
Un tas sākas ar mūsu paklausību Dievam.

Lai šī vasara un mūsu turpmākā dzīve ne tikai mudina 
apkārtējos cilvēkus uzdot šo jautājumu, bet lai viņi var no 
mums saņemt atbildi: “Tā ir mana personīgā ticība uz Jēzu 
Kristu!”

Edgars Deksnis
LBDS sludinātājs, Rīgas Mateja draudzes loceklis
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Izsūdziet grēkus un aizlūdziet!

Šogad “Baptistu Vēstnesis” aicina kopīgi pārdomāt tā saucamās “cits citam” un “viens otram” pavēles.  
Tās ir pavēles, kurās Jēzus un Jaunās Derības autori ietvēruši Dieva norādījumus kristiešu attiecībām draudzē  

un uzvedībai plašākā sabiedrībā. Katru mēnesi aplūkojam vienu pavēli.  
Pārdomās par tām dalās mūsu draudžu garīdznieki.

Jēkaba vēstules autors aicina kristiešus: “.. izsūdziet cits citam 
savus grēkus un lūdziet cits par citu...” (5:16) No mūsdienu 
viedokļa uz šo Rakstu vietu var raudzīties divējādi: kā mēs viens 
pret otru izturamies publiski draudzes un arī dievkalpojuma 
kontekstā un kā mēs piedzīvojam Dievu šaurākā vidē – ģimenē 
un savstarpējās attiecībās.

Kristietības būtība ir izdzīvojama tikai kopā ar citiem kristiešiem 
draudzē, kopienā, ģimenē, kur mēs mācāmies cits no cita, mīlam 
cits citu un aizlūdzam cits par citu. Tā vietā, lai, slēpjoties no 
cilvēkiem, savu reizēm pārprasto “garīgumu” audzinātu 
vientulībā, mēs liecinām par Kristu ne tikai ar vārdiem, bet arī ar 
savu attieksmi citam pret citu. Jēzus teica: “Ja jums būs mīlestība 
savā starpā, visi zinās, ka jūs esat mani mācekļi.” (Jāņa 13:35) 
Savstarpēju mīlestību nav iespējams “izmērīt” vienatnē. Tā ir 
piedzīvojama un spēj augt, tikai mums esot kopā ar citiem.

Pirmo gadsimtu kristietībā rodami piemēri tam, ka draudze 
sanāca kopā un notika publiskas grēku izsūdzēšanas un 
aizlūgšanas. Tā notiek arī dažās kristīgās konfesijās mūsdienās. 
Taču mūsu draudžu ikdienā publiska grēksūdze nenotiek dažādu 
iemeslu dēļ. Viens no tiem, šķiet, ir nepietiekama savstarpējā 
uzticēšanās. Mēs arī dzīvojam sabiedrībā, kur publiska atklātība 
un uzticēšanās netiek atbalstīta. Reizēm tā var radīt negatīvas 
sekas, kas ietekmē visu tālāko dzīves gaitu. Savstarpējā 
neuzticēšanās rada atmosfēru, kurā cilvēks nav drošs – vai mani 
sapratīs, vai manu atklātību nenosodīs, vai es netikšu atstumts 
un pazemots. Tāpēc publiska grēksūdze ir reti sastopama. Vai 
tas ir labi vai slikti? Vai publiska grēksūdze ir vai nav vajadzīga? 
Es teiktu – tā ir laba un svētīga prakse, bet tikai, ja tā notiek īstajā 
laikā, vietā, kontekstā. Dažas konfesijas, izprotot, ka atzīt un 
nožēlot savus grēkus ir nepieciešams, ir izveidojušas grēksūdzei 
tādu kontekstu, kurā cilvēks var uzdrošināties būt pilnīgi atklāts 
un atzīt savus pārkāpumus cilvēka un Dieva priekšā. Vai tas ir 
pareizi vai nepareizi? Es domāju, ka svarīgākais ir grēksūdzes 
rezultāts, jo tajā Dievs atjauno cilvēka dzīvi un dod iespēju sākt 
visu no jauna.

Jēkaba vēstule mūs aicina uz lielāku savstarpēju atklātību un 
uzticēšanos. Patiesi dzīvojot draudzē kā Dieva ģimenē, mēs 
mācāmies nolikt malā savu egoismu, savtību, bailes un maskas. 
Mēs mācāmies būt godīgi pret Dievu, citiem, sevi un dzīvot 
atklātu dzīvi. Mēs arī mācāmies saprast un atbalstīt citus viņu 
dzīves ceļā un ieraudzīt, ka mums katram vajadzīga piedošana 
un sapratne. Vai Tavā un manā dzīvē ir cilvēki, pret kuriem esam 
pilnīgi godīgi un atklāti? Vai, uzklausot citu cilvēku dzīves 
stāstus, mēs cenšamies to stāstītājus saprast, piedot viņiem un 
turpināt mīlēt viņus?

Brīžiem arī aizlūgšana top atstāta novārtā. Taču ne tāpēc, ka 
nevēlamies aizlūgt par citiem, bet tāpēc, ka nezinām, kā to darīt. 
Es esmu aizlūdzis par cilvēkiem gan publiski, gan privāti. Reizēm 
esmu sacījis: “Dievs, palīdzi viņam vai viņai!” Reizēm esmu 
centies saprast, kāds ir Dieva risinājums šī cilvēka dzīves 
situācijai. Un reizēm esmu lūdzis par cilvēku ar degsmi un 
pārliecību, ka Dievs atbildēs un palīdzēs. 

Aizlūgšana ir svarīga kalpošana. Mūsu ticības tēvs Ābrahāms 
aizlūdza par cilvēkiem, aizstāvot viņus, pirms tika iznīcināta 
Sodoma un Gomora (1. Mozus 18-19). Mozus aizlūdza par 
Izraēlu Dieva priekšā, aizstāvot tautu un lūdzot apžēloties par to 
(2. Mozus 32-34). Jēzus lūdza tā saucamo Augstā priestera 
lūgšanu par saviem sekotājiem (Jāņa 17). Pāvils savās vēstulēs 
aicina mūs lūgt vienam par otru, un Vēstulē efeziešiem, runājot 

par Gara cīņas ieročiem, viņš aicina mūs lietot arī aizlūgšanas. 
Svētais Gars ar bezvārdu nopūtām aizlūdz par mums 
(Romiešiem 8). Viens no Jēzus Kristus tituliem ir Augstais 
priesteris (Vēstule ebrejiem), un viens no augstā priestera 
uzdevumiem ir lūgt Dievu un iestāties par tautu Dieva priekšā.

Aizlūgt nozīmē meklēt iemeslu, lai Dieva priekšā “aizliktu vārdu” 
jeb iestātos par tiem, kas mums un Dievam ir svarīgi. Aizlūgšana 
ir iespēja palīdzēt citiem. Tā ir spēja ieraudzīt citu vajadzības un ir 
pretstats kritikai un nosodījumam. Aizlūgšana ir lūgšana pēc 
Dieva iejaukšanās situācijā, cilvēka dzīvē, slimībā, ciešanās. 

Mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur manta, spēks un vara visu 
nespēj, bet kur liela ietekme ir garīgajai realitātei. Garīgajā vidē 
mums ar Jēzus Kristus upuri un augšāmcelšanos ir dota vara, 
kuru varam lietot, aizlūdzot par cilvēkiem un uzticot viņus 
Dievam. Aizlūgšanās mēs varam palīdzēt citiem, lai cik tālu viņi 
atrastos. Daudzi no mums ir kristieši arī (bet ne tikai) tāpēc, ka 
kāds ticīgais par mums aizlūdza, jo viņam bija svarīgs mūsu 
mūžīgās dzīves liktenis. Mēs varam būt Kristus līdzdalībnieki Viņa 
glābšanā – aizlūdzot par citiem Dieva priekšā. Mums ir 
vajadzīgas aizlūgšanas un iestāšanās vienam par otru, jo tās 
spēj mūs vienot un saturēt kopā. Varbūt tieši dedzīgas lūgšanas 
Dievam citam par citu spēs dziedināt mūsu attiecības, draudzes 
un ģimenes.

“Baptistu Vēstnesis” katru mēnesi piedāvā lielisku iespēju aizlūgt 
citam par citu, izmantojot Aizlūgšanu kalendāru (11. lpp.). 
Lūgšanas par mūsu kopdarbu ir ļoti svētīgas. Pastāvēsim 
aizlūgšanās cits par citu! Paldies tiem, kas to dara regulāri! Lai 
Dievs jūs svētī! 

Māris Vītols
Jaunjelgavas draudzes sludinātājs
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Dievs 6. maijā lutināja ar saulainu un siltu dienu. Šajā dienā notika 
Svētdienskolu sporta diena Viesītē. Piedalījās trīs draudzes – no 
Daugavpils, Cēsīm un Viesītes, kopā apmēram 40 bērnu. Viesītes 
draudzes locekle Agnija Sladze atskatās uz notikumiem: “Lai veidotu 
sadraudzību starp draudzēm, Awanas sporta stafetēs bija jauktās 
komandas. Stafetes bija daudz un dažādas – gan aktīvas, gan 
mierīgas, gan skaļas, gan uzdevums ar klusēšanu, kas it īpaši saliedē 
komandu un palīdz labāk vienam otru iepazīt. Otrajā dienas daļā 
notika šī gada inovācija – Bībeles viktorīna. Tika uzdoti jautājumi par 
Dāvidu un Jēzus brīnumiem. Katra draudze izvirzīja piecus dalībniekus 
šai aktivitātei. Awanas sporta stafetēs tika apbalvota labākā jauktā 
komanda, savukārt Bībeles viktorīnā pirmo vietu ieguva Daugavpils, 
otro – Viesīte un trešo – Cēsis. Taču, kā jau vienmēr, uzvarēja 
draudzība, un bērni varēja lietderīgi pavadīt skaistu maija sestdienu!”

Aktualitātes

Grobiņas draudzē 29. aprīlī notika jau otrās sieviešu 
brokastis. Tā ir iespēja gan sievietēm no draudzes, gan viņu 
draudzenēm piedzīvot citādu sestdienas rītu. Iespēja izkāpt uz 
brīdi no ikdienas un baudīt labas brokastis labā atmosfērā, 
iepazīties un runāt par kādu aktuālu tēmu. Šoreiz par tēmu 
“Riskē uzplaukt!” un par perfekcionismu mūsu dzīvēs 
klātesošās dāmas uzrunāja Agnese Megne no Āgenskalna 
draudzes. Savā pieredzē par uzplaukšanu dalījās arī Ineta 
Vadone, un muzikālu baudījumu dāvāja mūziķe Marta Millere. 
Pasākuma koordinatore Iveta Bartkeviča stāsta: “Bija prieks 
redzēt, ka pie baltiem galdautiem, kafijas un ziediem 
sapulcējās 46 dažāda vecuma sievietes gan no Grobiņas 
baptistu, luterāņu un katoļu draudzēm, gan meitenes no 
Liepājas un Nīcas puses. Šis pasākums mums ir kā impulss 
atkal sajust, cik īpašas esam Dievam un cik īpaši varam cita 
citu iepriecināt un atbalstīt.” (Foto: Brokastu dalībnieces)

Olainē 27. aprīlī notika vieslekcija “Viņš un Viņa” vieslektora 
Dr. Viljama Hoita (ASV) un lektoru Noras un Igora Rautmaņu vadībā. 
Lekcija ir aizsākums astoņu lekciju ciklam “Viņš un Viņa”, kas novadā 
notiks trešo reizi, šoreiz Olainē, un sāksies oktobrī. Dalībnieki - astoņi 
pāri – atzinīgi novērtēja gan lektorus, gan “Attiecību dinamikas 
modeli”, kas Latvijā tika prezentēts pirmo reizi. Vakara gaitā pāri 
klausījās dzīvo mūziku Kaivas un Jāņa Upleju jeb “Riverfall” 
izpildījumā, kā arī baudīja uzkodas, kafiju un tēju. Interesenti arī varēja 
aprunāties ar vieslektoru personiski un uzdot savām attiecībām 
būtiskos jautājumus. Lekcijas izmaksas daļēji sedza biedrība 
“Izglītības laboratorija”, kā arī Jaunolaines un Āgenskalna draudzes. 

Savstarpējās attiecības ir vērtība, kas regulāri jākopj. Tādēļ jūlija vidū 
jau otro reizi Olaines novadā tiks organizēta ģimeņu nedēļas nogale 
“Viņš un Viņa+”. Informācija un pieteikšanās: Elīna Lūse  
(luse.elina@gmail.com, mob. 29104093), www.ej.uz/vinsunvina.

Maija saulainajā sestdienā, 13. maijā, Rīgas Semināra 
draudzes pagalmā ikvienam garāmgājējam bija iespēja 
piedalīties Krāmu Tirgū. Rute Kārkliņa dalās ar saviem 
iespaidiem par pasākumu: “Šī bija piepildīta sestdiena – 
Greg John (Gregora Jāņa Maža) koncerts, gardumi 
kafejnīcā, šašliku smarža, bērnu smiekli piepūšamajās 
atrakcijās un tam visam pa vidu – daudz noderīgu lietiņu, 
kas par nelielu naudiņu ātri vien pazuda iepirkuma 
maisiņos. Tirdziņā iegūtie EUR 650 tiks izmantoti, lai 
turpinātu iekārtot bērnu rotaļu telpu draudzē – vietu, kur 
bērniem atpūsties, spēlēties un izzināt pasauli, savukārt 
mammām un tētiem sarunās rast jaunu sparu ikdienai. 
Bērnu telpas projekts turpinās, un ikvienam ir iespēja tajā 
piedalīties, ziedojot Rīgas Semināra draudzei. Spriežot pēc 
apmeklētāju smaidiem un atzinīgajiem vārdiem, Krāmu 
Tirgus varētu kļūt par ik pavasara tradīciju!”
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Aprīlī Latvijā kārtējo reizi viesojās LBDS 
atbalstītājs un BPI vieslektors Dr. Viljams 
(Bils) Hoits. Kā ierasts, V. Hoits mācīja 
BPI Pastorālās kalpošanas programmas 
studentus, šoreiz par tēmu “Pārmaiņas: 
procesi, principi, personības”. Viņš bija 
viens no draudžu komandu apmācības 
“Vienotība nav vienādība” lektoriem, 
viesojās Jaunolainē ar lekciju “Viņš un 
Viņa”, tikās ar vairāku draudžu 
pārstāvjiem, apciemoja draugus un 
baudīja Latvijas vēso pavasari. 
Bilu iztaujāja BPI Pastorālās 
programmas vadītāja Līva Fokrote.

Tavuprāt, kāda ir Dieva dotā misija Tev? Kā 
tā ir apstiprinājusies agrāk un kalpošanā 
šobrīd?

Manu misiju raksturo frāze: “Vairāk un labāki 
par mani!” Es vēlos, lai Dievs mani lieto, 
lai audzinātu vairāk vadītāju Viņa Valstības 
darbam šeit, uz zemes. Es arī vēlos, 
lai vadītāji, kurus man ir tas gods mācīt un 
sagatavot, kļūtu par labākiem vadītājiem 
nekā es. Savu misiju es galvenokārt īstenoju, 
mācot studentus, sagatavojot draudzes, 
mentorējot vadītājus, rakstot rakstus un 
grāmatas. Dievs nepārtraukti apstiprina 
manu misiju, dodot iespējas to visu darīt. Es 
sevi “nereklamēju”. Mans laiks ir piepildīts ar 
kalpošanu cilvēkiem un draudzēm, kas lūdz 
manu palīdzību.

Tava kā mācītāja un vadītāja kalpošana ir 
pusgadsimtu ilga. Kādu mācību no savas 
pieredzes Tu vērtē visaugstāk?

Uzskaitījums sanāktu ļoti garš! Minēšu vienu 
būtisku, praksē pārbaudītu patiesību: Dievs ir 
visaugstākais. Dievs vienmēr visu kontrolē. 
Izprotot šo patiesību un to sev nemitīgi 
atgādinot, es sevi pasargāju no tā, ka 
uzņemos pārāk lielu atbildību par kalpošanas 
augļiem.

Mans uzdevums, atbildība ir uzticīgi kalpot 
Dievam, īstenot savu lomu Dieva lielajā plānā 
– darīt cilvēkus par Kristus mācekļiem 
(Mateja 28:18-20). Bet Dievs ir tas, kurš ved 
cilvēkus pie Sevis. Kad kalpošanā veicas 
labi, es nedrīkstu kļūt lepns un visus 
panākumus piedēvēt sev. Jo augļi ir 
visvarenā Dieva, kurš darbojas caur mani, 
darbs. Savukārt, kad kalpošanā neiet tik labi, 
es nedrīkstu kļūt drūms un zaudēt drosmi. 
Man ir jāuztic sevi un savu kalpošanu 
Dievam, lūdzot Viņam mainīt mani un skaidri 
parādīt, ko Viņš sagaida no manis. Man ir 
jāiesaistās citu cilvēku dzīvēs tā, lai tas 
piepilda Dieva Valstības mērķus.

Kalpot Dievam, kurš vienmēr visu kontrolē, ir 
liels atvieglojums, jo man pašam nav 
jācenšas kontrolēt cilvēkus un procesus, ko 
es nespēju kontrolēt!

Šoreiz Tu BPI studentiem mācīji par 
pārmaiņām un konfliktiem. Kādi jautājumi 
izskanēja visbiežāk?

Visvairāk studenti jautāja par konkrētiem 
piemēriem – situācijām, kuras pārrunājām 

nodarbību laikā. Pārmaiņas un konfliktu 
risināšana vienmēr ir saistīta ar cilvēkiem un 
attiecībām. Reizēm mums šķiet, ka konflikta 
centrā ir Bībeles interpretēšana vai 
teoloģiskas dabas jautājumi. Tomēr tā ir reti. 
Mēs bieži domājam, ka konflikts rodas no 
viedokļu atšķirībām par stratēģijām, kuras 

izmantojam kalpošanā. Mēs, protams, varam 
strīdēties par teoloģiskām atšķirībām, 
pielūgsmes veidiem vai kalpošanas 
stratēģijām, taču savā saknē konflikts 
vienmēr ir starp cilvēkiem un par attiecībām.

Mēs konfliktējam nevis tāpēc, ka nepiekrītam 
viens otram, bet tāpēc, ka mēs neuzticamies 
viens otram, necienām viens otru, gribam 
kontrolēt viens otru, gribam, lai notiek pēc 
mūsu prāta. Tādēļ konflikta risinājums 
vienmēr ir personisks un meklējams attiecību 
kontekstā.

Lekciju starpbrīžos studenti nebeidz runāt 
par “Kāpēc” jautājuma svarīgumu konfliktu 
atrisināšanā. Ko tas nozīmē?

“Kāpēc” jeb jautājums par kādas uzvedības 
vai attieksmes patieso motivāciju ir ļoti 
būtisks jautājums trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, 
ja aizmirstam par “Kāpēc”, mēs kļūstam 
aizņemti ar uzdevumiem, jautājumiem, kas 
varbūt ir labi, bet nav paši svarīgākie. 
“Kāpēc” kristiešiem un draudzēm ir Lielais 
Uzdevums. Dieva “Kāpēc” ir evaņģelizācija - 
palīdzēt nekristiešiem izveidot attiecības ar 
Dievu caur Jēzu, un mācekļu veidošana - 
palīdzēt Kristus sekotājiem kļūt 
paklausīgākiem un līdzīgākiem Kristum. 
Daudzas draudzes ir aizņemtas ar labu, 
jauku lietu darīšanu, bet tās nekādi nepalīdz 
neticīgiem cilvēkiem pieņemt Jēzu par savu 
Glābēju un Kungu.  Daudzas draudzes 
neuzskata, ka svarīgākais ir palīdzēt 
cilvēkiem pieaugt paklausībā un līdzībā 
Kristum. Citiem vārdiem sakot, tās ir 
aizmirsušas Dieva “Kāpēc”. Tās ir 
aizmirsušas savu galveno uzdevumu un 
nodarbojas ar otršķirīgām, mazāk svarīgām 
lietām. Skumjākais ir tas, ka tās nolikušas 
malā Dieva doto misiju: mācekļu veidošanu.

Otrkārt, “Kāpēc” ir svarīgs jautājums, jo 
stratēģijas šķeļ, bet “Kāpēc” vieno. Tev un 

man var būt atšķirīgs viedoklis par to, ko 
vajadzētu darīt. Bet, ja spējam vienoties par 
to, kāpēc to darām, tad mēs spēsim 
vienoties arī par pārējo. Tev varētu šķist, ka 
labākais veids, kā aizsniegt cilvēkus Kristum, 
ir piesaistīt tos draudzei ar jauku programmu. 
Man varētu šķist, ka labākais veids, kā 

aizsniegt cilvēkus 
Kristum, ir doties 
ārpus draudzes un 
sastapt viņus tur. 
Mums ir atšķirīgas 
stratēģijas. Bet, ja 
mēs abi ticam, ka 
aizsniegt cilvēkus 
Kristum ir pats 
svarīgākais, mēs 
varam vienoties par 
kopīgu stratēģiju.

Treškārt, “Kāpēc” ir 
svarīgs jautājums, 
jo tas motivē. Ja tev 
lūdz svētdienās 
vadīt draudzes 
svētdienskolas 

nodarbību, jo “kādam jāaizpilda šī 
vajadzība”, visticamāk, tu nebūsi par to 
sajūsmā. Bet, ja tu izproti “Kāpēc”, tev šķitīs, 
ka vadīt svētdienskolas nodarbības ir ļoti 
nozīmīgs un aizraujošs uzdevums. Tu 
nevadīsi nodarbības, jo, redz, ir tāda 
vajadzība. Tu vadīsi nodarbības, mainot 
bērnu dzīves šajā laikā un mūžībā, mācot 
viņiem pazīt, mīlēt un kalpot Jēzum. Izprast 
patieso “Kāpēc” kalpošanai, ko tu veic, ir ļoti 
motivējoši.

Tu Latvijā esi viesojies vairākas reizes. 
Kas Tev patīk Latvijā un tās cilvēkos?

Es atgriežos Latvijā dēļ tās garšīgās ķiršu 
strūdeles Vecrīgā! Un jā, protams, cilvēku 
dēļ. Dievs ir ļāvis man un sievai atrast Latvijā 
labus draugus. Mēs par to esam ļoti 
pateicīgi. Man būtisks iemesls ir studenti. 
Kad atgriežos un sastopu jau pazīstamus un 
iepazīstu jaunus studentus, mana sirds 
gavilē! Tas man dod milzīgu prieku.

Tā kā neesmu šeit pirmoreiz, šķiet, cilvēki, 
mani iepazīstot, sāk vairāk uzticēties. 
Man patīk, ka, kad es mācu, cilvēki ir ļoti 
atsaucīgi. Viņi ne noraida to, ko mācu, ne arī 
pieņem to par vienīgo patiesību, jo es tā 
teicu. Studenti, mācītāji un kalpotāji, šķiet, 
uzmanīgi ieklausās un domā līdzi. Bieži vien 
man uzdod lieliskus jautājumus! Labus 
jautājumus uzdod gudri cilvēki. Es zinu, 
ka Dievs var tos lietot, lai veicinātu izaugsmi 
viņos un manī – tādu augšanu, ko Viņš var 
lietot Savam godam un mērķiem.

Ko varam par Tevi lūgt Dievam?

Es nebaidos atzīt, ka esmu vecs. Lielākā daļa 
dzīves man jau ir aiz muguras. Manā vecumā 
veselība un atmiņa vairs nav pašsaprotamas. 
Tādēļ es lūdzu Dievam pēc veselības, labas 
atmiņas un vēl – pēc iespējām palīdzēt veidot 
vadītājus, kas ir labāki par mani.

Vairāk un labāki par mani!

Dr. V. Hoits kopā ar BPI Pastorālās kalpošanas programmas studentiem
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Vienotība nav vienādība
BPI SĀC rīkoto apmācību “Vienotība nav vienādība” šī gada 
29. aprīlī apmeklēja 15 draudžu padomes un kalpošanas vadītāju 
komandas, ieskaitot Kauņas baptistu draudzes padomi no 
Lietuvas. Kopā apmācībā piedalījās 85 dalībnieki. 

Apmācību iesāka 
mācītājs Dr. Viljams 
Hoits, runājot par 
komandas nozīmi 
Bībeles gaismā. BPI 
SĀC vadītājs Igors 
Rautmanis izskaid-
roja Svētā Gara dāva-
nu testa rezultātus un 
pielietojumu. Šo 
testu latviešu valodā 
pirms semināra 

varēja izpildīt visi dalībnieki. Ogres Trīsvienības draudzes sludinātājs 
Dainis Pandars stāstīja par savas draudzes pieredzi, pielietojot zināša-
nas par savu draudzes locekļu Gara dāvanām. Komandas saliedēšanas 
nodarbības vadīja Grobiņas draudzes priekšnieks Oskars Špickopfs un 
ev. lut. Jēzus draudzes padomes loceklis Daniels Godiņš. Noslēgumā 
LBDS bīskapa vietnieks, mācītājs Edgars Godiņš informēja par BPI SĀC 
piedāvāto atbalstu un apmācības iespējām draudžu komandām. 

Lai piedalītos apmācībā, visiem dalībniekiem bija elektroniski jāizpilda 
Kalpošanas vadītāja tests, kura viena no sastāvdaļām ir Svētā Gara 
dāvanu tests. Šis tests ir tikko iztulkots latviešu valodā un tagad 
pieejams mūsu draudzēm elektroniskā formātā par nelielu samaksu, 
kas tiks novirzīta šādu un līdzīgu kalpošanas apmācību finansējumam. 
Lai uzzinātu vairāk par iespējām izmantot šo resursu draudžu 
kalpošanas attīstībai, lūdzu, sazinieties ar BPI SĀC vadītāju Igoru 
Rautmani.

No kreisās: BPI SĀC vadītājs I. Rautmanis un Dr. V. Hoits
Vidzemes draudžu diskusija

“Vienotība nav vienādība” dažādie dalībnieki

I. Rautmanis vērtē Kauņas draudzes komandas veikumu

Ventspils draudzes komanda

Jānis Ģēģeris, Ogres Trīsvienības draudzes padomes 
priekšsēdētājs: 

Paldies LBDS par vēlmi uzlabot darbību draudžu padomēs un 
kalpotāju komandās, organizējot kopīgas apmācības komandām. 
Es piedalījos jau trešajā apmācības seminārā. Mūsu draudzes 
padomei tas, pirmkārt, deva biblisku skatu uz draudzes pārvaldi un 
tās veidiem. Tas palīdz saprast Dieva Vārdā atklātās patiesības un 
to, kas Dievam svarīgs draudzes pārvaldē, proti, kalpotāja sirds un 
raksturs. Otrkārt, apmācībās varam būt kopā kā komandā, pārrunāt 
dzirdēto, paskatīties, kā tas attiecas uz mūsu draudzi, un pieņemt 
idejas iedzīvināšanai. Šajā reizē mūsu mērķis bija iepazīt vienam 
otru, saprast mūsu atšķirības, Dieva dotās dāvanas un dedzību par 
dažādām jomām. Uzdevumi deva iespēju strādāt komandā, 
saliedēja mūs un vēl vairāk atklāja, cik ļoti esam viens otram 
vajadzīgi un cik brīnišķīgi viens otru papildinām.

Raitis Šķerbergs, Jelgavas draudzes padomes loceklis:

Apmācību gribas raksturot ar vārdu “dedzība”. Dedzība par kaut ko 
savu Kristus draudzē. Par ko deg mana sirds Dieva darbā, un par 
ko deg mūsu draudzes padomes locekļu sirdis? Par to lika domāt 
tests, kuru pildījām pirms semināra. Testa ietvaros arī iezīmējas 
katra tā pildītāja Gara dāvanas un rakstura iezīmes, palīdzot labāk 
izprast sevi un komandas biedrus. Testa būtību un tā biblisko 
pamatojumu lieliski izdevās izskaidrot Igoram Rautmanim. Vērtīgs 
šķita sludinātāja Daiņa Pandara ieskats par to, kā draudzē 
sadarbojas cilvēki ar dažādām dāvanām un cik svarīgi ir, ka kāds 
spēj ieraudzīt cilvēku un dāvanu kopbildi un vadīt tā, lai draudze 
pilnīgāk kalpotu Dieva uzdevumam. Priecājos, ka šādas apmācības 
notiek mūsu pašu draudžu savienībā. Izglītošanās ir virzība uz kaut 
ko labāku, pilnīgāku un bagātāku, virzība uz priekšu. Aicinu katru 
izmantot šo lielisko iespēju, lai atklātu sevi Dieva darbam!
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No šī gada 25. marta līdz 4. aprīlim trīs LBDS pārstāvji – 
bīskapa vietnieks, mācītājs Kaspars Šterns, BPI projektu 
vadītāja Nora Rautmane un LBDS izpilddirektore Žanna 
Drūnese viesojās Oklahomā (ASV). Ž. Drūnese un N. Rautmane 
apciemoja Oklahomas Baptistu draudžu savienības centrālo 
mītni, lai satiktos ar dažādu kalpošanu un administra tīvo 
nodaļu vadītājiem, turpinot meklēt iespējamos sadarbības 
veidus un partnerus LBDS nozaru un draudžu darba vajadzībām.

Vizītes ietvaros LBDS pārstāves tikās ar Oklahomas draudžu 
savienības izglītības nozares un Haskina skolas direktoru 
Dr. Marku Makklelanu, kas piedāvāja izmantot LBDS garīdznieku 
un draudžu vajadzībām viņu izstrādātos izglītības resursus. 
Interesanta un vērtīga bija tikšanās ar Oklahomas draudžu 
savienības iknedēļas izdevuma “The Baptist Messenger” 
redkolēģiju un tās vadītāju Braienu Hobsu. Tikšanās ļāva 
ieraudzīt un izprast laikraksta lomu, kā arī Oklahomas apvienības 
kopējo komunikāciju stratēģiju ar draudzēm un sabiedrību. 
Dažādu kalpošanas nozaru – sieviešu, vīriešu, bērnu nometņu 
un evaņģelizācijas – vadītāji iepazīstināja ar kalpošanas 
redzējumu un aktualitātēm. Īpaša nozīme Oklahomas draudzēs ir 
kapelānu kalpošanai, kuri krīzes situācijās sniedz nozīmīgu 
atbalstu cilvēkiem draudzēs un ārpus tām.

Vizītes laikā mācītājs Kaspars Šterns, tiekoties ar dažādām 
mācītāju grupām, kopumā uzrunāja vairāk nekā 100 Oklahomas 
štata draudžu mācītājus. K. Šterns stāstīja ne vien par Latviju, 
LBDS un draudžu darbību, bet arī par dažādām iespējām 
iesaistīties partnerattiecību veidošanā ar Latvijas draudzēm. 

Pēc tam iepriekšminētie LBDS pārstāvji pievienojās bīskapam 
Pēterim Sproģim ikgadējā Baltijas Pastorālā institūta atbalstītāju 
banketā Immanuēla baptistu draudzē Kalifornijā, ASV. 
Šī pasākuma galvenais organizators ir ilggadējais BPI lektors un 
atbalstītājs Holmss Braiens un viens no šīs draudzes mācītājiem, 
kas neilgi kalpoja BPI, Pols Rīds. Banketa laikā atbalsta solījumu 
veidā tika savākti 33 000 ASV dolāri BPI studentu un BPI 
DRAFTS nometņu atbalstam.

Šo tikšanos, kā arī iepriekšējo attiecību veidošanas rezultātā, šī 
gada maijā, LBDS Kongresa laikā, Latvijā viesosies Oklahomas 
Baptistu draudžu savienības mācītāju, svētdienskolas nometņu 
kalpošanas vadītāju un administratīvā personāla komanda 19 
cilvēku sastāvā. Pēc LBDS Kongresa Oklahomas draudžu 
mācītāji viesosies vairākās Latvijas draudzēs – Grobiņas, 
Ventspils, Madonas, Valmieras, Rojas jaundibināmajā draudzē, 
Rīgas Mateja un Rīgas Semināra draudzē, cenšoties uzsākt 
partnerattiecības un plānot turpmāko sadarbību. Nākamā 
Oklahomas mācītāju un nozaru vadītāju vizīte plānota šī gada 
rudenī. 

Mūsu lūgšana un cerība ir, ka sadarbība un partnerattiecības ar 
ASV draudzēm stiprinās mūsu draudzes, lai misijas darbs Latvijā 
varētu paplašināties un pēc iespējas vairāk cilvēku iepazītu Jēzu 
Kristu.

LBDS izpilddirektore Žanna Drūnese
BPI projektu vadītāja Nora Rautmane

Turpinām sadarbību ar Oklahomu 
un Kaliforniju

P. Sproģis un K. Šterns Immanuēla baptistu draudzē Kalifornijā

N. Rautmane uzrunā klātesošos ikgadējā BPI atbalstītāju banketā 
Immanuēla baptistu draudzē Kalifornijā

Mācītājs K. Šterns uzrunā Oklahomas draudžu mācītājus

“The Baptist Messenger” komanda. Vidū: Ž. Drūnese un N. Rautmane
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Aizraujoši pavadīt trīs dienas Lēdmanē, gleznainajā nometņu vietā “Druvas”, aicinām ikvienu meiteni vecumā no 14 līdz 20 gadiem. 
Nometnes programmā meitenēm aktuālus tematus kopā ar viesiem pārdo mā sim un pārrunāsim gan Bībeles studijās un brīvajā laikā, 
gan pielūgsmē, dažādās radošās un sportiskās aktivitātēs. Nometnes noslēgumu svinēsim dievkal po ju mā, nometnes vietas kapelā. 
Arī šogad dalīb nieces gaida dažādi pārsteigumi. 
Šogad nometni veidojam sadarbībā ar biedrību 
“Zaļais ceļš”. 

Pieteikšanās: Aizpildi nometnes pieteikumu 
elektroniski http://ej.uz/soft2017 un līdz šī gada 
1. jūlijam ar pārskaitījumu veic dalības maksas 
priekšapmaksu uz:

Saņēmējs: Latvijas Baptistu draudžu savienība
Banka: A/S Swedbank
Reģ.nr.: 90000085765
Konts: LV78HABA 0551025781989
Mērķis: SKA meiteņu nometnes dalības maksa. 
Dalībnieces vārds un uzvārds.

Aicini līdzi arī savu māsu vai draudzeni! 
Priecāsimies šovasar satikties!

Agnese Pallo un Māra Martinsone 
Sieviešu kalpošanas apvienības  
meiteņu nometnes “SOFT” veidotājas

Gandrīz katrā draudzē ir kāda kalpošana, 
kas apvieno sievietes – lūgšanu grupas, 
Bībeles studiju grupas, atbalsta grupas, 
jauno māmiņu grupas utt. Tiekoties ar 
sievietēm, kuras vada un organizē šo 
darbu, izskan līdzīgas vajadzības un ilgas 
pēc stiprinājuma un jaunām idejām – 
KO studēt, KĀ vislabāk uzrunāt gan 
draudzes sievietes, gan tās sievietes, 
kuras Jēzu vēl nepazīst.

Pārbaudīts instruments un lielisks resurss 
kalpojošu vadītāju sagatavošanai un 
izaugsmei ir māceklības programma 
“Entrust”, ko jau ceturto gadu Sieviešu 
kalpošanas apvienība piedāvā tām 
sievietēm, kuras vada vai vēlas vadīt savās 
draudzēs mazās grupas. Četru moduļu 
laikā sievietēm ir iespēja apgūt zināšanas 
un prasmes, kas nepieciešamas, lai 

kalpotu citām sievietēm – gan vadot 
mazās grupas, gan individuāli kalpojot 
sievietēm, kuras nonākušas kādā krīzes 
situācijā. Viens no programmas lielākajiem 
ieguvumiem ir ļoti praktiskas zināšanas – 
kā uzdot efektīvus diskusiju jautājumus, ko 
darīt ar cilvēkiem, kuri runā ļoti maz vai ļoti 
daudz, kā Bībeles studēšanu padarīt 
interesantu un aizraujošu, kā nebūt 
atkarīgiem no gataviem Bībeles studiju 
materiāliem u. c. Ne mazāk svarīgs 
ieguvums ir izmaiņas, kas mācību procesā 
notiek pašā sievietē. Mācības veicina 
sieviešu garīgo izaugsmi, attīsta pazemību, 
maina raksturu un vairo degsmi meklēt 
atbildes un iedvesmu Bībelē. 

Šobrīd dažādos “Entrust” kursos mācās 
18 dalībnieces. Katrai dalībniecei ir 
profesionāla mentore, kura kalpo ar savām 

zināšanām un laiku, lai veicinātu 
dalībnieces personisko un kalpošanas 
izaugsmi. Lai nākotnē “Entrust” 
programmu varētu  apgūt latviski, 
tās dalībnieces, kuras pirmās uzsāka 
mācības, šogad attīstīs jaunas prasmes, 
lai potenciāli kļūtu par sertificētām 
apmācītājām. 

Padod tālāk! Nāc mācīties, lai savu 
pieredzi nodotu tālāk citām sievietēm!

P.S. Mācības notiek angļu valodā (Tavām 
zināšanām nav jābūt perfektām, jo vide ir 
ļoti atbalstoša). Pieteikšanās: līdz šī gada 
15. jūnijam, rakstot uz e-pasta adresi: 
marta.kalpo@lbds.lv.

Agnese Megne

Sieviešu kalpošanas apvienības  
padomes locekle

“ENTRUST” sieviešu atbalstam, izaugsmei un iedvesmai

Vasaras nometne meitenēm

Šī gada 29. aprīlī notika konference meitenēm “Spogulī” – 
nometnes “Soft” dalībnieču atkalsatikšanās. Par pasākuma norisi 
stāsta viena no tā organizatorēm Agija Pallo: “Pirmo lekciju vadīja 
Daila Siliņa, kas stāstīja par mūsu “ēnu” un to, ko mēs mēdzam 
darīt, lai to apspiestu. “Mīliet savu tuvāko kā sevi pašu!” – kā es to 
varu darīt, ja nemīlu pati sevi?! “Ēna” ir daļa no tevis, kuru nedrīkst 
apslēpt, bet ir jābūt uzmanīgiem, lai “ēna” neņem virsroku. Daila 
mūs aicināja kopā ar viņu piedalīties “100 laimīgo dienu” 
izaicinājumā. Otro lekciju vadīja Elaine Brasil-Bērziņa, kas stāstīja par 
to, cik smagu nastu, kas sastāv no stereotipiem, standartiem, citu 
cilvēku domām, mums bieži nākas nest, lai “iederētos”. Esam 
pateicīgas Dievam par kopā pavadīto laiku. Tā bija vēl viena iespēja, 
kā apzināties to, ka esam skaistas visos niekos un sīkumos.”  
(Foto: konferences dalībnieces)
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Ceļojums pie Dieva un kopā ar Dievu
Katru dienu esam ceļā. Tomēr dažas dienas ir jo īpaši ceļošanai piemērotas. Piemēram, 1. maijs. Jau astoņpadsmito gadu 
svētdienskolēni no visas Latvijas šajā dienā ceļo uz Rīgu, lai piedalītos Dziesmu dienā. Tā tas bija arī šogad. Mateja baznīcas 
telpas jau no paša rīta piepildīja vairāk nekā 400 ceļotāju – bērni, viņu skolotāji, līdzbraucēji, šoferi. Bērnu bagāžās – 
divpadsmit dziesmas, kas gada sākumā svētdienskolu izvēlētas un ieteiktas, mēģinājumos apgūtas un tagad gatavas 
izskanēt priekpilnā kopīgā skanējumā, slavējot Dievu un iepriecinot visus klātesošos.

Ceļojums, kas katram bija sācies savās mājās (dažiem pat 4:00 no rīta), visus saveda kopā Rīgas Mateja baznīcā. Miegu no acīm 
izberzēt palīdzēja milzīgie ziepju burbuļi. Divdesmit septiņu draudžu pārstāvji (foto: vistālāk braukušie – no Bērzgales, Rēzeknes 
rajona un dalībnieki no Aizputes, kas pirmie ieradās uz Dziesmu dienu) ar svētdienskolas karogu priekšgalā devās Dziesmu dienas 
ceļojuma piedzīvojumos!

Ceļojumam, lai arī tas labi un rūpīgi izplānots, garšu 
piešķir pārsteigumi. Un to nudien netrūka. Pēc 
mēģinājuma bērnus sagaidīja Smilšu kino – smiltis runāja 
skaidri un visiem saprotami, pastāstot par Jēzus ceļu uz 
Zemi un par Jēzu kā par Ceļu uz Debesīm. 
Fotoorientēšanās Ziedoņdārzā vairoja prieku par saulaino 
dienu, deva iespēju izšūpināt skolotājus un atrast 
uzdevumu kartē redzamās vietas. Visus dalībniekus 
sagaidīja arī siltas pusdienas un gardumi Dziesmu dienas 
kafejnīcā, kā arī iespēja iegādāties noderīgus materiālus 
Grāmatu galdā.

Pārsteigumi turpinājās arī koncertā – par saviem 
ceļojumiem stāstīja kuģu kapteinis Lauris Karlsons, 
lidmašīnu pilots Helvijs Rozenfelds, par piedzīvojumiem, 
dodoties uz tālām zemēm, pastāstīja Tabita Ašnevica. Bija 
tikšanās arī ar apustuli Pāvilu, kuru pārstāvēja Laimnesis 
Pauliņš. No viņa arī uzzinājām jaunumus par grāmatas 
“Pastkartes no Pāvila” izdošanu, kuru visi Dziesmu dienas 
dalībnieki saņēma kā dāvanu.

Ceļā pie Dieva un ceļā kopā ar Dievu ir vieta daudz 
skaistām dziesmām. Par Dievu, kurš ir lielāks par visām 
pasaul’s lietām, visus pazīst un redz, un ir mūsu 
vislabākais Tētis. Par Jēzu, kura rokā ieliekam savu roku 
un tad kopā ejam kā draugi. Par lūgšanu, kurā kā pa 
telefonu varam ar Dievu sarunāties. Par sekošanu Jēzum, 
piederību Dievam un sevi kā Dieva templi, kurā ir vieta mieram, priekam, mīlestībai, cerībai. Par ticību, kas var paveikt lielas lietas, pat 
ja tā būtu tik maza kā sinepju graudiņš, un pateicību par to, ka vislielāko Jēzus jau paveicis – Viņš izdarījis visu, lai mēs būtu glābti. 
“Teic to Kungu, dvēsele!” – dziedāja bērni, dziedāja klausītāji un skanēja dvēseles, pateicībā un apbrīnā par visu, ko Dievs darījis šajā 
dienā un katra mūsu dzīvē.

Estere Roze, LBDS Svētdienskolu apvienības vadītāja
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Konference jaunu draudžu dibinātājiem
No 4. līdz 6. maijam Rīgas Semināra draudzes telpās notika 
konference “Izaicinājums – kultūra, vadība, māceklība”. 
LBDS sadarbībā ar Trīsvienības Rietumsietlas un Rīgas 
Semināra draudzi pulcēja apmēram 30 dalībniekus. 
Konferences mērķis bija uzrunāt un turpināt apmācīt jaunu 
draudžu dibinātājus un tos, kas iesaistījušies vai plāno 
iesaistīties jaunu draudžu veidošanā.

Viesi no ASV runāja par vietējās kultūras izprašanas nozīmīgumu 
un tās aizsniegšanu. Mācītājs Deivids Fērčailds uzsvēra, cik 
svarīgi kristiešiem ir saprast apkārtējo kultūru un nevis novērsties 
no tās, bet būt par kultūras veidotājiem. Savukārt mācītājs Klifs 
Elliss runāja par māceklību. Viņš uzsvēra, ka māceklība ir 
process visas dzīves garumā un ka ir cilvēki, kuros būs jāiegulda 
laiks un spēks atkal un atkal. Aigars Mamis no Rīgas Semināra 
draudzes runāja par to, ko nozīmē būt misionālam, norādot, 
ka draudzes un kristiešu uzdevums nav tik daudz stāvēt pretī 
citādāk domājošajiem, bet censties izprast viņu nostāju un 
pasaules uztveri.

Konferences otrajā dienā uz interviju tika aicināts LBDS bīskaps 
Pēteris Sproģis. Viņš atbildēja uz jautājumiem par tēmu “Kāds ir 
labs vadītājs?”. Viena no galvenajām bīskapa atziņām ir tā, ka 
vienmēr svarīgi ir attīstīt citus par labiem vadītājiem. Turpinājumā 
sludinātājs Kārlis Kārkliņš runāja par to, kā saskatīt potenciālu 

citos un to izcelt. Konferences noslēgumā bīskapa vietnieks 
jaunu draudžu dibināšanā, mācītājs Kaspars Šterns dalījās 
pieredzē un pārdomās par to, kā ieguldīt jaunajos vadītājos.

Vairāki konferences dalībnieki izteica atzinību par konferences 
kvalitatīvo saturu, kas palīdzēja viņiem ieraudzīt lietas citā 
gaismā un ar jaunu skatījumu. Nozīmīgs sarunu laiks bija 
kopīgās maltītes pilsētā. Konferenci apmeklēja arī trīs pārstāvji 
no Lietuvas, kas dibina draudzi Viļņā. Varējām vairāk iepazīties 
arī ar viņiem, un tas deva iespēju stiprināt attiecības ar mūsu 
brāļiem no Lietuvas. 

Tomass Šulcs
Rīgas Semināra draudze

Konferences dalībnieki

Festivāls LIELIE JĀŅI 2017 notiks Užavā, nometņu centrā “Ganības” – 
skaistā vietā netālu no jūras. Ierašanās piektdien, 23. jūnijā, no plkst. 
10:00. Festivāla noslēgums svētdien, 25. jūnijā, vēlā pēcpusdienā. 

Programmā plānotas aktivitātes ne tikai pieaugušajiem – darbosies arī 
bērnu pilsētiņa, rokdarbu telts, ieplānots brīvais laiks (laivošana pa upi, 
laiks pludmalē, pastaigas gar jūras malu, festivāla 
kafejnīcas apmeklēšana), kā arī – tradicionālā 
pusdienu zupa, desiņu cepšana, brīvdabas 
koncerti āra kafejnīcā, sadziedāšanās pie 

ugunskura. Jau šobrīd Lielajos 
Jāņos atsaukušies 

piedalīties vairāki viesi. 
Ar koncertu festivāla 
dalībnie kus iepriecinās 
grupa “MyRadiantU”, bet 
par ceļošanu un piedzīvojumiem dabā stāstīs 
www.filips.lv autors Filips Baumanis.

Nokļūšana: Tiek plānots autobuss maršrutā Rīga-
Užava-Rīga, pieteikšanās pasažieru sarakstā, 

norādot to reģistrācijas anketā.

DALĪBAS MAKSA, piesakoties un samaksājot ar pārskaitījumu 
līdz 15. jūnijam: 

Pieaugušajiem: EUR 15

Bērniem līdz 5 gadiem: bez maksas

Bērniem no 5 – 12 gadiem: EUR 5

Bērniem no 12 – 18 gadiem: EUR 10

Maksimālā dalības maksa vienai ģimenei (2 pieaugušie un viņu bērni): EUR 40

Iekļauts: zupa 2 festivāla dienās, radošo darbnīcu un lekciju materiāli, 
teritorijas un tajā esošo aktivitāšu (piemēram, laivu, bērnu pilsētiņas) 
izmantošana 

NAKŠŅOŠANA (vienai personai): Mājiņās (vietu skaits ierobežots, cena – 
EUR 5 par nakti, ģimenēm – EUR 3), Užavas skolā (EUR 2,50 par nakti) vai 
personiskajā teltī (bezmaksas).

Lielie Jāņi 2017

CENA 15
 EUR

—ĢIM
ENĒM PIE

EJA
MAS 

ATLAID
ES

FESTIVĀLS L IELIE JĀŅI23 .—25 . JŪNIJS

NOMETŅU 

VIETA 

“GANĪBAS”

INFO UN 
REĢISTRĀCIJA :
L IELIEJANI .LV

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

Reģistrācija: Marta (mob. 29384007)
Vispārīga informācija: Antra (mob. 27582406), 
Kārlis (mob. 26010093)

Reģistrācijas anketa (ģimenes, individuālā) pieejama 
mājaslapā: www.lieliejani.lv
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Draudze un kultūra
Aigars Mamis savu ikdienu, kā pats 
atzīst, pavada divās pasaulēs. Viena 
pasaule ir draudze, otra – grafikas 
dizaina joma (gan vadot dizaina studiju 
“Overpriced”, gan mācot Latvijas 
Mākslas akadēmijā), par kuru viņš saka: 
“Šī pasaule ir ļoti orientēta uz biznesu, 
ar visdažādākajiem cilvēkiem, ļoti 
sekulāra, bieži vien ar skatījumu tikai uz 
šo dzīvi un to, ko mēs varam iegūt un 
pateikt.” No šīm pozīcijām Aigars LBDS 
Reģionālajās tikšanās rosināja 
dalībniekus uz pārdomām. Uzrunas 
videoieraksts pieejams LBDS mājaslapā 
www.lbds.lv.

Ar vārdu “kultūra” es saprotu ne tikai 
mākslu, mūziku, bet kultūru kā visas 
sabiedrības un vērtību kopumu. Svētki, 
izglītības iestādes, gaume, bieži arī mūsu 
sarunas, humora izjūta – to visu ietekmē 
kultūra. Draudzi neizbēgami ietekmē 
kultūra. Mans jautājums ir – ko nozīmē 
draudzei ietekmēt kultūru, vai tas ir 
vajadzīgs, un kā to darīt veselīgi?

Vai draudzei vajadzētu ietekmēt 
kultūru? Jā. Pirmais lielais uzdevums, 
kuru Dievs uztic cilvēkam, kas radīts pēc 
Viņa tēla un līdzības, ir rūpēties par zemi. 
Dievs, radot zemi, ienes haosā kārtību. 
To pašu Dievs sagaida no cilvēka – lai mēs 
rūpējamies par to, ko Viņš ir devis, tā radot 
kārtību. Rūpējoties par to, ko Dievs mums 
uzticējis, mēs varam parādīt pasaulei, 
kāds Viņš ir.

Jēzus aicina savus sekotājus kļūt par 
gaismu, kas spīd ļaužu priekšā, lai tie 
ierauga labos darbus un godā Tēvu, kas ir 
debesīs. Diemžēl sabiedrība bieži vien 
draudzi redz kā kaut ko negatīvu, pat kā 
tumsu. Bieži vien mūsu skaļākie vārdi ir 
“pret”, nevis “par”: pret abortiem, geju 
laulībām, dažādu vielu patērēšanu. Par 
šiem jautājumiem vajag diskutēt un jābūt 
skaļai balsij “pret”. Bet, ja tā ir vienīgā 
balss, ko no mums dzird, tad neizbēgami 
rodas jautājums, vai draudze ir gaisma 
ļaužu priekšā, vai mēs rūpējamies par to, 
ko Dievs mums uzticējis. Ja mūsu cīņa 
pret grēku ir skaļāka par mīlestības un 
žēlastības darbiem, skaļāka par pazemību, 
kuru cilvēki var pamanīt, tad kaut kādā 
ziņā zūd līdzsvars. Mēs nepildām Jēzus 
doto aicinājumu. 

Bieži vien mēs redzam tumsu “ārā”– aiz 
draudzes sienām, plašākā sabiedrībā. 
Draudze var nonākt situācijā, kur 
cenšamies gaismu turēt maksimāli “iekšā”, 
lai vismaz šeit viss būtu kārtībā. Bet 
aicinājums ir nest gaismu tumsā – nest 
Evaņģēliju, atjaunot cilvēku dzīves, kultūru 
un sabiedrību. Mēs kā draudze esam 
aicināti rūpēties par mūsu sabiedrību un 
kultūru. Mums par to jārūpējas tā, lai 
cilvēki redzētu, ka tā ir gaisma, un par to 
godinātu Tēvu debesīs.

Kā draudze var ietekmēt kultūru ar 
Evaņģēliju? Pirmkārt, klausoties kultūrā. 
Mēs vairs nedzīvojam kultūrā, kas ir izteikti 
hierarhiska. Idejas un autoritātes vairs 
nenāk no viena “kanāla”, bet organizāci-
jas, arī draudze, sabiedrībā iegūst lomu, 
piedaloties dialogā. Dialogs sabiedrībā ir 
ļoti plašs, tajā var iesaistīties liels cilvēku 
skaits. Tā rezultātā dominance un 
hierarhija izzūd. Šādā kultūrā draudze var 
ļoti viegli attāli nā ties no sabiedrības. Ja 
neklausāmies cilvēkos, tajā, kas notiek 
“ārā”, drīz vien mums var vairs nebūt 
nekā, ko viņiem teikt, kas viņiem varētu 
būt aktuāls. Evaņ ģēlijs nekad nemainīsies, 
bet instrumenti, ar kuriem to nesam citiem, 
var mainīties. Mums jāatrod arvien jauni 
veidi, kā uzsākt dialogu ar sekulāro 
pasauli par Jēzu.

Mans aicinājums draudzei ir ieklausīties 
kultūrā – ne tāpēc, lai kļūtu tai līdzīga, bet 
tāpēc, lai pateiktu kaut ko tādu, ko kultūra 
spētu sadzirdēt. Vēl viens uzdevums ir 
saredzēt Dieva līdzību kultūras artefaktos. 
Ja ticam, ka Dievs katru cilvēku ir radījis 
pēc Sava tēla un līdzības, tad arī kultūra, 
kas radīta ārpus draudzes, var parādīt to, 
kāds ir Dievs. Kāda meitene nesen kļuva 
par kristieti: viņa filmas “Matrikss” Neo tēlā 
saskatīja līdzību ar Jēzu. Tādas līdzības var 
nākt caur visdažādākajiem, bieži vien pat 
samaitātiem kultūras artefaktiem. Mūsu 
uzdevums ir tajos saskatīt cilvēka vērtību 
un ilgas pēc Glābēja – pēc kāda, kurš 
sa la bos, kurš spēs atdot sevi kultūras 
labā. To varam pamanīt mūzikā, teātrī, 
arhi tektūrā, interneta vidē, sekojot līdzi 
tam, kas mūsdienu kultūrā svarīgs, un 
izmantojot to dialogam. Pāvils, esot 
Atēnās, izmantoja daudzo dievu statujas 
un teica: “Jums ir arī piemineklis nezinā-
ma jam dievam, un es jums pateikšu, kas 
tas ir par Dievu!” Tā arī mēs tiekam aicināti 
būt kultūrā kā misionāri, iepazīt to un tad 
runāt, norādot uz Kristu, Viņa žēlastību un 
svētumu.

Otrkārt, izaicinot kultūru. Vislabākais 
izaicinājums ir tur, kur varam izaicināt 
apkārtējo sabiedrību ar patiesu mīlestību 
pret Kristu, sekošanu Viņam un savas 
dzīves pakļaušanu Viņam. Mācītājs 
Timotijs Kellers grāmatā “Making Sense of 
God” (Kā saprast Dievu) skaidro, ka mūs-
die nās vissvarīgākais izaicinājums nav 
atbildes uz zinātnes jautājumiem (piemē-
ram, kā evolūcija savienojama ar radīša-
nas stāstu), bet gan atbildes uz jautāju-
miem, uz kuriem zinātne nespēj atbildēt 
vai atbild ļoti nepilnīgi. Jautājumi par dzī-
ves jēgu, patiesu brīvību, stabilitāti, taisnī-
gu mu un cerību ir būtiski jautājumi. Atbil-
dot uz tiem, mēs varam uzrunāt mūsdienu 
kultūru aktuālā un izaicinošā veidā. Nesot 
Jēzu šajās atbildēs, izturoties ar cieņu un 
iejūtību pret citu cilvēku skatījumu, esot 
dialogā un diskusijā, – tie ir brīnišķīgi 
izejas punkti kultūras izaicināšanai.

Treškārt, satiekot kultūru. Apustulis Pāvils 
devās uz tirgus laukumiem, lai sarunātos 
un sludinātu Evaņģēliju, jo tur bija cilvēki. 
Jautājums ir: kas mūsdienās ir “tirgus 
laukums” – vietas, kurās cilvēki apmainās 
ar idejām, diskutē par patiesību, kur 
cilvēkus var satikt? Viena no tādām vietām 
ir projekts “The Bible Project”, kurā 
kristieši interneta vidē veido īsus 
videostāstus par Bībeles grāmatām un 
tēmām, aizsniedzot ļoti plašu cilvēku loku 
un veicinot dziļas diskusijas. Mūsu 
draudze izveidoja Instagrammas kontu ar 
fotogrāfijām par draudzes dzīvi. Tas mani 
aizveda pie sarunas ar vienu no Latvijas 
labākajiem grafikas dizaineriem. Viņš mani 
uzaicināja pusdienās, lai parunātu par 
divām lietām. Viena bija bizness, otra – 
viņš jautāja par Instagrammas bildēm, 
kas tā ir par “Mājvietu”, ko mēs tur darām. 
Tā bija ļoti jauka saruna par to, kā viņš, 
nekristietis būdams, ar sievu gājis uz 
pirmslaulību kursiem, ka viņam ticība 
liekas interesanta, bet nav atradis labu 
vidi, kur par to uzzināt vairāk.

Mēs katrs varam apzināties, ka esam 
aicināts būt par gaismu, Dieva līdzības 
nesēju tajā kultūrvidē, kur atrodamies. 
Iepazīt to, satikt cilvēkus, pavadīt ar viņiem 
laiku - to var katrs. Aicinājums ir nepalikt 
komfortā, kur mēs skatāmies tikai viens uz 
otru un draudzes iekšējo kultūru. Kad 
mums uzdod jautājumu, kā iet draudzei, 
atbildot mēs skatāmies ne tikai uz iekšējo 
kultūru, bet uz to, kā klājas mūsu pilsētai, 
vietai, kur mēs esam Dieva ielikti. Vai mēs 
esam gaisma? Vai cilvēki redz gaismu, 
nevis tumsu? Vai esam cilvēki, kuri spēj 
izveidot patiesu, veselīgu dialogu, kurā 
runā un klausās abas puses? Vai mēs 
katrs un draudze aktīvi iepazīstam savu 
kultūrvidi? Kā mēs izaicinām vidi, kurā 
nesam Evaņģēliju? Mūsu ikdienas dzīvē 
Evaņģēlijs ir tik nozīmīga vēsts – vai 
nesam to vienkāršā, saprotamā veidā 
vietā, kur dzīvojam, strādājam un 
atpūšamies?

Sagatavoja Dace Lektauere un 
Līva Fokrote
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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 jūnijam

S i r S n ī g i  S v e i c a m !

18. jūnijā LBDS bīskapa (1996-2002) Andreja Šterna 
atraitnei Lijai Šternai 75 gadu jubileja.

Nedēļas Bībeles lasījums: Ebrejiem 12:1-13:25

1
Lūgsim par bērniem, īpaši par tiem, kas cieš no 
vardarbības, kara, kam trūkst vecāku mīlestības.
Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

2
Lūgsim par Baznīcu nakti, kas šodien norisinās Latvijā. 
Baznīcu nakts

3
Pateiksimies un lūgsim par Mērsraga draudzi un sludinā-
tāju Jāni Buli. Lūgsim par draudzes vadītājiem, 
svētdienskolu un jauniešiem.

3 Lūgsim par Lielbritānijas Baptistu savienību ar 2 080 
draudzēm un 132 008 draudzes locekļiem.

4
Pateiksimies par Dieva Svēto Garu un lūgsim pēc 
iespējām izmantot Viņa dāvanas.
Vasarsvētki. Svētā Gara svētki

Nedēļas Bībeles lasījums: Jēkaba 1:1-2:13

5
Lūgsim par Slovēnijas Baptistu savienību ar 7 draudzēm 
un 160 draudžu locekļiem un Evaņģēlisko kristīgo 
baznīcu ar 6 draudzēm un 253 draudžu locekļiem.

6
Lūgsim par Mežgalciema draudzi un mācītāju Aivaru 
Vadoni. Pateiksimies par augošu draudzi, dedzīgiem 
Kristus sekotājiem, par atvērtām durvīm Evaņģēlijam. 
Lūgsim, lai Dievs aicina un audzina kalpotājus.

7 Pateiksimies un lūgsim par LBDS darba atbalstītāju, 
BPI lektoru Dr. Viljamu Hoitu.

8 Lūgsim par jaundibināmo draudzi Ķeipenē.

9 Lūgsim par Ēģiptes Baptistu savienību ar 19 draudzēm un 
2250 draudžu locekļiem.

10
Lūgsim par Misijas draudzi un mācītāju Kasparu Šternu. 
Lūgsim par Vasaras Bībeles skolu Ādažu un Garkalnes 
bērniem, kas sadarbībā ar draudzi no Oklahomas notiks 
19.-22. jūnijā.

11
Lūgsim par pusaudžiem un jauniešiem, lai Dievs dod 
spēku un gudrību, mācību gadu noslēdzot un plānojot 
vasaras aktivitātes.

Nedēļas Bībeles lasījums: Jēkaba 2:14-3:18

12
Lūgsim par Nariņciema draudzi. Lūgsim, lai atsākas 
svētdienskola, jauniešu kalpošana, lai sākas kalpošana 
ciemā.

13 Lūgsim par Somijas (somiski runājošo) Baptistu savienību 
ar 14 draudzēm un 691 draudžu locekli.

14 Lūgsim par dziedināšanu tiem, kas cietuši no 
komunistiskā genocīda.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

15 Lūgsim par misijas staciju Nīcā.

16 Lūgsim viens par otru ģimenē un draudzē. Lūgsim par 
tuviniekiem un draugiem, kuri vēl nepazīst Kristu.

17
Pateiksimies un lūgsim par Latvijas valsti, valdību un 
iedzīvotājiem.
Latvijas Republikas okupācijas diena

18
Lūgsim, lai Dievs svētī Latvijas ārstus un medicīnas 
darbiniekus.
Medicīnas darbinieku diena

Nedēļas Bībeles lasījums: Jēkaba 4:1-17

19
Lūgsim par Oglaines draudzi un sludinātāju Stefanu 
Rošioru. Lūgsim par atmodu ciemā, par vajadzību pēc 
jauniešu vadītāja.

20 Lūgsim par Somijas (zviedriski runājošo) Baptistu 
savienību ar 17 draudzēm un 1162 draudzes locekļiem.

21 Lūgsim par topošo draudzi Vandzenē.

22
Lūgsim par Ogres Evaņģēlisko draudzi un mācītāju 
Vadimu Kovaļevu. Lūgsim par bērnu Bībeles skolu jūnijā, 
par Ogres Bībeles svētkiem augustā, par jauno misijas 
kalpotāju sagatavošanu.
Varoņu piemiņas diena

23
Lūgsim par “Lielo Jāņu” norisi un dalībniekiem.
Līgo diena
Nometne “Lielie Jāņi” 23.-24. jūnijā

24
Pateiksimies un lūgsim par draudzi, kurā Dievs mūs katru 
ir ievedis.
Jāņu diena. Jāņa Kristītāja diena

25 Lūgsim par stiprām un mīlestības pilnām ģimenēm.

Nedēļas Bībeles lasījums: Jēkaba 5:1-20

26
Lūgsim par nometni “Cerību planēta”, tās rīkotājiem un 
dalībniekiem.
Nometne bērniem ar īpašām vajadzībām “Cerību 
planēta” 26.-30. jūnijā

BPI DRAFTS 1. līmenis 26.-30. jūnijā

27 Lūgsim par BPI DRAFTS norisi un dalībniekiem.

28
Lūgsim par Ogres Trīsvienības draudzi un sludinātāju 
Daini Pandaru. Lūgsim par Dieva vadību cilvēku 
aizsniegšanā Kristum, Viņa gribu sociālajai kalpošanai 
pilsētā, par māceklības kultūras veidošanos draudzē.

29 Lūgsim par Kipras Baptistu savienību.

30 Pateiksimies Dievam par gadalaikiem – gan dabā, 
gan mūsu dzīvē.
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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, Silva Atvara, Līva Fokrote, 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

BPI DRAFTS 2017
“Ļaundari bēg, kaut neviens nevajā, bet 
taisnie ir droši kā lauvas.” (Salamana 
pam. 28:1)

Kad mēs skatāmies uz jauno paaudzi, ko mēs 
redzam? Kāds ir viņu raksturs, mērķi, dzīves 
nostāja? Jaunietis var dzīvot ar “pasūtīt visus” 
vai ar pilnīga neveiksminieka attieksmi. Vai arī 
viņš var dzīvot ar apziņu, ka ir Dieva sūtīts misijā. 
Mūsu draudzēs, valstī, ģimenēs ir vajadzīgi 
vīrieši, kas ir kā lauvas – drosmīgi, gatavi 
aizstāvēt savu ģimeni, spējīgi vadīt, apzinoties 
savu misiju un aicinājumu. Mums ir vajadzīgi vīri 
ar lauvas sirdi. Par šādu vīrieti nevar piedzimt, 
bet par tādu var kļūt.

BPI DRAFTS nometņu mērķis ir palīdzēt mūsu 
jaunajiem puišiem nobriest raksturā, uzticīgi 
sekot Jēzum, apzināties savu aicinājumu un 
īstenot Dieva doto misiju – kļūt par “lauvām”.

BPI DRAFTS ir nometnes puišiem vecumā 
no 13 li ̄dz 19 gadiem. 

1. li ̄menis “Iesaukums”: 26.-30. jūnijs, 
nometņu vieta “Ganības” 

2. līmenis “Misija”: 7.-12. augusts 

3. līmenis “Ekipēšana”: 5.-12. augusts 
Pieteikšanās 1. un 2. līmenim līdz 19. jūnijam:

1) elektroniski aizpildot dalībnieka anketu 
internetā

2) iesniedzot draudzes mācītāja, sludinātāja, 
jauniešu vadītāja vai BPI studenta 
rekomendāciju

Dalības maksa: EUR 50 (laicīgi piesakoties, 
ir pieejama stipendija) 

Katra jaunieša dalību apstiprinās LBDS bīskaps 
Pēteris Sproģis un BPI DRAFTS vadītājs Kaspars 
Šterns, izsūtot vēstuli ar uzaicinājumu. 

Vairāk informācijas: mob. 28263171 (Valters 
Siksna); e-pasts: bpidrafts@gmail.com;  
fb.com/bpidrafts


