
Reformācija sākās pirms 500 gadiem, 1517. gada 
31. oktobrī, kad augustīniešu mūks Mārtiņš Luters pie 
Vitenbergas baznīcas durvīm pienagloja savas 95 tēzes. 
Reformācijas kodols ir izteikts piecos apliecinājumos: 
vienīgi Bībele ir augstākā ticības un prakses autoritāte; mēs 
tiekam glābti ticībā tikai uz Jēzu Kristu; vienīgi 
Dieva žēlastībā tiekam izglābti; vienīgi Kristus ir Kungs un 
Glābējs, un mēs dzīvojam vien Dieva godam.

Tomēr reformācija nebija pilnīga. Kaut arī lielais uzsvars tika 
likts uz Bībeles autoritāti un glābšanu ticībā tikai Jēzū Kristū, 
reformatori, šķiet, bija vairāk aizņemti ar teoloģiskām 
diskusijām nekā Evaņģēlija nešanu visā pasaulē. Luters 
uzskatīja, ka Jēzus pavēle iet un darīt par mācekļiem visas 
tautas ir izpildīta Jēzus pirmo mācekļu dzīves laikā. Žans 
Kalvins uzsvēra, ka kristietim ir jābūt par sāli un gaismu 
savā pilsētā. Mūsdienās šie abi uzskati joprojām sastopami 
protestantu draudzēs. 

Kamēr protestanti debatēja par Bībeles pantu pareizāko 
interpretāciju, tikmēr katoļi gandrīz ar katru kuģi, kas devās 
uz Kolumba nesen atklāto Jauno Pasauli – Ameriku, sūtīja 
mūkus un misionārus sludināt Evaņģēliju. Protams, ir ļoti 
svarīgi nest autentisku Evaņģēlija liecību ar savu dzīvi un 
vārdiem savā pilsētā. Tikpat svarīgi ir, ka Jēzus Evaņģēlijs 
nonāk pie visām tautām. 

Kas mainījies 500 gadu laikā? Vai arī šodien mums ir 
svarīgāk padiskutēt par pareizajām Bībeles pantu 
interpretācijām nekā nest vienīgā Glābēja vienīgo Evaņģēliju 
visur pasaulē? Joprojām 40% pasaules tautu nav 
dzirdējušas par Jēzu. Varbūt mums katram un mūsu 
draudzei vajadzīga vēl viena reformācija?

Pēteris Eisāns
Madonas draudzes mācītājs
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Pamāciet cits citu gudrībā

Šogad kopīgi lasām Jauno Derību, iepazīstot un pārdomājot tā saucamās “cits citam” un “viens otram” pavēles. 
Jēzus un Jaunās Derības autori tajās ietvēruši Dieva norādījumus kristiešu attiecībām draudzē un uzvedībai 

plašākā sabiedrībā. Katru mēnesi pārdomājam vienu pavēli.

M ā c ī š a n ā s  u n  s v i n ē š a n a
Kolosiešiem 3:12-17 Pāvils apraksta draudzi kā “jauno radījumu”. 
“Vecais radījums” ir miris ar Kristu un augšāmcelts jaunai dzīvei. 
Tā ir īpaša dzīve – Dieva izredzēto, mīļoto, svēto dzīve (3:12-13). 
Tā ir arī piedošanas un mīlestības (3:14) un Kristus miera piepildīta 
(3:15) dzīve. Tā ir Dieva pielūgsmes dzīve, kas nāk no Dieva un 
pagodina Viņu (3:16-17).

Pāvila pamudinājuma “Pamāciet un pamudiniet cits citu gudrībā” 
(3:16) konteksts ir Dieva pielūgsme kā viena no draudzes dzīves 
iezīmēm. Kopiena, kas pielūdz Dievu, savu nodošanos Viņam 
pauž divos veidos: mācīšanās un svinēšanā. Apustuļu darbu 
grāmatā lasām, ka pirmie kristieši gan “pastāvēja apustuļu 
mācībā”, gan “mēdza ik dienas vienprātīgi sanākt templī”, 
gan slavēja Dievu (Ap. d. 2:42-47). Viņi kopīgi mācījās dažādās 
vietās un slavēja Dievu gan īpašos brīžos, gan ikdienas gaitās.

Pāvila mudinājums sasaucas ar to, kā viņš iepriekš raksturojis 
savu kalpošanu: “Viņu [tas ir, Jēzu Kristu] mēs sludinām, 
paskubinādami .. un mācīdami ikvienu cilvēku visā gudrībā, lai 
ikvienu cilvēku darītu pilnīgu Kristū.” (1:28) Gudrība jeb mācība, 
par kuru Pāvils runā, balstās “Kristus vārdā” jeb Evaņģēlijā (1:5), 
kuram bagātīgi jāmājo kristiešu vidū (3:16). Evaņģēlijs ir pretstats 
maldīgām mācībām (2:23).

Otra draudzes dzīves iezīme – svinēšana ar garīgām dziesmām un 
pateicīgām sirdīm (3:16) – papildina mācīšanos. Psalmi, himnas, 
garīgas dziesmas – šķiet, Pāvilam svarīgāks ir princips, ka mēs 
atsaucamies Dievam dziesmās, nekā precīzs žanru uzskaitījums. 
Bieži vien dievkalpojuma muzikālais noformējums palīdz satvert 
personīgāk un izprast dziļāk Rakstu tēmas, kas izskanējušas 
svētrunā. Pielūgsme ir mūsu pateicības izpausme. Mēs 
pateicamies Dievam par Viņa žēlastību, par kuru vēsta Evaņģēlijs.

M ā c ī š a n ā s  M ū s d i e n ā s
Pāvils draudzi Kolosā un ikvienu no mums aicina tieši uz to – 
pamācīt un pamudināt citam citu gudrībā, kas ir Dieva žēlastības 
un patiesības Evaņģēlijs. Viņš aicina mūs nekad nepārstāt 
mācīties, izzināt, ieklausīties pašiem un mudināt to darīt arī citus. 
Kā mums ar to veicas? 

Mūsdienās, šķiet, cilvēkus (ne tikai kristiešus) un viņu attieksmi 
pret mācīšanos var iedalīt divās grupās. Vieni, šķiet, tā īsti 
neapzinās, ka viņi nezina. Šie cilvēki runā to, ko nesaprot, 
neiedziļinās faktos un neieklausās citos. Kaut arī viņi ir gatavi gari 
un plaši runāt par kādu tēmu, drīz vien kļūst skaidrs, ka viņu 
zināšanas ir tik virspusējas un emocionālas. Šie cilvēki bieži vien 
nonāk strīdus situācijās ar citiem. 

Otrus varētu pielīdzināt farizejiem Jaunajā Derībā. Kā Pāvils raksta 
2. vēstulē Timotejam, viņi “vienmēr mācās un nekad nevar nonākt 
pie patiesības atziņas” (3:7). Šiem cilvēkiem  galva ir pilna ar 
zināšanām. Viņi vienmēr zina, kā ir vislabāk, vispareizāk un kurš 
Bībeles pants citējams attiecīgajā situācijā. Savā lepnībā tie ir 
gatavi kritizēt visus citus, aizrādīt un apšaubīt citu veikumu, kaut 
arī paši, iespējams, nav īsti neko izdarījuši Dieva valstības labā.

Gan vieni, gan otri var būt neciešami cilvēki, kas nespēj mīlēt un 
pieņemt citādi domājošos. Diemžēl reizēm tas var traucēt kādam, 
kas vēl nepazīst Kristu, iepazīt Viņu un Viņa mīlestību. Un, 
protams, svarīgākais jautājums ir: Kāds esmu es? Kāda ir mūsu 

draudze? Kas man un mums ir jānožēlo? Pēc kādām pārmaiņām 
un Gara vadības un spēka tajās jālūdz? Varbūt varam sākt ar šiem 
ieteikumiem?

i e t e i k u M i
Lasi grāmatas – dažādu autoru (arī nekristiešu) darbi palīdzēs tev 
paplašināt savu skatījumu uz Dievu, dzīvi un pasauli. Tev nav 
jāpieņem viss un jāpiekrīt visam, ko autors raksta. Tomēr, pat 
nepiekrītot un iebilstot viņam, tu pamazām veidosi pats savu 
redzējumu un domas gaitu.

Diskutē ar citiem – dialoga veidā pārrunā kādu tēmu ar citiem 
cilvēkiem. Esi gatavs tam, ka citi domā savādāk. Salīdzini viņu 
teikto ar Rakstiem un veido savu viedokli. Ar laiku tev veidosies 
sava, Rakstos pamatota nostāja, un tu spēsi pamatot savus 
uzskatus sarunā ar citiem.

Padod tālāk – māci citus cilvēkus, ja tev ir tāda iespēja. Nodod 
savas zināšanas ticības brāļiem un māsām, lai veicinātu viņu 
pieaugšanu Kristus gudrībā. 

Dzīvo gudri – lieto to, ko esi iemācījies. Tikai tā tu vari būt 
pārliecināts, ka tiešām esi kaut ko iemācījies. Ja paši nedzīvosim 
ar to, ko zinām, tad arī citiem nevarēsim to tā īsti mācīt.

Saglabā pazemīgu attieksmi – esi gatavs tam, ka kāds cits var 
tev iemācīt kaut ko jaunu. Kāds mans pasniedzējs teica, ka 
mācoties (un ne tikai) vienmēr būtu jāsaglabā attieksme “es tevi 
mīlu un domāju, ka esi labāks par mani”. Mums visiem ir, ko 
mācīties, – nav svarīgi, vai mums ir 15 vai 80 gadu.

Tomass Šulcs
BPI absolvents, Rīgas Semināra draudzes loceklis

Līva Fokrote
BPI Pastorālās kalpošanas programmas vadītāja
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Draudzes “Zilais Krusts” rehabilitācijas centra Lēdmanē 10 gadu jubileja tika 
svinēta šī gada 26. augustā. “Zilais Krusts” Latvijā atjaunots 1995. gadā un 
darbojas galvenokārt Rīgā, kur atrodas tā nakts patversme. 2007. gadā, 
paplašinoties draudzes darbībai, tika izveidoti centri Kabilē un Lēdmanē. 
Lēdmanes centra jubilejas laikā notika mūzikas festivāls “Ir dzīvot vērts”, kas 
pulcināja ap 200 cilvēku. Īpašu saviļņojumu klausītājiem sniedza dziesmas un 
uzvedums, ar kuru pasākumu atklāja rehabilitācijas centra vīri, kas paši ir 
piedzīvojuši, kā Jēzus atbrīvo no dažādām saistībām un atkarībām. Saulainā diena 
dabā, dažādu mūziķu sniegums un šo īpašo vīru radītais skaistums – atpūtas parks 
“Trušu karaliste”, baskāju taka, mājas un mājiņas nometnēm – raisīja prieku un 
pateicību Dievam, kurš reāli darbojas cilvēku dzīvēs!

Aktualitātes

Apšuciema baptistu draudzes namā 10. septembrī pēc 
ilgāka pārtraukuma notika dievkalpojums. Stāsta Tukuma 
draudzes sludinātājs Raivis Deksnis: “Apšuciema draudze, 
kas dibināta 1881. gadā, piedzīvojusi dažādus laikus. Kad 
2017. gada vasarā Tukuma draudzes kristības notika 
Apšuciemā, uzzināju par šo vietu. Todien biju pārliecināts, ka 
te atkal skanēs slavas dziesmas Tam Kungam un dzīvais 
Dieva Vārds. Sludinot Evaņģēliju kādai vietējai iedzīvotājai, 
kura tobrīd uzkopa kapus blakus dievnamam, saklausīju 
skepsi: “Izklausās neticami, ka šeit var notikt arī kas pozitīvs, 
izņemot bēres.” Es atminējos Jesajas 55:8: ““Jo Manas 
domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi nav Mani ceļi,” saka Tas 
Kungs.” Esmu priecīgs, ka Dieva domas nav aizvijušās prom 
no Apšuciema. Visa slava un gods Dievam!”

Šī gada 17. septembrī Rīgas Āgenskalna draudzē par pilntiesīgu 
LBDS sludinātāju tika licencēts Igors Rautmanis. Igors ir 
pabeidzis Fullera Teoloģisko semināru ASV, kur ieguvis 
starpkultūru attiecību un vadības maģistra grādu. Pirms tam 
Igors ieguvis maģistra grādu sporta pedagoģijā un 1999.–2000. 
gadā studējis teoloģiju Londonas Teoloģijas skolā Kornhilā. 
No 1993. līdz 2007. gadam viņš vadījis organizāciju “Latvijas 
Kristīgā studentu brālība”. Kopš 2009. gada viņš pārrauga, 
apmāca un mentorē Starptautiskās Evaņģēliskās studentu 
kustības (IFES) Eiropas valstu studentu kustību vadītājus. 
Kopš 2010. gada Igors Rautmanis ir Baltijas Pastorālā institūta 
lektors un Mentoringa programmas vadītājs, kā arī BPI 
Stratēģiskās attīstības centra SĀC izveidotājs un vadītājs. 
Precējies ar Noru, ģimenē aug 3 bērni.

Attēlā (no kreisās): mācītājs Edgars Mažis, Nora Rautmane, 
sludinātājs Igors Rautmanis, bīskaps Pēteris Sproģis.

Valdemārpils-Ārlavas baptistu draudze, pateicoties ES ELFLA fonda 
atbalstam, biedrības “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” atbalstītā 
projekta ietvaros “Valdemārpils-Ārlavas baptistu draudzes darbības 
dažādošana”, piedzīvo pārmaiņas.  Pēc dievnama jumta nomaiņas, kas 
notiek pašlaik, tiks izbūvēts otrais stāvs, kurā atradīsies telpas 
dažādām aktivitātēm. Dievnamu plānots lietot ne tikai draudzes 
vajadzībām, bet arī atvērt vietējiem iedzīvotājiem, lai ēka būtu kā maza 
sala Cīruļu ciematā, kur iespējams atnākt, aprunāties, gūt atbildes uz 
būtiskiem jautājumiem, piedzīvot Dievu. Būvdarbus plānots pabeigt 
2018. gada rudenī. Draudze ļoti pateicas ikvienam, kas ar lūgšanām un 
ziedojumiem atbalstījis šo projektu.
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Novembra pirmā svētdiena jau vairākus 
gadus ir Bāreņu svētdiena, kad Latvijas 
kristīgās draudzes ir aicinātas aktualizēt 
rūpes par bāreņiem un viņu aizstāvību. 
Taču arī ikdienā varam īstenot šo 
aicinājumu – gan individuāli, gan kopā ar 
domubiedriem. Aicinām ieskatīties Rīgas 
Āgenskalna draudzes pieredzē Imantas 
bērnu namā un smelties ne vien iedvesmu, 
bet arī praktiskas idejas šādai vai līdzīgai 
kalpošanai savā apkārtnē.

Pēc 2016. gada Bāreņu svētdienas aicinājuma 
iesaistīties kalpošanā bērnu namos mēs, daži 
brīvprātīgie, nolēmām, ka no vārdiem ir 
jāpāriet pie darbiem. Lai arī aicinājumu jutām 
no Dieva un gribēšana bija liela, nezinājām, 

ko darīt, jo neviens no mums nebija gatavs 
adopcijai vai aizbildniecībai. Turpinājām lūgt 
un aktīvi skatījāmies, ko īsti varam darīt. Dievs 
uzklausīja mūsu lūgšanas un pilnīgi neticamā 
veidā ievirzīja brīnišķīgā kalpošanā – veidot 
radošās darbnīcas un aktivitātes Imantas 
bērnu namā. Mūsu mērķis bija būt līdzās, 
pa līdzēt radoši darboties un sarunāties, ar to 
parādot katram bērnam, ka viņš mums ir sva-
rīgs un rūp, un ļaut viņam saprast, ka viņš var. 

Ar laiku par mūsu mērķi kļuva vēlme atrast 
katram bērnam savu Lielo Draugu, ar kuru 
pavadīt laiku vairāk un personīgāk. Gada laikā 
mūsu komanda no pāris aktīvistiem izauga 
līdz vairāk nekā 10 cilvēku grupai. Šī gada 
laikā ir notikuši arī vairāki brīnišķīgi pavērsieni 

Kalpošana bērnu namā:  
radošās darbnīcas un Lielie Draugi 
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5.
NOVEMBRIS

Novembra pirmajā svētdienā aicinām Latvijas draudzes 
aktualizēt rūpes par bāreņiem un viņu aizstāvību

www.palidzibareniem.lv
Atbalsta Latvijas lielāko kristīgo konfesiju vadītāji

Lielo Draugu lokā: 4 ģimenes ir 
saņēmušas viesģimeņu statusu un 
vairāki Lielie Draugi ir atraduši 
savus Mazos Draugus.

Kā notiek radošās darbnīcas? 
Bērnunamā mums ir 2 grupas. 
Viena – bērniem no 6 gadu vecuma, 
un otra – mazajiem no 1 līdz 6 
gadiem. Katrā grupā piemeklējam 
bērnu prasmēm un iespējām 
atbilstošus darbiņus. Lielie Draugi 
sadalās pa grupām – kam sirdī 
vairāk lielie bērni, tie pie lielajiem, 
un kurš jūt, ka grib vairāk samīļot 
mazos – tas dodas pie mazajiem. 
Lielie Draugi ir tikai asistenti, 
galvenie darboņi ir Mazie Draugi.

Kāpēc izvēlējāmies darboties 
radoši? Radoši darbojoties, bērni 
daudz ātrāk atveras un ļaujas 
sarunām. Tā mēs nodibinām 
uzticamu un draudzīgu kontaktu un 
runājamies gan par svarīgām, gan 
mazsvarīgām lietām. Mēs esam 
kopā un kopā darām kaut ko 
skaistu. Draudzība, tā ir atbildība: ja 
esi izveidojis ciešāku kontaktu ar 
kādu no bērniem, tad iespēju 
robežās šo kontaktu arī jāturpina 
uzturēt. Kā teicis Antuans de Sent-
Ekziperī: “Mēs esam atbildīgi par 
tiem, ko pieradinām.”

Kā tiekam galā ar finansiālo un 
materiālo pusi? Sākumā izdevumus 
par materiāliem sedzām paši pēc 
savām iespējām. Tad Dievs kārtoja 
arī šo kalpošanas pusi, un ar 
mācītāja Edgara Maža atbalstu tika 
piesaistīts finansiālais atbalsts no 
Ausmas Muršs, kura ir īpaši svarīga 
komandas daļa. Ļoti liels paldies 
Ausmai par šo vērtīgo atbalstu. Tas 
dod iespēju iegādāties kvalitatīvā-
kus un interesantākus materiālus.

Ja apzināties Dieva aicinājumu, ar 
ko sākt? Kad esat satikuši domu-
biedrus, būtu labi vērsties pie 
draudzes mācītāja un noskaidrot, 
ko draudze jau dara un vai ir kon-
takts ar kādu konkrētu bērnu namu. 
Pēc tam vajadzētu tikties ar bērnu 
nama vadību vai kādu sociālo 
darbinieku, lai izstāstītu savu vēlmi 
un vienotos par piemērotu laiku. 
Paralēli tam turpiniet lūgt palīdzību 
un gudrību no Dieva. Mūsu 
komanda vienmēr ar prieku dalīsies 
savā pieredzē – esat mīļi aicināti 
sazināties ar mums!

Munise Lamberte
Rīgas Āgenskalna baptistu 
draudzes Bāreņu kalpošanas 
vadītāja

baptistu vēstnesis4



Akcija “Zvaigzne austrumos” šogad notiks ceturto reizi. Tās mērķis 
ir sarūpēt rotaļlietas, kancelejas preces, higiēnas piederu mus un 
citas noderīgas lietas karā cietušajiem bērniem pasaules karstajos 
punktos. Akcija iepriecina karā cietušos bērnus, kā arī palīdz mūsu 
bērnos ieaudzināt empātiju, izpratni un līdzjūtību. Detalizēta infor-
mā cija par akciju atrodama mājaslapā: www.zvaigzneaustrumos.lv. 
Īpaši pievērsiet uzmanību vēlamo un nevēlamo dāvanu sarakstam. 
Apsveriet domu, ka vienu kastīti nav jāpiepilda vienam cilvēkam – 
dariet to kopā ar kādu! Process ir vienkāršs: piepildi kurpju kastīti ar 
dāvaniņām, noziedo kastītes ceļojumam EUR 5, un viens bērns ir 
iepriecināts. Akcijas norises laiks: 1. novembris – 4. decembris. 

C e r ī g a s  z i ņ a s

Kad mūsu komanda 2017. gada martā nogādāja iepriekšējā akcijā 
sagatavotās  dāvaniņas karā cietušajiem bērniem, kas mīt 
Jordānijā, kādu dienu braucām uz nometni. “Google” karte telefonā 
rādīja, ka esam akmens sviediena attālumā no robežas, bet 
nometni atrast nebija viegli. Tur mūs sagaidīja bariņš sīriešu bērnu. 
Daži apavos, daži basām kājām. Daži satraukušies, bet citi – 
pavisam mierīgi. Pirms dalījām dāvaniņas, tēju dzerot, 
noskaidrojām, ka šie cilvēki plāno pie pirmās iespējas nojaukt teltis 
un doties atpakaļ uz savu dzimteni. Cik man zināms – tas vēl nav 

noticis. Tādēļ šī gada akcijas laikā savāktās dāvaniņas vedīsim šiem 
bērniņiem, ja viņi vēl būs šajā apmetnē 2018. gada sākumā. Labā 
ziņa ir tā, ka Sīrijā un Irākā parādās dažas mierīgākas vietas, kurp 
kara bēgļi sāk atgriezties.

J a u n a  s a ņ ē m ē J v a l s t s

Aizvadītajā vasarā misijā uz Gruziju pie Krievijas-Gruzijas kara 
bēgļiem devās apvienotā grupa no Igaunijas un Latvijas. Jūnijā 
klātienē tikos ar vienu no gruzīnu mācītājiem, kurš dzīvo netālu no 
bēgļu nometnes Gori pilsētā un tur kalpo. Ar viņu iesāku sarunas 
par akciju “Zvaigzne austrumos” Gruzijā. Pēc mana lūguma BPI 
students Guntars Lašauri misijas laikā turpināja pētīt vajadzību, kā 
arī tikās ar citiem vadītājiem, kas saistīti ar kalpošanu bēgļu 
nometnēs. Pēc šo cilvēku lūguma mēs esam nolēmuši atsaukties 
un šogad akcijas saņēmēju lokā iekļaut kara bēgļu bērnus Gruzijā. 
Kara noslēgumā Krievija saspridzināja vai nolīdzināja ar zemi 
vairākus ciematus Dienvidosetijas tuvumā, tāpēc Gruzijā joprojām ir 
ap 30 000 kara bēgļu pagaidu mītnēs.

Dāvāsim mīlestību bērniem Kristus vārdā!

Pēteris Eisāns
Akcijas “Zvaigzne austrumos” vadītājs

Lielo Draugu stāsti 
Katram Lielajam Draugam ir savs stāsts 
par iesaistīšanos, pārsteigumiem un 
ieguvumiem, kalpojot bērniem bērnu 
namā. Ieklausīsimies dažos stāstos un 
ļausim Dievam mūs ar tiem iepriecināt 
un izaicināt kalpošanai!

Ranta: Iesaistīties šajā kalpošanā bija kā 
iet uz kaut ko nezināmu, bet Dievs mūs 
vadīja katru individuāli un tad jau kā 
ko mandu. Iesaistījos, jo nespēju palikt 
vienaldzīga. Dievs man ir devis dāvanu 
saprasties ar bērniem – es ļoti mīlu bērnus 
un man patīk pavadīt laiku ar viņiem. Un 
konkrēti šiem bērniem ir vajadzīga mīlestī-
ba un laiks, ko es varu dot viņiem no sevis. 
Esmu ieguvusi daudz mazu draugu, kā arī 
pieredzi – cik dažādi ir bērni, kā tikt galā 
neforšākā situācijā, piemēram, kad rodas 
nesaskaņas. Ļoti bieži ikdienā, man šķiet, 
mēs kā pieaugušie varam mācīties no 
bērniem. Esot šajā vidē, es sāku vairāk 
novērtēt un mīlēt savus vecākus, pateikties 
Dievam par to, ka man ir vecāki. Jo ļoti 
bieži mēs nenovērtējam to, kas mums ir.

Ruta: Vispirms gribēju savas jaunās 
draudzes labā darīt jebko un jebkur, kur 
nepieciešams! Gribēju dalīties ar lielo 
mīlestību, ko biju saņēmusi, ienākot 
draudzē. Dievkalpojumā dzirdēju par šo 
kalpošanu, un tā mani “uzrunāja”. Iepriekš 
pat nenojautu, cik daudz ir bērnu, kas tiek 
izņemti no ģimenēm, un cik skaudri ir viņu 
dzīves stāsti. Ja man agrāk jautātu: “Vai tu 
spēsi emocionāli izturēt tikšanos un 
galvenais – atvadīšanos no bērniem bērnu 
namā?” – es noteikti atbildētu: “Nē!” 
Pēc kopā pavadīta laika tas patiesi ir 
emocionāli ļoti grūti. Taču tagad man ir cits 
spēks, uz kuru es paļaujos, – Dieva spēks! 
Ja tāda būs Viņa griba, tad man pietiks 
spēka arī kļūt par viesģimeni un varbūt arī 

audžuģimeni kādam bērnam. Ticu, ka šī 
kalpošana ļauj Dievam mani mainīt.

Līgija: Jau ilgāku laiku vēlējos ar mazām 
lietām palīdzēt bērnu nama bērniem. 
Meklējot šādu iespēju, laiku pa laikam uz 
kādu bērnu namu aizvedu pamperus vai 
ko citu, tomēr vienkārša mantu aizvešana 
nešķita īsti pareiza. Tādēļ, pavisam negai-
dīti paveroties iespējai apmeklēt Imantas 
bērnu namu un organizēt radošās darbnī-
cas, ar prieku iesaistījos. Zinu, ka, kamēr 
šāda iespēja – kaut mazliet dāvāt prieku 
tiem, kam tas patiesi ir vajadzīgs, – pastāv, 
tā ir jāizmanto. Pārsteidza tas, ka komuni-
cēt ar bērniem ir daudz vieglāk, nekā biju 
gaidījusi. Katra tikšanās reize ir ieguvums – 
ceru, ka gan bērniem, gan mums. 

Vija: Pagājušā gada rudenī kādā no diev-
kalpojumiem apzinājos un sajutu šo abpu-
sē jo vajadzību – saņemt un dot, vienkārši 
esot līdzās, uzklausot, cik iespējams, kopā 
izdzīvojot to dzīves stāstu, kas dots kādam 
no bērniem. Dievkalpojuma noslēgumā 
Kaspars Prūsis aicināja uz tikšanos, ko 
organizēja “Latvijas Kristīgā alianse 
bāreņiem”. Pēc tam sarunā atklājās, ka 
Kaspara sapnis ir izveidot Āgenskalna 
draudzē kalpošanu bāreņiem. Dažu 

mēnešu laikā pievienojās vēl cilvēki, kuru 
sirdis Dievs bija piepildījis ar mīlestību un 

domām par bērniem, kuriem 
šobrīd pietrūkst ģimenes un 
tuvinieku.

Visvairāk priecīgā nozīmē 
pārsteidz Dieva klātesamība! 
Dievam šie bērni un viņu likteņi 
ir tik ļoti īpaši. Viņš ir Visuva-
rens, tomēr izvēlas lietot mūs, 
nepilnīgos. Kaut mēs arvien 
vairāk atsauktos un attaisnotu 
Viņa uzticamību. Domāju, ka 
ikviens cilvēks, kas parādīs 
kādam no bērniem patiesu 

mīlestību, veicinās viņa iespējas pārvarēt 
grūtības, pieaugt un veidot savu dzīvi.

Iesaistoties kalpošanā bērniem bērnu 
namā, esmu ieguvusi Dieva aicinājumu un 
izaicinājumu; vairāk bērnu, kuriem būt 
līdzās, kalpot un mīlēt; iespējas, kas vēl 
jāatklāj kā savējās šajā kalpošanā; 
neprognozējamu un drošu ceļu, kurš 
ejams kopā ar Dievu; pirmsākumu kādai 
ļoti īpašai pieredzei; uzticamus 
domubiedrus un paraugus; viesģimenes 
statusu... Šī kalpošana arī vēl vairāk 
vienojusi mūsu ģimeni.

Ceturtā “Zvaigzne austrumos”

Mazie un Lielie Draugi gatavo “Draugu spēli”

Pavasara spēļu diena: kopīgi sasniedzam mērķus, 
atbalstām un rēķināmies viens ar otru
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Vairākas mūsu draudzes vasarā kalpoja 
savas apkārtnes iedzīvotājiem 
sadarbībā ar draugiem no Oklahomas, 
kopīgiem spēkiem paveicot to, kas, 
šķiet, ar saviem spēkiem un resursiem 
vien tik labi neizdotos.

Liepājas Ciānas draudzes mācītājs 
Andris Bite stāsta:

Kad 2016. gada rudenī Ciānas draudzē 
viesojās mācītājs Kīts Džeikobss no 
Mūras, mēs ātri atradām kopīgu valodu, 
sadraudzējāmies un norunājām lūgt par 
sadarbības iespējām. Toreiz Kīts mūsu 
draudzē sludināja, ka Dievs mazas lietas 
var padarīt par lielām, un tā arī notika. 
Lūdzot Dievu, sapratām, ka jāsāk ar kādu 
nelielu kopīgu pasākumu. Šovasar nedē-
ļas laikā mēs ar Oklahomas draugiem 
paspējām sarīkot Vasaras Bībeles skolu 
un kristīgu konferenci, kalpot bērnunamā, 
viesoties pie Liepājas pilsētas mēra Ulda 
Seska un ugunsdzēsējiem, kā arī sarīkot 
divus sadraudzības un iepazīšanās 
vakarus. 

Dievs patiešām svētīja to mazumu, ko 
spējām ieguldīt. Rezultātā Vasaras Bībeles 
skolas vislabāk apmeklētajā dienā pie 
mums bija 98 bērni. Mēs varējām uzņemt 
ciemos bērnus ar īpašām vajadzībām, un 
pie mums paviesojās arī bērni no pilsētas 
angļu valodas nometnes. Sadarbība ar 
ASV komandu ir mums atvērusi 
kalpošanai Liepājas bērnu nama durvis. 
Par to gan vēl jālūdz Dievs un jāsaprot, kā 
to organizēt, lai taptu pagodināts Jēzus 
vārds un bērni varētu iepazīt Viņu. Mēs 
varējām mācīties no oklahomiešiem, kā 
katrā vietā vispirms pasludināt Jēzu Kristu 
un stāstīt cilvēkiem par Viņu, – pat vizītē 
pie pilsētas mēra. Gan mēs, gan 
oklahomieši vēlas, lai Dievs parāda, kā 
sadarboties turpmāk. Varu pačukstēt, ka 
idejas mums ir, bet, kā jau minēju, jālūdz 
Dievs, lai Viņš parāda, vai tā ir Viņa griba. 

Paldies LBDS vadībai un bīskapam 
Pēterim Sproģim par šo sadarbības 
iespēju. Tāpat draudzes vārdā pateicamies 
Tomam Bermakam, biedrībai “Baringtons 
K2” un Kristīnei Lieģeniecei par palīdzību 
Vasaras Bībeles skolas organizēšanā. 
Ceram, ka Dievs caur šo sadarbību 
pagodināsies mūsu draudzē un pilsētā.

Limbažu baptistu draudzes sludinātājs 
Mārtiņš Anševics stāsta:

No 26. līdz 30. jūlijam pie mums viesojās 
četri cilvēki no Purselas Pirmās baptistu 
draudzes. Šo tikšanos bijām pārrunājuši 
un rūpīgi plānojuši visa gada garumā. Jau 
no iepazīšanās brīža mums radās pārliecī-
ba, ka abas draudzes spēj viena otrai 
palīdzēt gan praktiskā, gan garīgā veidā.

Viena no kalpošanām, kuru draudzē 
atjaunojām 2017. gada sākumā, ir 
svētdienskola. Plānojot laiku ar 
oklahomiešiem, sapratām, ka Vasaras 
Bībeles skola būtu labs instruments, ar 
kura palīdzību uzrunāt bērnus un viņu 

vecākus ar 
Evaņģēlija vēsti, kā 
arī raisīt viņos 
interesi arī par 
svētdienskolu, kas 
atsākas rudenī. 

Vasaras Bībeles 
skolu vadīja 
komanda, kurā bija 
gan oklahomieši, 
gan mūsu draudzes 
cilvēki. Mēs bijām 
vairāk atbildīgi par 
fiziskām aktivitātēm, 
dziesmām un bērnu 
olimpiskajām 
spēlēm, kurās 
līdzjutēju lomā 

iejutās bērnu vecāki. 
Savukārt viesi no 
ASV radošā veidā 
uzrunāja bērnus par 
svarīgākajām Bībeles 
tēmām. Bija liels 
prieks par to, ka 
Oklahomas 
komandai bija ļoti 
svarīgi, lai viss, ko 
viņi dara, būtu 
saprotams tieši 
Latvijas kontekstā. 
Katras skolas dienas 
noslēgumā notika 
izvērtēšanas 
tikšanās, kurās ASV komanda vēlējās 
uzzināt draudzes cilvēku vērtējumu par 
viņu darbu. Dažkārt viņi bija gatavi veikt 
izmaiņas savā plānā, lai pielāgotos 

Latvijas kontekstam. Manuprāt, tas ir ļoti 
svarīgi, lai mūsu kopīgā kalpošana 
Limbažos būtu sekmīga un Dievam 
patīkama.

Lielākais ieguvums no kalpošanas kopā ar 
Purselas draudzes cilvēkiem ir tas, ka 
draudze kļuva daudz pieejamāka Limbažu 
sabiedrībai. Pavisam kopā Vasaras Bībeles 

skolā piedalījās ap 30 bērnu, no kuriem 
kādi arī pievienosies draudzes 
svētdienskolai. Vairākiem bērnu vecākiem 
Vasaras Bībeles skola bija pirmā 
saskarsme ar Limbažu baptistu draudzi. 
Kādi no vecākiem bija pārsteigti un reizē 
pateicīgi par to, ka viss notika visiem 
saprotamā formātā un ka pirmajā vietā 
draudze liek mīlestības pilnu attieksmi pret 
cilvēkiem (šajā gadījumā - bērniem), nevis 
kādu pareizo noteikumu sarakstu. Kļūt 
atpazīstamākiem un pieejamākiem 
Limbažu iedzīvotājiem – tas ir viens no 
mērķiem, kuru draudze izvirzīja kopā ar 
BPI SĀC mentoriem draudzes izvērtēšanas 
procesā.

Pozitīvā pieredze šajā vasarā ļauj abām 
draudzēm optimistiski raudzīties uz 
sadarbības turpināšanu nākamgad, kad 
plānojam jau plašāku kopdarbu. Mūsu 
draudze ir ļoti pateicīga Dievam par 

iespēju sadarboties ar Oklahomas 
kristiešiem, kuri grib kalpot ar mums gan 
praktiski, kā šovasar, gan arī ar savām 
lūgšanām visa gada garumā.

Draugi no Oklahomas Liepājā un Limbažos

Nododot sveicienus Liepājai no Mūras pilsētas (Oklahoma, ASV).  
No kreisās: mācītājs Kīts Džeikobss, Barts Papps, Liepājas pilsētas mērs 

Uldis Sesks, mācītājs Andris Bite un Oklahomas Baptistu savienības 
pārstāvis Rons Fannins

Ciānas draudzes Vasaras Bībeles skolā bērni 
izgatavoja rokassprādzes

Balonu spēle Limbažu draudzes Vasaras Bībeles skolā
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Šovasar Latvijas Baptistu draudžu savienība saņēma ziņu, ka 
savu darbību izbeidz Toronto Latviešu baptistu draudze 
Kanādā.

Toronto Latviešu baptistu draudze dibināta 1951. gadā. Tās 
dibinātāji bija pēc Otrā pasaules kara bēgļu gaitās devušies 
latviešu baptisti un draudžu darbinieki, kas ieceļoja Kanādā no 
bēgļu nometnēm Eiropā. Viņu mērķis un sirds ilgas bija saglabāt 
ticīgo vienotību, latvietību un saikni ar Latviju, izplatīt Evaņģēliju. 

Draudze aktīvi iekļāvusies Amerikas Latviešu baptistu apvienības 
(ALBA) kopdarbā, piedaloties ALBA kongresos, Dziesmu dienās, 
latviešu preses izdevniecības darbā un palīdzības organizēšanā 
Latvijas baptistu draudzēm un draudžu darbinieku ģimenēm, 
īpaši padomju varas gados, kad materiālā palīdzība un apgāds 
ar kristīgu literatūru un Bībelēm bija vitāli nepieciešami.

Draudzē kalpojuši ievērojami latviešu baptistu darbinieki: 
mācītājs, grāmatu autors un žurnāla “Kristīgā Balss” redaktors 
(1951 – 1976) Rūdolfs Ekšteins, grāmatu autors, izdevējs un 

mācītājs Andrejs Arājs, mācītājs, arī LBDS bīskaps (2002 – 2006) 
Jānis Šmits, daudzu garīgu dziesmu komponists, koru diriģents, 
ALBA Dziesmu dienu virsdiriģents Arvīds Purvs un citi baptistu 
darbinieki, kuru devums papildinājis un bagātinājis latviešu 
baptistu garīgo mantojumu.

Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas Toronto Latviešu baptistu 
draudze regulāri sniegusi palīdzību LBDS un tās nozarēm – 
Svētdienskolu apvienībai, Sieviešu kalpošanas apvienībai (tai 
skaitā sociālās kalpošanas projektiem), Baltijas Pastorālajam 
institūtam (tai skaitā studentu stipendijām) un Garīdznieku 
brālībai (tai skaitā pensionēto garīdznieku atbalstam). 

LBDS pateicas Toronto Latviešu baptistu draudzei par saņemto 
palīdzību, aizlūgšanām un garīgo stiprinājumu aizvadītajos 
gados. Vēlam Dieva vadību un svētību, draudzes locekļiem 
iesaistoties citās draudzēs, to kalpošanā un Evaņģēlija 
izplatīšanā.

Ikgadējā Eiropas Baptistu federācijas (EBF) 
Ģenerālpadomes tikšanās laikā ir ievēlēta jauna 
vadība. Par Eiropas baptistu prezidenti ievēlēta 
Dženī Entrikana (Lielbritānija, attēlā – vidū), par 
viceprezidentu – Mego Remmels (Igaunija, attēlā – 
vidū), par Teoloģijas un izglītības komisijas 
vadītāju – Otniels Bunačū (Rumānija, attēlā – 
trešais no kreisās), par locekļiem – Ingeborga 
Jansena (Nīderlande) and Cēzars Sotomajors 
(Austrija, attēlā – pirmais no kreisās). Pateicamies 
Dievam par šiem vadītājiem un lūdzam Viņa 
svētību kalpošanai atbildīgajos amatos.

Šogad EBF Ģenerālpadomes tikšanās no 20. līdz 23. septembrim notika Erevānā, Armēnijā. Ģenerālpadome, kas ir EBF augstākā 
lēmējinstitūcija, tiekas reizi gadā, septembrī, pulcinot 120-130 pārstāvjus no Eiropas valstu baptistu savienībām un sadarbības 
organizācijām.

Pateicība Toronto  
Latviešu baptistu draudzei

Eiropas Baptistu federācijai jauna vadība

Sveicam mācītāju, profesoru,  
Dr. theol. Ilmāru Hiršu  
75. dzimšanas dienā!
Pateicamies Dievam par Tavu ieguldījumu Latvijas Baptistu draudžu savienības  
kopdarba, Teoloģijas semināra un Rīgas Semināra draudzes atjaunošanā un vadīšanā.  
Pateicamies arī par Tavu devumu teoloģiskās domas un izglītības attīstībā, kā arī draudžu 
dzīves garīgās un muzikālās dzīves veidošanā. Tevis rakstītās teoloģiskās un pārdomu 
grāmatas ir ļoti nozīmīgas ne tika mūsu konfesijas, bet arī citu kristīgo konfesiju pārstāvjiem. 
Lai Dievs dod veselību un spēku, turpinot Kristus ceļu!

“Dievs mani ietērpis glābšanas drānās, ietinis mani taisnības tērpā...” - Jesajas 61:10
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Šī gada 4. novembris būs īpaša diena Sieviešu kalpošanas 
apvienības darbā. Viens liels posms būs noslēdzies, teiksim 
paldies ilggadējai apvienības vadītājai Līvijai Godiņai un vēlēsim 
jauno vadītāju Agnesi Megni, kura savu kalpošanu, ciešā 
sadarbībā ar Līviju, jau uzsākusi šī gada janvārī. Aicinām jūs, 
mīļās māsas, piedalīties Kongresā un piedalīties šajā atbildīgajā 
uzdevumā – apstiprināt 
jauno vadītāju un padomi. 
Paturēsim aizlūgšanās gan 
esošo vadības komandu, 
gan jauno padomi un 
vadītāju.

Kongresa tēma ir “Solis 
tuvāk” – solis tuvāk Dievam, 
solis tuvāk saviem draudzes 
locekļiem, solis tuvāk citai 
paaudzei, solis tuvāk 
cilvēkiem, kuri domā 
citādāk, nekā es. Veidojot 
Kongresa dienas kārtību, 
esam īpaši domājušas par 
to, lai programma būtu 
spraiga, lai vārds “kongress” 
nesaistītos ar kaut ko 
smagnēju un nogurdinošu.  
Vēlamies, lai šī diena būtu 
arī satikšanās svētki mums, 
sievietēm no dažādām 
Latvijas draudzēm. Tāpēc 
Kongresā līdzās oficiālajai 
daļai būs laiks, kad gan 

pārdomāsim Dieva Vārdu, gan ieklausīsimies muzikālos 
priekšnesumos, gan padomāsim katra par sevi, savām attiecībām 
un attieksmi pret cilvēkiem, kuri domā citādi.

Kongresa rītā svētības vārdus teiks mācītājs, LBDS bīskapa 
vietnieks Edgars Godiņš. Noslēgumā dienas gaitā dzirdēto 
pārdomāt rosinās mācītājs Edgars Mažis.

PIETEIKŠANĀS 
KONGRESAM

Lūdzu, piesakieties līdz 30. 
oktobrim, izmantojot vienu 
no šīm iespējām:

· rakstot uz e-pastu  
ska@lbds.lv;

· reģistrējoties LBDS 
mājaslapā, sadaļā “Sieviešu 
kalpošanas apvienība”;

· nosūtot vēstuli uz: LBDS 
Sieviešu kalpošanas 
apvienība, Lāčplēša ielā 37, 
Rīga, LV-1011; 

· zvanot pa tel. 26834744.

Dalības maksu EUR 7 lūdzam 
pārskaitīt SKA kontā, norādot 
maksājuma mērķi “SKA 
Kongresam”. Dalības maksā 
iekļautas kafijas pauzes un 
pusdienu izdevumi.

n o M e t n e  –  
l a i k s  M ā c ī t i e s . 

Dievs Bībeles pirmajās lapās 
atklājas kā Radītājs, savukārt 
noslēguma pantos kā Sākums un 
Gals. Vēl tik daudz vārdu starp šiem 
diviem. Kas tie ir? Ko tie atklāj par 
Dievu? Kā tie sasaucas ar vēstures 
notikumiem? Un kā Dievs uzrunā 
mūs? Par to mācīsimies kopā ar 
Džeinu Hovitu. Džeina dzīvojusi 
Latvijā, nodibinājusi un vadījusi 
Bībeles Draugu līgu, pašlaik kalpo 
draudzē Glazgovā, Skotijā. 
Nometnes laikā interešu grupās 
dalībniekiem būs iespēja mācīties 
par to, kādi vārdi palīdz uzrunāt 
sāpinātus bērnus, kā arī, kādas 
metodes izmantot, strādājot ar 
bērniem, kuri ir “vārdu meistari”.

Sieviešu kalpošanas apvienības  
Kongress “Solis tuvāk”

“Vārds” svētdienskolotājiem

Solis tuvāk

Šogad jau piekto reizi LBDS Svētdienskolu apvienība piedāvā iespēju  
svētdienskolotājiem tikties rudens mācību-atpūtas nometnē.

n o M e t n e  –  
l a i k s  a t p ū s t i e s .

Atpūta – tā nav greznība, tā ir nepiecie-
ša mī ba. Nometnes laikā dažādos veidos 
to izbaudīsim – nesteidzīgās sarunās un 
gardās maltītēs, klusumā un aizraujošās 
kopīgās spēlēs, skatoties filmu un 
pastaigājoties pa muižas parku. Tās būs 
dienas, kurās sēdēt Dievam klēpī un 
baudīt, cik Viņš ir labs!

Ja esi svētdienskolotājs – gaidām Tavu 
pieteikumu! Vietu skaits ir ierobežots, 
tādēļ vēlams pieteikšanos neatlikt uz 
vēlāku laiku.

Ja neesi svētdienskolotājs – šī ir Tava 
iespēja svētīt savas draudzes 
svētdienskolotājus, atbalstot viņus ar 
dalības maksu, ceļa izdevumiem vai arī 
piedāvājot vadīt svētdienskolas 
nodarbību 22. oktobrī.
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Draudžu dibinātāju forums 2017

BPI “restartējas” un turpinās

No 15. līdz 16. septembrim Užavas 
“Ganībās” notika pirmais jaunu draudžu 
dibināšanas komandu forums, kurā 
piedalījās 11 komandas no Kurzemes, 
Vidzemes, Latgales un Rīgas. 

Kādu laiku atpakaļ radās iecere rīkot pasā-
ku mu visiem draudžu dibinātājiem un 
ko man dām. Vairākas komandas ir piedalī-
ju šās M4 apmācībā pirms pāris gadiem. 
Lai arī draudžu dibinātāji – vadītāji jopro-
jām tiek mentorēti, tomēr pietrūka koman-
du kopīgas tikšanās. Foruma mērķis bija 
atjaunot komandu redzējumu par draudžu 
dibināšanu, izcelt aktuālākās problēmas 
un palīdzēt rast to risinājumu, kā arī dalī-
ties pieredzē, iedrošināt vienam otru ar lie-
cībām un lūgšanām un veidot sadraudzību.

Pirmajā vakarā komandas izvērtēja un 
pārfokusēja savu vīziju (sapni) par draudzi. 
Sākumā komandas tika aicinātas domāt 
par Radīšanas stāstu, kur Dievs rada 
pasauli un Viņa secinājums par padarīto ir: 
“Tas viss bija labs.” Komandas pārdomāja 
un pārrunāja, kas ir tas “labais”, ko viņi 
vēlētos redzēt savās kalpošanas vietās 
pēc gada, kā arī radoši to attēloja 
komandas vīzijas kolāžā.

Otrajā dienā komandas izvērtēja savu 
pašreizējo kalpošanas situāciju, izcēla 
aktuālākās problēmas un meklēja to 
risinājumus. Foruma laikā vairāki draudžu 
dibinātāji stāstīja par savu pieredzi – kā 
viņu komandas aizsniedz cilvēkus Kristum, 
kā viņu kalpošanu ietekmē dažādas 
sabiedrības dzīves jomas un kā tiek 
mācekļoti cilvēki komandās. Tās nebija 
tikai idejas, bet komandas uzzināja 
konkrētus principus un varēja izsvērt to 
pielietojumu savā kontekstā. 

Viens no lielākajiem ieguvumiem bija 
komandu savstarpējā sadraudzība. 
Komandas stāstīja viena otrai ne vien par 
saviem kalpošanas plāniem, bet arī 
aizlūdza un pat veidoja kopīgas ieceres. 

Dažas komandas vienojās apciemot viena 
otru, lai palīdzētu dažādos projektos. 
Radās sajūta, ka esam viena liela ģimene 
ar kopīgu mērķi – aizsniegt ar Evaņģēliju 
Latvijas iedzīvotājus.

Pēc šī pasākuma es jūtos ļoti gandarīts, 
jo redzēju, ka Latvijas draudžu dibinātāji 
tiešām ir nodevušies Kristum un turpina 
kalpošanu, neskatoties uz problēmām un 
izaicinājumiem. Esmu priecīgs, ka foruma 
laikā komandas tika stiprinātas – gan 
iepriekš plānotos, gan negaidītos, Dieva 
dotos veidos. Ļoti ceru, ka pēc gada 
rīkosim līdzīgu pasākumu.

Kaspars Šterns
Mācītājs, LBDS bīskapa vietnieks jaunu 
draudžu dibināšanas jautājumos

Augusta vidū BPI Pastorālās kalpošanas programmas (PKP) 
studenti un absolventi ar savām ģimenēm sapulcējās uz ikgadējo 
salidojumu “Restarts” Užavas “Ganībās”, lai uzmundrinātu un 
iedrošinātu cits citu, kā arī atjaunotu savu skatu uz Dievu un Viņa 
aicinājumu kalpošanā. 

Šoreiz, pēc iepriekšējo salidojumu dalībnieku ieteikuma, 
uzmanību pievērsām vadītāja laulības attiecībām, izmantojot 
Marka Gurgona lekciju ciklu “Caur smiekliem uz labāku laulību”. 
Kā atzina dalībnieki, lekcijas mudināja runāt par attiecībām tieši 
un atklāti, tomēr reizē sirsnīgi un ar humoru. Vīriem neizpalika 
tradicionālais pārgājiens – laiks ar Dievu un brāļiem, kad, kā kāds 
atzina, “var iet un runāt par svarīgām lietām, nevis tikai par jokiem 
un blēņām”. Savukārt sievas ieklausījās Sandras Vadones 
pārdomās par ģimeni un kalpošanu, kā arī aktīvi darbojās 
radošajā darbnīcā “La Crown”, veidojot puķu rotas. 

Kāpēc studentu un absolventu ģimenes izvēlās piedalīties 
“Restartā? Lūk, dažas atbildes: Kāda sieviete saka: “Pirmkārt, lai 
būtu kopā ar vīru. Otrkārt, lai iepazītos tuvāk ar viņa kursabied-
riem, BPI vadību, viņu sievām un bērniem. Treškārt, lai gūtu 
pozitīvu nometņu pieredzi, un pats galvenais – izbaudītu 
kvalitatīvu saturu! Ceturtkārt, labs tusiņš!” Vīru atziņas: “Kalpojot 
savā vietā, dažreiz aizmirstas, ka neesi viens, tāpēc ir vērtīgi 
satikties un dzirdēt citu stāstus. Tad es saprotu, ka esmu daļa no 
kaut kā lielāka.” Un: “Piedalos, lai satiktos ar brāļiem un māsām, 
kuriem ir līdzīga misija, cīņas, kalni un ielejas. Tā ir pleca jeb 
kopienas izjūta, kas nepieciešama īpaši tad, ja ikdienas 
kalpošana nenoris lielas draudzes “paspārnē”.”

Ar septembri BPI PKP 2. un 3. kursa studenti sākuši jaunu 
mācību cēlienu, šomēnes padziļināti studējot Mateja evaņģēliju 
Liepājas Pāvila draudzes mācītāja Mārtiņa Baloža vadībā. Jau pēc 
pirmās dienas vairāki puiši atzina, ka sistemātiskāks skatījums uz 

šo evaņģēliju liek izvērtēt ne vien savu līdzšinējo izpratni par to, 
bet arī pārdomāt, kā svētrunās labāk izskaidrot Rakstu tekstu. 
Vingrināšanās sludināšanā no Mateja evaņģēlija tekstiem studen-
tus sagaida jau šī gada decembrī – Sludināšanas praktikumā.

Pašlaik lielāko daļu sava laika BPI PKP studenti pavada, kalpojot 
draudzēs un draudžu dibināšanas vietās Rīgā, Liepājā, Olainē, 
Ropažos, Jelgavā, Limbažos un Rojā. BPI rudens mācību 
program mā vēl plānota iepazīšanās ar kalpošanu cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, ieskats pasaules uzskatos un reliģijās un arī 
piedalīšanās GLS vadītāju konferencē. Kaut arī šoruden jauna 
studentu grupa mācības neuzsāk, mēs turpinām lūgt Dievu, lai 
Viņš izredz, aicina un palīdz ieraudzīt topošos vadītājus, kuriem 
mācības BPI varētu palīdzēt augt attiecībās ar Kristu, stiprināt 
raksturu, gūt zināšanas un pilnveidot kalpošanai nepieciešamās 
prasmes.

Līva Fokrote
BPI Pastorālās kalpošanas programmas vadītāja

Viena no liepājnieku komandām ar saviem sapņiem

K. Šterns uzrunā dalībniekus

 Mācītājs M. Balodis (pirmais no kreisās) un BPI studenti
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Misijas braucienā uz Ugandu
Šī gada augustā Līga Strikmane, 
Elīna Znotiņa un Mārtiņš Zeltiņš devās 
misijas braucienā uz Ugandu. 
Kalpošana tika veikta sadarbībā ar 
organizāciju “ACM Ministries” un 
misionāri Auroru Kastillo, kas dzīvo 
Ugandā jau 14 gadus. Braucie na laikā 
uzsvars tika likts uz darbu Namayingo 
un Palissa ciematos. Lielākā daļa 
kalpošanas laika tika pavadīts sko lās, 
strādājot ar bērniem un jauniešiem.

Jau īsu brīdi pēc izkāpšanas no mašīnas 
mūs aplenc mazi bērniņi, kas sauc: “How 
are you, Muzungu?“ (tulkojumā: “Kā iet, 
baltais?”) Kādi no viņiem, tavu pretjautāju-
mu nesagaidījuši, skaļi sauc: “I am fine!” 

(“Man iet labi!”) Citi uzreiz pēc sasveicinā-
ša nās pasniedz pretī tev mazu, netīru roci-
ņu un saka: “Give me money!” (“Iedod 
man naudu!”), vai tamlīdzīgi. Kādi, tikai 
redzot tevi caur mašīnas stiklu, patie sā 
sajūsmā lēkā un kliedz: “Muzungu, 
muzungu!” Tava ierašanās un pat klātbūt-
ne ir notikums! Un tas, ja esi šeit un ar bal-
tu ādas krāsu, šķiet, nozīmē, ka esi ba gāts 
un tev ir iespēja un vēlme palīdzēt visiem 
sastaptajiem cilvēkiem viņu vajadzībās.

Ierodoties Busumas ciematā, kas plānota 
kā mūsu kalpošanas vieta un mājas uz 
gandrīz divām nedēļām, mūs sagaida ar 
svinīgu ceremoniju. Skolēni rindās maršē, 
dzied himnu, sniedz priekšnesumus. 
Skolo tāji iepazīstina ar sevi, direktors saka 
uzrunu. 

K a l p o š a n a  s K o l ā

Jau nākamajā dienā skolotāji mums par 
godu noorganizēja Sporta dienu. Visa 
skola  sapulcējās stadionā, lai parādītu 
mums savu fizisko izturību un skriešanas 
spējas. Mums jābūt uzmanīgiem un 
atbildīgiem ar piemēru, ko rādām, – it 
visur, kur ejam, esam uzmanības centrā, 
cilvēki mūs vēro un pat atdarina. Katru 
dienu skolā ieplānojām nopietno sadaļu 
-stāstījām Bībeles stāstus, lūdzām Dievu 
un veicām radošas aktivitātes, kā arī 
pavadījām laiku, dziedot dziesmas un 

spēlējot spēles. Ar vecākajiem bērniem 
skolā runājām arī par attiecībām ar pretējo 
dzimumu un Bībeles skatījumu par 
laulībām, jo viņu kultūrā izpratne par 
laulību ir ļoti atšķirīga: bieži tā ir dzīvošana 
kopā, neslēdzot derību Dieva priekšā. Šī 
bija arī viena no aktuālākajām tēmām, par 
kurām mums uzdeva jautājumus.

Palissa ciematā skola ir daudz lielāka, un 
uz nodarbībām vienlaikus nāk ap 600 
bērnu. Apmēram 46 bērni, kas dzīvo 
Palissa skolā, ir bāreņi. Lielākajai daļai 
vecāki ir miruši. Bībelē lasām par Dieva 
īpašajām rūpēm par bāreņiem, un arī mēs 
vēlējāmies nodalīt šiem bērniem īpašu, 
tikai viņiem veltītu dienu. Rītu sākām ar 
kopīgu maltīti, kad cienājām bērnus un 
kalpotājus, kas rūpējas par viņiem, ar 
čapati (populārs 
ugandiešu ēdiens, līdzīgs 
pankūkai) un banāniem. 
Pusdienās ēdām rīsus, 
kas salīdzinājumā ar viņu 
ierasto ikdienas kasavas 
maltīti bija īsti svētki. 
Vēlāk viņi sacerēja un 
dziedāja dziesmas: “Cik 
priecīgi esam, jo šodien 
ēdām čapati un rīsus!”

Abām skolām, kurās 
viesojāmies, mēs 
uzdāvinājām divas futbola 
un vienu volejbola 
bumbu. Bērniem tur ļoti patīk spēlēt 
bumbu. Bumbas nav viegli dabūjamas un 
ir dārgas, tāpēc dažkārt viņi paši gatavo 
bumbas no auduma strēmelēm. Jau 
nākamajā dienā pēc bumbu saņemšanas 
Namayingo tika rīkots futbola čempionāts.

e v a ņ ģ e l i z ā C i J a

Paralēli darbam skolā mēs arī devāmies 
ciemos pie cilvēkiem uz mājām. Tā bija 
lieliska iespēja iepazīt cilvēkus personīgāk 
un uzzināt vairāk par viņu ikdienas dzīvi. 

Mūs uzņēma ļoti viesmīlīgi un atvērti. Kad, 
ierodoties pagalmā, iesaucamies: “Hoidi, 
hoidi?” (“Vai drīkstam ienākt?”), lielākā 
daļa cilvēku atbild: “Karibu!” (“Laipni 
lūgti!”), iznes no mājas krēslus, lai varam 
apsēsties, un ir gatavi klausīties katrā 
mūsu vārdā. Cilvēki ir ļoti reliģiozi un ticīgi. 
Kad Mārtiņš stāsta, ka Latvijā ir daudz 
ateistu, viņi tādu vārdu pat nav dzirdējuši  
un nesaprot tā nozīmi. Neskatoties uz to, 
bieži viņu dzīves ticību Dievam 
neatspoguļo. Arī kāds dzērājs, pie kura 
Mārtiņš viesojās, uzņēma viņu ļoti laipni, 
teica, ka Dievam tic, un labprāt klausījās. 
Daudzi cilvēki, pie kuriem devāmies, 
nemācēja lasīt vai arī viņiem nebija 
Bībeles. Tās tuvākajā apkārtnē nopirkt 
nevar un nav viegli dabūt.

Lai arī Ugandā valda liela nabadzība un 
korupcija, tajā pašā laikā mēs nebijām 
redzējuši pļaujas laukus tik gatavus 
pļaujai. Cilvēki ir atvērti dzirdēt par Kristu 
un padziļināt savas zināšanas.  “Un Viņš 
tiem sacīja: “Pļaujamā daudz un 
strādnieku maz: tad nu lūdziet pļaujas 
kungu, lai viņš strādniekus sūta savā 
pļaujā.”” (Lūkas 10:2)

Līga Strikmane, Mārtiņš Zeltiņš un  
Elīna Znotiņa

Palissa ciematā

Elīna, Mārtiņš, Līga un  
bērnu paštaisīta futbola bumba

Pie skolas Busumas ciematā
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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 oktobrim

s i r s n ī g i  s v e i C a m !

3. oktobrī Liepājas Ciānas mācītājam Andrim Bitem 45 
gadu jubileja.

4. oktobrī Tukuma baptistu draudzes sludinātājam 
Raivim Deksnim 35 gadu jubileja.

12. oktobrī LBDS bīskapa Teoloģiskās komisijas 
vadītājam, mācītājam, profesoram, Dr. theol. Ilmāram 
Hiršam 75 gadu jubileja.

1
Pateiksimies Dievam un lūgsim par senioriem visā 
pasaulē, lai Dieva mīlestība un spēks piepilda viņus.
Starptautiskā senioru diena. Pļaujas svētki.  
Skolotāju diena.

Nedēļas Bībeles lasījums: Kolosiešiem 1:1-29

2 Lūgsim par Krievijas Evaņģēlisko baptistu savienību ar 
1818 draudzēm un 76070 locekļiem.

3
Lūgsim par Siguldas baptistu draudzi, lai Dievs dod 
gudrību nospraust tālāku virzienu, par kalpošanas 
bērniem attīstību, par draudzes nama remontdarbiem.

4 Lūgsim, lai Dievs Kristū piedod “mums mūsu parādus, kā 
arī mēs piedodam saviem parādniekiem” (Mateja 6:12).

5
Pateiksimies Dievam par Toronto Latviešu draudzi 
Kanādā. Lūgsim, lai Dievs vada un stiprina tās locekļus, 
draudzei izbeidzot savu pastāvēšanu.

6
Lūgsim par Skatres baptistu draudzi, lai tā pieaugtu 
Kristus atziņā, ticībā un mīlestībā un aizsniegtu 
apkārtējos cilvēkus ar Kristus vēsti.

7 Lūgsim, lai Dievs bagātīgi svētī LBDS Padomes locekļus.

8
Lūgsim, lai Dieva Gars veido mūsu attieksmi – lai visu 
darām “kā savam Kungam un ne cilvēkiem”  
(Kolosiešiem 3:23).

Nedēļas Bībeles lasījums: Kolosiešiem 2:1-23

9 Pateiksimies Dievam par kalpošanu Vandzenē.

10 Lūgsim par Francijas Evaņģēlisko baptistu savienību, 
kurā ir 115 draudzes ar 6385 draudzes locekļiem.

11
Lūgsim par Skrīveru baptistu draudzi. Pateiksimies 
Dievam par atbildētām lūgšanām, par atsaucīgiem 
brāļiem un māsām, par svētdienskolas darbu. Lūgsim, 
lai daudzi atrod ceļu pie Kristus caur draudzi, lai Dievs 
stiprina katru, kurš strādā Viņa druvā. 

12 Lūgsim par LBDS kapelāniem, kas kalpo Nacionālajos 
bruņotajos spēkos, ieslodzījuma vietās un slimnīcās.

13
Lūgsim par Sieviešu kalpošanas apvienības rīkoto 
“ENTRUST” apmācību, lai Dievs stiprina un iedrošina 
jaunās dalībnieces, vada un dod izturību tām, kas turpina 
apmācību.
“ENTRUST” apmācība sievietēm
13.-15. un 20.-22. oktobris

14
Lūgsim par Garīdznieku brālības konferenci un tās 
apmeklētājiem, lai Dieva Gars vada diskusijas un lēmumu 
pieņemšanas procesu.
LBDS Garīdznieku brālības konference

15 Pateiksimies Dievam par Kristu, kurā apslēptas visas 
gudrības un atziņas bagātība (Kolosiešiem 2:3).

Nedēļas Bībeles lasījums: Kolosiešiem 3:1-25

16 Lūgsim par Izraēlas Baptistu draudžu savienību ar 
19 draudzēm un 800 draudzes locekļiem.

17 Pateiksimies Dievam par Viņa klātbūtni mūsu dzīvē 
katru dienu.

18 Lūgsim par Skrundas baptistu draudzi, lai Dievs stiprina 
draudzes slavēšanu, kalpošanas dāvanas un cilvēki 
apzinās Dieva aicinājumu.

19 Lūgsim par Smiltenes baptistu draudzi, tās vadītājiem un 
draudzes locekļiem.

20
Lūgsim par Svētdienskolu apvienības rīkoto nometni 
“Vārds”, lai Dievs stiprina, māca, atjauno un izaicina 
dalībniekus.
Svētdienskolotāju rudens mācību-atpūtas 
nometne “Vārds”
20.-22. oktobris

21 Lūgsim, lai esam jūtīgi pret Gara vadību un savā aizņemtībā 
spējam saskatīt citu cilvēku vajadzības un palīdzēt viņiem.

22 Tieksimies pēc tā, “kas augšā, kur ir Kristus, kas 
paaugstināts pie Dieva labās rokas” (Kolosiešiem 3:1).

Nedēļas Bībeles lasījums: Kolosiešiem 4:1-18

23 Lūgsim, lai Dievs sargā, atjauno un iepriecina bērnus un 
jauniešus skolas brīvlaikā.

24 Lūgsim par Ungārijas baptistu savienību, kurā ir 
368 draudzes ar 11854 draudzes locekļiem.

25 Lūgsim par sekmīgu ceturtās akcijas “Zvaigzne 
austrumos” norisi.

26 Pateiksimies Dievam par savas draudzes vadītājiem 
un garīdzniekiem.

27 Lūgsim, lai Dievs aicina un sagatavo savus ļaudis 
kalpošanai bāreņiem un bērniem, kas aug bērnu namos.

28
Pateiksimies par Dieva svētību Talsu baptistu draudzes 
vasaras aktivitātēs. Lūgsim par jaunajiem draudzes 
locekļiem, svētdienskolas, pusaudžu un jauniešu darbu 
draudzē.

29 Lūgsim, lai Dievs palīdz būt pastāvīgiem lūgšanās un ar 
pateicīgu sirdi (Kolosiešiem 4:2).

30 Lūgsim par Skotijas baptistu draudžu savienību, kurā ir 
168 draudzes ar 11200 draudzes locekļiem.

31
Lūgsim, lai Dieva Gars atjauno mūsu prātus un sirdis ik 
dienas.
Reformācijas svētki - 500. gadadiena

baptistu vēstnesis 11
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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, Marika Kozlovska, Līva Fokrote, Līvija Godiņa, Elza Roze, Estere 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

LBDS Garīdznieku brālības konference

“Jaunu spēku”
14. oktobrī plkst. 10:00 -16:00

Rīgas Āgenskalna baznīcā, Mārupes ielā 14
Tiks izskatīti apstiprināšanai sagatavotie dokumenti:
• Garīdznieku brālības Nolikums
• Dr. I. Hiršs “Ūdens kristība jeb bībelīgā pagremde”

Aicināti visi LBDS garīdznieki un  
BPI Pastorālās kalpošanas programmas studenti.

Pieteikšanās līdz 3. oktobrim LBDS Kancelejā  
(kanceleja@lbds.lv, mob. 20390979).

Garīdznieku brālības kolēģija

10. - 11. novembris
GLS vadītāju konference

Izcilākie pasaules līmeņa vadītāji video 
formātā un labākie Latvijas vadītāji 
klātienē aplūkos sekojošas tēmas:

Organizācijas attīstības  
potenciāla novērtēšana

Novatoriskas uzņēmuma  
kultūras veidošana

Radoša vadība strauju  
pārmaiņu laikmetā

Darba procesa radoša 
optimizācija

KONFERENCES  
LEKTORI & TĒMAS

Kā plaukt un zelt  
grūtos apstākļos

Panākumus veicinošas 
personiskās īpašības un prasmes

Videokonferences norises vieta: Ūnijas iela 99, Rīga, Kristīgā centra “Labā Vēsts” telpas

Reģistrācija, vairāk informācijas: glslatvija.lv

twitter.com/GLSLatvija | facebook.com/glslatvija | instagram.com/glslatvija | 29368831 | info@glslatvija.lv

VAdīTājS. IETEKME. PāRMAIņAS.

BILS  
HAIBELSS

Vilovkrīkas draudzes 
dibinātājs un 

mācītājs

ŠERILA  
SANdBERGA

Facebook 
operāciju vadības 

direktore

dŽONIjA  
ERIKSONE TAdA
Bestselleru autore,   

organizācijas Joni and 
Friends dibinātāja un 

izpilddirektore

MARKUSS  
BAKINGEMS

Bestselleru autors,  
The Marcus Buckingham 

Company dibinātājs

MARKUSS LEMONISS
CNBC šova The Profit 
dalībnieks, Camping World 
izpilddirektors

FREdRIKS HĒRENS
Autors, uzņēmējdarbības  
radošuma eksperts

BRAIENS STīVENSONS
Organizācijas Equal Justice 
Initiative dibinātājs un vadītājs

ENdIjS STENLIjS
Mācītājs, lektors, autors 
grāmatām par vadību

LAZLO BOKS
Google vecākais konsultants,  
bestselleru autors

dŽULjETA FANTA
Korporācijas Whitespace 
at Work izpilddirektore

GERIjS HAUGENS
Organizācijas 
International Justice 
Mission dibinātājs un 
izpilddirektors

REĢISTRĒJIES TAGAD, MAKSĀ MAZĀK:

Līdz 20. 
oktobrim

Līdz 10. 
novembrim

Konferences 
dienā

Grupas cena  
Ja grupā > 5 € 35 € 40 € 45

Individuāli € 38 € 45 € 50

Vidusskolniekiem, 
studentiem € 29 € 35 € 40


