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LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Reiz, atgriežoties no kādas konferences Eiropā, sēdēju
lidmašīnā pie loga. Nolaižoties ar lielu prieku vēroju
dzeltenos rapša laukus, kas kā lieli ielāpi uzšūti uz zaļās
Latvijas zemes. Jūnijs ir skaists mēnesis, kad viss, kas nav
paspējis izplaukt ātrāk, beidzot izplaukst. Pienāks Jāņi, un
pašā plaukumā būs dažādas Jāņu zāles. Un bērni prasīsies
uz laukiem pie radiņiem, jo zemenes jau ienākušās.
Cik skaisti piedzīvot to, ka viss plaukst, zied, aug un
nogatavinās ražai!
Lai vasara mūs neiemidzina. Ja rudenī ceram piedzīvot
garīgu ražu Cerības festivāla laikā, tad jāiegulda darbs.
Neaizmirsīsim kustību “Andrejs” un lūgsim par radiem,
draugiem, kolēģiem un kaimiņiem, kas dzīvo bez Kristus,
bez stiprā dzīves pamata. Mēs visi esam aicināti katru
vakaru plkst. 22:00 vienoties lūgšanā par viņu glābšanu.
Savukārt 5.jūnijā plkst. 17:00 visi Latvijas draudžu jaunieši
ir aicināti uz kopīgu koncertu un after-party Rīgā,

Bērzaunes ielā 6. Tas būs ne tikai saistošs pasākums, bet
varēsim arī iegūt vairāk informācijas un pieteikties Cerības
festivāla velo maratonam 4. un 5.septembrī.
Jau šomēnes laicīgi ieplānojiet dalību Latvijas Baptistu
lielajās 150 gadu svinībās “Ar saknēm. Uz debesīm.”
Ventspilī un Užavā no 26. līdz 29. augustam. Tajā laikā
atcelsim savu ierasto draudzes ritmu, lai varētu būt kopā, ne
tikai lai atcerētos savas vēsturiskās saknes un ticības
mantojumu, bet arī lai kopā apliecinātu, ka mēs lūdzam un
strādājam, lai Debesu Valstība iet plašumā tur, kur draudzes
jau ir, un tur, kur tās tiek un tiks dibinātas.
Lai darbīga un izaugsmes pilna vasara, kas ved pie
bagātīgiem augļiem rudenī!
Paldies par pacietību un neatlaidību!
Pēteris Eisāns
LBDS bīskapa vietnieks

Augšāmcēlušies
kopā ar Kristu
sākās un auga, un auga, un to nevarēja apturēt. Tā bija vajāta kustība, daudzus par to
nogalināja, ja viņi neatteicās no Kristus kā viņu dzīves Kunga. Kaut kas bija tik
pārliecinošs, kaut kas, ko šie cilvēki bija piedzīvojuši, bija tāds, no kā viņi neatteicās,
pat nāves priekšā stāvot. Viņus varēja izbarot zvēriem amfiteātrī, viņus varēja
sadedzināt uz sārta, bet viņi neatteicās no savas liecības.
Pagāja vēl divi gadsimti, bet kristietība pieauga – vajāta kustība, bez baznīcas ēkām,
bez daudz kā cita, kas šodien mums saistās ar kristīgo ticību. Viņiem pirmajos
gadsimtos nebija Jaunās Derības kanona, kādu mēs to šodien pazīstam, jo Svētā
Gara vadībā tas vēl tika veidots un rakstīts. Bet no 25 tūkstošiem pirmā gadsimta
beigās Kristus sekotāju skaits bija pieaudzis līdz 20 miljoniem ap 300. gadu.
Kā tas varēja notikt? Kā vajāta, nicināta kustība no 25 tūkstošiem, sākumā pat no 12
Jēzus mācekļiem var izaugt līdz 20 miljoniem?
LBDS bīskapa Pētera Sproģa svētruna.
Ja nu jūs ar Kristu esat augšāmcēlušies,
tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir
Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās
rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne
uz zemes lietām. Kol 3:1-2
Pirmās Lieldienas tika svinētas tad, kad
Jēzus Kristus bija augšāmcēlies, un kopš
tās reizes visas pārējās Lieldienas tiek
svinētas ne tikai tāpēc, ka Jēzus ir
augšāmcēlies, bet tāpēc, ka bija cilvēki,
kas kopā ar Kristu bija augšāmcēlušies.
Arī šodien mēs svinam Lieldienas un
baznīcas ir atvērtas tāpēc, ka cilvēki ir
piedzīvojuši, ko nozīmē augšāmcelta
dzīve, un saprot – es biju garīgi miris un
ar Kristu es esmu augšāmcēlies, man ir
jauns sākums.
Kad Kristus augšāmcēlās, Viņš kādu laiku
bija kopā ar saviem mācekļiem, bet
pavisam drīz tika uzņemts Debesīs. Jēzus
sacīja: “Tas ir labi, ka Es aizeju, jo aizgājis
Es jums sūtīšu Aizstāvi Svēto Garu,” un
kad Svētais Gars tika sūtīts, piedzima
kristīgā baznīca, pirmā draudze, no kuras
vēlāk veidojās daudzas citas draudzes.
Pirmo kristiešu radikālā liecība bija par
Kristus Augšāmcelšanos. Drīz vien viņiem
tas draudēja ar nāves sodu, taču viņu
piedzīvojums bija tāds, ka viņi bija gatavi
labāk iet nāvē, nevis noliegt Kristus
Augšāmcelšanos. Jo viņi bija sastapuši
Augšāmcelto Kristu.
Tieši tā kristīgā vēsts izplatās un Kristus
sekotāju skaits aug. Kādu pētījumu
aprēķini saka, ka pirmā gadsimta beigās
bija ap 25 tūkstošiem Kristus sekotāju
mazās pilsētiņās Palestīnā. Šie mazie
ciematiņi nebija nekas iepretī Romas
impērijas varenībai, bet tur kristietība

Kaut kas līdzīgs notika Ķīnā pagājušajā gadsimtā. Ķīnā strādāja un liecināja kristīgās
misijas, darbs gāja uz priekšu, un bija jau doma, ka ir ap kādi 2 miljoni kristiešu, kad
notika komunistiskā revolūcija. Pie varas nāca Mao Dzeduns, visi kristīgie misionāri
tika izdzīti ārā no Ķīnas, kristīgie vadītāji nogalināti vai iemesti cietumā, baznīcas
nodedzinātas vai atņemtas, Bībeles iznīcinātas un aizliegtas, sapulcēšanās un
dievkalpojumi aizliegti, par to draudēja ilgs laiks cietumā vai vienkārši nogalināšana.
Robežas tika aizvērtas. Pārējā pasaule labākajā gadījumā varēja tikai lūgt un domās
jautāt, kas tad tur būs palicis pāri no kristīgās liecības?
80. gadu sākumā atkal Ķīnas robežas kļuva atvērtākas, un daži kristieši jau varēja
iebraukt Ķīnā apskatīties situāciju. Viņi domāja, ka tur būs nedaudz novājinātu
pagrīdes kristiešu grupas, varbūt tur būs palikuši pāri daži kristieši.
Sākumā to visu pat nevarēja aptvert, bet kad dati tika savākti un informācija
apkopota, izrādījās, ka par spīti nežēlīgām vajāšanām kristiešu skaits Ķīnā no to 2
miljonu pārpalikuma, kas tika iedzīti pagrīdē vai nogalināti, bija pieaudzis līdz 60
miljoniem.
Kā tas varēja notikt?, Pētot un iedziļinoties, secinājums ir viens: vajāšanas no kristīgās
ticības atņēma nost daudz ko – tā sakot “kristiešiem šajās vajāšanās vajadzēja ceļot
ar vieglu somu”, bet šīs vajāšanas destilēja kristīgo vēsti līdz tās kodolam.
Lai arī viņiem daudz kā nebija, kas mums šodien saistās ar kristīgo ticību –
pielūgsmes grupas, baznīca, internets, kristīgas mājas lapas, grāmatas un nometnes,
tāpat nebija konfesijas, draudzes un tradīcijas, viņi bija satvēruši to pašu būtisko –
vēsts centrs bija – Kristus ir Kungs.
Viņiem tā nebija tikai teoloģiska patiesība, ko uzrakstīt baznīcā uz sienas, jo pat
nebija baznīcas, uz kuras sienas to varēja rakstīt, bet tā bija viņu pārliecība, un šie
kristieši vajāšanās šo centrālo principu tā izdzīvoja, ka visa viņu dzīve tika pakļauta
Kristus Valdīšanai. Viņi dzīvoja ar visu savu dzīvi pakļautībā Kristum kā Kungam.
Mums ir daudz kas no tā, kas tiem vajātajiem kristiešiem nebija. Tad, kad svinam
Lieldienas un sakām, ka Kristus ir Augšāmcēlies, mēs šajā tradīcijā atbildam – Viņš
patiešām ir Augšāmcēlies! Bet jautājums paliek, un lai Dievs dod, ka mēs to varam
pajautāt sev ar bijību Dieva priekša, bez kaut kādas garīgas pozēšanas – vai Kristus ir
manas dzīves Kungs? Vai Kristus ir VISAS manas dzīves Kungs?,
Vai varbūt tas ir kaut kas tāds, ko es tikai ZINU? Taču ar to ir par maz, jo pat velns
zina, ka Jēzus ir Kungs.
Vai tā ir patiesība, kas tiek izdzīvota visā manā dzīvē? Neviens jau no mums nevar
teikt – jā, es pilnīgi visā savā dzīvē to izdzīvoju, bet vai tā ir mana vēlēšanās? Vai tas ir
virziens, uz kuru es vēlos iet, ka Kristus ir Kungs pār VISU manu dzīvi? Pretējā
gadījumā dzīve kļūst tādu šizofrēniska.
Pirmais bauslis, ko Dievs deva, veidojot savu tautu par izredzētu tautu, pirmais no
desmit baušļiem bija – “Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā!” – tu nedrīksti
pielūgt elkus!

Vēlāk, kad komentētāji par to domāja, arī Mārtiņš Luters rakstīja,
cik tas ir tik svarīgs bauslis, jo redzi, mēs nekad nepārkāpjam
kādu citu bausli, vispirms negrēkojot pret šo.

Tas, ko tu dari templī, Dievam ir tik pat svarīgi kā tas, ko tu dari
gultā, ko tu dari virtuvē, ko tu dari skolā, ko tu dari atpūtā, ko tu
dari piektdienas vakarā un ko tu dari svētdienas rītā.

Jebkura cita baušļa pārkāpšana vai jebkurš cits grēks vispirms ir
šī pirmā baušļa pārkāpšana – mēs sākam kaut ko citu turēt
augstāk par Dievu.

Un tad, kad tu esi augšāmcēlies ar Kristu, – “Ja nu jūs ar Kristu
esat Augšāmcēlušies...”, tad nav vairs tāda “sekulārā” un
“sakrālā” dzīve, bet visa ir dzīve Kristū.

Piemēram, ja es kādam meloju, tad tas nav vienkārši tā – nu, bija
tāds vājuma brīdis, un es samelojos. Ja es kādam meloju,
pasarg Dievs!, tad tajā brīdī kāda cita cilvēka viedoklis man ir
kļuvis svarīgāks par to, ko par mani domā Dievs. Dievs jau tāpat
zina visu patiesību, bet man ir svarīgi, ko tie citi par mani domā
un es esmu gatavs pārkāpt bausli un sniegt nepatiesu liecību.

Tas, ko tu dari savās domās, Dievam ir tik pat svarīgi kā tas, ko
tu vēlies redzēt ar savām acīm, aizsniegt ar savām rokām,
dzirdēt ar savām ausīm, runāt ar savu valodu, un tas ,ko tu vēlies
darīt ar to, kas ir zem jostas vietas.

Kad es kļūstu ļoti agresīvs un sakaitināts par to, ka kāds izsaka
kritiku par mani, un es metos sevi aizstāvēt un uzbrūku šim
cilvēkam ar atbildes kritiku, un sāku dusmot un varbūt pat savās
dusmās esmu gatavs nogalināt, tad īstenībā es esmu pārstājis
ticēt. Varbūt teorētiski es joprojām zinu, bet es esmu savā sirdī
pārstājis ticēt, ka Kristus mani ir taisnojis un Viņš turpinās par
mani rūpēties, tādēļ man nevajag nodarboties ar atriebšanos un
savas reputācijas glābšanu.

Dievam tas viss ir vienādi svarīgi!
Kad tu esi augšāmcēlies kopā ar Kristu, tad visa tavs dzīve ir
sakrāla, jo Kristus ir Kungs un Viņš ir Kungs pār visu dzīvi, Viņš
nav Kungs par kaut kādu garīgo departamentu tavā dzīvē. Un
tad, kad tu esi augšāmcēlies kopā ar Kristu, tad visa tava dzīve ir
paredzēta kā pielūgsme, un pielūgsme jau nav tikai kopīga
dziedāšana. Tad, kad tu saproti, ka Kristus ir kungs pār visu
dzīvi, ne tikai to, kas notiek baznīcā, tad pielūgsme ir viss, ko tu
dari.

Viss ko tu dari jebkurā dzīves jomā – templī,
darbā, ofisā, gultā, virtuvē, atvaļinājumā, viss
ir Dieva pielūgsme, jo Kristus ir Kungs pār
visu dzīvi.

Kristus par mani gādā, bet tajā brīdī es sāku domāt, ka ar to ir
par maz, man ir jānāk Dievam palīgā. Ja katru reizi, kad
grēkojam, mēs sacītu – Dievs uzrādi man ar Savu Garu, kur bija
iemesls, tad mēs atrastu, ka tajā brīdī mūsu dzīvē bija ienācis
kāds elks, kuram mēs sākām kalpot un uzcēlām to augstāk par
Dievu. Reizēm to ir ļoti viegli pamanīt, reizēm tas nav tik acīm
redzami.
Vecās Derības likumu grāmatās dažādi likumi un norādījumi doti
tādā pilnīgi sajauktā secībā, kur, liekas, nav nekāda tādas
loģiskas. Liekas, it kā kāds šos norādījumus un likumus būtu
iebēris maisā, sakratījis un izbēris uz galda un tāpēc tie tādā
pilnīgi nesakarīgā secībā ir salikti. Tur ir norādījums, kā tev
pareizi uzvesties templī, kā tev pareizi pielūgt Dievu, nākošais –
kā rīkoties, ja sabatā tev iekrīt ēzelis akā, tad – kā audzināt
bērnus, un tad – par sievietes reproduktīvo veselību, kā pareizi
gatavot ēdienus un kādus ēdienus kopā nevajadzētu ēst, un ko
vispār nedrīkst ēst, tad vēl nākamais – kā apkopt laukus, ziedot
un rūpēties par nabagiem, un vēl daudz citas tēmas. Pirmajā
brīdī var likties, ka šie likumi ir pilnīgi haotiskā secībā viens pēc
otra, līdz mēs saprotam, ka īstenībā tur ir ļoti dziļa loģika, un,
proti, Dievs ar to mums parāda, ka Dieva acīs visa mūsu dzīve
Viņam ir svarīga.
Dievam neinteresē tikai kaut kāda tava “garīgā” dzīve, bet visa
tava dzīve, un mūsu dzīve jau ir tieši tāda – liekas: nesaistīti
momenti viens pēc otra, kuros mēs pieņemam lēmumus un
kuros mēs dzīvojam.

Viss ko tu dari jebkurā dzīves jomā – templī, darbā, ofisā, gultā,
virtuvē, atvaļinājumā, viss ir Dieva pielūgsme, jo Kristus ir Kungs
pār visu dzīvi.
Vecā Derībā ļaudis, kas saņēma šos likumus, dzīvoja
daudzdievības vidē, kur dažādi dievi tika pielūgti – katrai dzīves
sfērai savs dievs. Jēzus Kristus sludināja vidē, kur bija
daudzdievība, visa kristīgā draudze veidojās tādā vidē, bet
īstenībā nekas jau nav mainījies arī šodien – pasaule joprojām ir
ļoti garīga pasaule un pielūdz ļoti dažādus garus un elkus, tikai
dievu vārdi mainās.
Grieķiem un romiešiem bija savi dievi, savs Panteons – tur bija
kara dievs, mīlas dievs un skaistuma dievs, tirdzniecības dievs
un auglības dievs un kādu vēl tev vajag, tādu tu pats varēji
piedomāt klāt.
Teologs Tims Kellers raksta – “Mēs vairs fiziski nepielūdzam un
neklanāmies Afrodītes (skaistuma dievietes) tēla priekšā, bet
daudzas jaunas sievietes šodien sava izskata dēļ krīt depresijā,
līdz veidojas ēšanas traucējumi, lai tikai viņu izskats atbilstu
izsapņotajam priekšstatam, lai tikai viņas atbilstu noteiktam
standartam. Mēs vairs nekvēpinām vīraku Artemidas priekšā,
bet kad nauda un karjera tiek pacelta kosmiskos augstumos,
mēs pat veicam sava veida bērnu upurēšanas rituālu,
nostumjam malā ģimeni un bērnus, lai tikai gūtu panākumus
biznesā.”
Mēs varam par to šausmināties, bet Kapernaumā, kur Jēzus
sacīja vārdus: “Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to

nebūs uzvarēt.” (Mt. 16:18), ir vieta, ko sauca par “elles vārtiem”,
jo tur tika upurēti mazi bērni. Iztēlojoties to, kas šajā vietā notika,
mēs nodrebam no šausmām par tumsonību, bet padomāsim par
šodienu, kad nedzimuši bērni tiek upurēti panākumu, brīvības,
neatkarības, bagātības dieviem un to mēs vienkārši saucam par
abortu un medicīnu.

Elks parasti ir labas, Dieva
radītas lietas: darbs, veselība,
izskats, attiecības, bērni,
varbūt atpūta, daudz kas cits.
Elks ir radīta lieta, ko tu
ieliec Radītāja vietā.
Šodien mums ir tie paši elki, tikai viņu apzīmējumi ir mainījušies
un elki ir labāk paslēpušies. Ir panākumu un popularitātes dievs,
uz kuru altāra ir gatavi upurēt tik daudzi – un nestājies viņiem
ceļā!!! Ir romantiskās mīlestības dievs, kas bieži liek izvēlēties
starp mīļoto un paklausību Jēzum, jo vienā brīdī liekas – man
šķiet ar Jēzu man būs par maz, lai es būtu laimīgs, un diezin vai
Jēzus par mani parūpēsies. Stilu un modes dievs un tā tālāk.
Vesels Panteons – un šiem dieviem ir savi rituāli un savi tempļi –
lielveikali, plastikas klīnikas, sporta zāles, solāriji,
skaistumkopšanas saloni, stadioni, un, kā Kellers saka: “Mēs
dodamies izpildīt savus reliģiskos rituālus un pienesam savus
upurus, lai varētu turpināt baudīt pilnvērtīgu un laimīgu dzīvi.”
Un es jau nesaku, ka nav vieta sporta zālei, un, ja kādam patīk,
var jau arī iet uz solāriju, tikai tur no ādas vēža vajag uzmanīties.
Ne par to ir runa. Ja kādas no šīm lietām sāk pārņemt tavu
uzmanību, ja tas ir tas tavas dzīves upuris, ko tu pienes, ja ap to
sāk tava dzīve riņķot, tad tavā dzīvē vietu ir ieņēmis elks.
Daudzdievība arī šodien ir ļoti izplatīta un mēs – kristieši –
neesam no tās pasargāti, tāpēc Dieva Vārds, ko mēs lasījām,
saka: “Tiecieties pēc tā, kas Augšā, kur ir Kristus!” Tālāk šī pati
vieta runā par to, kas ir elku kalpošana un Pāvils to raksta
kristiešiem. Jo ar kristībām tavs ceļš vēl nebeidzas, šajā dzīvē ar
tās daudzdievību slēpjas dēmonisks spēks, viņi vilks tevi
atpakaļ, viņi gribēs tevi sasaistīt un viņi gribēs, lai tu savu dzīvi
sadali departamentos. Lai tev ir garīgā dzīve, kur tu daudz maz
tā labi izturies pret kristīgo vēsti, un tad tev ir dzīves jomas, kur
tev ir tā nav svarīga, jo tu esi atradis citu dievu, pēc kura
principiem tu vari dzīvot. Un Bībele saka – nedomā, ka tas uz
tevi neattiecas, tā būs cīņa visas dzīves garumā. Un tad, kad tev
liekas – tu esi uzvarējis vienu elku, tavā dzīvē var ienākt kāds
cits. Vienā brīdī tavs elks liek izskatīties garīgākam un
pazemīgākam par citiem, jo tādā veidā tu jūties, ka tu beidzot
kaut ko esi sasniedzis, taču tā ir garīga poza.
Elki jau nav tikai kādas koka vai akmens statujas, ko pielūdz
primitīvi cilvēki, kas neko jēdzīgāku nesaprot. Jau Ecehiēla 14:3
Dievs sacīja pravietim: “Cilvēka bērns, šie vīri ir ieslēguši savus
elkus savā sirdī...” Ne jau statujas viņi bija norijuši! Dievs saka:

“Jūs, celdami tos savu acu priekšā, apgrēkojaties...”, jūs
apgrēkojaties, skatoties uz tiem. Kaut kas tā piesaistīja šo
cilvēku uzmanību, ka kļuva kā elki un tas sagūstīja cilvēkus.
Elks parasti ir labas lietas, labas, Dieva radītas lietas: darbs,
veselība, izskats, attiecības, bērni, varbūt atpūta, daudz kas cits.
Elks ir radīta lieta, ko tu ieliec Radītāja vietā. Elks var būt jebkas,
no kā tu sāc sagaidīt drošību, piepildījumu un laimi, ko tu
īstenībā vari saņemt tikai no Dieva. Kad tu no radītas lietas
centies dabūt to, ko tikai Radītājs tev var dot, un kad tu ļauj tam
notikt, tad šī radītā lieta iegūst dēmonisku kontroli pār tevi, lai arī
bieži tas ir tā paslēpts, ka tu to nevari sazīmēt.
Tu to sāc ieraudzīt tad, kad Dieva Svētais Gars sāk darīt pie tevis
to darbu, par ko Pāvils raksta Kolosiešiem 3:10: “Novelciet veco
cilvēku un viņa darbus un uzvelciet jauno cilvēku, apģērbiet
jauno cilvēku, kas ir atjaunots atziņā pēc viņa Radītāja tēla.”
Varbūt tu saki: “Tas uz mani īsti neattiecas!” Ja tu tā joprojām
domā, tad padomā vēl! Iespējams, tu varētu nonākt situācijā, kur
cilvēki izsaka jēlības par Kristu, par Kristus mācību, un tu pat
varētu mierīgi varbūt pusstundu sēdēt un klausīties, un domāt –
nu, varbūt tā nevajadzētu runāt, bet nu es jau nebūšu tas, kas
lec gaisā teikt kaut ko viņiem. Bet ja šie cilvēki apšaubīs tavu
kompetenci tajā jomā, kur tu strādā vai tur, kur tev ir talants, un
ja viņi pateiks: “Tu neko nesaproti!” iespējams tevī būs tāāādas
emocijas(!!!) un tu metīsies pašaizsardzībā un pretuzbrukumā!
Jo tu nevari atļaut šiem cilvēkiem atņemt tev pārliecību par to, ka
tu to proti, ka tu esi talantīgs! Jo tajā tu esi sācis rast savu
piepildījumu, savu glābšanu, savu drošību, un to tu nevari ļaut
paņemt projām. Tādu piemēru varētu būt daudz.
Kristus ir Augšāmcēlies! Vai Viņš ir Augšāmcēlies tavā dzīvē? Vai
tava dzīve ir tik pilna ar elkiem, ka Kristum tur vienkārši nav
vietas?
Kas ir tavi elki? Es nejautāju – vai tie tev ir, bet – kas tie ir, kas
liek dzīvi sadalīt departamentos, kur katrā no tiem ir savi
principi? Mēs visi esam kārdināti dzīvot pēc tā saucamās
mozaīkas morāles, un es ar to nedomāju kaut kādu organizāciju
šeit Latvijā. Tā ir morāle, kas sastāv no gabaliņiem, tu mierīgi vari
dzīvot harmoniski un katrā jomā piekopt citus principus un citu
godīgumu. Ģimenē – pēc viena standarta un draugu pulkā, kur
no tevis sagaida ko citu – pēc citiem, un biznesā – atkal pēc
citiem likumiem.
Bībele saka – tas ir grēks un tā ir daudzdievība.
Kas ir tavi elki?
Mums visiem tie ir. Kā tos identificēt lai mēs varētu Kristus Spēkā
tos uzvarēt?
Tas pirmais jautājums varētu būt šis – Kas notiek tavā iztēles
pasaulē, kas mums visiem ir? Teologs Viljams Templs ir teicis :
“Tava reliģija ir tas, ko tu dari ar savu brīvo laiku vienatnē.”
Respektīvi, nevis tas, ko tu dari svētdienās pulksten desmitos vai
divos, ir tava reliģija, bet tas, ko tu dari ar savu brīvo laiku
vienatnē, citiem vārdiem sakot, tavas dzīves patiesais dievs ir
tas, uz ko tavas domas aizplūst, kad nekas cits neprasa tūlītēju
uzmanību. Tai brīdī, kad nav jāatbild telefona zvani, jādara kaut
kas, jākārto, jāatbild e-pasti, jāpilda mājas darbi vai jāpabeidz
kādi projekti darbā, tai brīdī, kur tu vari būt vienatnē. Uz kurieni
tad sāk aizplūst tava iztēle?
Kur visbiežāk aizplūst tavas domas un sapņi? Vai tas ir Dievs un
Valstības lietas vai varbūt – ko man vēl vajadzētu uzvilkt mugurā
un kā man vajadzētu izskatīties, un ko es varētu mainīt savā stilā,
lai es izskatos foršāka vai foršāks. Vai – ko es varētu darīt, lai es
varētu nopelnīt vairāk vai kā es varētu izdarīt tā, lai es varētu tikt
augšā pa kaut kādām karjeras kāpnēm un tā tālāk, un tā tālāk.

Ja pie kādas no šim lietām vienmēr aizplūst tavas domas, tad tā
tavas dzīves domu un fantāziju upes gultne, pa kuru tavas
domas un tavas fantāzijas atkal un atkal aizplūst kā ūdens par
vieglāko pretestības ceļu uz to vienu vietu. Kas ir tā vieta?

Tā ir mūsu nepieciešamība – skatīties uz augšu, jo ar
apņemšanos – es tā vairs nedarīšu, būs par maz. Ar grēksūdzi,
kas ir balstīta bailēs, būs par maz. Jo tad, kad mēs savus grēkus
izsūdzam savās bailēs, tad īstenībā mēs nožēlojam grēka sekas.

Kas ir tā vieta, kur tev patīk kavēties savās domās, jo, par to
domājot, tu gūsti tādu prieku, tu gūsti tādu atdusu, tu jūties tā,
kā Evaņģēliju piedzīvojis, tur tu jūties drošībā, tur tu jūti, ka tev ir
jēga, ja tas tev būs.

Teiksim, ja es esmu sastrīdējies ar kādu, man ir nepatīkami, un
es saku – piedod, man ir žēl, bet bieži vien es tajā brīdī nožēloju
grēka sekas un nevis grēka sakni. Un bailēs mēs nenožēlojam
grēku, bet mēs sākam žēlot sevi, ka mums tagad būs jāizdzīvo
grēka sekas.

Un otrs jautājums: kur tu vislabprātāk tērē savu naudu?
Varbūt daudzi teiks – tas nav mans jautājums, jo naudas man
nav! Bet mums visiem ir jomas, kur mēs ļoti nelabprāt šķiramies
no naudas, un ir jomas, kur mēs labprāt atdotu visu naudu, kas
mums ir, lai tikai iegūtu, redzētu, dabūtu.
Ja Kristus ir tavs Kungs, tu ziedosi savu dzīvi Viņam un tu
meklēsi, kā dot arī savus līdzekļus Dieva darbam. Tu to darīsi ar
apbrīnojamu prieku un nemeklēsi vairāk iemeslus, lai dotu
mazāk, tu meklēsi vairāk iespējas, lai tu varētu dot no sevis
vairāk.
Bet ko tas pasaka par mani, ja es tik viegli varu tērēt savu naudu
savam hobijam, savam nākošajam projektam, kāds varbūt tur
izskatam, kāds būtu gatavs visu atdot un vēl kredītu paņemt, lai
tikai dabūtu to mašīnu, kurā viņš izskatīsies vairāk, nekā viņš ir,
un tajā pat laikā var būt tik grūti dot un ieguldīt savu dzīvi tajā,
kas ir Dieva darbs.
Un ja kādam liekas, nu šis naudas jautājums vienalga attiecas uz
tiem, kam ir darbs un tie, kas joprojām par spīti krīzei ir biezie,
tad tu vari paspēlēt tādu spēli, ko daudzi cilvēki ir spēlējuši –
iztēlojies, ka tev ir miljons. Vai varbūt tev vajag lielāku summu,
iztēlojies, ka tev ir vairāki miljoni, miljards, manis pēc.
Un kur tad tavas domas kavējas? Vai tu ar prieku iztēlojies un
plāno, ko tu ar šo naudu varētu izdarīt Dieva darbā, kā tu varētu
veicināt Evaņģēlija izplatīšanos, kā tu varētu celt Dieva draudzi,
vai tu vienkārši tādā vainas izjūtā savās domās noziedo desmit
procentus, lai tev paliek deviņdesmit procenti, un tad tev domas
raisās ātrāk un sirds pukst straujāk, un acis mirdz?
Kur iet tavas domas? Kur aizplūst tavas domas, kur visvieglāk
plūst tava nauda? Ko tu visvairāk baidies pazaudēt? Kas ir tas,
ko Dieva Gars tev uzrāda?
Dieva Vārds saka Kolosiešiem 3:5: “Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas
pieder zemei, netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un
mantkārību” un tad Dieva Vārds saka: “tā ir elku kalpība.” Tie
nav vienkārši grēki, nu sanāca, nu tur tā bišku palaidu vaļīgāk un
gadījās.
Nē, tā ir elku kalpība!
Katrs grēks, katrs baušļa pārkāpums sākas ar pirmā baušļa
pārkāpšanu. Dievs pēkšņi nav Dievs pār visu tavu dzīvi. Tu
Viņam esi atvēlējis tikai kaut kādu savas dzīves departamentu.
Ko darīt tālāk?
Redziet, ar vienkāršu atzīšanu savā lūgšanā, ka tas tā ir, būs par
maz, lai kaut kas mainītos.
Ar emocionālu Lieldienu solījumu tā vairs nedarīt arī būs par
maz.
Dieva Vārds, ko mēs lasām, saka: “Tiecieties pēc tā, kas Augšā”,
ja tu esi ar Kristu augšāmcēlies! Man nav pamata apšaubīt ne
par vienu no jums, ka jūs nebūtu ar Kristu Augšāmcēlušies.
Dieva Gars ir jūs apzīmogojis, Viņš ir jūs izredzējis! Un tad Dieva
Vārds saka: “Tiecies pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas
paaugstināts pie Dieva labās rokas!” Savas domas, savas
fantāzijas, savu iztēli vērs uz augšu, ne uz zemes lietām, vērs uz
augšu! Citā vietā sacīts – ja mēs dzīsimies pēc Debesu Valstības,
pārējās lietas tiks piemestas.

Alternatīva grēknožēlai bailēs ir grēknožēla, kas nāk no tā, ka tu
redzi, cik brīnišķīgs ir Tas, kas ir Augšā.
Ka tu redzi, cik brīnišķīgs ir Kristus.
Un tad, kad tu ieraugi, un apzinies – Kristus, Visvarens Svēts
Dievs, ir gatavs nomirt apkaunojuma pilnā nāvē manis dēļ.
Neviens cilvēks nebūtu gatavs to darīt manis dēļ, neviens cilvēks
to nespētu un neviens cilvēks to nebūtu gatavs darīt manis dēļ.
Vēl jo vairāk, kurš gan to darītu manis dēļ, ja tas cilvēks
patiesībā, līdz galam zinātu kāds es esmu, uz ko es esmu
spējīgs.
Kristus, Visvarens Dievs, Svētais ir to izdarījis to manā un tavā
vietā!
Vai ir kaut kas brīnišķīgāks tavā dzīvē?
Vai ir kaut kas skaistāks, vērtīgāks tavā dzīvē?
Nu nav taču! Tāpēc izmaiņas var notikt un elki mūsu dzīvē var
atkāpties. Nevis tad, kad mēs sakām: “Es centīšos tā vairāk
nedarīt, es mēģināšu labāk dzīvot, saņemšos, pacelšu sevi aiz
kurpju šņorēm, turēšos.” Tad nekas nemainās. Bet kad tu savas
domas vērs uz augšu un kad tu ieraugi, cik skaists ir Kristus, cik
brīnišķīgs Viņš ir, cik apbrīnojams Viņš ir. Un tad tu nožēlo nevis
grēka sekas, bet tu ieraugi, cik pretīgs ir grēks un cik pretīgi ir
elki.
Un tu jautā sev: “Kā pēc visa tā, ko Dievs manā dzīvē ir darījis,
vienā brīdī es varēju būt tik stulbs, ka es sāku klanīties citu elku
priekšā?”
Kāds ir Kristus tavā dzīvē?
Kad tu pacel savas domas uz Augšu, ko tu tur ieraugi?
Vai tu ieraugi kaut ko, kas ir pārāks par tavu dzīvi, kas ir
vērtīgāks par tavu dzīvi, kas ir tavas mūžības, kas ir tavas dzīves,
kas ir tavas nāves vērts?
Redziet, pirmie kristieši kaut ko tādu bija atraduši.
Kristieši Ķīnā kaut ko tādu bija atraduši, nekas viņus nevarēja
apturēt, un tāpēc, ka liecība vairs nebija kaut kas tāds, kas
skanēja tikai svētdienās baznīcā, bet tā tika izdzīvota visā dzīvē.
Kristīgā vēsts izplatās ar neaptveramu ātrumu, bez visa tā, kas
mums šodien ir kristietībā, bez daudz kā no tā, tāpēc, ka Kristu
sastapušie cilvēki ir sapratuši, cik vērts, cik skaists, cik
neatkārtojams, cik vienreizējs ir Kristus, kas ir Augšā.
Nolieksim galvas lūgšanā.
Debesu Tēvs, paldies, ka Tu sūtīji savu Dēlu, paldies, ka Tu sūtīji
Jēzu Kristu par katru no mums personīgi!
Jēzu Kristu, paldies, ka tad, kad Tu esi manas dzīves Kungs,
mana dzīve top vesela un visa mana dzīve var būt kā pielūgsme!
Palīdzi, ka mēs varam pacelt savu skatu uz Tevi, un atrast savā
ikdienā to pareizo brīdi un iespēju un laiku, lai pieaugtu apbrīnā
pret Tevi par Tavu varenību, par Tavu žēlastību, par Tavu
skaistumu.
Tev lai Gods un Slava Jēzus Kristus Vārdā. Āmen.

Tautas grēku
nožēlas diena
“Mana tauta, kas ir pēc Mana vārda
nosaukta, tad pazemosies un pielūgs un
meklēs Manu vaigu, un atgriezīsies no
saviem ļaunajiem ceļiem, tad Es viņus no
debesīm uzklausīšu un piedošu viņu
grēkus, un dziedināšu viņu zemi.”
(2. Laiku 7:14.)

Tas bija aicinājums Latvijas Dieva tautai,
visu konfesiju draudzēm un to mācītājiem
šī gada 2. aprīlī vienoties kopīgā grēku
nožēlas un Dieva pielūgsmes
dievkalpojumā. Visi tika aicināti meklēt
Dieva vaigu, zemoties grēku nožēlā,
meklējot grēku piedošanu un sagaidot
mūsu zemes dziedināšanu. Grēku
nožēlas dienu ievadīja 3 dienu gavēnis.
Šis notikums bija unikāls pasaulē un
Latvijā – visu konfesiju draudzes bija
gatavas apvienoties un iestāties par savu
tautu, savu zemi Latviju.
Mēs ticam, ka mūsu tauta var piedzīvot
Jesajas grāmatā 61. nodaļā apsolīto, ka
Dievs dziedinās sagrauztas sirdis Latvijā,
pasludinās apcietinātajiem atsvabināšanu
un saistītajiem pilnīgu brīvību. Dievs
iepriecinās visus noskumušos Latvijā,
piešķirs galvas rotu pelnu vietā, dos
prieka eļļu sēru drēbju vietā un atjaunos
sagrautās posta vietas.
2. aprīlī, piektdienā, notika visu konfesiju
kristiešu pulcēšanās pie Jēkaba
katedrāles (pie Saeimas laukuma),
Vecrīgā, kur visi tika aicināti pārdomāt un
lūgt par Dieva dotajiem baušļiem,
ielūkojoties dvēseles spogulī. Tad visi
devās ekumēniskā Krusta–grēku nožēlas
ceļā, noslēdzot to Doma laukumā.
Pulksten 15:00 Rīgas Doma baznīcā
norisinājās starpkonfesionāls grēku
nožēlas un Kristus krusta nāves
pagodināšanas dievkalpojums, kurā
piedalījās arī mūsu bīskaps Pēteris
Sproģis.
2. aprīļa vakarā visas draudzes tika
aicinātas turēt atvērtas savas baznīcas

durvis, lai ticīgie var vienoties lūgšanās
visu nakti. Par Lūgšanu nakti un vienu no
vietām, kurā norisinājās nakts lūgšanas,
stāsta vasarsvētku draudzes “Cerība”
mācītājs Jānis Sadovskis.
Naktī no 2. uz 3. aprīli notika Lūgšanu
nakts “Šajā naktī
debesis vaļā”, kas
noslēdza Grēku nožēlas
ciklu (3 dienu gavēnis–
Grēku nožēlas diena–
Lūgšanu nakts).
Lūgšanu naktis Latvijā
notiek kopš 2008. gada
decembra, un šī bija jau
astotā nakts, kad visas
kristīgās konfesijas
vienojas lūgšanā par
Latviju, mūsu zemes dziedināšanu un
garīgo atmodu, atsakoties no sava miega
un komforta Radītājam par godu.
Dievs mūs ir radījis dažādus un devis
iespēju izvēlēties sirdij tuvāko konfesiju
un draudzi, tomēr Viņš sagaida mūsu
pazemību un vienotību gan Dieva vaiga
meklēšanā, gan gavēnī, gan grēku
nožēlā, gan lūgšanās, jo ir ielicis mūs šajā
zemē ar atbildību par to.
2. aprīļa Lūgšanu naktī piedalījās vairāk
kā 26 draudzes visā Latvijā un vairākas
draudzes Igaunijā (plus tās draudzes, kas
nebija reģistrējušās, kas varētu būt trīs
reizes vairāk), un šī kustība pamazām
izvēršas par visas Baltijas vienotu
lūgšanu. Tas ir Svētā Gara darbs mūsu
zemē un Dieva žēlastība pār Latviju. Ar
Latvijas Kristīgā radio atbalstu Lūgšanu
nakts notikumos iespējams ņemt
līdzdalību ikvienam radioklausītājam.
Lūgšanu naktī draudzē “Cerība” piedalījās
7 mācītāji, 3 slavēšanas grupas un vairāk
kā 120 dažādu konfesiju un draudžu
locekļi no visas Latvijas. No plkst. 10
vakarā līdz 7 no rīta notika individuāla
Dieva vaiga meklēšana, Dieva slavēšana,
personīgo un tautas grēku nožēlošana,
lūgšanas un aizlūgšanas par Latviju,
Valsts prezidentu un viņa kundzi, garīgo
atmodu, palīdzību un dziedināšanu mūsu
zemei un cilvēkiem.
3. aprīlī turpinājās aizlūgšanas visā
Latvijā. Pusdesmitos vakarā notika
pulcēšanās Doma laukumā uz
ekumēniska ugunskura aizdedzināšanu.
Pie ugunskura notika ticīgo pulcēšanās,

lūgšanas, pielūgsme Dievam un Dieva
Vārda sludināšana. Visiem bija iespēja
paņemt uguni no ugunskura, lai
simboliski nestu to tālāk pasaulē. Visi, kuri
vēlējās, varēja piedalīties nakts
dievkalpojumā Rīgas Doma baznīcā.
Par godu Kristus augšāmcelšanās
svētkiem un Grēku nožēlas dienas
Latvijā nobeigumam vairāki simti
kristiešu svētdien, 4. aprīlī, pulcējās
īpašā pielūgsmes un pateicības
koncertā Rīgas draudzē “Labā Vēsts”.
Slavas un pielūgsmes koncertā
uzstājās vairāki Latvijā pazīstami
kristīgie mūziķi, kā arī vakara laikā tika
radīti vairāki mākslas darbi par godu
Dievam.
“Šis vakars ieies vēsturē,” īpaši uzmanību
vēršot uz Dieva darbiem Latvijā, koncerta
atklāšanā teica draudzes “Labā Vēsts”
mācītājs Andrejs Čebotarjovs. Kā vakara
atklāšanas signāls un simbolisks
atgādinājums par izpirkšanas upuri un
brīvību Kristus augšāmcelšanās spēkā
tika pūsta šofāra.
“Liels prieks pasaulei, Jēzus ir dzīvs!” Kā
pirmie uz pielūgsmes koncerta skatuves
kāpa dziedātājs Valters Gleške un
slavēšanas grupa no kristiešu draudzes
“Prieka Vēsts”.
“Lai atnāk Tava valstība, Tavs prāts lai
notiek,” dziļā pielūgsmē un pateicībā Tam
Kungam klātesošos vadīja mūziķis
Kaspars Ezeriņš ar draugiem.
Vakaru turpināja mūziķis Viktors Isajevs
ar pavadošo grupu. Un pateicību par
Kristus upuri caur krustu un Viņa
augšāmcelšanos slavas un pielūgsmes
dziesmās izteica arī saksofonists Artis
Gāga, dziedātāja Marnie Hoover un
mūziķis Valdis Indrišonoks. “Lai mana
dziesma ir Tev tīkama smarža, kas pie Tava
troņa paceļas. Lai Tava sirds staro tēvišķā
priekā un par Saviem bērniem līksmojas!”
(pēc www.maranathamusic.lv
informācijas)
Turpināsim lūgt un pateikties Dievam par
mūsu zemi, Latviju, par to, ko Viņš ir mums
apsolījis un jau piepildījis. Turpināsim lūgt,
lai Dievs arvien vairāk apvieno brāļus un
māsas Kristū visā zemē, lai arvien mazāk ir
atšķirīgā, bet vairāk kopīgā. Lūgsim, lai
arvien vairāk dvēseļu tiek glābtas un
atpestītas, lai pār Latviju tiek atraisīta
Debesu valstība ar spēku. Lai mūsu zeme
un tauta ir kā patīkama Kristus smarža Viņa
troņa priekšā. Pateiksimies un pielūgsim
mūsu vareno, uzticamo, mīlestības pilno
Dievu – Tēvu, Dēlu un Svēto Garu – mūžīgi
mūžos!
Materiālu sagatavoja LBDS izpilddirektore
Inga Ziņģe-Pupiņa
Foto: www.maranathamusic.lv

Ļaut, lai Dievs lieto
7. un 8. maijā Pestīšanas
templī notika īpaši
sievietēm veltīta
konference. Tajā vairāk
nekā 600 sieviešu
ikdienas dzīvei un darbam
iedrošināja Dorotija
Selebano, Pasaules
Baptistu alianses Sieviešu
apvienības (BWAWD)
prezidente. Viņa ir
uzaugusi Dienvidāfrikā
aparteīda apstākļos, kā
melnādainā sieviete ir
izbaudījusi gan
pazemojumus, gan ierobežojumus un tomēr
neatlaidīgi cīnījusies par izglītību sev un saviem
sešiem bērniem. Pēc sava vīra, mācītāja, pāragrās
nāves smagi strādājusi, lai apgādātu ģimeni. Kaut arī
Dorotija ir ļoti noslogota un daudz paveic, viņa
atkārtoti uzsver, ka ir tikai instruments Dieva rokās un
bez Viņa spēka ir vāja un neaizsargāta. Sarunā
“Baptistu Vēstnesim” Dorotija stāstīja par savu
aicinājumu un mūsdienu kristīgo sieviešu situāciju
visā pasaulē.
Jūsu darbs dod iespēju pārredzēt norises visos
kontinentos. Kas, jūsuprāt, ir kristīgu sieviešu lielākie
izaicinājumi mūsdienās?
Nodarbinātība un pretrunas starp ikdienas darba dzīvi un
pienākumiem draudzē. Sievietes mūsdienās iegūst labu
izglītību, virzās augšup pa karjeras kāpnēm, dara
atbildīgus darbus, savukārt, nonākot draudzē, viņas ir
svētdienas skolotājas, virējas un dara citus tamlīdzīgus
darbus. Tas sevī ietver izaicinājumu, jo nereti sievietēm ir
pat lielākas spējas un kvalifikācija būt par draudzes
finanšu direktoru vai būt citā atbildīgā pozīcijā.
Otrs izaicinājums ir aizņemtība sekulārajā darbā.
Rezultātā cieš sieviešu iespēja pilnībā iesaistīties Dieva
darbā. Mēs varam nodarboties ar citām lietām, bet
jāsaprot, ka mūsu galvenais uzdevums ir aizsniegt citus
cilvēkus un ka Dieva darbam būtu jābūt prioritātei. Tas
nenozīmē atstāt savu darbu novārtā, bet ir jāmeklē un
jāatrod līdzsvars starp maizes darbu un kalpošanu.
Situācijā, kad sieviete ir sieva, māte, noslogota darbiniece
un tad vēl aizņemta ar pienākumiem draudzē,
neizbēgami kaut kas cietīs. Un visbiežāk no sievietes
aizņemtības cieš tieši darbs Dieva druvā.
Jūs arī konsultējat laulību jautājumos. Kas visvairāk
apdraud laulības un ģimenes stabilitāti?
Modernajai sievietei kopumā ir grūti būt pakļāvīgai, bet
vīrietis tieši to no viņas sagaida – uzklausīšanu un
ieklausīšanos. Sievietes bieži grib un pieprasa vienlīdzību
– mēs abi vienlīz daudz strādājam, man nav jāvergo
vīram. Jāatzīst, ka nereti šāda nostāja rada daudz
problēmu. Jo kas gan ir laulība, ja ne mīlestības un
atbalsta sniegšana? Tas ir komandas darbs vienotībā un
savstarpējās diskusijās, nevis konfliktos un cīņās. Laulībā
abiem jābūt ieguvējiem, tā ir jābūvē kopīgi. Lēmumi, kas

tiek pieņemti, nerēķinoties ar otra laulātā viedokli, ved uz plaisām un
attālināšanos. Un risinājumu es redzu vienīgi sarunā, kurā var atklāt
otram to, kas nomāc un sāpina, un kopīgi meklēt risinājumu.
Dienvidāfrikā, no kurienes es nāku, šķiršanās rādītāji aug dramatiskā
ātrumā. Āfrikā vīrietis jo īpaši grib, lai sieviete viņam pakļautos, bet tieši
Āfrikā sievietes šobrīd arvien vairāk izjūt savas tiesības tikt uztvertām
par vienlīdz vērtīgu sabiedrības daļu. Nopietna problēma melnādaino
sabiedrībā joprojām ir izpirkuma maksa, kad vecāki par meitu prasa
topošajam vīram lielas naudas summas, un rezultātā jauna ģimene
sākas bez naudas līdzekļiem situācijā, kur sieva ir nopirkta, pat ja abi ir,
piemēram, izglītoti mediķi. Tāpat problēmas rada zulu etniskajā grupā
izplatītā daudzsievība, kur sliktu piemēru sabiedrībai rāda Dienviāfrikas
prezidents, kurš tikko apprecēja jau trešo sievu. Tā ir sieviešu
izmantošana un pazemošana – likt dalīties ar savu vīru ar citām
sievietēm un akceptēt, ka vīram ir bērni ārpus laulības. Sievietes to
negrib akceptēt, un arī tas noved pie daudzu laulību šķiršanas.
Kā ir ar situāciju draudzē?
Diemžēl daudz nepareizību redzam arī draudzēs visā pasaulē. Ir
dzirdēts par mācītājiem, kuri izšķiras un apprec citu sievieti no tās
pašas draudzes. Kāds gan piemērs viņš ir citiem draudzes vīriešiem?
Būt par kristīgu vadītāju, līderi nozīmē ne tikai mācīt, bet arī kalpot par
paraugu. Arī mūziķa devumu draudzē Dievs svētī tikai tad, ja viņa dzīve
ir Dievam patīkama. Mūzikā un sludinātajā Vārdā mēs pienesam
Kungam slavu, bet, ja darām to netīrām rokām, tad kā gan lai Dievs to
svētī? Ja mūsu dzīve neatbilst tam, ko sludinām, kāpēc gan lai kāds
neticīgais tajā klausītos?
Minējāt, ka šī gada jūlijā jūs prezidentes pienākumus nodosiet
tālāk citai vadītājai. Kas ir bijuši jūsu darba gaišākie brīži?
Tādu ir daudz. Visbrīnišķīgākie brīži ir tad, kad varu redzēt un dzirdēt
sievietes sakām: “Es esmu atteikusies no savas vecās dzīves un
pieņemu Dieva mīlestību,” un “Dievs ir runājis uz mani caur jums.” Tie
ir smaidi un sirsnīgas atkalsastapšanās.
Tāpat mani vienmēr iepriecina arī aktīvais sieviešu apvienību darbs visā
pasaulē, visos kontinentos. Mēs esam instrumenti dzīvā Dieva rokās.
Viņš lieto mūs tā, kā vēlas. Un es nepārstāju pateikties, ka Viņš mani
izvēlējies Savam darbam, ka Viņš mani vada ar Savu roku. Cilvēki
visos kontinentos mīl Dievu. Pat tie, kuri dzīvo grēkā, patiesībā vēlas,
kaut viņi varētu darīt pareizās lietas. Viņiem tikai vajadzīgs kāds, kurš
vada, uzmundrina, dod padomu, pamudina. Ejiet pie vājajiem
cilvēkiem un sakiet: “Dievs tevi mīl, tu esi svarīgs! Pamēģini uzticēties,
piedzīvo jaunu dzīves kvalitāti, tu vari tikt Dieva lietots!” Tā ir bijusi
mana vēsts visā pasaulē, kur man bijusi iespēja uzrunāt cilvēkus kā
BWAWD prezidentei. Dievs var mūs lietot, ja vien mēs atļaujam Viņam
to darīt.
Baptisma kustība Latvijā šogad svin 150 gadu jubileju. Ko jūs
novēlētu visu baptistu draudžu ticīgajiem šajos svētkos?
Es iedrošinu: celieties kājās un drosmīgi ejiet ārā pie cilvēkiem, kuriem
izmisīgi vajadzīgs Dievs, un pastāstiet viņiem par Jēzus skaistumu!
Cilvēki mīl Dievu, bet viņiem vajag kādu, kurš pasaka, kā nākt Viņam
tuvāk. Pēc “Cerības festivāla” vai pat pirms tā – sāciet mirdzēt pasaulē,
sāciet runāt! Ticiet man – pasaule ir izsalkusi pēc evaņģēlija.
Interviju sagatavoja Anda Vaiča

Kā ziņo aculiecinieki...

1. maija sestdiena Rīgā bija piepildīta ar dažādiem notikumiem
un aktivitātēm, bet, kā ziņo aculiecinieki, īpaša intensitāte tika
novērota tieši Lāčplēša ielas rajonā.

mūzikas dzīvē unikāls gadījums – minētais mūzikls iestudēts
2009. gada vasarā vienas nedēļas laikā mūziķu nometnes
“Būsim kopā” ietvaros.)

Agrā rīta saule centās izspraukties caur Lāčplēša ielas dzīvojamo
namu pagalmiem, palīdzot atvērties tām drosmīgajām pienenēm,
kas izlauzušās pat caur asfaltu, un sasildīt mazo kaķēnu, kurš
saimnieka cienīgā gaitā pastaigājās gar tobrīd vēl klusajām
Baptistu Savienības nama durvīm.

Kamēr abos Lāčplēša ielas galos skanēja mūzika un dziesmas,
saule tuvojās pusdienas laika atzīmei, pienenes košumā
sacentās ar sauli, pulkstenis nozvanīja divpadsmit un vējš,
ievilcis elpu kārtējam pūtienam, apstājās jau kuro reizi šodien.

Vējš sirdīgi purināja koku zarus tuvīnajā skvērā un dzenāja
vakardienas avīzes eksemplāru pa nelielo stāvlaukumu un tad…
Saule izbrīnā sāka sildīt tiešām pavasarīgi, vējš uz mirkli
pārtrauca savas rotaļas un kaķēns tik tikko paguva ieskriet
blakus pagalmā, kad no dažādām pusēm uz Lāčplēša 37
steidzās lielāki un mazāki bērnu pulciņi – zibēja svētku tērpi,
skanēja līksmi smiekli, skolotājas centās neatpalikt. Ja arī kāds
pirms tam šaubījās, vai šī ir pareizā adrese, tad viss uztraukums
pazuda – esam īstajā vietā.
Jau 12. gadu 1. maijs ir diena, kad kopā pulcējas bērni no visām
Latvijas baptistu draudžu svētdienas skolām, lai vienotos
skanīgās kora dziesmās, priecētu klausītājus arī ar individuāliem
priekšnesumiem, vienkārši satiktu sen neredzētus draugus, un
kādiem tā ir arī viena no retajām iespējām viesoties Latvijas
galvaspilsētā.
Pulksten 10:00 sākas kopmēģinājums, un uz Semināra draudzes
skatuves viena pēc otras kārtojas draudžu svētdienas skolas:
Aizpute, Cēsis, Grobiņa, Jelgava, Mazsalaca, Priekule, Rīga,
Užava…, arī Lielupes vidusskolas un Salaspils 1. vsk. dziedātāji,
kopā 250 bērni no 27 vietām.
Ar vienotu uniformu – spilgti zaļiem krekliem – izceļas
Vaiņodnieki. Ar dzīvesprieku un skanīgu balsi izceļas ikviens, un,
šķiet, diriģenti – Ēriks Ešenvalds, Dace Freivalde, Lidija Ēce – ir
apmierināti ar sniegumu.
Pēc kopīgas dziedāšanas varam ieskatīties Ešenvaldu ģimenes
ikdienā – caur dziesmu un lūgšanu, tāpat priecājamies par
lieliem un maziem Jelgavniekiem, Salaspils meitenēm un citiem
čaklajiem, kas papildus “obligātajam” kora repertuāram
sagatavojuši arī kādu muzikālu dāvanu pārējiem.
Tajā pat laikā Pestīšanas tempļa telpās Lāčplēša 117 skan
vijoles, trompetes, flautas, bungas…, pa gaisu lido spilveni,
uzmanīgāks vērotājs pamana arī trīs medicīnas darbiniekus. Kas
tad nu?!! Izrādās, ka uztraukumam nav pamata, jo šeit diriģentu
Māra Dravnieka, Jāņa Ansona, citu muzikālo pedagogu un
režisoru vadībā apmēram 50 bērni – orķestra dalībnieki un solisti
– mēģina Kathy Hill mūziklu “Viņu redzēsim”. (Latvijas bērnu

No jumtu galiem bija redzams pārsteidzošs skats – ceļš no
Lāčplēša 37 atgādināja krāsainu upi: tur viss lielais bērnu pulks
devās uz Pestīšanas templi, lai pēc mēģinājuma kopā ar orķestri
un pēc garšīgām pusdienām vienotos brīnišķīgā svētku
noslēguma koncertā. Šajā mirklī tiešām pilnīgi vietā ir dziesmas
vārdi: “Dieva spožā gaismā soļojam, Dieva mīlestībā dzīvojam,
Dieva spēkā esam stipri mēs!”
Pēc dažām stundām koncerts izskanējis, mūzikls nospēlēts,
ziedi pasniegti. Noguruši, bet laimīgi visi atvadās – līdz nākošam
gadam!
Varam tikai pateikties Dievam par talantiem un spējām, ar kurām
Viņš apvelta ikvienu no mums.
Anita Mešķe, Rīgas Vīlandes draudzes svētdienskolas vadītāja

Lai atbalstītu Svētdienskolu apvienības darbu, lūgums
savus ziedojumus un gada iemaksas veikt Latvijas Baptistu
draudžu savienības subkontā:
LBDS, Reģ.nr. 90000085765,
AS Swedbanka – LV75HABA0551025782043
Pateicamies draudzēm un privātpersonām par ikvienu
ziedojumu!

No 28. aprīļa līdz 1. maijam Rīgā Mateja baznīcā notika jaunu draudžu
dibināšanas konference “Izaicinājums”.
Šajā konferencē
piedalījās dažādu
draudžu un konfesiju
pārstāvji – visi, kuri
deg par jaunu
draudžu dibināšanu
vai arī vēlējās ko
vairāk par to uzzināt.
Konferenci atklāja
LBDS bīskaps Pēteris
Sproģis ar īsu uzrunu,
kurā atkal atgādināja,
kāpēc un cik svarīgi ir
dibināt jaunas draudzes – lai aizsniegtu tos cilvēkus, kuri nespēj pārkāpt pāri
barjerām, ko paši kristieši ir radījuši – kur caur reliģisko tradīciju un citu labu un
kristīgu lietu prizmu Debesis vairs nav tik viegli saskatāmas.
Viņš itin drosmīgi visus kristiešus salīdzināja ar zosīm, bet arī zosis ir dažādas:
ir mājas jeb pieradinātās zosis, kurām itin nekā netrūkst – ne barības, ne
drošas paslēptuves briesmās, tām ir spārni un tās priecājas par tiem, bet...
nekad savas dzīves laikā tos tā arī nelieto. Savukārt ir meža jeb savvaļas zosis,
kuru dzīve, salīdzinot ar mājas zosu dzīvi, ir daudz grūtāka, bīstamāka – tomēr
tās nebaidās izmantot spārnus, kuri zosis spēj aiznest, kurp vien tas
nepieciešams, dod tām spēju lidot, sasniedzot arvien jaunus apvāršņus. Tāpat
ir kristieši, kas savas Dieva dotās spējas – spārnus – tikai plivina, dižojas ar
tiem, bet nekad tā pa īstam nelieto.
Konferencē “Izaicinājums” ikviens varēja sevi pārbaudīt un pavisam citā
gaismā ieraudzīt vienkāršo, bet tajā pašā laikā tik izaicinājuma pilno māku
riskēt un uzdrošināties lietot Dieva spēku ikdienā.
Galvenie konferences runātāji bija divi ārvalstu
lektori. Džonijs Vudrovs no Lielbritānijas ir
filozofjas doktors un jaunu draudžu dibinātājs
starptautiskā draudžu dibināšanas tīklā “The
Crowded House”. Cēzars Kalinovskijs no
Vašingtonas štata ASV arī ir draudžu dibinātājs
un viens no vecajiem draudžu kopienu kustībā
“Soma Communities” Takomas pilsētā.
Runātāju galvenais mērķis – ļaut kristietim pašam
izvērtēt, cik svarīgs un nozīmīgs viņa dzīvē ir
Jēzus aicinājums: “Ejiet un dariet par mācekļiem
visas tautas...” Tas, nenoliedzami, ir viens no svarīgākajiem un jēgpilnākajiem
kristieša uzdevumiem – darīt citus par mācekļiem, par tādiem, kas spētu atkal
citus darīt par mācekļiem.
Konferencē tika īpaši uzsvērts, ka tomēr svarīgākais ir personīgās attiecības ar
Dievu – tas ir visa pamatā, jo tavi mācekļi ņems piemēru no tevis – ja tu mīlēsi
Dievu, cienīsi savu ģimeni, apkārtējos, ja tu ik dienas pavadīsi laiku
sadraudzībā ar Dievu, mācīsies no Viņa Vārda, ja tu sludināsi un no tā
nekautrēsies, arī viņi darīs tāpat.
Misionārs – tā nav profesija, tam būtu jābūt katra kristieša dzīvesveidam 24
stundas diennaktī. Man ļoti patika minētais piemērs: kā būt misionāram,

strādājot par datordizaineru? Vienkārši! Dievs tev
ir devis ofisu, pilnu ar nekristiešiem, kuriem
jāierauga Jēzus! Tev pat ir savs krēsls, galds un
dators! Jūs kopā strādājat, sarunājaties, esat
kafijas pauzēs, varbūt pat izklaidējaties vai
sportojat – ikvienā situācijā, sarunā un darbībā tu
vari liecināt, gan ar darbiem, gan vārdiem, un
Dievs tev par tavu misionāra darbu vēl piedevām
lieliski samaksā – ar tavu datordizainera algu!
Tieši tāpat arī visās citās dzīves jomās – lai arī
kāda situācija un joma tā nebūtu – caur ikvienu
no tām mēs esam aicināti būt misionāri, mācekļi,
kalpi un viena ģimene. Dievs katru no mums ir
ielicis savā vietā, lai tur būtu par Viņa Vārda
vēstnesi. Vai mēs tam spējam noticēt – tas droši
vien ir atkarīgs no mūsu pašu attiecībām ar
Dievu. Tomēr tas ir Izaicinājums. Vai arī ar to
saprotot, ka IZ JUMS aicina Dievs.
Materiālu sagatavoja Ilze Mitāne

Man prieks, ka šajā “Izaicinājuma” konferencē
bija iespējams būt visai mūsu grupai, kas
pēdējos trīs mēnešus nākam kopā, lūdzam un
meklējam Dieva padomu, kā aizsniegt jaunus
cilvēkus Kristum Valmieras pilsētā. Domāju, ka
vislielākais izaicinājums no visa dzirdētā bija tieši
tādiem kristiešiem kā man – ar daudzu gadu
kristieša stāžu un pieradumu pie tā, kā draudzei
jāizskatās. Tas ir tas mājas zosu komforta režīms.
Jāsaka, ka šīs konferences tēma man nebija
nekas unikāli jauns, jo runātāji bija dzirdēti
iepriekš, kā arī BPI studiju kursi par jaunu
draudžu nepieciešamību un misionālu draudzi
māca diezgan daudz. Taču man tagad nav grūti
saprast, kāpēc Jēzum tik ilgi bija jāatkārto
mācekļiem viens un tas pats, jo patiesa sekošana
Viņam prasīja pilnībā pārvērtēt to, par ko sakām:
“Bet tā taču neviens nedara!” Dīvaini, ka Kristus
pavēle nest evaņģēliju apkārtējiem ir savā būtībā
tik vienkārša, bet mēs to saucam par
izaicinājumu, radikālu kristietību un izjūtam kā
kaut ko nereālu.
Konferences “Izaicinājums” visas lekcijas tika
safilmētas un ir atrodamas www.jaunasdraudzes.
lv. Es patiešām ieteiktu draudzēs šīs video
lekcijas kopīgi noklausīties (piem., vienu lekciju
nedēļā) un tad savstarpēji pārrunāt, ko jūs varētu
darīt, lai jūsu draudze vēl vairāk varētu saukt sevi
par Jēzus sūtītiem misionāriem.
Valters Mitāns, Mazsalacas draudzes
sludinātājs

LBDS Kongress un
Latvijas baptistu
150 gadu
jubilejas svinības
Godātie draudžu darbinieki!
LBDS Padome ir nolēmusi Latvijas baptistu 7. Dziesmu svētkus un
baptistu 150 gadu pastāvēšanas Latvijā jubilejas svinības rīkot šī
gada 26.–29. augustā Ventspilī un tās apkārtnē. Šo svinību
ietvaros sestdien, 27. augustā, no plkst. 9:00 līdz 16:00
norisināsies LBDS Kongress.
Kongresa darba sēdes plānotas 27. augustā Ventspils baptistu
dievnamā, Platā ielā 13. Kongresa tālākā norise un baptistu 150
gadu jubilejas svinības norisināsies gan OCV basketbola hallē,
gan Ventspils baptistu dievnamā, gan arī teātra namā „Jūras
vārti”.
Vispusīgu informāciju par plānotiem pasākumiem, pasākuma
programmu, nakšņošanas iespējām, kā arī prezentācijas video
par Latvijas baptistu 150 gadu jubilejas svinībām un Latvijas
baptistu 7. Dziesmu svētkiem Ventspilī varat aplūkot atsevišķi
izveidotā mājas lapā www.lbds.lv/baptistiem150
Lūdzam iesūtīt šādu informāciju:
1. Kongresa delegātu un viesu sarakstu – līdz 30. jūnijam.
Šajā sakarā atgādinām delegātu un viesu ievēlēšanas kārtību:
- ja draudzes locekļu skaits ir mazāks par 50 – 1 delegāts;
- ja draudzes locekļu skaits ir lielāks par 50, tad no katriem
pilniem 50 – 1 delegāts, no atlikuma, kas ir 25 un vairāk, – vēl 1
delegāts;
- papildus no katras draudzes, neatkarīgi no locekļu skaita, –
vēl 1 delegāts;
- viesu skaits nedrīkst pārsniegt pusi no delegātu skaita (ja kādai
draudzei ir sludināšanas vietas ārpus dievnama un tā vēlas
palielināt viesu skaitu, lūdzam savlaicīgi darīt to zināmu LBDS
kancelejā);
- aprēķini jāizdara, ņemot vērā draudzes locekļu skaitu uz 2009.
gada 1. janvāri.
Lūdzu, neaizmirstiet ievēlēt savu garīdznieku! Garīdzniekam
jātiek ievēlētam vispārējā kārtībā.
Saskaņā ar LBDS Satversmi pilntiesīgi Kongresa delegāti bez
ievēlēšanas ir LBDS bīskaps, LBDS Padomes, Revīzijas un
Nominācijas komisijas locekļi, bīskapi emeritus, kā arī LBDS
Padomes goda locekļi.

dievkalpojumā pie Užavas upes. Lūdzam iesniegt šo cilvēku
sarakstu, norādot vārdu, uzvārdu.
3. Līdz 2010. gada 1. augustam aicinām iesūtīt lūgšanu
vajadzības, kuras mēs varētu pieminēt 27. augusta Lūgšanu
vakarā. Aizlūgšanas sūtīt uz e-pastu lugsana@lbds.lv
4. Priekšlikumus par LBDS Kongresa darba kārtībā iekļaujamiem
izskatāmiem jautājumiem jāiesniedz rakstiski Padomei līdz 2010.
gada 12. jūlijam.
5. Kongresa darba kārtību LBDS Padome paziņos līdz 2010.
gada 26. jūlijam.
Kongresa dalības maksa.
Delegātiem un viesiem, kas piedalīsies LBDS Kongresā 2010.
gada 28. augustā, dalības maksa ir Ls 5,00. Dalības maksā
iekļautas kongresa sagatavošanas izmaksas, pusdienas,
materiāli, kafijas pauzes, komunālie maksājumi, skaņas un
gaismas aprīkojums, ziedu kompozīcijas.
Kongresa dalības maksu lūgums ieskaitīt LBDS kontā: LV03
UNLA 0002 0007 01314 vai samaksāt savlaicīgi LBDS kasē līdz
2010. gada 15. augustam ar norādi – LBDS Kongresa
dalībnieku iemaksas.
Aicinām visus aizlūgt par komandu, kas uzņēmusies organizēt
šogad šo vērienīgo pasākumu, par visām organizatoriskajām
lietām, lai tās viegli kārtojas, arī par finansiālajām lietām, kā arī
par pašu Kongresu un 150 gadu jubilejas svētkiem un Koru
festivālu, lai īpaša Dieva žēlastība, vadība un Viņa laipnība ir
visas šīs četras dienas.
Svētku organizatori būs pateicīgi par katru jūsu priekšlikumu,
ideju, kopdarbības piedāvājumu vai cita veida atbalstu!
Kristus mīlestībā –
Žanna Drūnese, LBDS izpilddirektore
Šogad 26. – 29. augustā svinēsim notikumus, kuri ir aizsākuši
mūsu – baptistu – darbu 150 gadu atpakaļ, kad Latvijā, Kurzemes
jūrmalā, dzīvojošie ticīgie, meklējot dziļāku un patiesāku izpratni
par Dievu un Bībeli, nonāca pie Adama Gertnera formulētā
atzinuma: “Nu es saprotu, kas man jādara, nu es zinu, uz ko es
stāvu,” – un to realizēja pirmajā bībelīgajā pagremdē Mēmelē.

Kongresa delegātu un viesu sarakstu lūgums atsūtīt uz LBDS
kanceleju pa pastu Lāčplēša ielā 37, Rīga, LV-1050 vai e-pastu
kanceleja@lbds.lv līdz 2010. gada 30. jūnijam.

Būsim vienoti lūgšanās, lai šīs svinības un Dziesmu svētki stiprinātu
ikviena Latvijas un latviešu baptista ticību un piederības apziņu.
Vēl vairāk – lai šie notikumi būtu liecība līdzcilvēkiem, ka Dievs
aizskar un maina cilvēku sirdis arī šodien.

2. Draudžu mācītājus un priekšniekus lūdzam atsūtīt informāciju
līdz 2010. gada 1. augustam par kristāmo skaitu, kas tiks kristīti

Ventspilnieki, gan baptistu draudzē, gan pilsētas ļaudis, kuri
darbojas viesu uzņemšanas jomā, jau gatavojas sagaidīt katru

viesi, kurš ieradīsies uz Latvijas baptistu
150 gadu jubilejas svinībām un Latvijas
baptistu 7. Dziesmu svētkiem.

Sestdienas rīta cēliens dziedātājiem paies
neatlaidīgos, smagos, tomēr ticam, ka
patiesu prieku dodošos mēģinājumos.

Ar pilsētas Domes atbalstu esam
vienojušies par iespēju koncertus
organizēt moderni iekārtotā teātra namā
“Jūras vārti” un plašajā Olimpiskā centra
“Ventspils” basketbola zālē.

Šīs dienas pēcpusdienā visi ceļi – gan to,
kuri kārtīgi izdziedājušies, gan to, kuri rītu
veltījuši jūrai vai pilsētas apskatei, – ved
uz Bērnu pilsētiņu, jo tur plkst. 15:00
notiks koncerts “Būsim kopā!”. Tā
dalībnieki ir bērni, bet aktīvi atbalstītāji un
klausītāji būsim mēs visi!

Svētku atklāšanas koncerts. Latvijas
baptistu draudžu Diriģentu koris atskaņos
dziesmas, kuru komponistus ceram
redzēt šajā koncertā. Tas būs ļoti īpašs un
pirmreizējs notikums. Vispirms jau tāpēc,
ka pirmo reizi būs apvienojušies diriģenti,
lai dziedātu kopīgā korī. Otrkārt, koncertā
klāt būs šo dziesmu autori – mūsu
baptistu draudžu muzikālie darbinieki,
kuri kalpo Dievam ar to dāvanu, ko viņi ir
saņēmuši no Dieva. Un kurš gan var
pateikt un izmērīt, cik liels ir to cilvēku
skaits, kurus uzrunājušas dziesmas, kas ir
ļoti vienkāršas, bet ar lipīgu melodiju, un
cik ir to, kurus aizsniedz augstas raudzes
muzikālā kvalitāte, mūzikas varenība un
krāšņums. Katrai dziesmai ir sava vieta,
kalpojot Dievam. Katram komponistam ir
sava vieta, kalpojot Dievam. Koncerts
notiks ceturtdien, 26. augustā, plkst.
19:00 teātra namā “Jūras vārti”.
Piektdiena, 27. augusts, ir diena, kad
baptistu baznīcā jau plkst. 10:00
pulcēsies Latvijas Baptistu draudžu
savienības Kongresa delegāti un viesi.
Lai arī Kongresa darba laiks nav ilgs,
tomēr delegātiem būs jāpieņem vairāki
nopietni lēmumi. Viens no tiem – ir jau
pagājuši četri gadi, kopš vēlējām LBDS
bīskapu. Tātad šajā jubilejas Kongresā
notiks arī bīskapa vēlēšanas.
Jauniešu koncerts sāksies piektdienas
vakarā, 27. augustā, plkst. 19:00. Vēl nav
pieņemts lēmums, vai izmantot vienu no
Latvijā modernākajām koncertzālēm
“Jūras vārti”, vai rīkot koncertu vienā no
pilsētas brīvdabas estrādēm. Arī šis ir
viens no jautājumiem, par kuru aicinām
lūgt. Jauniešiem būs iespēja kopīgi
dziedāt gan Kora darbnīcā apgūtās, gan
kādas jaunas dziesmas, un ļoti ceram, ka
koncertā būs arī viesi no citām zemēm.
Baptistu baznīcā jeb vietā, kuru no visām
pilsētas būvēm visvairāk sajūtam kā
savējo, piektdien, 27. augustā, plkst.
21:00 pulcēsimies Lūgšanu vakarā, lai
no jauna piedzīvotu, cik labi ir zemoties
pie Kristus krusta, un, esot māsu un brāļu
sadraudzībā un kopībā, tomēr sajustu
īpašu personīgu tuvību ar Jēzu! Būt grēku
nožēlā un būt pielūgsmē par dāvāto
brīvību no kalpošanas grēkam. Būt sava
nespēka atzīšanā, lai svinētu Dieva spēka
piepildījumu.

Sestdienas vakarā, 28. augustā, plkst.
18:00 Ventspils Olimpiskā centra
basketbola hallē svinēsim Latvijas
baptistu 7. Dziesmu svētku koncertu.
Gatavosimies un lūgsim, lai šie svētki ir
stiprinājums katram, kas sevi apzināmies
par daļu no Dieva ģimenes, un
gatavosimies un lūgsim, lai šis ir brīdis,
kad Dievs caur dziedātājiem un
sludinātājiem runā uz tiem ļaudīm, kuri
būs nākuši, lai klausītos dziesmas.
Lūgsim, lai Dievs sagatavo dziedātājus un
mūziķus būt atvērtiem tam, kā Dievs viņus
gribēs lietot, lai aizsniegtu ventspilniekus
un viesus.

izgatavojuši silikona aprocītes un
atstarotājus, kuri atgādinās vajadzību
aizlūgt par mūsu draudžu darbu, par
līdzcilvēkiem, par svētkiem Ventspilī un
par citām aizlūgšanu vajadzībām. Ceram,
ka īpaši jaunieši, uzlikuši šo aprocīti, to
valkās līdz svētkiem un arī pēc tam, lai tā
būtu kā atgādinājums atcerēties aizlūgt.
Zemāk pievienotas dažas no aizlūgšanu
vajadzībām.
ES LŪDZU
par esošo draudžu stiprināšanu;
par jaunajiem kristiešiem, kas tiks kristīti
Užavas upē;
par jauniešu drosmi un spēju apliecināt
savu Glābēju;
par dziedātāju un mūziķu attieksmi: mēs
pasludinām Kristu, ne sevi;
par attieksmi: lai sagatavojam ‘’kanālus’’
Kristus vēstij, nevis organizējam
pasākumu;
par svētku runātāju sirds attieksmi: mēs
apliecinām Kristu, krustā sisto;

Svētku kulminācija – Kristību
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu
pie upes, kurā notika pirmās baptistu
kristības Latvijā. Dievkalpojums sāksies
svētdien, 29. augustā, plkst. 12:00 Užavā.

par dalībnieku attieksmi: mēs lietojam
savu muzicēšanas prasmi pilnīgākai
Kristus mīlestības atklāšanai;

Esam centušies iezīmēt šī pasākuma
nozīmīgumu, skaistumu, interesantumu,
lai rosinātu katru baptistu būt kopā
jubilejas reizē tās dažādās iespējās.

par 150 gadu jubilejas pasākuma cilvēku
sadraudzību un vienotību Kristū.

Par svētdienas dievkalpojumu... Vai gan
būtu vajadzīgs vēl kas, ar ko ieinteresēt!?
Labi apzinoties, ka ne visiem ir fiziska
iespēja būt Užavā, tomēr ceru, ka nav
neviena, kurš negribētu būt Kristību
dievkalpojumā ar Svēto Vakarēdienu.

par ģimenēm, kas dzīvo trūkumā,
nabadzībā un badā;

Lai mūsu kopīgie svētki varētu notikt, ir
svarīgs katras draudzes un katra draudzes
locekļa garīgais, organizatoriskais un
materiālais atbalsts. Tāpēc lūdzam ikvienu
– lūdz!
Svētku organizatoru vārdā –
Pēteris Tervits, Ventspils baptistu
draudzes sludinātājs
ES LŪDZU
Apustulis Pāvils vēstulē efeziešiem saka:
“Es pateicos savam Dievam ik reizes, kad
vien jūs atceros, vienmēr katrā savā
lūgšanā par jums visiem ar prieku
aizlūgdams.”
Jāatzīst, ka dažkārt mums gadās par
kādām aizlūgšanu vajadzībām aizmirst.
Svētku organizatori ir pacentušies
atvieglot atcerēšanās procesu. Esam

par 150 gadu jubilejas pasākuma
organizatoriem;

ES LŪDZU

par savstarpēju palīdzību un nesavtību;
par draudžu sadarbību ar vietējām
pašvaldībām sociālo un ekonomisko
atšķirību mazināšanā;
par bērniem ar īpašām vajadzībām;
par sirmo ļaužu garīgo aprūpi.
ES LŪDZU
par esošo draudžu locekļu aktīvu
līdzdalību draudzes dzīvē un evaņģēlija
pasludināšanā;
par jaunu draudžu dibināšanu – 10 gados
100 jaunas draudzes;
par garīgo atmodu un grēku nožēlu
draudzēs;
par LBDS draudžu mācītājiem un viņu
ģimenēm;
par LBDS nozaru darbu un par LBDS
bīskapu un viņa ģimeni;
par LBDS izglītības iestāžu darbu.

Latvijas baptistu
150 gadu jubilejas svinību
un Latvijas baptistu
7. Dziesmu svētku Ventspilī
PROGRAMMA*
CETURTDIENA, 26. AUGUSTS
14:00 - 16:00

Jauniešu kora mēģinājums

Ventspils baptistu baznīca

15:30

Preses konference

16:00 - 18:00

Atklāšanas koncerta mēģinājums

Jūras vārti

19:00

Atklāšanas koncerts

Jūras vārti

PIEKTDIENA, 27. AUGUSTS
10:00 - 16:00

LBDS Kongress

Ventspils baptistu baznīca

10:30 - 14:00

Jauniešu kora mēģinājums

Jūras vārti (Bērnu pilsētiņa)

16:00 - 18:30

Dziesmu svētku kopkora mēģinājums

OCV basketbola halle

19:00 - 20:30

Jauniešu koncerts

Jūras vārti (Bērnu pilsētiņa)

21:00 - 23:30

Lūgšanu vakars

Ventspils baptistu baznīca

SESTDIENA, 28. AUGUSTS
10:00 - 14:00

Dziesmu svētku kopkora mēģinājums

OCV basketbola halle

12:00

“Būsim kopā” mēģinājums

Bērnu pilsētiņa

12:00 - 14:30

Mācītāju pusdienas

15:00 - 16:30

Bērnu koncerts “Būsim kopā”

Bērnu pilsētiņa

18:00 - 21:00

Dziesmu svētku koncerts

OCV basketbola halle

SVĒTDIENA, 29. AUGUSTS
10:30 - 11:15

Kora mēģinājums

Užava

12:00

Kristību dievkalpojums ar
Svēto Vakarēdienu

Užava

*Šajā plānā iespējamas nelielas izmaiņas un papildinājumi. Papildus vēl notiks
LBDS Nozaru pasākumi un dažādas citas aktivitātes.

Vēlēšanas LBDS Kongresā Ventspilī
LBDS Nominācijas komisija informē, ka šogad LBDS Kongresā
būs divi svarīgi vēlēšanu jautājumi. Svarīgākais balsojums būs
par LBDS bīskapu, jo jāievēl bīskaps nākamajiem 4 gadiem.
Saskaņā ar LBDS Satversmi bīskaps Pēteris Sproģis var tikt
atkārtoti ievēlēts uz vēl vienu 4 gadu pilnvaru termiņu. Otrs
būtiskais balsojums būs par LBDS padomi. Saskaņā ar
Satversmi jāpārvēl 1/3 LBDS Padomes uz 3 gadu termiņu.
Šogad pārvēlamie LBDS Padomes locekļi ir Haralds Bartkevičš
(Grobiņas dr.), Edgars Godiņš (Semināra dr.), Līvija Lāme
(Āgenskalna dr.), Dastins Pītersons (Madonas dr.). Aicinām
draudzes izteikt savus priekšlikumus Nominācijas komisijai

rakstiski, sūtot tos pa pastu līdz 2010. gada 30. jūnijam. Adrese:
Latvijas Baptistu draudžu savienība, LBDS Nominācijas
komisijai, Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011.Vai arī uz e-pastu –
peteris.eisans@lbds.lv vai arī rakstiski sazinoties ar kādu no
LBDS Nominācijas komisijas locekļiem. Šogad LBDS
Nominācijas komisijā darbojas: Viktors Abramovs (Jelgavas
krievu dr.), Mārtiņš Balodis (Liepājas Pāvila dr.), Pēteris Eisāns
(Rīgas Mateja dr.), Juris Grigs (Viesītes un Subates dr.), Jānis
Kalējs (Limbažu dr.), Andis Smelte (Dundagas dr.), Andrejs
Šterns (Rīgas Golgātas dr.).

Naktsmītņu piedāvājums
1. Olimpiskā centra “Ventspils” viesnīca
Lielais prospekts 33, Ventspils, LV-3601
www.hotelocventspils.lv
42 divvietīgi numuri; 22 trīsvietīgi numuri.
Atsevišķas gultas (ar gultas veļu), TV, duša un WC. Pieejams bezvadu interneta pieslēgums.
Cena svētku dalībniekiem Ls 8,- vienai personai par nakti.
OC “Ventspils” basketbola halle – atrodas blakus; baptistu baznīca – 1 km; teātra nams “Jūras vārti” – 2 km; jūra – 2,5 km.

2. Ventspils Augstskolas viesnīca
Inženieru 101a, Ventspils, LV-3601
Šogad remontēti 75 četrvietīgi numuri ar divām izolētām divvietīgām istabām. Atsevišķas gultas (ar gultas veļu), duša un WC.
Cena svētku dalībniekiem Ls 7,50 vienai personai par nakti.
OC “Ventspils” basketbola halle – 2 km; baptistu baznīca – 1 km; teātra nams “Jūras vārti” – 1 km; jūra – 1 km.

3. Piejūras kempings
Vasarnīcu 56, Ventspils, LV-3601
www.camping.ventspils.lv
Četrvietīgas mājiņas. Svētku dalībniekiem no cenas -5%.
Nr.
1

Pakalpojuma veids

Skaits gb.

Mājiņa “Aleja I” (ar pilnu aprīkojumu)

21

Cena diennaktī
LVL
40,00

2

Mājiņa “Aleja II” (ar daļēju aprīkojumu)

5

35,00

3

Mājiņa “Kāpa Lukss I” (ar pilnu aprīkojumu)

7

52,00

4

Mājiņa “Mētras” (bez aprīkojumu)

10

22,00

5

Gultas veļas komplekts

1

1,50

OC “Ventspils” basketbola halle – 4 km; baptistu baznīca – 1,5 km; teātra nams “Jūras vārti” – 1,5 km; jūra – atrodas blakus.

4. Naktsmītne
Seno laiku kopmītnes tipa iestāde.
Cena svētku dalībniekiem Ls 3,00 vienai personai par nakti.
Četrvietīgi numuri. Atsevišķas gultas (ar gultas veļu).
OC “Ventspils” basketbola halle – 2,7 km; baptistu baznīca – 1,5 km; teātra nams “Jūras vārti” – 0,5 km; jūra – atrodas blakus.

5. Ventspils 4. vidusskolas klases vai citas telpas
Nakšņošana uz grīdas ar saviem piepūšamajiem matračiem un guļammaisiem.
Cena svētku dalībniekiem Ls 1,00 vienai personai par nakti (iespējamas atlaides).
OC “Ventspils” basketbola halle – 1,2 km; baptistu baznīca – atrodas blakus; teātra nams “Jūras vārti” – 1,2 km; jūra – 1,5 km.

Pieteikšanās tabula atrodama www.lbds.lv/baptistiem150
Piedāvātās cenas ir spēkā tikai tad, ja naktsmītnes tiek pasūtītas centralizēti pie svētku organizatoriem.
Sīkāku informāciju šajā jautājumā sniegs Edgars Lapiņš, tel.: 29151219, vai Kristīne Tervite, tel.: 26081511.
Lūdzu, savus pieteikumus uz naktsmājām sūtīt uz e-pastu naktsmitnesventspils@gmail.com vai edgars.lapins@delfi.lv
Vietas rezervācija tiks apstiprināta, ja līdz 2010. gada 15. augustam būs veikta samaksa norādītajā kontā:
Latvijas Baptistu draudžu savienība
A/S Swedbank
Konts: LV11HABA0551025781934
Pārskaitījuma tekstā rakstīt: PAR NAKTSMĀJĀM (datumi, vārdi un uzvārdi)

Užava–Klaipēda–Ventspils
AutoFotoOrientēšanās
Kāpēc Užava–Klaipēda–Ventspils?
Ir grūti saprast, cik daudz uzņēmības, drosmes un galvenais jau
ticības bija nepieciešams mūsu baptistu celmlaužiem, lai dotos
uz Mēmeli (Klaipēdu) pie ticības brāļiem, lai tiktu kristīti atbilstoši
tai ticībai, kādu bija saņēmuši no Dieva, lasot Bībeli. Iespējams,
celmlauži izvēlējās tam laikam ātrāko un drošāko ceļu – pa jūru!
Tas būs divu dienu, 21. – 22. augusts, ceļojums ar aizraujošu
dažādu objektu meklēšanu un piedzīvojumiem. Sestdienas
vakarā, 21. augustā, sadraudzība ar Klaipēdas baptistu draudzes
ļaudīm, nakšņošana Klaipēdā, 22. augustā dievkalpojums
baznīcā, kurā notika pirmās latviešu baptistu kristības un tad
ceļš atpakaļ uz Ventspili.
Rezultāti tiks paziņoti kādā no jubilejas svinību pasākumiem.
AutoFotoOrientēšanās – kas tas ir?
Pamatuzdevums
Katru sacensību dienu 6–10 stundu (tiks precizēts sacensību
nolikumā) laikā dalībniekiem jāatrod kartē atzīmētie vai leģendā
aprakstītie punkti (kontrolpunkti) un tur jānofotografējas pie kāda
konkrēta objekta. Par katru atrasto kontrolpunktu komanda
saņem noteiktu punktu skaitu. Uzvar tā komanda, kura ir
savākusi vislielāko punktu skaitu (summā). Ja savākto punktu
summa vairākām ekipāžām ir vienāda, tad pirmo vietu iegūst
ekipāža, kura ir veikusi visīsāko maršrutu pēc auto odometra
(kilometru rādītājs tajā iekārtā ko saucam par spidometru).
Protams, lai būtu interesantāk, daži punkti netiks atzīmēti kartē –
lai tos atrastu, nāksies izpildīt kādu loģikas uzdevumu vai
uzdevumu, kura atrisināšanā jums palīdzēs Latvija baptistu
vēstures, šodienas vai Bībeles zināšanas. Sacensību gaitā
dalībniekiem būs jāveic arī kādi papilduzdevumi – krustvārdu
mīklas risināšana, leģendas brauciens, veiklības vai atjautības
uzdevums. Par šo uzdevumu paveikšanu tiek iegūti papildpunkti.
Atkarībā no kontrolpunkta atrašanas sarežģītības pakāpes
katram kontrolpunktam tiek piešķirta sava vērtība. Pavisam var
būt 60–80 vai pat 100 kontrolpunkti, kas izkaisīti pa visu
organizatoru uzdoto reģionu. Dalībniekiem tiek dota iespēja

apmeklēt daudzus ar baptistu vēsturi un šodienu saistītus
objektus, kultūrvēsturiskus pieminekļus, kā arī citas interesantas
vietas. GPS iekārtas pasākuma laikā izmantot aizliegts.
Kas nepieciešams?
Lai piedalītos sacensībās, nepieciešams: jebkāds satiksmei
atļauts vieglais pasažieru automobilis ar OCTA un TA, vismaz
divi ekipāžas locekļi (var arī vairāk – cik pieļauj CSN), katrai
ekipāžai – digitālais fotoaparāts ar tukšu atmiņas karti, vēlama
Karšu izdevniecības Jāņa Sēta konkrētā reģiona karte, jo
organizatoru izsniegtā ir ļoti smalka un bez definēta mēroga,
precīzs pulkstenis vai hronometrs, transportieris (dažreiz ir
jāaprēķina azimuti), ceļošanai derīgas pases (sacensību
starpfinišs būs Klaipēdā) un labs noskaņojums.
Norise
Norises dienā noteiktajā laikā un vietā dalībnieki ierodas,
reģistrējas un saņem visu nepieciešamo dokumentāciju – karti ar
atzīmētajiem punktiem, fotogrāfijas, uzdevumu aprakstu, kurā
viss izstāstīts – kas un kā jādara, kontrolkarti, dalībnieka numuru,
kas jāuzlīmē uz auto atbilstoši tiesnešu norādījumiem. Pirms
starta notiek dalībnieku sapulce, kurā organizatori vēlreiz izstāsta
sacensību plānu un atbild uz visiem dalībnieku jautājumiem.
Savukārt konkrētās vietas (kontrolpunkti), kas jāatrod, ir
safotografētas un arī tiek izsniegtas pirms starta. Dažas
fotogrāfijās redzamās vietas nav atzīmētas kartē, bet tās var
atšifrēt, skatoties kartē un saprotot mērogu, var izskaitļot, kur
šāds kontrolpunkts atrodas. Tur arī jāfotografējas.
Finišā jāierodas savā konkrētā minūtē kopš starta, jānodod sava
fotoaparāta atmiņas karte un jāpagaida, kamēr organizators to
pārkopē.
Rezultāti tiks paziņoti 29. augustā pēc dievkalpojuma pie Užavas
upes.
Vairāk informācijas par līdzīgiem pasākumiem
www.autofotoorientesanas.lv

Dievs dod
spēku un drosmi
Aivars Gaidžuns no Kauguru baptistu draudzes ir gados
vecākais Baltijas Pastorālā institūta students. Ieklausīsimies viņa
stāstītajā par savas dzīves gājumu un skatu nākotnē.
Aivar, pastāsti par savu dzīvi pirms Kristus!
Tā bija ļoti pasaulīga dzīve. Piedzimu neticīgā ģimenē, uzaugu
Rīgā. Šāda dzīve man bija apmēram līdz 48 gadiem. Biju
diezgan spēcīgās atkarībās, konkrēti, alkohola atkarībā. Dzīves
jēgas meklējumi sākās jau agrāk. Ilgāku laiku strādāju
“Latvenergo”, biju dežūrelektriķis. Meklēju dzīves jēgu, jo tāda
īsta pamata nebija. To, ka Dievs ir, to es apzinājos. Nāca brīdis,
kad sākās veselības problēmas un apnikums. Tajā laikā
mēģināju nodibināt ģimeni. Varbūt, ka arī būtu bijis labi, bet īsti
negāja – bērnu nebija. Kādu laiku nodzīvojām kopā, bet bez
tādas īstas jēgas, protams, ceļā stājās arī visas tās atkarības.
Kur padomju laikā cilvēks meklēja dzīves jēgu?
Mēģināju baznīcā iet svētkos – Ziemassvētkos, Lieldienās. Bija
posms, kad tas viss ļoti patika, un tad sapratu, ka dzīve tā vairs
nedrīkst turpināties. Pie atgriešanās noveda apziņa, ka tiešām
vajag kaut kādu pamatu. Man bija kāda brošūriņa mājās – ikreiz,
kad bija ļoti slikti, paņēmu to rokās, lasīju, bet neko nesapratu.
Šajā brošūriņā bija lūgšana. Pirms lūgšanas bija teikts, ka
jāatrod kāda klusa vietiņa savā dzīvoklī; tur es nometos uz
ceļiem, lūdzu, un Jēzus ienāca manā dzīvē. Uzreiz manī nekas
nenotika. Kaut kādā veidā manas acis tika atvērtas, asaras arī
bija. Bet pagāja vēl kādi gadi pieci, kamēr tā īsti pielēca. Tajā
laikā notika visādas lietas. Nāca dažādi pārbaudījumi. Es
sapratu, ka tas ir Dievs, kurš mani iemet šajos pārbaudījumos.
Es iekritu kanalizācijas šahtā, citu reizi ne no šā, ne no tā man
uzbruka nikns suns. Arī darbavietā radās problēmas. Es pieļāvu
kļūdu, bet, paldies Dievam, man nekas slikts nenotika. Tajā laikā
es sapratu, ka kaut kādā veidā tas ir Dieva darbs. Tad arī vairāk
sāku domāt par to savu lūgšanu, ko biju izteicis. Sapratu, ka
man pa īstam jāpieņem Jēzus. Vēlreiz nometos ceļos un sapratu,
ka man patiešām jāpieņem, ka esmu grēcinieks, lai Jēzus var
darboties manā dzīvē, lai Jēzus ir mans Kungs. To arī uzskatu
par savu atgriešanās brīdi.
Kas notika tālāk?
Tad es sameklēju Kauguru draudzi. Toreiz vēl turpināju dzīvot
atkarībās. Tad, kad sapratu, ka tas jāmaina, man atkarības tika
atņemtas kā ar roku. Pilnībā. Vienā momentā biju brīvs! Sāku
kalpot, tas man bija vajadzīgs. Ja salīdzina veco dzīvi ar jauno,
tā ir kā diena pret nakti. Tā ir pavisam cita dzīve. Dzīve ar Kristu
nav viegla, bet tagad ir mērķis – Debesu valstība. Tu vari
darboties un strādāt, darīt to darbu, kaut arī tas ir grūts.
Pastāsti, lūdzu, vairāk par savu draudzi!
Tad, kad sāku iet šajā draudzē, tur bija daudz cilvēku. Pašreiz
mums ir grūti – diezgan daudzi ir aizgājuši, cilvēki pārsvarā ir
pensijas vecumā. No deviņiem cilvēkiem, kas esam palikuši, pie
četriem ir jāiet mājās, jo viņi nevar patstāvīgi pārvietoties.
Pulcējamies dzīvoklī, un, tā kā esam palikuši tik maz, tad
tradicionālos dievkalpojumus vairs nenoturam, bet kopā lasām
Dieva Vārdu, lūdzam. Ir mazliet tāda nomāktības sajūta, bet
cerība, ka būs labāk, paliek vienmēr.
Kā tu saprati, ka Dievs aicina tevi kalpošanā?
Sapratu to diezgan interesantā veidā. Kādu gadu mums draudzē
nebija mācītāja. Bija brīži, kad nebija, kas aizvieto, un tad pašam
nācās visu darīt. Dievs tā arī bija domājis, ka man pašam tas
jādara, es tā to saprotu. Mani ievēlēja par draudzes

priekšsēdētāju, un reizēm man
vajadzēja vadīt dievkalpojumus. Es
agrāk biju no tiem cilvēkiem, kas sēž
pēdējā rindā. Runāšanas dāvanu
man nav, bet viss vienmēr sākas ar
pirmo reizi, un Dievs dod drosmi.
Mācītājs Jānis Lūsis mani
iedrošināja, ka es varu pateikt kādu
vārdu. Iesākumā biju uzrakstījis savu
svētrunu uz papīra un nolasīju. Vēlāk
palika arvien vieglāk un vieglāk, bet
nav pienācis tāds brīdis, kad pilnīgi
bez bailēm varu iet cilvēku priekšā.
Kā tu visvairāk gribētu kalpot Dievam?
Man patīk apciemot cilvēkus mājās. Īpaši patīk iet pie vecākiem
cilvēkiem. Bija tāds gadījums – uzzināju, ka mana bijusī sieva ir
ļoti slima. Es pie viņas gāju, centos stāstīt, ko man Dievs ir devis.
Gribēju to pašu viņai iedot, vēl Bībeli atstāju. Drīz pēc tam viņa
nomira. Man Dievs sirdī ielika, ka man jākalpo cilvēkiem, kas ir
šādās situācijās, iespējams, slimnīcā. To man visvairāk gribētos.
Kāda loma ir BPI šī sapņa piepildīšanā?
Šīs četras lietas, ko BPI uzsver, – raksturs, saturs, kompetence,
kultūra –, ja to visu apvieno, tad tur var iznākt kaut kas ļoti labs.
Viegli tas nav. Jūtu, ka Dievs kā ar āmuru man dzen iekšā kādas
lietas, īpaši disciplīnu. Bet tas ir vajadzīgs.
BPI nonācu pēc bīskapa Pētera Sproģa uzaicinājuma. Pēc tam
sekoja lūgšanas un pārdomas kopā ar Dievu. Sākumā domāju,
ka nespēšu. Laikam ejot, sapratu, ka to vajag, lai es varētu
vairāk nodoties un kalpot Dievam. Šis laiks nav viegls, ir tik
daudz informācijas! Visgrūtāk ir ar angļu valodu, kuru nekad
iepriekš neesmu mācījies. Visvairāk man ir palīdzējusi
sadraudzība – caur to saprotu, ka jādisciplinē sevi, ka ir jābūt
laikā. Pārējie puiši man ir vairāk kā audžubērni vecuma ziņā. Tas
ir interesanti. Mums nav nekādu domstarpību, arī sporta zālē
ejam kopā – vispār dzīvojam draudzīgi.
Kur tu redzi savu kalpošanu nākamgad?
Man ir doma kaut ko uzsākt tajā vietā, kur dzīvoju, – Ragaciemā.
Negribas arī pamest savu Kauguru draudzi, bet varbūt šīs lietas
var darīt paralēli. Ragaciemā ir baptistu tradīcijas, tur baptistu ir
pietiekoši daudz. Vai izdosies tur draudzi nodibināt – tas ir Dieva
rokās, bet daudz kas rāda, ka varētu izdoties.
Pastāsti, lūdzu, par savu sievu!
Ar sievu mēs iepazināmies, kad vēl bijām pasaulē, kaut gan viņa
bija vairāk pie Dieva. Ar sievu kopā gājām uz baznīcu, viņa gāja
luterāņu draudzē Dubultos. Viņa bija tas cilvēks, ar ko es kopā
pirmo reizi iegāju baznīcā. Man ir divi audžubērni. Sākumā sieva
ne pārāk atbalstīja manas studijas šeit, bet pašreiz ļoti atbalsta
ar lūgšanām un aizlūgšanām. Viņa saprata to, ka man ir jākalpo,
un kopīgi esam sapratuši, ka varētu veidot jaunu draudzi.
Aivar, kā par tevi var aizlūgt šajā laikā?
Šobrīd ir tāds aizņemts laiks, jo jācīnās vairākās frontēs –
mācībās, draudzē, ģimenē. Lai ir izturība. Ir brīži, kad ir
pagurums. Reizēm mācies un šķiet, ka nevari pietiekoši labi
izdarīt, un rodas satraukums. Tad eju pie Dieva padomu prasīt –
kādu pusstundu pavadu kopā ar Dievu, tad atkal viss nostājas
savās vietās un varu turpināt.
Interviju sagatavoja Vēsma Sandberga

Iesvinam
cerīgu vasaru!
Ja esi jauns un nedaudz traks, ieplāno laiku 5. jūnijā, lai
atbrauktu uz pasākumu, kas notiks Rīgā, kristiešu draudzes
“Prieka Vēsts” telpās (Bērzaunes ielā 6, Rīgā)! Pēc pasākuma
būs arī afterparty “Prieka Vēsts” pagalmā!
Pielūgsmes un draudžu jauniešu sadraudzības koncertā
uzstāsies grupa “Jorspeis”, kas savu pop-roka žanra skanējumu
bagātina ar folk un indi stila iezīmēm. Mūziķu apvienība pastāv
jau kopš 2007. gada, taču Plašākai publikai tā ir kļuvusi
pazīstama ar singliem “Beautiful”, “Debesis ir tuvu klāt” un
“Sākums”.
Uz skatuves kāps arī puiši no Man-Hu, kas savus instrumentus
loka roka, džeza, soul, tautas un blūza skaņās. Prasmīgu roku
pārvaldītais saksofons, taustiņi, lielisks vokāls un kopīgi radītā
mūziķiem patīkamā noskaņa. atsevišķa projekta saspēli 2005.
gada novembrī ir pārvērtis nu jau patstāvīgā un ievērības cienīgā
grupā.

Agija Kola no Vīlandes baptistu draudzes saka: “5. jūnijā es
noteikti būšu uz koncertu! Zinu, ka tur būs daudz jauniešu no
visas Latvijas, varēšu satikt draugus, iepazīties ar jauniem
cilvēkiem afterparty. Man arī ļoti patīk grupas, kas uzstāsies
koncertā! Tas noteikti būs pasākums, kas atklās vasaras saulaino
sezonu! To nevar laist garām!”

Pasākumā piedalīsies arī instrumentālā grupa “Vēstniecība”.
Grupas sastāvs ir plašs un priekšnesums – muzikāli
daudzveidīgs. Tās vadītājs, taustiņinstrumentālists, daudzu
dziesmu autors un aranžētājs Māris Riekstiņš teic: “Mēs
muzicējam tikai un vienīgi mīlestības dēļ! Tas, ko katrs no mums
piedzīvojis, satiekoties ar Jēzu, ir tik spilgts, krāsains un
vienreizējs, ka to nav iespējams paturēt tikai sev vien. Mēs
vēlamies, lai, klausoties šīs dziesmas, cilvēki piedzīvo un no
jauna pārdzīvo to pašu, ko mēs, – piedošanu, mieru, prieku un
spēku!”

Kārlis Kārkliņš no Vīlandes baptistu draudzes: “Ja cerība pazūd
vecam, tad viņš to var kompensēt ar pieredzi, bet gados jaunam
cilvēkam zaudēt cerību nozīmē zaudēt motivāciju, kas savukārt
nozīmē pārstāt augt. Katrs jaunietis grib un katram jaunietim vajag
augt, pilnveidoties, nospraust mērķus un tiekties tos īstenot. Tas
sākas ar cerību. Tas tā, gudriem vārdiem runājot. Bet 5. jūniju
gaidu ar nepacietību, jo vēlos vienkopus redzēt jauniešus, kuriem
ir cerība un kuri ir gatavi savu cerību līdzdalīt citiem. Protams,
laba mūzika un fantastiska atmosfēra arī nenāks par sliktu. :)”

Iespējams, ka viens no vispazīstamākajiem viesiem pasākumā
būs Valdis Indrišonoks ar grupu. Valdis ir sācis muzicēt jau 12
gadu vecumā, piedalījies neskaitāmos projektos ar pazīstamiem
Latvijas mūziķiem, muzicējis arī ārpus valsts robežām un kopš
1999. gada ierakstījis piecus soloalbumus, ne tikai latviski, bet
arī angļu mēlē.
Pasākumā piedalīsies arī citi mūziķi, kurus uzmeklējuši un
ieteikuši paši jaunieši. Programmu papildinās afterparty pēc
koncerta, par kuras atmosfēru gādās diskžokejs MC Paul un
“Prieka Vēsts” deju grupa. Pasākumā piedalīsies arī kristīgie
baikeri.
Pasākums tiek rīkots, lai dažādu draudžu jaunieši satiktos, viens
otru iedvesmotu un kopā lūgtu par saviem draugiem, tā
gatavojoties rudenī plānotajam “Cerības festivālam”.

Ainis, jauniešu komitejas dalībnieks un adventistu draudzes
mācītājs, piebilst: “Mani visu laiku uzrunā Jēzus aicinājums iet un
liecināt par Viņu un Viņa darbiem! “Cerības festivāls” pāri visam ir
pasākums, kas vēlas pagodināt Jēzu Kristu apkārtējo acīs, celt
garīgo līmeni sabiedrībā un pasludināt cerību, kas iespējama
caur Jēzu Kristu. Tas ir tas, uz ko mēs esam aicināti, tāpēc arī es
vēlos piedalīties šādā pasākumā un palīdzēt arī citiem iepazīt
Jēzus Kristus piedāvāto žēlastību un cerību.”
Šis koncerts ir lieliska iespēja iepazīties ar citiem jauniešiem no
visas Latvijas, kam sirds deg par evaņģēlija vēsti! Ieeja
pasākumā ir bez maksas.
Materiālu sagatavoja Elīna Belija

MISIJAS DARBA NOZARE

Kā aizdot
Dievam naudu

Draudzes pieteicas “Atvērto baznīcu dienām 2010”
Baznīcēku atjaunošanas fonda mājas lapā nu jau varam redzēt
trīsdesmit divas draudzes – gan luterāņu, gan baptistu –, kas
atsaukušās aicinājumam piedalīties pasākumā, kas notiks īsi
pirms Jāņiem – “Atvērto baznīcu dienas 2010”.
“Galvenais jau nav skaitlis, cik daudz draudžu pie mums
Fondā tiks pārstāvētas un cik baznīcu šajās dienās būs
atvērtas. Svarīgākais ir, ka šāds aicinājums dod iespēju
aizdomāties, cik tās ir pieejamas citiem. Tas var būt arī labs
pamudinājums vērsties pie pašvaldībām un meklēt kopīgu
sadarbības veidu vai atbalstu baznīcēku uzturēšanai, jo paši
dievnami, ēkas un vide ap tām jau nav tikai vienas draudzes
interešu objekts, tā ir kādas apdzīvotas vietas vēsture un rota,
unikāla vieta, ko mums kopīgiem spēkiem vajadzētu uzturēt,”
uzsver Baznīcēku atjaunošanas fonda valdes locekle Anda
Baraškina.
Aptuveni 300 luterāņu draudžu vidū situācija ar baznīcēku
uzturēšanu ir vērtējama kā ļoti dažāda un pat krasi atšķirīga.
Pilsētu un novadu centros esošās baznīcas lielākoties tiek
uzturētas labi, un, tā kā draudžu locekļu skaits tajās ir lielāks
nekā attālākos pagastos, tad arī vide ap tām tiek labi uzturēta
un sakopta. Grūtāk klājas mazākajās draudzēs, kur nelielais
baznīcā gājēju skaits nespēj ar saviem ziedojumiem segt ēku
uzturēšanas izmaksas. Tā novārtā, nokrišņu un laika zobam
pakļauti paliek ievērojami vēstures pieminekļi.
“Ēkas bez cilvēku klātbūtnes sabrūk, paskatieties, cik ātri tas
notiek ar pamestajām mājām. Dievnami vēl turas, bet to
esošais stāvoklis lieliski liecina par tuvējo iedzīvotāju
noskaņojumu kopumā un vietējās pašvaldības gribu uzturēt
kārtību savā zemē,” ir novērojusi A. Baraškina. ”Labam
iesākumam ir noderīga kaut vai talka, it īpaši jau pavasarī, kad,
apvienojot patīkamu sadraudzību ar lietderīgu darbu, var
panākt lielisku rezultātu.”
Kā jau informējām iepriekš, Baznīcēku atjaunošanas fonds
aicina četru Latvijas lielāko reliģisko konfesiju draudzes atvērt
savu dievnamu durvis 19. un 20. jūnijā no plkst. 8:00 līdz plkst.
20:00 ikvienam apmeklētājam. Fonds aicina mūziķus un
kultūras darbiniekus šajās dienās atbalstīt sava reģiona
baznīcas ar priekšnesumiem un mākslas darbiem, savukārt
pašvaldības un uzņēmēji tiek mudināti atbalstīt vietējās
baznīcas materiāli un finansiāli.
Ikviena draudze ir aicināta uzpost savu dievnamu un sagaidīt
viesus, šajās dienās organizējot izstādes, koncertus,
svētbrīžus un dievkalpojumus, lūdzot par mūsu Latviju, sevi un
līdzcilvēkiem. Pieteikšanās draudzēm un informācija par
pasākumu ir atrodama mājas lapā www.baznicekas.lv

Nesen man uzdāvināja grāmatu „Ko Jēzus nekad nedarītu
– aklo padarīt klibu“. Autors ir man personīgi pazīstams
Āfrikā kalpojošs ķirurgs, asprātīgs, gudrs, interesants un
izaicinošs. Dr. Maiku Džonsonu es satiku Kenijā Tenvekas
slimnīcā misijas brauciena laikā. Mūsu komandā bija daži
mācītāji, bet pārējie ārsti – ķirurgi, anesteziologs,
ginekologs, ortopēds. Tāpat kā šie atbraukušie, arī Maiks
kādreiz bija braucis misijas braucienos. Pēc kāda
brauciena viņš saprata, ka Dievs grib viņu lietot Āfrikā. Viņa
mācītājs pat mēģināja Maiku atrunāt: „Vai saproti, ka tur tu
nekad nenopirksi Jaguāru?“ Bet, ja esi sapratis Dieva
aicinājumu, tad nevari samierināties ar maziem mērķiem.
Grāmatas noslēgumā šāda īsa nodaļa.
Kā aizdot Dievam naudu
Kas iežēlojas par nabago, aizdod naudu Tam Kungam.
(Sal. Pam. 19:17.) Man patīk doma, ka es varētu Dievam
aizdot. Man vienmēr ir licies, ka Viņam jau tagad ir
pietiekami. Vai tas iespējams, ka man ir vairāk nekā
Dievam? Vai tiešām man Visvarenajam aizdot nedaudz
skaidrā naudā? Vai es lai ņemu procentus? Vai man prasīt
kādu ķīlu?
Uz šo Rakstu vietu es skatos misijas darba kontekstā.
Patiesībā, Dievs man ir augstus procentus maksājis. Oh, un
Viņš ir arī sagādājis ķīlu, Viņš to ir pakāris pie krusta! Un
procentus Viņš man izmaksājis brīnumos, ko esmu varējis
piedzīvot.
Dievs atsūtīja mani uz Keniju, lai es kļūtu bagāts. Viņš ir
apdāvinājis mani ar ģimeni. Kā bonuss man ir arī mana
lieliskā reputācija un cieņa. Ja būtu palicis mājās, tad būtu
nopelnījis vairāk. Kad atsaucos Dieva aicinājumam kalpot
nabagiem, tad es aizdevu naudu Dievam.
„Kas iežēlojas par nabago,“ saka Bībele. Ar iežēlošanos
vien nepietiek. Katrs jūtas slikti, kad redz citus ciešam.
Jēzus ne tikai iežēlojās, bet darīja kaut ko lietas labā. Mums
ir pavēlēts arī rīkoties. Es tev ieteiktu aizdot kaut ko Dievam.
Aizdod Dievam savu dzīvi.
Vai tava dzīve tiek saskaldīta sīknaudā? Vai tu strādā, guli,
iepērcies un atkal uz darbu? Tā ir daļa no dzīves, bet vai
negribētu būt daļa no kaut kā liela? Vai negribētu būt uz
lielās Dieva skatuves, kur tiek iespaidota nākotne un
miljoniem cilvēku likteņi? Dievs grib glābt visus cilvēkus.
Sāc savu misiju pie sevis Lielajā ielā, bet esi gatavs doties
pat uz Mongolijas plašumiem. Dievs tevi aicina uz kaut ko
daudz lielāku!
Varbūt tava misija nav tālu citās zemēs, bet tā ir pavisam
tuvu. Gluži kā pirmie 150 gadi Latvijas baptistu vēsturē ir
bijuši, pateicoties tiem, kas atsaucās Dieva dotai misijai,
tāpat arī būs ar nākamajiem! Negaidi labākus laikus, sāc
jau šodien!
Materiālu sagatavoja Pēteris Eisāns

AIZLūGšANU KALENDāRS

jūnijam

1.

Aizlūgsim par Latvijas mazajām
draudzēm, kurās nav darbinieku. Lūgsim
paļāvību Svētā Gara vadībai un atvērtību
Dieva plānam caur mums. Lūgsim, lai mēs
būtu uzticami Viņa norādījumiem.

2.

Pateiksimies un lūgsim par Mālpils
draudzi, lūgsim par draudzes atjaunošanos,
jo šobrīd daudzi draudzes locekļi izbraukuši
ārpus Latvijas, lai nopelnītu iztiku ģimenēm.

3. Pateiksimies un lūgsim par Gruzijas

Evaņģēlisko baptistu baznīcu ar 72
draudzēm un 4858 locekļiem.

4.

Pateiksimies un lūgsim par bērniem,
pusaudžiem un jauniešiem mūsu draudzēs
un par viņu vadītājiem. Lūgsim, lai Dievs
palīdz draudzēm ieraudzīt un rast jaunas
idejas un iespējas paplašināt kalpošanu
jaunajai paaudzei, uzticami strādājot, lai
aizsniegtu tos, kas atrodas ārpus draudzes.

5.

Pateiksimies Dievam par darbu, ko dara
izdevniecība “Amnis”, un lūgsim arī turpmāk
gudrību un izturību izdevniecības
darbiniekiem.

6.

Lūgsim par draudzēm, kurās nav
mācītāja, un par tiem kalpotājiem,
draudžu priekšniekiem, nozaru
vadītājiem, viesiem sludinātājiem un
mācītājiem, kas tajās kalpo. Lūgsim, lai
Dievs aicina jaunus cilvēkus sludinātāja
kalpošanā.

7.

Pateiksimies un lūgsim par Mazsalacas
draudzi, sludinātāju Valteru Mitānu un viņa
ģimeni. Aizlūgsim par vasaras nometnēm un
lūgsim, lai būtu palīgs bēbīšu
skoliņai. Lūgsim arī par
pilsētas iedzīvotājiem, kas ir
atkarībās, lai viņi atrod ceļu
pie Dieva.

8. Pateiksimies un lūgsim

par somiski runājošo Somijas Baptistu
savienību ar 11 draudzēm un 696 locekļiem.

9.

Pateiksimies un lūgsim
par Mērsraga draudzi,
mācītāju Jāni Pallo un viņa
ģimeni. Lūgsim, lai sirdīs
atjaunotos pirmā mīlestība uz
Kristu. Lūgsim par
gatavošanos atklātajai
svētdienskolai un jauniešu nometnei.
Lūgsim par sludināšanas vietu Rojas tautas
namā, kur dievkalpojumi notiek 2. un 4.
svētdienā plkst. 14.00.

10.

Pateiksimies un lūgsim par LBDS
bīskapu Pēteri Sproģi un visiem
darbiniekiem. Lūgsim par mūsu draudzēm
un draudžu vadītājiem, kalpotājiem un
ticīgajiem katrā Latvijas draudzē.

11.

Lūgsim par evaņģēlija pasludināšanas
darbu pasaulē un aizlūgsim par tām valstīm
un draudzēm, kurās kristieši piedzīvo
vajāšanas un tiek sodīti savas ticības dēļ.
Lūgsim par LBDS Misijas apvienību un tās
iecerēm nākotnē.

12. Pateiksimies un lūgsim par Baltijas

Pastorālo institūtu. Aizlūgsim par tā vadību,
pasniedzējiem un studentiem. Lūgsim, lai
Dievs dod gudrību, spēku un labu veselību
studentiem, kuriem priekšā vasaras prakse
un kalpošana.

13.

Lūgsim par Muzikālās kalpošanas
apvienību. Lūgsim Dieva vadību,
organizējot Latvijas baptistu Dziesmu
svētkus Ventspilī. Aizlūgsim par BPI
Muzikālās kalpošanas vadītāju skolas
mācībspēkiem un studentiem.

14. Pateiksimies un lūgsim

par Mežgalciema draudzi,
sludinātāju Aivaru Vadoni un
viņa ģimeni.

15.

Lūgsim par zviedriski
runājošo Somijas Baptistu
savienību ar 19 draudzēm un 1247 locekļiem.

16.

Pateiksimies un lūgsim
par Nāriņciema draudzi,
mācītāju Aivaru Šķuburu,
sludinātāju Jāni Sudmali un
viņu ģimenēm.

17.

Aizlūgsim par kapelānu
kalpošanu un šī darba
attīstību. Lūgsim gudrību,
spēku un veselību ikvienam,
kas kalpo armijā, slimnīcās,
cietumos un paliatīvajā
aprūpē.

18.

Lūgsim par Vasaras Bībeles skolām
(VBS), kas katru gadu pulcina daudz bērnu
un pusaudžu. Pateiksimies par VBS
materiālu prezentāciju, kas notika Jelgavā,
un lūgsim par tiem, kas plāno un organizē
VBS un nometnes, lai šajā vasarā bērniem
un pusaudžiem dāvātu skaistas dienas un
līdzdalītu Labo vēsti. Lūgsim par darbu ar
bērniem, pusaudžiem un jauniešiem tajās
vietās, kur tiek strādāts pie jaunu draudžu
dibināšanas.

19.

Lūgsim par Kristīgās vadības koledžu
un pateiksimies par tās attīstību. Lūgsim
gudrību koledžas vadībai un pasniedzējiem
studiju procesa un dažādu projektu
organizēšanā.

20.

Lūgsim, lai varētu tikt dibinātas
jaunas draudzes, aizsniegti cilvēki un
Dieva valstība varētu iet plašumā mūsu
zemē un ārpus tās robežām.

Svētīga tā tauta, kas māk gavilēt; tā
staigā Tava vaiga spožajā gaismā,
ak, Kungs! Psalmi 89:16

21.

Pateiksimies un lūgsim
par Nurmižu draudzi, mācītāju
Agri Miķelsonu un viņa ģimeni.
Lūgsim, lai draudzē būtu
svētdienskolotāji.

22.

Pateiksimies un lūgsim par Vācijas
Evaņģēliski brīvo draudžu savienību ar 828
draudzēm un 83 747 locekļiem.

23.

Pateiksimies un lūgsim
par Oglaines draudzi,
mācītāju Viktoru Abramovu
un viņa ģimeni. Lūgsim par
evaņģelizāciju apkārtējā
ciemā.

24.

Pateiksimies un lūgsim par Latviju –
mūsu tautu, valsti, valdību.

25.

Aizlūgsim par Cerības festivālu.
Lūgsim Dievam gudrību, kā mums ikvienam
izmantot šīs evaņģelizācijas sanāksmes, lai
aizsniegtu savus līdzcilvēkus! Aizlūgsim par
visiem, kas strādā Cerības festivāla birojā,
un tiem, kas brīvprātīgi palīdz festivāla
tapšanā.

26.

Aizlūgsim par tiem, kuri ir izmisumā,
neziņā un nedrošībā par nākotni, iztikšanu
un dzīves jēgu. Lūgsim gudrību, lai,
sastopoties ar šādiem cilvēkiem, mēs spētu
tiem palīdzēt.

27.

Lūgsim par Svētdienskolu
apvienību. Pateiksimies par Dziesmu
dienu, kas notika Rīgā. Lūgsim par
apvienības nākotnes iecerēm un vasaras
mācību semināriem Liepājā un Rīgā.
Lūgsim, lai katrā draudzē varētu notikt
darbs ar bērniem un pusaudžiem – būtu
skolotāji un nāktu gan draudzes, gan
apkārtnes bērni.

28.

Lūgsim par Garīdznieku brālību un par
ikvienu, kas iesaistīts tās darbā. Īpaši
aizlūgsim par tās vadītāja mācītāja Andreja
Šterna veselību.

29.

Lūgsim un pateiksimies par Itālijas
Kristīgi-evaņģēlisko baptistu savienību ar
116 draudzēm un 6200 locekļiem.

30.

Lūgsim par Māsu apvienību un par
nometni bērniem un pusaudžiem ar īpašām
vajadzībām, kas šonedēļ notiek Pelčos.
Lūgsim par nometnes organizētājiem,
bērniem, kā arī par bērnu vecākiem –
lai Dievs šīs ģimenes uzrunā.

Misija Vidzemē
Pateicamies visiem, kuri seko līdzi un atbalsta Cēsu draudzes
„Gadsimta projektu”. Pateicamies Jēkabpils draudzei par
ziedojumu.
Cēsu draudze jau ir pārkāpusi savas darbības simtgadi un ar
tikpat lielu prieku un enerģiju kā 100 gadus atpakaļ turpina savu
darbu un kalpošanu šodien. Mēs esam pateicīgi, ka daudzas
draudzes Latvijā un Pirmā Baptistu draudze Atēnās (ASV) ir
uzticīgi atbalstījušas Cēsu draudzes redzējumu. Mēs turpinām
aicināt atbalstīt draudzes darbu, un tas nav tikai aicinājums
atbalstīt draudzes nama iegādi, bet tiešā mērā draudzes
kalpošanas redzējumu nākamajiem gadiem. Sniedzot atbalstu
īpašuma iegādei, tiek sniegts atbalsts draudzes kalpošanas
darbam un nozarēm. Mēs lūdzam jūnija mēnesī katru baptistu
draudzes locekli ziedot 4 LVL Cēsu draudzes „Gadsimta
projektam”un lūdzam draudzes, kuras vēl nav salikušas kolekti
Cēsu draudzes darbam, to izdarīt. Jau iepriekš pateicamies par
katru, kurš atsauksies šim aicinājumam. Mēs vēlamies līdz 1.
jūlijam samazināt vai pilnīgi izmaksāt iztrūkstošo summu, lai
izpirktu draudzes īpašumu. Iepriekšējos “Baptistu Vēstneša”
numuros rakstījām, ka vēl ir nepieciešami ap 28 000 LVL.
Neskatoties uz to, ka ir izmaksāti vairāk kā 50 000 LVL, tā joprojām
ir liela summa, taču sadalīta uz visiem mums tā kļūst sasniedzama
un īstenojama. Ceļot šo summu kopā, tas ir paveicams, un paliks
gandarījums, ka Vidzemē, kur līdz šim baptistu kalpošana
joprojām ir maz pārstāvēta, mēs ieguldīsim mūsu kopējā misijas
darbā.

apsvērām ideju par to jauniešu, kuri uzvedas priekšzīmīgi,
viesošanos draudzē jauniešu pasākumos uzraugu pavadībā.
Tāpat arī ir iecere organizēt citus kopīgus pasākumus ārpus
iestādes, kā, piemēram, doties vienas dienas braucienā pa Gauju
vai pavadīt dienu ārpus pilsētas.
Interešu grupas

Vēlamies nedaudz pastāstīt par vairākām draudzes kalpošanas
nozarēm un plānotajām aktivitātēm, jo, kā minēju, atbalsts
īpašuma iegādei nav tikai atbalsts īpašuma iegādei, bet, kas
daudz svarīgāk, – kalpošanas darba attīstībai. Turpmāk minētais
būtu grūti realizējams, paliekot iepriekšējā pulcēšanās vietā Sv.
Annas ev. luteriskās draudzes baznīcā. Jaunais īpašums ir ļāvis
īpaši izvērst bērnu un jauniešu darbu.

Līdzās regulārajām draudzes kalpošanas nozarēm tiek
organizētas interešu grupu nodarbības, tām atsaucas cilvēki,
kuriem līdz tam nav bijusi saskarsme ar Cēsu draudzi. Mēs
organizējam šīs grupas, lai ļautu cilvēkiem neformālā vidē
sastapties ar draudzes cilvēkiem un spert pirmo soli evaņģēlija
iepazīšanā. Pašlaik katru nedēļu notiek angļu valodas nodarbības
un sporta nodarbības. Vasarās tiek organizētas ekspedīcijas ar
plostu pa Gauju vai pārgājieni gar jūras krastu. Priekuļos šajā
gadā plānojam uzsākt zvanu ansambļa nodarbības, sperot pirmo
nozīmīgo soli darbam ārpus Cēsīm.

Bērnu un jauniešu kalpošana

Palīdzības kalpošana

Esam uzsākuši sadarboties ar Cēsu 2. pamatskolu, lai atbalstītu
bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām. Plānojam draudzes
namā tuvākajos gados izveidot telpu svētdienskolai un
nodarbībām, kura būtu piemērota arī šiem bērniem.

Pateicoties sadraudzības draudzes atbalstam un piemēram,
varam sākt apsvērt, kā organizēt praktisku palīdzības kalpošanu
pilsētā vientuļiem un veciem iedzīvotājiem.

Draudzes īpašums ir pavēris jaunas iespējas arī jauniešu darbā un
kalpošanā, sniedzot iespēju jauniešiem pulcēties jauniešu darbam
piemērotās telpās un vidē. Pakāpeniski plānojam izveidot spēļu
laukumu gan draudzes bērniem, gan bērniem, kuri dzīvo draudzes
kaimiņos un kurus mēs labprāt vēlamies aizsniegt. Nākotnē
plānojam izveidot nelielu sporta laukumu, kur vasarās bērni un
jaunieši var spēlēt bumbu spēles. Līdztekus tam ir iecere organizēt
kristīga satura pasākumus bērniem un jauniešiem.
Kalpošana bērniem un jauniešiem Cēsu
audzināšanas iestādē
Draudzē kalpo misionāru pāris no sadraudzības draudzes – Laura
un Marks Vimberliji. Laura ir līdz šim strādājusi ASV par skolotāju,
bet Marks ir bijis vidusskolas direktors un basketbola treneris. Viņi
abi aktīvi darbojas jauniešu kalpošanā un arī apmeklē bērnus un
jauniešus Cēsu audzināšanas iestādē. Reizi gadā audzināšanas
iestāde aicina draudzes jauniešus un citus brīvprātīgos uz īpašām
dienām, kurās bērni un jaunieši tiek mudināti izdarīt izvēli dzīvot
bez atkarību izraisošām vielām un procesiem, kā arī ieklausīties
draudzes cilvēku liecībās. Līdzās šim pasākumam tiek rīkotas arī
citas aktivitātes. Darba grūtības ir tajā, ka katru reizi jākārto īpašas
atļaujas iekļūšanai šajā iestādē. Tiekoties ar iestādes vadību,

Pieņemam, ka daudzās draudzēs šīs aktivitātes neraksturo
izaugsmi, taču tas daudz pasaka par Cēsu draudzi šodien, kura
no mazas pilsētas sānieliņas ir nonākusi visiem redzamā vietā un
ir apliecinājusi savu vēlēšanos kalpot šai pilsētai un sniegt liecību
par Jēzus Kristus dāvāto glābšanu. Mēs esam priecīgi, ka mūsu
draudze bauda atzinību un cieņu citu draudžu vidū, kas atzinīgi
novērtē draudzes sasniegto un iecerēto.
Draudzes nams, kuru iegādājamies, ir brīnišķīgs instruments
daudzu kalpošanas nozaru attīstīšanai un izveidei. Tāpēc lūdzam
šajā mēnesī dot savu artavu, lai draudze var pabeigt izpirkt šo
īpašumu un lietot to kā vērtīgu instrumentu, aizsniedzot Cēsu
pilsētu un citas apdzīvotas vietas Vidzemē.
Savu ziedojumu varat ieskaitīt Cēsu draudzes kontā.
Reliģiskā organizācija “Cēsu baptistu draudze”
reģistrācijas Nr. 99500001456
Banka: A/S Swedbank
SWIFT: HABALV22
konts: LV30HABA0551024766196
Jau iepriekš pateicoties –
Oļegs Jermolājevs,
Cēsu baptistu draudzes mācītājs

ZIņAS

draudzēm

GARĪDZNIEKU BRĀLĪBA
5. jūnijā plkst. 10:00 Aizputē notiks Dienvidkurzemes reģiona
garīdznieku sanāksme.

MĀSU APVIENĪBA
No 28. jūnija līdz 4. jūlijam notiks īpašo bērnu un pusaudžu
nometne „Septiņu eņģeļu pilsēta”.
Lūdziet, lai Dievs svētī un vada sagatavošanas darbus.
Informācija pa tālr. 20220914.
No 30. jūlija līdz 1. augustam – māsu nometne „Mācieties
no puķēm laukā...” Bulduru dārzkopības skolā. Būsim kopā
un domāsim, cik brīnišķīgas Dievs ir radījis sievietes – gan ārēji
skaistas, gan iekšēji, un tādas Viņš grib lietot Savā darbā.
Runātāji būs bīskaps Pēteris Sproģis, mācītājs Edgars Mažis,
viņa dzīvesbiedre Kristīne, sludinātājs un BPI students Dainis
Pandars un citi.
Pieteikšanās līdz 1. jūlijam, dalības maksa – 25 lati. Nekristīgai
draudzenei dalības maksa – 10 lati. Informāciju var saņemt,
zvanot pa tālr. 20220914 Elitai Lapiņai, kā arī iegriežoties MA
ofisā trešdienās no plkst. 10:00 līdz 17:00, zvanot pa tālr.
67227195 vai rakstot uz e-pastu – marta.kalpo@lbds.lv; elita.
lapina@inbox.lv

SVĒTDIENSKOLOTĀJU VASARAS SEMINĀRI

● LEKCIJAS ● DISKUSIJAS ● MAZĀS GRUPAS ● SADRAUDZĪBA ●

TEMATI ● DARBS AR PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNIEM ●
● SKOLOTĀJA PERSONISKĀ IZAUGSME ●
● ĢIMENES LOMA BĒRNA IZAUGSMĒ ●
● EVAŅĢĒLIJS BĒRNIEM ● BĒRNA ATTIECĪBAS AR DIEVU ●
● LŪGŠANAS NOZĪME UN PRAKSE ● DISCIPLĪNAS JAUTĀJUMI●
● EFEKTĪVAS UN RADOŠAS MĀCĪBU METODES ●

LIEPĀJA 9.–10. JŪLIJS

LIEPĀJAS PĀVILA BAPTISTU DRAUDZE, KURŠU IELA 19

RĪGA 16.–17. JŪLIJS

LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA, LĀČPLĒŠA IELA 37

NORISES LAIKI ● PIEKTDIEN 10:00-20:00 ● SESTDIEN 9:00-17:00 ●
AICINĀTI

ESOŠIE UN TOPOŠIE SVĒTDIENSKOLOTĀJI, VECĀKI, IKVIENS INTERESENTS

DALĪBAS MAKSA

PIESAKOTIES LĪDZ 1. JŪLIJAM LIEPĀJAS SEMINĀRAM UN LĪDZ 8. JŪLIJAM RĪGAS SEMINĀRAM
– 5 LVL, VĒLĀK – 7 LVL. MAKSĀ IETILPST IZDALES MATERIĀLI UN KAFIJAS PAUZES.

PIETEIKŠANĀS

AIZPILDOT PIETEIKUMA ANKETU ELEKTRONISKI – www.svetdienskola.blogspot.com
VAI RAKSTOT UZ E-PASTU SAseminari@inbox.lv VAI ZVANOT PA TĀLRUNI 20370930.
JA IR NEPIECIEŠAMAS NAKTSMĀJAS, LŪDZAM TO MINĒT REĢISTRĒJOTIES.

ORGANIZĒ

BīBELES LASīJUMI
j ū nijam
1. Efeziešiem 1
2. Efeziešiem 2
3. Efeziešiem 3
4. Efeziešiem 4
5. Efeziešiem 5
6. Efeziešiem 6
7. Psalmi 54-55
8. Salamana pam. 13
9. Ebrejiem 1
10. Ebrejiem 2
11. Ebrejiem 3
12. Ebrejiem 4
13. Psalmi 56-57
14. Ebrejiem 5
15. Ebrejiem 6

16. Ebrejiem 7
17. Ebrejiem 8
18. Ebrejiem 9
19. Psalmi 58-59
20. Salamana pam. 14
21. Ebrejiem 10
22. Ebrejiem 11
23. Ebrejiem 12
24. Ebrejiem 13
25. Psalmi 60-61
26. Jēkaba 1
27. Jēkaba 2
28. Jēkaba 3
29. Jēkaba 4
30. Jēkaba 5

SIGULDAS DRAUDZE
13. jūnijā plkst. 11:00 draudzes gadasvētku
dievkalpojums.
Visi mīļi aicināti!

L a t vi j as bap t is t u
1 5 0 gadu j ubile j a
Vispusīgu informāciju par plānotajiem pasākumiem,
pasākuma programmu, nakšņošanas iespējām,
kā arī prezentācijas video par Latvijas baptistu 150 gadu
jubilejas svinībām un Latvijas baptistu 7. Dziesmu svētkiem
Ventspilī variet aplūkot atsevišķi izveidotā mājas lapā

www.lbds.lv/baptistiem150
Ja vēlaties saņemt prezentācijas video un parādīt to
draudzēs, lūdzam sazinieties ar LBDS kanceleju,
rakstot uz e-pastu kanceleja@lbds.lv vai zvanot
pa tālruņiem 67223379 un 20390979.

‘’Lai mūsu kopīgie svētki varētu notikt, ir svarīgi sajust
draudžu garīgo atbalstu, bet tikpat nepieciešams ir arī
materiālais atbalsts. Tāpēc lūdzam ikvienu draudzi rast
iespēju ziedot. Aicinām draudzes jau tagad izvērtēt savas
iespējas, lai maija un jūnija mēneša laikā varētu pārskaitīt
ziedojumu Svētku fondā.
“Cilvēks nedzīvo no maizes vien”, tātad arī maize – šajā
gadījumā finanses – ir nepieciešamība. Esam pārliecināti
par jūsu atsaucību un atbalstu – gan materiālo, gan garīgo.
Lai Debesu Tēvs svētī ikvienas atsevišķas draudzes un
mūsu visu kopējo darbu!‘’
LBDS bīskaps Pēteris Sproģis

LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBAS SVĒTDIENSKOLU APVIENĪBA
SADARBĪBĀ AR KIDZ AT HEART INTERNATIONAL

www.svetdienskola.blogspot.com
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