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LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Rakstot šo tekstu, konstatēju, ka mans latviešu valodas
teksta korektors neatpazīst tādu vārdu kā „māceklība”. Šis
vārds uzsver procesu. Vai mēs to pazīstam? Bieži parādības,
kas nav valodā, arī neeksistē reālajā dzīvē kultivētā veidā.
Māceklība nāk no trīsvienības būtības. Jāņa 5:19: „Dēls no
Sevis neko nevar darīt, ja Viņš neredz Tēvu to darām.”
Māceklība ir dzīvības saite, caur kuru draudzes var tapt
dzīvas un radīt jaunas. Māceklība padara Kristu personīgu,
tā aizsniedz sirdis. Tajā pašā laikā mācekļošana ir ļoti neērta
ērtību alkstošā pasaulē. Mācekļošanas procesā var nākties
ne tikai svētdienā pareizi sludināt, bet arī atvērt sava
dzīvokļa durvis cilvēkiem, par kuriem nezini, vai vari
uzticēties. Šajā procesā tavs ledusskapis var kļūt tukšāks;
atliek mazāk laika paša interesēm; atverot kādam durvis, var
izplatīties sagrozīta informācija par tavu dzīvi. Daudzi
biedējoši faktori ir spējuši noslāpēt vēlmi mācekļot. Tikai tas,
kurš uzdrošināsies ticēt, ka mūsu taisnība un drošība nenāk
no mums pašiem, bet no Kristus, tas saņems spēku kalpot
tā, kā to dara grauds, atdodot dzīvību citiem asniem.

Jaunas draudzes nevar rasties tur, kur nerodas mācekļi.
Mācekļi nevar rasties tur, kur nav vadītāju, kas paši ir
mācekļi un ir gatavi maksāt savu ērtību cenu. Mūsu Kungs
Jēzus atstāja ērto sadraudzību ar Tēvu, kuru varēja baudīt
mūžīgi, un Ziemassvētkos ieradās pie mums, lai darītu mūs
spējīgus atsaukties lielajai pavēlei.
Trīs gadus Jēzus un mācekļi kopā ceļoja, ēda, sarunājās,
piedzīvoja uzbrukumus, vētras, trūkumu, piedzīvoja
pārdabiskas un ikdienišķas lietas. Tā bija komanda, caur
kuru pasaulē varēja ienākt pārmaiņas, un draudžu
veidošanās vairs nebija apturama pat nāves draudu priekšā.
Kristus izvēle piedzimt pasaulē Viņam nozīmēja savu ērtību
atstāšanu. Ziemassvētkos Kristus mūs aicina nolikt savas
ērtības un radikāli sekot Viņam. Viņš mums ir sagatavojis
svētības šajā ceļā.
Priecīgus Ziemassvētkus!
Haralds Bartkevičs
Grobiņas draudzes sludinātājs

MISIJAS DARBA NOZARE

Kristiešu
vajāšanas
mūsdienās

Cik daudz mēs
zinām par saviem
brāļiem un māsām
pasaulē? Cik daudz
mēs gribam par
viņiem zināt? Vēl
nesen, nu jau kādi
gadi ir pagājuši, arī
mūsu draudzes un
mūsu darbošanās
bija zem specdienestu uzraudzības. Tad laikam
gribējām gan, ka brīvā pasaule zina, kas notiek pie
mums. Cik ātri viss ir mainījies!
Vai maz nojaušam, kas notiek kristietības centrā?
Neapšaubāmi – kristietības centrs vairs nav nedz
Eiropa, nedz arī Ziemeļamerika. Kristietības centrs ir
pārvietojies uz dienvidiem. Vai zinām, ar ko nākas
saskarties mūsu brāļiem un māsām tur? Kaut vai par
to, kas notiek Indijā, kur š. g. 18. oktobrī kāda radikāla
hinduistu grupa uzbruka kristiešiem, kas bija
sapulcējušies, un ar nūjām piekāva uz lūgšanu
sanākušos trīs mācītājus, kā arī sievietes un bērnu. Jā,
mēs esam par ko tādu aizmirsuši!
Divas jaunas sievietes, Meriama Rastampura (Maryam
Rustampoor) un Marzija Amirizedeha (Marzieh
Amirizadeh), 27 un 30 gadus vecas, tika arestētas un
ieslodzītas cietumā Teherānā, Irānā, ne par to, ka viņas
būtu aplaupījušas banku vai kādu nogalinājušas vai
piekāvušas, – viņu noziegums ir tas, kas viņas mīl
Jēzu, dēļ šī nozieguma viņas joprojām atrodas
cietumā. Augustā tiesas sēdē šīm sievietēm tika
pieprasīts atgriezties islama ticībā, bet viņas atbildēja:
„Mēs mīlam Jēzu!” Prokurors jautāja sievietēm, kas jau
bija pavadījušas cietumā 5 mēnešus, vai viņas nožēlo,
ka ir kristietes. „Mums nav ko nožēlot,” viņas atbildēja.
„Mēs neaizliegsim savu ticību!” Un viņas tika nosūtītas
atpakaļ uz cietumu, lai pārdomā savu lēmumu. Šobrīd
viņas cieš no slimībām un smagām galvassāpēm, kas
netiek ārstētas, kamēr viņas atrodas cietumā, kas ir
pārpildīts ar ieslodzītajiem.
Kas vēl notiek Ķīnā, Vjetnamā, Indonēzijā, Pakistānā,
Kolumbijā, Nepālā, Šrilankā, Somālijā, Uzbekistānā,
Bangladešā, Jemenā, Laosā un citās valstīs, kur Bībele
bieži vien ir aizliegta un būt par kristieti nozīmē – seko
Kristum līdz pat nāvei! Tie ir tikai daži stāsti par to, kas
notiek ar mūsu brāļiem un māsām pasaulē. Mēs varam
iesaistīties, mēs varam lūgt un iestāties par viņiem
mūsu Debesu Tēva priekšā. Lūgt, lai Dievs viņiem dod
drosmi, paļāvību un mieru. Lūgsim arī par tiem, kas
vajā, – lai viņi ierauga Kristus gaismu!
Atcerēsimies savus brāļus un māsas Kristū!
Materiālu sagatavoja Jānis Kalējs
Redakcijas piezīme: Informācija par vajātiem kristiešiem –
www.martyredchurch.net. Ir iespēja vienu reizi nedēļā saņemt
informāciju un aizlūgšanu vajadzības par vajātajiem kristiešiem.
Angļu valodā rakstīt uz e-pastu – info@martyredchurch.net, bet
latviešu valodā – fresco_fiore@apollo.lv

Atskats

S emin ā rs p ar a t k ar ī b ā m
u n t o ie t e k mi
Oktobrī Baltijas Pastorālais institūts
organizēja semināru ATKARĪBA
NO ALKOHOLA UN
NARKOTIKĀM: TO IETEKME UN
PALĪDZĪBA.
To vadīja Bils Špehts, Celebrate
Recovery (www.celebraterecovery.
com) programmas pārstāvis no
ASV. Bils ir bijušais alkoholiķis un narkomāns, kuru Dievs atbrīvojis no
atkarības. Tagad Bils kalpo atkarīgajiem un viņu ģimenēm ASV un citur
pasaulē. Kopā semināru apmeklēja vairāk nekā 80 cilvēku no dažādām
konfesijām un sociālā darba profesionāļi no visām Latvijas malām.
Es ceru, ka Bila Špehta personīgā liecība daudzus pārliecināja, ka augšana
kristīgā ģimenē vēl negarantē, ka mēs savā dzīvē nekad nesaskarsimies ar
atkarības problēmām. Izplatītākais viedoklis ir, ka atkarības problēmas ir
izlaidīgas dzīves neatņemama sastāvdaļa. Patiesībā stimulējošas vai
nomierinošas vielas visbiežāk sāk lietot pusaudži, lai mazinātu savus
mazvērtības kompleksus, lai mazinātu stresu, kas rodas, atdaloties no
vecākiem un ienākot pieaugušo pasaulē. Tā viņiem ir vieglāk risināt
problēmas, ar kurām viņi paši netiek galā. Vēlāk tā kļūst par atkarību, jo
daudziem apreibināšanās ir vienīgais iepazītais līdzeklis, kā aizbēgt no
dzīves realitātes, kurā viņi neatrod sev vietu. Tieši dzīves jēgas skaidrojums
ir viens no kristiešu galvenajiem pienākumiem. Es gribētu iedrošināt
kristiešus, kuri savā dzīvē ir saskārušies ar atkarības problēmām un kuri
Svētā Gara spēkā ir dziedināti. Tieši jūs vislabāk varat saprast un palīdzēt
šiem cilvēkiem. Jūsu negatīvā dzīves pieredze un brīnišķīgā dziedināšana
var būt par svētību daudziem līdzcilvēkiem, kuri izmisīgi gaida palīdzību.
Sludinātājs Ainars Purmalis
Materiālu sagatavoja Līva Fokrote

G r ā ma t v ed ī bas semin ā rs
2009. gada 17. oktobrī LBDS
norisinājās seminārs
„Grāmatvedības darba
organizēšana un kārtošana
reliģiskajās organizācijās”.
Dienas kārtībā tika izskatītas
šādas tēmas: grāmatvedības
darba organizācija draudzēs,
kases operāciju uzskaite,
ienākumu veidi un to
aplikšana ar nodokļiem un dažāda organizatoriska informācija.
Esam priecīgi, ka seminārā piedalījās 15 dalībnieki no LBDS draudzēm.
Pēc dalībnieku ierosinājuma janvāra beigās tiks rīkots vēl viens
grāmatvedības seminārs, kura tēma būs „Gada pārskata sagatavošana
reliģiskajās organizācijās”. LBDS uz šo semināru aicina visus draudžu
grāmatvežus, kam ir kādi jautājumi vai neskaidrības par gada pārskatu
sagatavošanu reliģiskajās organizācijas. Nākošajā Baptistu Vēstneša
numurā būs informācija par semināra datumu.
Vēlos vērst uzmanību, ka atbilstoši grozījumiem likumā „Par nodokļiem
un nodevām” visiem nodokļu maksātājiem, izņemot fiziskas personas,
kas neveic saimniecisko darbību, sākot ar 2010. gada 1. janvāri, kā
obligātā prasība būs iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā (VID) nodokļu
deklarācijas un pārskatus elektroniskā veidā nodokļu normatīvajos
aktos noteiktajos termiņos.
Sīkāka informācija par elektronisko deklarēšanu atrodama internetā VID
mājas lapā www.vid.gov.lv sadaļā „Elektroniskā deklarēšana”, e-pasts
eds@vid.gov.lv Interneta mājas lapā ir iespējams izmēģināt arī EDS
„Demo versiju”.
Materiālu sagatavoja Žanna Drūnese

Ka l p o š ana b ē b ī š u s k o l ā s
10. oktobrī Rīgas Mateja bēbīšu skolas
telpās notika Māsu apvienības organizēts
seminārs „Mazās lāses”, lai dalītos
pieredzē un rosinātu veidot bēbīšu skolas
arī citās draudzēs un pilsētās. Seminārā
varēja vērot nodarbību
paraugdemonstrējumus, kā arī aktīvi
piedalīties, iejūtoties gan skolotāja, gan
māmiņas, gan paša bērna lomā. Mīļo un
sirsnīgo atmosfēru visa pasākumā gaitā
lieliski papildināja izcila pedagoģiskā
profesionalitāte ikvienā interaktīvajā
nodarbībā. Pasākumu un nodarbības
vadīja Lāsma Baštika (Mateja bēbīšu
skolas koordinatore, pediatre), Daina
Cinkmane (mikrologopēde, defektologs,
Ventspils bēbīšu skolas skolotāja), Inta
Ašnevica (Vīlandes bēbīšu skolas
skolotāja), Ilona Ozoliņa (Mateja bēbīšu
skolas skolotāja), Inese Stepiņa (Mateja
bēbīšu skolas skolotāja – logopēde).
Dalībnieki šajā pasākumā ieguva daudz
vērtīga:
• ierosmi un motivāciju bēbīšu skolu
attīstībai Latvijā;
• rūpīgi sagatavotus izdrukātus
metodiskos materiālus;
• izsmeļošas atbildes uz interesējošiem
jautājumiem;
• garšīgas, pārsteidzoši bagātas
pusdienas;
• jaukas dāvaniņas, noderīgas
turpmākam darbam.
Semināru atbalstīja arī Dānijas Māsu
apvienība.
Paldies organizatoriem un lektoriem!
Vīlandes draudzes bēbīšu skoliņas vadītāja
Inta Ašnevica aicināja visus, kuri vēlas
uzsākt šo darbu, vispirms lūgt par to. Viņa
dalījās savā pieredzē par to, kā šis darbs
pirms deviņiem gadiem tika uzsākts
Vīlandes draudzē. Tieši lūgšana bija tā,
kurai pateicoties, šis darbs tika uzsākts un
var svētīgi turpināties.
Kāpēc mēs aicinām veidot bēbīšu skoliņas
tieši pie draudzēm? Tāpēc, ka mūsu
galvenais mērķis ir evaņģelizācija un, esot
draudzes paspārnē, mums ir vieglāk šo
mērķi aizsniegt. Izveidojot bēbīšu skoliņas
pie draudzēm, mēs varēsim vecākiem
piedāvāt vairāk nekā tikai kvalitatīvas,
izglītojošas nodarbības. Mēs viņiem
varēsim piedāvāt arī garīgo barību, kuru
viņi varēs uzņemt, kontaktējoties ar
cilvēkiem draudzē un apmeklējot
dievkalpojumus.
Bēbīšu skoliņas semināra dalībnieces
Kristīnes pārdomas.
Nu jau vairāk nekā divas nedēļas dzīvojam
Rucavā. Pirms tam gandrīz piecus gadus
bijām grobiņnieki un par savu garīgo
ģimeni saucam Grobiņas baptistu draudzi.
Iemesls, kāpēc pārceļamies, ir vīra
darbavietas dēļ, jo pirms tam ilgus
mēnešus bija nogurdinoša braukāšana no
Grobiņas uz Rucavu un otrādi. Tas ir jauns,
perspektīvs uzņēmums, kurā Dievs Kristapu

(tā sauc manu vīru) ielika. Nezinu, cik ilgi
šeit dzīvosim, bet zinu droši, ka Dievs mūs
uz šejieni sūtīja, un Jēzus vārdi “Lūk, es jūs
sūtu” to apliecināja. Tas mums palīdzēja
saprast mērķi un līdz ar to arī tikt galā ar
visādām domām par vientulību un kādām
laicīgām lietām. Tāpēc no visas sirds gribu
kalpot Dievam un būt šeit Viņa lieciniece.
Ar tādām domām arī devos uz semināru
“Bēbīšu skoliņa”, kur vēlējos uzzināt, vai tā
varētu būt arī viena no manām kalpošanas
iespējām. Sākuma domāju, ka tā lielākoties
ir tāda māmiņu ar bērniņiem pasēdēšana
pie tējas tasītes un cepumiņiem, bet
redzēju, ka tas nepavisam tā nav. Tas ir
kārtīgs darbiņš! Bērniņiem tiek piedāvātas
nodarbības kā fiziskai, tā arī garīgai
attīstībai dažādās vecuma grupās. Redzēju
darbojamies māsas, kuras šajā darbā ir
ieguldījušas ne tikai laiku, bet arī savu sirdi.
Tiek domāts par katru bērniņu un katru
māmiņu, tēti vai vecmāmiņu, kas ir iesaistī
jušies bēbīšu skoliņā. Vecāki nevis tikai
skatās vai atstāj bērniņus uz nodarbības
laiku, bet darbojas kopā ar viņiem.
Taču mans galvenais jautājums bija: kā
caur šo visu pasludināt evaņģēliju? Beigu
daļā māsa Inta no Vīlandes draudzes mums
stāstīja tieši par šo jautājumu. Mēs dzirdē
jām liecības, kas mani no visa redzētā un
dzirdētā visvairāk iespaidoja. Tik daudz
dvēseļu un ģimeņu ir izglābtas tieši caur šo
kalpošanu. Kā? Ar lūgšanām un mīlestību.
Tas ir šīs kalpošanas pamatā. Mīlestība tiek
dota ne tikai bērniem, bet arī vecākiem, un
tad Dievs ir devis iespēju arī tiešā veidā
pasludināt glābšanas vēsti. Viss sākas ar
lūgšanu, un viss labais nenotiek uzreiz, daži
gadījumi prasa gadus. Bet, kā viena no
māsām teica: tajā brīdī, kad pa baznīcas
durvīm ienāk kāda ģimenīte no bēbīšu
skoliņas, kas Kristu pirms tam nav pazinusi,
mani pārņem neizsākama laimes sajūta, un
es zinu, ka tas viss ir bijis tā vērts. Mīļās
māsas, nezinu, vai Dievs vadīs uz bēbīšu
skoliņas veidošanu, bet lūdzu, lūdziet arī
jūs par evaņģēlija gaismu Rucavā!
Ar mīlestību, Kristīne Kulpe (divu dēliņu,
Kristiāna (3,6) un Jonatāna (1,2), māmiņa)
Ja jums ir kādi jautājumi par bēbīšu
skoliņu darba uzsākšanu, varat droši
zvanīt, mēs centīsimies palīdzēt, atbalstīt,
iedrošināt.
Lāsma Baštika, tālrunis – 26540094
Inta Ašnevica, tālrunis – 26141640
Materiālu sagatavoja Tabita Runce un Inta
Ašnevica

Palieciet
Manā
mīlestībā
Neierastāk kā iepriekšējās reizes, tikai
vienu dienu līdzšinējo divu dienu vietā
31. oktobrī Savienības namā notika
Māsu apvienības (MA) 9. kongress. Tie
bija svētki pēc divos gados padarīta
darba. Kā savā atskaitē uzsvēra
līdzšinējā MA vadītājas vietas izpildītāja
Elita Lapiņa, pēc kopīgi padarīta darba.
Par kopīgi paveikto finansiālā ziņā
pateicās arī MA kasiere Lidija Saulīte.
Bija prieks delegātu un viesu vidū sveikt
māsas, kuras pirmo reizi bija šādā
sanāksmē. Tikpat liels prieks un
pateicība par uzticību ir par māsām (viņu
nemaz nebija tik maz), kuras piedalījušās
visos kongresos, sākot no MA
dibināšanas kongresa 1992. gadā
Mateja baznīcā. Bija ļoti mīļi kongresa
noslēgumā klausīties mūsu māsu,
bīskapa P. Sproģa sieviņu Martu,
dziedam par Kristus mīlestību. Paša
bīskapa klātbūtne un svētruna savukārt
bija apstiprinājums tam, ka „visi esam
vienā laivā” un māsu darbs mūsu
draudzēs ir svarīgs arī Savienības
mērogā.
„Mīliet cits citu!” – tie nav tikai vārdi MA
logo un karogā, tā ir Māsu kalpošanas
būtība. Ieraudzīt un stiprināt vājo, pacelt
pakritušo, paēdināt izsalkušo, samīļot
jaundzimušo. Darīt to gan fiziskā, gan
garīgā nozīmē, lūdzot pēc Dieva
vadības, saprast secību, vai, precīzāk,
gan lūgt, gan darīt, kā māca vecais
labais piemērs par laivu, kurai vajadzīgi
divi airi, lai tiktu uz priekšu. Kongresa
otrajā daļā par šīm tik dažādajām
kalpošanas iespējām savā pieredzē
dalījās māsas no vairākām draudzēm, tā
rosinot visus meklēt savu vietu Dieva
lielajā plānā.
Ievada svētbrīdī Ventspils draudzes
sludinātājs Pēteris Tervits arī pieskārās
šai domai. Viņš iedrošināja tās māsas,
kuras varbūt nav pārliecinātas par to, vai
Māsu kalpošana ir īstā vieta viņām,
pajautāt sev: „vai šī ir tā vieta, kur es
varu palikt Kristus mīlestībā?”. P. Tervits
vēl sacīja, ka „palikt” nenozīmē neko
nedarīt. Ja zem ābeles nokritis ābols tā
arī paliek zālē guļam, tas ir nederīgs.
Jēzus saka: „Es esmu pie jums”, un tas
ir risinājums tām visām reizēm, kad es
vairs neesmu tik labs, tik kristīgs, tik
gudrs, lai izpildītu šo pavēli – „Palieciet
Manā mīlestībā”.
No vienas puses, palikt mīlestībā ir
vēlēties būt līdzdarbīgam Jēzus
(Turpinājums 3.lpp)

Marija Inkeniene
1906-2009
7. novembrī gandrīz 103
gadu vecumā Dievs aiz
sauca mūžībā Mariju
Inkenieni . Viņa bija vis
vecākā draudzes locekle
Klaipēdas baptistu drau
dzē un arī baptistu drau
džu savienībā Lietuvā.
Draudzes bērni un arī
pieaugušie sauca viņu “vecmāmiņa Marija”.
Sešus pēdējos gadus viņu vairs neredzējām
baznīcā, bet viņa katru dienu pieminēja savu
draudzi un daudzus citus – arī Latvijas un
Igaunijas ticīgos – savās lūgšanās.
Viņas dzīvē atspoguļojas mūsu tautas simts
gadu vēsture. Daudzas lietas, kas mums ir
ierastas, viņa redzēja parādāmies pirmoreiz:
pirmās lidmašīnas, pirmo Neatkarību, pirmos
radioraidījumus... Pārdzīvots arī Pirmais un
Otrais pasaules karš, pavadīti 7 gadi izsūtījumā
Sibīrijā, sagaidīta otrā Neatkarība un ieraudzīts
visbrīnumainākais priekšmets – dators…
Marija Inkeniene uzauga kristīgā ģimenē,
pievienojās draudzei, studēja teoloģiju ASV,
apprecējās ar baptistu mācītāju Jonasu
Inkenasu (1905-1983). Viņa mācīja bērnus
svētdienskolā, tulkoja garīga satura grāmatas no
citām valodām un rakstīja milzum daudz vēstuļu,
jo viņai bija daudz draugu – māsu un brāļu
Kristū, radu, kaimiņu un paziņu savā zemē un
ārzemēs. Vairums šo darbu bija izdarīti, sēžot uz
gultas, jo no 1954. gada vēl Sibīrijā viņa vairs
nevarēja staigāt, saslimusi ar poliartrītu.
Pēc atgriešanās no Sibīrijas 19 gadi bija pavadīti
Latvijā, 12 no tiem – Liepājas Pāvila baptistu
draudzē, kur viņa iemantoja visvairāk draugu,
baudīja viņu sirsnību un mīlestību.
No 1978. gada visa ģimene dzīvoja Lietuvā,
Klaipēdā. 1983. gadā Dievs negaidīti aizsauca
Mājās dzīves draugu. Tas viņai sagādāja vēl
vairāk grūtību, tomēr viņa uzticīgi turpināja savu
kalpošanu.
Pēdējos gados viņa vairs nevarēja ne lasīt, ne
rakstīt – redze bija ļoti vāja, atlika tikai viens
prieks – klausīties pa radio kristīgus raidījumus,
jeb parunāties ar māsām un brāļiem, kuri atnāca
viņu apmeklēt, bet pašās beigās arī tas bija
pārāk grūti.
Guldījām viņu blakus mūsu tētim kapsētā,
pavadot dažiem no radiem un daudziem brāļiem
un māsām Kristū no mūsu draudzes un citām
draudzēm Lietuvā un Latvijā.
Meita Ruta
Edgars Mažis: Marija Inkeniene bija mana
pirmā svētdienas skolas skolotāja. Atceros
stāvās kāpnes Liepājas Pāvila baznīcā, pa
kurām katru svētdienu kāpu uz mācītāja dzīvokli,
kur svētdienas skolu vadīja Inkenasa tante (tā
mēs viņu saucām). Pēc katra Bībeles stāsta bija
maza bildīte, kuru ielīmējām burtnīcā un
uzrakstījām stāsta nosaukumu un rakstu vietu.
1978. gada Ziemassvētkos, aizceļojot no
Liepājas uz Klaipēdu, māc. Jānis Inkenass man
uzdāvināja Bībeli, vēlot, lai lasītais Vārds aizved
mani pie ticības Kristum. Tikai 5 mēnešus vēlāk,
1979. gada 1. maijā pieņēmu Kristu par savu
Kungu. Esmu Dievam pateicīgs par Marijas un
Jonasa Inkenasu iespaidu uz manu garīgo
izaugsmi!

(Turpinājums no 2.lpp)

mīlestībā, glābt
cilvēkus un vest
viņus mīlestībā. No
otras puses, tas ir
palikt Jēzus
mīlestībā, kas
pieņem mūs, lai
kādi mēs paši būtu.
Kāda gan būtu jēga
apvienībām,
vienībām, ja mēs
negribētu, lai Dievs
mūs lieto? Kāda
jēga būtu Jēzus
mīlestībai, žēlastībai, ja mēs neļautos,
lai mūs ar to slacina, kad esam
izžuvuši, un mierina, kad esam
izmisuši?
Tiktāl no P. Tervita sacītā. Taču
kongresā bija patiess prieks redzēt
dzīvas liecības par to, kā Dievs klausa
aizlūgšanas. Tie bija divi jauni brāļi,
Normunds un Arvīds, kuri brīnišķīgi
dziedāja un pateicās māsām par
aizlūgšanām, kas palīdzējušas viņiem
nākt pie Kristus. Tas bija iedrošinoši.
Tas apstiprina vārdu „esiet pastāvīgi
lūgšanās” lielo nozīmi, jo brālis Arvīds
savā laikā bija „aizliedzis” māsām par
viņu vēl lūgt.
Kongresā saņēmām tālus sveicienus
no ALBAs Māsu apvienības, ko bija
rakstījusi Benita Ukstiņa, kā arī no
Dānijas māsām, ar kurām jau 15
gadus ir cieša, kristīga sadraudzība.
„Logu uz Eiropu” pavēra ilggadējā MA
vadītāja, tagad Eiropas baptistu
sieviešu apvienības (EBWU) prezidente
Līvija Lāme, ļaujot ieskatīties tajā
darbā, ko dara mūsu māsas citās
valstīs, citos apstākļos, bieži vien
grūtākos, nekā mēs varam iedomāties.
Organizētam darbam vajadzīga vadība
– par MA vadītāju uz turpmākiem 4
gadiem tika ievēlēta Elita Lapiņa no
Ventspils draudzes. Vēl pēc padomes
locekļu pārvēlēšanām, darbu padomē
turpinās Zanda Lūse (Jēkabpils
draudze), Mētra Celmiņa (Tempļa
draudze) un no jauna Inese Drēska
(Jelgavas draudze) un Tabita Runce
(Ģipkas draudze).

Aizkustinošs bija kongresa noslēgums,
kad, prezentējot Pasaules baptistu
sieviešu Lūgšanu dienu, mēs sākām ar
tuvāko – padomes māsas aizdedza
sveces, aizlūgšanās pieminot mūsu
mīļās Latvijas reģionu draudzes, arī
tās, kurās nav organizētas Māsu
kalpošanas, bet ir Dievam nodevušās
māsas savā vietā. Dažādos reģionos ir
arī baptistu draudzes, kurās kalpošana
notiek krievu valodā. Ārpus reģioniem
tās vēl veido savu, krievu draudžu
kopu. Aizdedzot sveci par šīm
draudzēm, māsa M. Celmiņa teica
zīmīgus vārdus – Dievam nevajag
tulku. Tad simboliski pa svecei
aizdedzām arī septiņu dažādu tautu
kontinentālām apvienībām, kurās arī ir
ļaudis, kas vēlas palikt Dieva mīlestībā,
un vēl vairāk to, kuriem jāparāda
Kristus mīlestība.
Marta un Pēteris Sproģi un Līvija Lāme
aizlūdza par MA jauno vadītāju un
padomi.
Nevar jau septiņās stundās pieredzēto
atspoguļot vienā rakstā. Ja gribi
uzzināt vairāk, decembrī uzmeklē MA
izdoto žurnālu „Marija un Marta”. Vai
vēl labāk, iesaisties Māsu kalpošanā
savā draudzē un pēc diviem gadiem
esi klāt 10. kongresā! Dari tā, kā Dievs
tevi uzrunā un vada, bet izdari
svarīgāko – paliec Kristus Mīlestībā!
Materiālu sagatavoja Gunta Straume,
MA padomes māsa

No 29. līdz 31. oktobrim
Rīgā, viesnīcā Radisson
SAS notika Baltijas
Evaņģelizācijas konference,
kuras laikā vairāk nekā 300
baznīcu vadītāju un
mācītāju piedalījās
semināros un diskusijās,
kopīgi domājot, kā ar
evaņģēlija vēsti aizsniegt
iedzīvotājus Latvijā, Baltijā un pasaulē. Iedrošinošas uzrunas no Latvijas un
dažādu pasaules valstu mācītājiem un kristīgo organizāciju darbiniekiem lika
konferences dalībniekiem vēl vairāk sajust sirdssāpes par pasaules bezcerīgo
stāvokli un domāt, kā labāk stāstīt par Jēzu Kristu mūsu paaudzei, mūsu
līdzcilvēkiem.
Cerības festivāla direktora Viktora Hamma un daudzu vadītāju lūgšana ir, lai
Dievs sūta daudz palīgu festivāla organizēšanas un norises procesā, kā arī lai
visas Latvijas draudzes būtu saliedētas un vienprātīgas, kopīgi pasludinot
evaņģēliju. Šis ir Latvijas cilvēku kopīgs darbs, kas, ar Dieva palīdzību, ļaus
festivālam izdoties.
Nākamgad no 5. līdz 7. novembrim Rīgā paredzētā Cerības festivāla mērķis ir
šodienas emocionāli un ekonomiski grūtajā laikā visiem Latvijas cilvēkiem,
neatkarīgi no vecuma, tautības, sociālās, reliģiskās vai politiskās pārliecības,
pasludināt cerības vēsti par Jēzu Kristu. Jāpiemin, ka Cerības festivālā uzstāsies
augstas klases mūziķi gan no Latvijas, gan citām pasaules vietām. Ieeja uz
visiem festivāla pasākumiem būs par brīvu, un programma tiks sinhroni tulkota
arī uz krievu un žestu valodām.
Baltijas Evaņģelizācijas konferences laikā notika arī Latvijas evaņģēliski
luterisko, baptistu, vasarsvētku, metodistu, brīvo evaņģēlisko un citu draudžu
pārstāvju tikšanās ar Billija Grehema Evaņģēliskās asociācijas (BGEA)
Austrumeiropas nodaļas direktoru Viktoru Hammu, lai pārrunātu nākamā gada
novembrī notiekošā Cerības festivāla organizēšanas komitejas veidošanu.
Minētās draudzes ir aicinājušas BGEA, kuru vada Franklins Grehems, organizēt
Cerības festivālu Rīgā. Jāpiemin, ka Cerības festivāla organizēšanas pirmais
uzdevums ir izvēlēties vadītājus 20 dažādām vadības pozīcijām, lai uzsāktu
sadarbību ar katru Latvijas draudzi un atrastu cilvēkus, kas varētu darboties
tādās nozarēs kā, piemēram, mācītāju, lūgšanu, mūzikas, bērnu, sieviešu,
vīriešu, jauniešu un etnisko grupu darba komitejās, kā arī loģistikas, tehnikas,
brīvprātīgo, sociālā darba, dvēseļu aprūpes un jauno kristiešu aprūpes
komitejās.
Baltijas Evaņģelizācijas konferences pēdējā plenārsēdē Viktors Hamms minēja
bēdīgus faktus par šodienu, kas saistās ar alkoholismu, narkomāniju, augstu
šķiršanās un abortu skaitu, kā arī augsto HIV/AIDS slimnieku skaitu, un atzina,
ka mums kā kristiešiem ir kopīgi jānes Latvijai Labā Vēsts par cerību.
Dalībniekiem bija jādomā arī par savām pilsētām, ciematiem un attālākiem
rajoniem, kuros nav evaņģēliju sludinošu draudžu, bet ir bezcerība, atkarības un
bezjēdzīgi dzīvotas dzīves.
Konferences noslēgumā tās dalībnieki aizdedza svecītes kā atgādinājumu par
evaņģēlija vēsts nodošanu tālāk arī kā savu personisko atbildību. Dalībnieki no
krēslu rindu malām gaismu padeva tiem, kas stāvēja rindu vidū. Tas bija kopīgi
piedzīvots prieks, kad gaisma vairojās un telpā kļuva arvien gaišāks.
Ļausim, lai Kristus gaisma, kas ir mūsos, vēl daudziem būtu redzama kā cerības
un mīlestības gaisma!
Materiālu sagatavoja Dace Šūpule

Evaņģelizācijas konferenci atceros ar pateicību
Dievam. Lai Dievs svētī organizētājus un
kalpotājus – viss bija lieliski noorganizēts un ļoti
vērtīgs. Ar lielu interesi klausījos pieredzējušo
evaņģēlistu runās, kurus Dievs tagad lietoja, lai
kalpotājos atjaunotu sirds degsmi un mīlestību uz
Kristu, kristiešiem savstarpēji un uz vēl Kristum
neticīgiem ļaudīm. Personīgi to piedzīvoju arī kā
garīgu atjaunošanās laiku, kurā Dievs mani darīja
redzīgāku attiecībā uz pasaules lielāko vajadzību
– Jēzu Kristu. Billija Grehema asociācijas darbība
Latvijā būs ļoti svētīga un iespaidīga, un tas tā
notiks, jo draudzes lūgs par evaņģēlija
izplatīšanos savā zemē un katrs kristietis lūgs un
rūpēsies par konkrētu cilvēku. Ticu, ka ar Dieva
ziņu tiekam aicināti mosties un kalpot – ne tik
daudz vienādībā, kā vienotībā. Paliksim Kristus
pusē un par evaņģēlija nešanu pasaulei.
Andris Jūrmalis, Jelgavas draudzes mācītājs
Manuprāt, šis bija lielisks sastapšanās un
mobilizācijas brīdis daudziem dažādu konfesiju
draudžu un kristīgo organizāciju vadītājiem, kas
varēja pulcēties vienuviet, lai uzzinātu un jau
sāktu gatavoties priekšā stāvošajam lielajam
darbam līdz Cerības festivālam, kas notiks 2010.
gadā no 5. līdz 7. novembrim. Redzot cilvēku
vēlēšanos kopīgi strādāt un dzirdot arī daudzus
labus komentārus par konferences norisi, tik
tiešām biju pateicīgs Dievam, ka varēju būt daļa
no šī pasākuma.
Andrejs Priedītis, Billija Grehema
evaņģelizācijas asociācijas “Draudzes dzīve”
departamenta koordinators Latvijā

AIZLūGšANU KALENDāRS

decembrim

1. Pateiksimies un lūgsim par Slovākijas

baptistu savienību ar 24 draudzēm un 1974
locekļiem.

2.

Pateiksimies un lūgsim par Užavas
draudzi un sludinātāju Egilu Ozoliņu un viņa
ģimeni. Pateicoties par krāsni svētdienskolai,
lūgsim arī par draudzes garīgo siltumu šajā
ziemā, par sadraudzības kalpošanu un par
uzsākto kalpošanu maznodrošinātajiem
kopā ar Kraukļa fondu.

3.

Pateiksimies un lūgsim par LBDS
vadību un padomi, darba nozaru vadītājiem
un visiem darbiniekiem. Lūgsim Dieva
vadību, spēku un gudrību ikvienam,
kalpojot Savienības darbā.

4.

Pateiksimies un aizlūgsim par
jauniešiem mūsu draudzēs. Lūgsim par
jauniešu vadītājiem un viņu palīgiem, kā arī
par jauniešiem, kuriem viņi kalpo.

5.

Lūgsim par Svētdienskolu apvienību.
Lūgsim par vadītājiem, skolotājiem, palīgiem
un bērniem, kas apmeklē Bībeles nodarbī
bas. Pateiksimies un aizlūgsim par skolotā
jiem, kuri māca kristīgo mācību skolās.

6.

Lūgsim par evaņģēlija pasludināša
nas darbu pasaulē, aizlūgsim par tām
valstīm, kurās notiek kristiešu vajāšanas.
Lūgsim, lai Dievs sargā Savus bērnus un
dod žēlastību vajātājiem ieraudzīt patiesī
bu, ceļu un dzīvību. Aizlūgsim par LBDS
Misijas apvienību, tās vadītāju mācītāju
Andri Akmeni un viņa ģimeni.

7. Pateiksimies un lūgsim par Vaiņodes

draudzi, par jauno draudzes sludinātāju
Aināru Purmali un viņa ģimeni. Lūgsim, lai
draudze būtu atvērta evaņģēlija
pasludināšanai sabiedrībā.

8.

Pateiksimies un lūgsim par Lietuvas
baptistu savienību, kurā ir 8 draudzes ar 366
locekļiem.

9.

Pateiksimies un lūgsim par Valdemārpils
draudzi. Pateicība Dievam par cilvēkiem, kas
kalpo gan ar Dieva Vārda sludināšanu, gan
praktiski. Lūgsim Dieva vadību un gudrību
tiem ļaudīm, kas domā par iedzīvotāju
nodrošināšanu ar darbu.

10. Pateiksimies un lūgsim par Baltijas

Pastorālo institūtu un Kristīgās vadības
koledžu. Lūgsim par šo mācību iestāžu
tālāko attīstību, par to esošajiem un
topošajiem studentiem, pasniedzējiem un
vadītājiem.

11.

Lūgsim par Muzikālās kalpošanas
apvienību, tās vadītāju Jāni Jūrmali un viņa
ģimeni. Lūgsim svētību, izdošanos un spēku

muzikālās kalpošanas vadītājiem un
dalībniekiem ikvienā draudzē.

12.

Pateiksimies un lūgsim par
Garīdznieku brālību, tās vadītāju mācītāju
Andreju Šternu un viņa ģimeni, lūgsim par
visiem mūsu draudžu darbiniekiem –
mācītājiem, sludinātājiem, diakoniem,
kapelāniem, kas kalpo armijā, slimnīcās,
cietumos un paliatīvajā aprūpē.

13.

Lūgsim par mūsu draudžu locekļu
pieaugšanu Kristū un draudžu nozaru
attīstību Kristus miesai par stiprinājumu
un cilvēkiem par iedrošinājumu un
liecību.

14. Pateiksimies Dievam par nozīmīgo

darbu, ko dara izdevniecība “Amnis”, un
lūgsim, lai šis darbs vēl daudziem kalpo par
iedrošinājumu un pieaugsmi Dieva patiesībā.

15.

Pateiksimies un lūgsim par Velsas
baptistu savienību, kurā ir 430 draudzes ar
13 863 locekļiem.

16.

Pateiksimies un lūgsim par Ventspils
draudzi, sludinātāju Pēteri Tervitu un viņa
ģimeni. Aizlūgsim par nozaru kalpošanas
darbu, evaņģelizācijas kalpošanu un Alfa
kursu. Lūgsim, lai Dievs dod žēlastību,
gudrību un vadību ārpus draudzes
kalpošanai Ziru pagastā. Lūgsim
iedrošinājumu nozaru vadītājiem,
kalpotājiem, diakoniem un aizlūgsim, lai
Dievs izredz un lieto jaunus darbiniekus.

17.

Pateiksimies un lūgsim par Māsu
apvienību un visiem vadītājiem šajā nozarē.
Lūgsim par kalpošanu draudzēs, jaunām
iniciatīvām, kas vēl daudzus vestu pie
Kristus. Lūgsim, lai katra māsa paliktu Jēzus
tuvumā un sadzirdētu Viņa norādījumus,
atrodot savu kalpošanu Tam Kungam.

18.

Aizlūgsim par mūsu ģimeņu locekļiem,
draugiem un līdzcilvēkiem, kas nepazīst
Kristu.

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

un viņa ģimeni. Lūgsim par draudzes garīgo
pieaugšanu atziņā un mīlestībā, kā arī
gudrību kalpot apkārtējai sabiedrībai.

22.

Pateiksimies un lūgsim par Ungāru
baptistu konvenciju Rumānijā, kurā ir 247
draudzes ar 8954 locekļiem.

23.

Pateiksimies un lūgsim par Viesītes
draudzi, mācītāju Juri Grigu un viņa ģimeni.
Lūgsim, lai draudzes locekļi visās problēmās
varētu paļauties uz Dievu, kas vienmēr ir
uzticams. Lūgsim, lai visi ticīgie kopīgiem
spēkiem aizsniegtu pilsētas un apkārtnes
iedzīvotājus.

24.

Lūgsim par dievkalpojumiem, kuri
šodien un turpmākās dienās notiek Latvijas
baznīcās. Lūgsim par cilvēkiem, kas tos
apmeklē, lai dzirdētā vēsts daudzus uzrunā
un mudina atsaukties Dieva aicinājumam
atgriezties pie Viņa un sekot Viņam.

25.

Lūgsim par tiem, kas ir ciešanās,
sāpēs, depresijā, izsalkumā un dziļās bēdās,
lai viņiem tiek dots žēlastības laiks
atgriezties no grēkiem un piedzīvot
jaunpiedzimšanu īpaši šajā Ziemassvētku
laikā.

26.

Lūgsim paļāvību uz Dievu, Viņa
gudrību un mieru cilvēkiem, kuriem jāatdod
parādi, jāatmaksā kredīti, bet ienākumi ir
sarukuši – zaudēts darbs, samazinātas
algas. Aizlūgsim par tiem, kuri ir izmisumā
un nedrošībā par nākotni, iztikšanu un
dzīves jēgu. Lūgsim gudrību, kā šiem
cilvēkiem palīdzēt.

27.

Lūgsim par draudzēm, kurās nav
mācītāja, un tiem kalpotājiem, kas tajās
kalpo. Lūgsim, lai Dievs aicina jaunus
cilvēkus Savā darbā, ka varētu tikt
dibinātas jaunas draudzes, aizsniegti
cilvēki un Dieva valstība varētu iet
plašumā mūsu zemē un ārpus tās
robežām.

28.

19. Lūgsim gudrību saviem līdzcilvēkiem,

Pateiksimies un lūgsim par latviešu
pēcnācēju misijas darbu Bolīvijā, Rinkonā.
Lūgsim, lai evaņģēlija vēsts izmaina vēl
daudzu cilvēku dzīves un piepulcina jaunus
ticīgos vietējām draudzēm.

20.

Pateiksimies un lūgsim par 150
Armēnijas evaņģēlisko kristiešu baptistu
draudzēm, kurās ir 4700 locekļu.

dodot padomus un sniedzot palīdzību krīzes
situācijās. Lūgsim, lai Dievs mums katram
dod iespējas un drosmi liecināt cilvēkiem
par Jēzu Kristu.
Pateiksimies un lūgsim par
Valmieras draudzi, mācītāju Andri Akmeni
un viņa ģimeni. Šodien kristību svētki
draudzē. Lūgsim par vienotību, uzticību
Rakstiem, gudrību un Svētā Gara
svaidījumu, kā uzrunāt cilvēkus pilsētā ar
cerības vēsti par Kristu.

21.

Pateiksimies un lūgsim par Ventspils
krievu draudzi, sludinātāju Oskaru Ābeltiņu

29.
30.

Pateiksimies un lūgsim par mūsu valsti
un valdību. Lūgsim, lai šis būtu laiks, kad
cilvēki atsaucas Dievam.

31.

Lūgsim par 2010. gadu mūsu ikviena
un draudžu dzīvē.

ZIņAS

draudzēm

V Ī L AN D E S D RA U D Z E
1. decembrī plkst. 19.00 “Metro” dievkalpojumā evaņģelizācijas pasā
kums “Nāc gaismā!”. Piedalās koris un orķestris Ērika Ešenvalda vadībā.

N Ā C ARE T E S D RA U D Z E
6. decembrī plkst. 10.30 draudzes 15. gadasvētku dievkalpojums ar
bīskapa P. Sproģa dalību un svētrunu.

T U K U M A D RA U D Z E
12. decembrī plkst. 13.00 kultūras namā adventes pasākums visām
paaudzēm „Kopā savai pilsētai – no sirds uz sirdi”. Organizē vairākas
Tukuma draudzes.

P Ā V I L O S T A S D RA U D Z E
13. decembrī plkst. 14.00 draudzes gadasvētki.
Viesis: Ventspils draudzes sludinātājs Pēteris Tervits.

BīBELES LASīJUMI
D e c embrim
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Apustuļu d. 19-20
1. Jāņa 3-4
5. Mozus gr. 13-15
Nehemijas gr. 5-9
Psalmi 140-142
Salamana augstā dz. 1-2
Jāņa atklāsmes gr. 1-6
Apustuļu d. 21-22
1. Jāņa 5
5. Mozus gr. 16-18
Nehemijas gr. 10-13
Psalmi 143-145
Salamana augstā dz. 3-4
Jāņa atklāsmes gr. 7-11
Apustuļu d. 23-24
2. Jāņa

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

5. Mozus gr. 19-21
Esteres gr. 1-5
Psalmi 146-148
Salamana augstā dz. 5-6
Jāņa atklāsmes gr. 12-17
Apustuļu d. 25-26
3. Jāņa
5. Mozus gr. 22-24
Esteres gr. 6-10
Psalmi 149-150
Salamana augstā dz. 7-8
Jāņa atklāsmes gr. 18-20
Apustuļu d. 27-28
Jūdas
Jāņa atklāsmes gr. 21-22

JA U N P I L S D RA U D Z E
13. decembrī plkst. 15.00 draudzes gadasvētki.
Dievkalpojumi notiek Jaunpils pilī.

V A L M IERA S D RA U D Z E
20. decembrī plkst. 16.00 kristību dievkalpojums kopā ar Cēsu
draudzi. Piedalīsies Vidzemes apvienotais koris.

L B D S b i bl i ot ē k a
Ar prieku paziņojam, ka savu darbību no 2009. gada 1. novembra ir
atjaunojusi LBDS nama bibliotēka sadarbībā ar nodibinājumu Kristīgās
vadības koledža. Bibliotēka atrodas Latvijas Baptistu draudžu
savienības pagrabstāva telpās Lāčplēša ielā 37, Rīgā. Ikviens ir aicināts
to apmeklēt otrdienās un ceturtdienās no 10:00 līdz 13:00 un no 14:00
līdz 16:00. Bibliotēka ir aprīkota ar lasītavu un tajā ir pieejams internets.
Vairāk informācijai rakstiet uz e-pastu – biblioteka@lbds.lv

V EIKA L S " A M NI S "
No šī gada 1. decembra grāmatu veikals "AMNIS" pārceļas uz jaunām,
plašākām, grāmatu veikala vēsturiskajām telpām. Turpmāk gaidīsim
jūs Lāčplēša ielā 37, Savienības nama labajā pusē. Uz tikšanos!

M e k l ē sim D ie v a v aig u !
„Pārbaudiet sevi, vai esat ticībā, izvērtējiet sevi, vai esat derīgi“
(2. Kor. 13, 5). Pāvils mūs mudina atkal un atkal izvērtēt savu ticību un
būt nomodā par mūsu paļāvību uz Kristu un mūsu attiecībām ar Dievu.
Ar šādu nolūku no 11. līdz 13. decembrim Rīgā Kristīgā centra „Labā
Vēsts“ telpās Ūnijas ielā 99 tiek rīkota starpkonfesionāla konference
„Meklēsim Dieva vaigu!“
Septembrī uz Latviju bija atbraucis Ukrainā labi pazīstamais mācītājs
Sergejs Šidlovskis. Kopā ar Rīgas vasarsvētku draudzes „Cerība“
mācītāju Jāni Sadovski viņš bija atnācis uz LBDS kanceleju, lai aicinātu
vienoties starpkonfesionālā lūgšanā un konferencē. Man un bīskapam P.
Sproģim bija tikšanās, un viņš atstāja dievbijīga un patiesa kristieša
iespaidu. Pēc vairāku gadu kalpošanas viņš bija nonācis uz garīgas un
emocionālas izdegšanas robežas. Tad viņš mācījās meklēt Dievu nevis
kā līdzekli ceļā uz Viņa svētībām dzīvē un spēku kalpošanā, bet meklēt
un atrast Dievu kā visu ilgu gala mērķi. Un Dievs bija tuvu! Un Dievs
tapa tuvs! Pēc spilgtiem personīgajiem piedzīvojumiem viņš tagad
Ukrainā un citās zemēs aicina visus būt nomodā par savu ticību un
attiecībām ar Dievu. Tāpēc arī LBDS bīskaps atbalsta šo iniciatīvu, lai
mēs būtu mudināti un izaicināti sekot Kristum un mīlēt Viņu no visas
savas sirds, dvēseles un prāta. Programmā pielūgsme, lūgšanas,
sludināšana, liecības, uzrunas, aizlūgšanas.
Piektdien, 11. decembrī plkst. 18.30 atklāšanas dievkalpojums.
Sestdien dievkalpojumi notiek visu dienu ar dažādu draudžu mācītāju
un pielūgsmes grupu piedalīšanos, bet svētdien, 13. decembrī plkst.
14.30 baptistu draudžu vadīts dievkalpojums, kurā kalpos bīskaps
Pēteris Sproģis u.c. mācītāji un mūziķi. Ja jūs netiekat uz citām dienām
un laikiem, tad aicinām uz svētdienas dievkalpojumu, lai apliecinātu
mūsu vienotību ar kristiešiem visā Latvijā, bet īpaši, lai lūgtu pēc Dieva
Gara radītas patiesas atmodas Latvijas draudzēs.
Sīkāka informācija saņemama pie savas draudzes mācītāja,
kā arī LBDS kancelejā (tālr. 67223379) vai arī mājas lapā
www.tautaslugsana.lv
Meklējot Dieva tuvumu kopā ar jums, Pēteris Eisāns, bīskapa vietnieks

Z IE M A S S V Ē T K U d i e v k a lpo j um i
Golgātas draudzē:
24. decembrī plkst. 17.00
25. decembrī plkst. 10.00
31. decembrī plkst. 18.00
1. janvārī plkst. 12.00
6. janvārī plkst. 18.00

Mateja draudzē:
24. decembrī plkst. 13.00,
15.30, 18.00
Āgenskalna draudzē:
24. decembrī plkst. 18.00
25. decembrī plkst. 18.00
31. decembrī plkst. 23.00

Vīlandes draudzē:
20. decembrī plkst. 11.00 bērnu
Ventspils draudzē:
Ziemassvētu dievkalpojums;
20. decembrī plkst. 11.00 bērnu
24. decembrī plkst. 17.00
Ziemassvētku dievkalpojums;
24. decembrī plkst. 17.00
Semināra draudzē:
Ziemassvētku svētvakara
24. decembrī plkst. 18.00
dievkalpojums;
25. decembrī plkst. 11.00
25. decembrī plkst. 18.00
27. decembrī plkst. 11.00
jauniešu Ziemassvētku
1. janvārī plkst. 11.00
dievkalpojums.

S V EI C A M !
Borisam Posikaļukam 29. decembrī 45 gadi (Rīgas Atmodas dr.)!
Ainaru Purmali ar kalpošanas uzsākšanu Vaiņodes draudzē!

Konts ziedojumiem un Baptistu Vēstneša iemaksām
Latvijas Baptistu draudžu savienība
Reģ.nr. 90000085765
A/S SEB Banka, kods: UNLA LV2X
Konts:LV03 UNLA 0002 0007 01314

Kalpot
Dievam
Latgalē
Noslēdzot iepazīšanos ar Baltijas Pastorālā institūta 2009. gada
grupu, piedāvājam interviju ar Lauri Zukuli, kura dzimtā puse ir
Latgale.
Pastāsti par sevi!
Es esmu dzimis laukos Latgalē, netālu no Krāslavas. Mana
ģimene vienmēr ir stipri ticējusi Dievam un vienmēr turējusi
Viņa baušļus. Tā es augu dabas un Dieva harmonijā. Man
vajadzēja darīt lauku darbus. Tas mani norūdīja fiziski un arī
garīgi. Pēc darba dienas vai pat tās laikā vasarā mēs gājām
peldēties. Ziemā darbu parasti bija mazāk, bet neatkarīgi no
gadalaika vai laika apstākļiem mēs katru svētdienu gājām uz
baznīcu Dievu lūgt. Es biju altāra zēns divās katoļu draudzēs
kādus astoņus gadus. Mums mājās bija daudz grāmatu, jo
mani tuvinieki daudz lasīja.
Līdz skolas laikam es biju kārtīgs, paklausīgs un nesamaitāts
bērns. Es pat nepratu īsti melot un, varētu teikt, biju naivs, jo
man pasaule šķita daudz labāka, nekā tā bija patiesībā. Kad
sāku mācīties skolā, man atklājās arī pasaules sliktās puses.
Tā bija skola, kur lielākā daļa skolnieku nāca no nelabvēlīgām
ģimenēm. Kautiņi starpbrīžos un pēc skolas, lamu vārdi,
smēķēšana un alkohola lietošana bija parasta ikdiena šajā
skolā. Bieži vecākās klases vardarbīgi attiecās pret
mazākajiem, bet skolotāji bija vienaldzīgi pret visu notiekošo.
Šajā skolā es iemācījos kauties, lamāties, melot, noklusēt
patiesību vai neizstāstīt to līdz galam. Es esmu pateicīgs
Dievam par to klasi, kurā mācījos, jo tā bija vislabākā klase
visā skolā.
Vidusskolas laiks bija daudz labāks. Man atklājās vairāki
talanti, kā, piemēram, dzejas rakstīšana, spēja repot.
Vidusskolas laikā man daudz bija jāizliekas. Es staigāju
krāsainiem matiem, ģērbos ļoti savādi, citēju krievu filmu
varoņus. Vēlāk sāku strādāt, jo mājās bija lielas materiālas
grūtības. Tad kļuvu atkarīgs no datorspēlēm, tomēr meklēju
dzīves jēgu, pārvērtēju savu dzīvi.
Pašlaik es esmu Daugavpils baptistu draudzē ”Baltā baznīca”.
Kalpošanā esmu iesaistījies pavisam nedaudz. Pirms aizgāju
mācīties uz Pastorālo institūtu, es kādu laiku kurināju un
apsargāju baznīcas ēku.
Kādi cilvēki uz tevi atstājuši vislielāko ietekmi un ar ko?
Lielu ietekmi uz mani atstājusi mamma, vectēvs un
vecmamma, vecmammas māsa, kā arī vairāki mācītāji.
Mamma man daudz lasīja priekšā, mācīja zīmēt, pastaigājās ar
mani pa mežiem un pļavām un daudz ko stāstīja. No
vecmammas es mācījos par visu pateikties un visu darīt, lūdzot
Dievam svētību. Mana vecmamma pateicās Dievam pat par
slimību un neveiksmēm. Vectēvs iemācīja strādāt gudri, lai
patērētu mazāk enerģijas. Vectēvs un mamma iemācīja staigāt
kājām lielus attālumus un no tā gūt baudu. No vecmammas
māsas es sapratu, kā gūt prieku, dodot citiem. No mācītājiem
iemācījos stipri turēties savā pārliecībā un neatkāpties no tās.
Kā tu nonāci BPI?
Es 2008. gada vasarā biju pārgājienā ar draudzes jauniešiem,

un mēs runājām par mācītāja
darbu. Tas manī uzjundīja atmiņas
par to, ka es jau bērnībā gribēju būt
mācītājs. Man tajā pašā stundā
piezvanīja baptistu Savienības
bīskaps un aicināja mācīties BPI.
Es sapratu, ka jāatsaucas Dieva
aicinājumam.
Ko tu līdz šim esi iemācījies BPI?
Esmu sapratis, ka bez Dieva es
nevaru neko, pat mācīties. Labāk
apzinos to, cik svarīgas ir attiecības
ar Dievu. Pēdējos mēnešos
sapratu, cik svarīgs ir brāļu atbalsts,
kad man ir nolaidušās rokas. Secināju, ka nemaz tik daudz
nezinu par Dievu, kā biju iedomājies.
Kas tev BPI patīk visvairāk? Kas tev ir visgrūtāk?
Visvairāk man patīk īpašā svētuma caurdvestā vide un labi
pārdomātais mācību process. Patīk pasniedzēji un BPI
vadības komanda. Visgrūtāk man ir pareizi sabalansēt laiku
un būt maksimāli efektīvam. Reti sanāk būt mājās, un dažreiz
uznāk tāda kā nostalģija pēc dzimtās puses.
Pastāsti par saviem vasaras piedzīvojumiem!
Šī vasara bja labākā un īsākā manā mūžā. Es kalpoju
vairākās nometnēs visā Latvijā un biju arī Lietuvā. Gāju
pārgājienā ar Daugavpils draudzes jauniešiem un
pusaudžiem. Par vēl nekad nebijušu piedzīvojumu man
izvērtās plostu brauciens pa Gauju. Varenais Dievs izkārtoja,
ka varēju būt kalnainajā Norvēģijā. Tur es sajutu agrāk
nepiedzīvotu tuvību ar Dievu, tā rezultātā es varēju apzināties
vēl vairāk, cik ļoti man Viņš ir nepieciešams. Nometnē pie
Sventas ezera man likās, ka tuvāk Dievam būt vairs nav
iespējams. Vasaras laikā ieguvu arī daudz jaunu draugu,
atziņu un pieredzes.
Dievs mani šovasar mainīja. Sāku vairāk paļauties un
uzticēties Viņam. Es jūtu, ka daudz kas manī ir mainījies, tikai
pagaidām nevaru īsti saprast, kas tieši. Tagad mazāk runāju,
vairāk lasu grāmatas, cenšos izmantot arī citus resursus, ko
man Dievs sniedz. Sāku labāk apzināties savu aicinājumu un
to, ka bez Dieva palīdzības es nevaru neko. Tagad pierakstu,
kam es velti tērēju laiku, naudu un spēku. Cenšos pēc
iespējas vairāk laika pavadīt ar Dievu un kalpojot citiem.
Kā bija atgriezties skolas solā pēc vasaras?
No vienas puses ir nedaudz grūti atkal iekļauties skolas vidē,
jo te nav tik lielas kustības un jautrības, kā bija vasarā, nav
bērneļu, kas uz brokastīm modināmi, nav putnu
vīterošanas... No otras puses – es jau vasaras sākumā
apzinājos, ka septembris nav vairs aiz kalniem un ka atkal
sēdēšu skolas solā un mācīšos. Es to gaidīju, jo zināju ka šis
semestris būs daudz interesantāks un vērtīgāks. Vakarā ejot
gulēt, es jau ilgojos pēc skolas sola, pasniedzējiem un
kursabiedriem.
Kādu tu redzi savu nākotni? Ko tu darīsi pēc BPI?
Savu nākotni es redzu baznīcā, kalpojot draudzei. Es sevi
viennozīmīgi redzu Latgalē kā jaunas draudzes dibinātāju. Es
gribu uzsākt jaunu draudzi, kur pielūgsme un dievkalpojums
notiek latgaļu valodā. Uzreiz pēc BPI es došos uz Latgali un
sākšu darbu.
Baltijas Pastorālais institūts pateicas par jums, BV lasītāji, par
jūsu atbalstu tā darbam un studentiem. Lai Dievs svētī Lauri
un mūs katru, Viņu pagodinot!
Interviju sagatavoja Līva Fokrote

LBDS Padomes informatīvs izdevums
Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: +371 67227195, +371 67223379, e-pasts: vestnesis@lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Līva Fokrote, Līvija Lāme, Zanda Simenovska, Dace Šūpule,
korektori Aigars Baštiks un Ilze Reveliņa, maketētājs Filips Tālbergs

www.lbds.lv

