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LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Svētdienas pēcpusdiena. Saules sasildītajā Vērmaņdārzā
pensionāres kā zvirbuļmātes satupušas uz soliņiem. Citur,
tirdzniecības centrā “Domina”, sākusies rudens sezonas
iepirkšanās. Pensionāru te nav, tikai tā saucamā “pelnošā
paaudze” – 30-50 gadus vecie. Vīri skatās, sievas piemēra,
pērk sev un bērniem.
Raugoties uz cilvēkiem, prātā nāk Zentas Mauriņas vārdi:
“Mēs zinām, kādus apģērbus cilvēks valkā, cik viņš mēnesī
nopelna, bet, kas norisinās viņa dvēselē, par to zinām tikpat
maz kā par mēness cilvēkiem.”
Par ko domā pensionāres uz Vērmaņdārza soliņa?
Vīrs, kas līdzās sievai un bērniem soļo gar veikalu skatlogiem?
Pēc kā viņi ilgojas? Kas liek viņiem katru rītu celties?
Kas notiek viņu dvēselēs?
Mēs esam tauta, kas svešinieka dvēselē nelien. Tomēr mums
kā tiem, kuros mājo Kristus, nav dota šāda iespēja. Mums
jādzīvo kā Kristum: jābūt starp citiem, jāmīl viņi un arī jāzina,
kas notiek viņu dvēselēs, īpaši tajās dvēselēs, kas vēl nepazīst
Dievu.

Kā Kristus manī var palīdzēt kaimiņienei pensionārei, ja man ir
vienalga, ka viņa jūtas vientuļa un nevienam nevajadzīga? Kā
Dievs, Kurš izvēlas darboties pasaulē caur Saviem bērniem, var
nocelt emociju nastu no vientuļa tēva pleciem, ja Viņa bērni
tikai līdzjūtīgi viņam uzsit uz pleca? Kā Gars var dziedināt caur
manu klātbūtni sievieti, kuras sirds lūzt no neatbildētas
mīlestības, ja es viņai pagriežu muguru?
Dievs nāca pasaulē caur Savu Dēlu Jēzu Kristu. Viņš nāk arī
šodien – dažādos veidos, bet arī caur Saviem bērniem, kuros
mājo Svētais Gars. Lai Dieva Gars dara mūsu sirdis atvērtas
Dieva vadībai un citiem, acis – redzīgas pamanīt citu dzīves.
Lai mūsu mute nesteidzas runāt, bet auss ir vienmēr gatava
uzklausīt. Tad mēs kaut mazliet vairāk zināsim, kas norisinās
cilvēku dvēselēs, ne tikai viņu naudas makos un skapjos.
Tad Kristus mūsos un caur mums kaut mazliet vairāk nesīs
Savu Valstību ne tikai mums, bet arī tiem, kas to vēl nepazīst.
Līva Fokrote
BPI Studiju daļas vadītāja

piemini

Sabata
dienu...
Andris Bite, viens no Baltijas Pastorālā
institūta studentiem, jau vairākus gadus
kalpo Madonas baptistu draudzē. Šajā
vasarā Andris un viņa ģimene viesojās vairākās Latvijas draudzēs,
kuras Andris stiprināja, sludinot Dieva Vārdu. Lai šī svētruna mums
visiem ir par stiprinājumu arī šodien!
Piemini sabata dienu, ka tu to svētī. Sešas dienas tev būs strādāt
un padarīt visus savus darbus. Bet septītā diena ir sabats Tam
Kungam, tavam Dievam, tad nebūs tev nekādu darbu darīt, nedz
tev, nedz tavam dēlam, nedz tavai meitai, nedz tavam kalpam, nedz
tavai kalponei, nedz tavam lopam, nedz tam svešiniekam, kas ir
tavos vārtos. Jo sešās dienās Tas Kungs ir radījis debesis un zemi,
jūru un visu, kas tur atrodams, un septītajā dienā Tas Kungs
atdusējās; tāpēc Tas Kungs svētīja sabata dienu, lai tā būtu svēta.
(2.Mozus 20:8-11)
Vēlos jums pastāstīt kādas spilgtas atmiņas no savas bērnības.
Tas ir stāsts par to, kā es pirmoreiz tā īsti izjutu, kas ir svētki, kas ir
prieks, svinēšana. Kādu dienu, kad man bija 4-5 gadi, mūsu
ģimene saņēma ielūgumu uz kāzām. Kaut arī es vēl biju ļoti mazs,
es ļoti labi atceros to priecīgo satraukumu, kas pārņēma mūs
visus. Kā ģērbties, ko dāvināt, kādus cilvēkus satiksim kāzās???
Neatceros par citiem, bet man nopirka jūrnieka uzvalciņu, šortus,
baltas pusgarās zeķes ar lieliem bumbuļiem – tie no mums, kas
piedzīvoja padomju laikus, tādas vēl atceras. Un tad bija kāzas –
līgava krāšņā kleitā, mielasta galds, citi bērni, ar ko spēlēties, un
neviens pieaugušais mūs neapsauc, jo lielie aizņemti paši ar sevi.
Tad brauciens mājup, un ceļā ir, ko pārrunāt un atcerēties. Vēl
kādu laiku pēc kāzām mājās tika runāts par šiem svētkiem.
Pievērsīsimies Rakstu vietai 2.Mozus 20:8-11. Lai labāk to
pārdomātu, sadalīsim to daļās:
1) 8.-9.pants māca, ko darīt;
2) 10.pants saka, ko nedarīt;
3) 11.pants paskaidro, kāpēc darīt un nedarīt.
Vispirms par to, ko darīt. “Piemini sabata dienu, ka tu to svētī.
Sešas dienas tev būs strādāt un padarīt visus savus darbus.”
(8.-9.p.) Arī Jesaja par to runā: “Kad tu atturi savu kāju no sabata
pārkāpšanas un nedari Manā svētā dienā pēc savas patikas, bet
nosauc dusas dienu par svētu prieku un par Tā Kunga svēto dienu
un to turi godā, neizlietodams to saviem ceļiem, sava veikala
nokārtošanai un tukšām valodām, tad Tas Kungs būs tavs prieks,
Es tevi vadīšu zemes augstumos un tev došu tava tēva Jēkaba
mantojumu, jo Tā Kunga mute tā ir runājusi.” (Jesajas 58:13-14)
Pravietis šo septīto dienu nosauc par “svētu prieku”, ko svētīt. No
bērnības atceros, kas ir prieks un svētku sajūta – un gribētos to
piedzīvot katru svētdienu.
Šajos pantos mēs neatrodam konkrētas norādes par to, kā svinēt,
kā svētīt, kā pieminēt. Veids, kā to darīt, mums ir jāatrod pašiem,
un, ja mūsu dzīves centrā ir Kristus, tad mēs noteikti to atradīsim.
Piemēram, jūdu tauta, nonākusi Bābeles trimdā un šķirta no
Tempļa, pulcējās sinagogās, kur lasīja Rakstus, teica lūgšanas un
dziedāja. Kaut arī viņi skuma pēc dzimtenes, tā tik un tā bija
priecīga diena.
Ar to, ka mēs svinam svētdienu, mēs pagodinām Dievu. Ko
nozīmē “svinēt”, “gatavoties svinībām”? Helēniskajiem jūdiem pat
bija īpaša sagatavošanās diena, kad viss tika sagatavots sabatam.
Arī es, gatavojoties svētdienai, izdomāju, ko vilkt mugurā, kā
atpūtīšos ar ģimeni – kā es svinēšu to dienu, ko Tas Kungs Savā
neizmērojamā žēlastībā mums ir devis. Un man ir liels prieks būt
baznīcā. Teiciens “Svētdien jāiet uz baznīcu” nav īsti pareizs;

pareizāk būtu teikt: “Man ir tas gods būt baznīcā.” Un vai tad svētdiena
sākas un beidzas ar baznīcu? Nē. Mēs varam priecāties par visu dienu
– priecīgu dienu. Mēs varam ne par ko neraizēties, būt ar savu ģimeni,
būt ar Kristu. Mēs varam šo dienu veltīt atpūtai, dodoties pie dabas vai
aizvedot bērnus uz rotaļu laukumu. Katrs pats sev var apzināties, kas
viņam palīdz atslēgties no ikdienas un palīdz būt ar ģimeni,
līdzcilvēkiem un Kristu.
10.pants: “Bet septītā diena ir sabats Tam Kungam, tavam Dievam, tad
nebūs tev nekādu darbu darīt, nedz tev, nedz tavam dēlam, nedz tavai
meitai, nedz tavam kalpam, nedz tavai kalponei, nedz tavam lopam, nedz
tam svešiniekam, kas ir tavos vārtos.” Šo varētu dēvēt par baušļa
negatīvo daļu, jo šis pants satur aizliegumu – ikdienas smago darbu,
ikdienas rūpju aizliegumu. Protams, mēs nedrīkstam kļūt tik sīkumaini
kā savā laikā farizeji. Viņi bija uzskaitījuši vissīkākās lietas, ko drīkst un
nedrīkst darīt. Piemēram, sabatā vajagot atturēties no mušu sišanas, jo
tās varētu tikt uzskatītas par medībām, kas sabata laikā ir aizliegtas.
Mūsu Pestītājs savas zemes dzīves laikā teica, ka sabats ir domāts
cilvēkam, nevis cilvēks – sabatam. Mums jāsaprot, ka, ja gribam šajā
dienā īpašas attiecības ar Kristu, mums ir jābūt īpašai attieksmei – nevis
jākoncentrējas uz darāmajiem darbiem un ikdienas steigu. Svētdiena ir
diena, kas mums īpaši atgādina par Kristu, par to, ka Viņš ir uzvarējis
nāvi.
Kāds varbūt teiks: “Arī šodien, tas ir, svētdien jāstrādā, lai varētu
nopelnīt vairāk.” Kad es biju students, es strādāju celtniecības brigādē
un mēs remontējām kādu dzīvokli. Mums gribējās darbu padarīt ātrāk,
lai iepriecinātu dzīvokļa saimnieku un saņemtu nopelnīto naudu.
Pēdējās divas trīs dienas mēs strādājām bez atpūtas un miega. Un
ziniet, kāds bija rezultāts? Mums vajadzēja vēl trīs dienas, lai visu to, ko
mēs nogurumā bijām sastrādājuši, izlabotu. Dievs ir paredzējis, ka
mums vienu dienu nedēļā nestrādāt, bet atpūsties un baudīt to, ko Viņš
mums ir devis. Ieskatīsimies Dieva Vārdā – 2.Mozus 16:25-30 mēs
redzam, ka sestajā dienā Dievs mannu piešķīra divām dienām, lai
septītajā dienā nav jādomā par iztiku.
Šī baušļa daļa paredz arī vienkāršu un praktisku lietu – atpūtu. Kāds
man pazīstams lauksaimnieks saka, ka zirgam atpūtai jādod viena
diena nedēļā. Vai jums nešķiet, ka cilvēks Dieva acīs ir nesamērojami
svarīgāks par zirgu?! Tas Kungs ir brīnišķīgi par mums gādājis, dodot
dienu, kurā īpaši būt kopā ar Viņu, svinēt un atpūsties.
11.pants: “Jo sešās dienās Tas Kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un
visu, kas tur atrodams, un septītajā dienā Tas Kungs atdusējās; tāpēc Tas
Kungs svētīja sabata dienu, lai tā būtu svēta.” Šis pants sniedz atbildi uz
manu mīļāko jautājumu: “Kāpēc?” Atbilde ietver divus iemeslus.
Pirmkārt, pamatojums meklējams radīšanas aktā: sešas dienas Dievs
radīja, un septītajā Viņš atdusējās. Interesanti, kāds ir nedēļas
astronomiskais pamatojums? Padomāsim kopā! Kas ir gads? Gads ir
laika posms, kurā Zeme apriņķo ap Sauli – 365 dienas, 5 stundas, 48
minūtes, 46 sekundes. Mēneša ilgums ir saistīts ar Mēness un Zemes
savstarpējo stāvokli, bet nedēļa? Nedēļai nav astronomiska
pamatojuma. Nedēļa ir mūžīga piemiņa Dieva radīšanas darbam. Kāds
var censties jums iestāstīt, ka zinātne ir pārāka par ticību, ka nekādas
radīšanas nav bijis; ir bijis lielais sprādziens, evolūcija, vai kas cits. Bet,
kad šis pats cilvēks saka: “Nu tad tiekamies piektdien!”, viņš neviļus
apliecina, ka Dievs ir Radītājs. Jo Dievs sešās dienās radīja un septītajā
atpūtās...
Otrkārt, 11.panta otrā puse saka, ka Tas Kungs svētīja sabata dienu, lai
tā būtu svēta. Ja mēs būtu armijā, es teiktu: “Svēta, un viss! Dieva tā ir
teicis!” Un tomēr... šī diena ir īpaša. Šī diena ir atgādinājums par Dieva
darbu diženumu gan vēsturē, gan radīšanā. Šī ir diena, kad varam
atcerēties Dieva labos darbus un atjaunot savu uzticēšanos Viņam. Šī
diena ir atgādinājums, ka mīlestība uz Kristu ietver rūpes par citiem un
arī rūpes par sevi. Dieva grib, lai mēs ar Viņu un saviem līdzcilvēkiem
tiktos atpūtas brīdī, kad starp mums nenostājas nekas cits. Šī diena ir
svēta, un mums būs to svētīt. Kā savā grāmatā rakstījis Jānis Tervits:
“Baptisti pārliecināti svin svētdienu.”
Svinēsim, būsim kopā Dieva ģimenē. Lai katra svētdiena mums ir īpaša.
Lai Kristus mums palīdz to paturēt svētu, īpašu, ar patiesu svētku sajūtu
un prieku.

Baškīrija 2008
Baltijas
Pastorālā
Institūta

Pastorālās
apmācības
programma

Iepriekšējā Baptistu Vēstneša numurā jūs varējāt lasīt informāciju par šī
gada misijas braucienu uz Baškīriju, kā arī uzzināt “karstās ziņas” par
pirmajās brauciena dienās notiekošo. Šajā numurā piedāvājam jums
atskatu uz 2008. gada braucienu un ieskatu šī misijas darba nākotnē.
Baškīrija – misija, kas satuvina paaudzes, apvieno talantus un piepilda
aicinājumu – pasludināt Evaņģēliju līdz pašam pasaules galam. Dievs, kuru
vēl vairāk nekā savā valstī iepazīstam kā tādu, kurš atbild uz lūgšanām,
dara brīnumus un apvieno tik daudz dažādu cilvēku un paaudžu.

Pastorālo studiju programmas mērķis ir apmācīt,
stiprināt un nodrošināt ar resursiem rūpīgi izvēlētus
jaunus mācītājus un vadītājus, lai viņi pasludinātu
Evaņģēliju, dibinātu un vadītu ietekmīgas
misionālas draudzes stratēģiski svarīgās vietās
Latvijā, Baltijas reģionā un aiz tā robežām.
BPI pastorālo studiju jaunā grupa mācības uzsāks
2009.gada janvārī.
Pieteikšanās studijām: pieteikuma un atsauksmju
formas lejupielādējamas no www.lbds.lv. Aizpildītu
pieteikumu un 2 atsauksmes kandidāts var iesniegt
ievadkursu laikā vai nosūtīt uz: Baltijas Pastorālais
institūts, Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011.
Pieteikumus pieņem līdz 20.oktobrim. Jautājumu
un neskaidrību gadījumā, lūdzu, zvaniet Dacei
Šūpulei (mob. 26091697).

Pastorālās kalpošanas
ievadkursi
Pastorālo studiju ievadkursu mērķis ir palīdzēt
brāļiem izprast mācītāja kalpošanas būtību,
skaidrāk saprast savu aicinājumu uz šo kalpošanu
un rosināt viņus uzsākt studijas BPI.
Ievadkursi notiks: 11.oktobrī un 13.decembrī no
plkst. 9:00 līdz 16:00.
6.-8.novembrī (6.11. un 8.11. plkst. 9-17; 7.11.
plkst. 14-18) notiks seminārs par finanšu piesaisti,
kuru vadīs Holmss Braiens (ASV).
Kursi notiks Stikla zālē, Savienības namā Rīgā,
Lāčplēša ielā 37.
Kursi ir bezmaksas.
Pieteikšanās: aizpildot pieteikuma lapu, kuru var
lejupielādēt no www.lbds.lv vai saņemt pa e-pastu,
rakstot uz bpi@lbds.lv, vai pa pastu, rakstot uz:
Baltijas Pastorālais institūts, Lāčplēša iela 37, Rīga,
LV-1011. Jautājumu un neskaidrību gadījumā,
lūdzu, zvaniet Dacei Šūpulei (mob. 26091697).
Tā kā ievadkursus veido atsevišķi semināri, ir
iespējams kādu sestdienu izlaist vai sākt kursos
piedalīties vēlāk. Tomēr mēs ceram, ka ikviens
spēs piedalīties visos semināros.

Arī šajā gadā mūsu “pasaules galā” Dieva aizsardzība bija nepārprotama.
Tā mums neļāva pagurt pateicības un slavas lūgšanās. Kā viens no
Išimbajas mācītājiem Sergejs Usovs kādā sanākšanas reizē teica: “Dieva
roka šogad īpašā veidā ir pār mums visiem – jūs taču atcerieties vai esiet
dzirdējuši, kādi sātana uzbrukumi un grūtības ir bijušas visos iepriekšējos
gados.”
Paldies Dievam un mūsu lielajai aizlūdzēju komandai un visiem tiem, kas
mūs atbalstīja finansiāli un materiāli!
Mācītājs Pēteris Eisāns, kurš ir viens no Baškīrijas misijas aizsācējiem,
līdzdala savas pārdomas par misijas darbu un to, kā bija šajā gadā palikt
Latvijā un vienlaikus esot aizlūdzēju komandā. Viņš saka: “2003. gadā man
radās cerība, ka līdz 2010. gadam Latvija piedzīvotu, ka katru gadu vismaz
100 cilvēki dotos dažādos īsāka vai garāka termiņa misijas projektos.
Manuprāt, tas tā arī piepildīsies. Priecē tie, kas šovasar brauca pirmo reizi,
bet vēl lielāks prieks par tiem, kas jau kalpo vairākus gadus pēc kārtas.
Šovasar, aizlūdzot par komandu Baškīrijā, neviļus pamanīju, ka manas
domas ceļo arī pa citām Krievijas un pasaules vietām. Manuprāt,
nākamgad varētu notikt kāda kalpošana Petrozavodskā, Karēlijā, kas ir
tikai vienas dienas brauciena attālumā no Latvijas. Vēl ir arī aicinājums
dažiem brāļiem no Latvijas 2009. gadā doties misijas ekspedīcijā aiz Polārā
Loka. Lūgsim par visu pasauli, bet nepametīsim arī Latviju novārtā!”
Jāpiekrīt, ka iekšmisijas projekti ir īstenojami Latvijā visu gadu – tik daudz
vietu, kur nav draudžu, tik daudz iespēju, lai uzdrīkstētos meklēt jaunas
sludināšanas vietas un veidus, lai uzrunātu kā bērnus un pusaudžus, tā
pieaugušos. Iespējas uzsākt Bībeles studijas vai Alfas kursu, svētdienskolu
vai rīkot sporta pasākumus vai pilsētas sakopšanas talkas. Ik gadu
nepārprotami redzam, ka tie, kuri dodas uz Baškīriju, ir aktīvi iesaistīti
kalpošanā savā draudzē. Atgriežoties no Baškīrijas, viņi vēl vairāk apzinās
savu un draudzes atbildību – pasludināt Evaņģēliju visām pasaules tautām
un tās mācīt dzīvot pēc Dieva likumiem, sākot ar savu pilsētu un apkārtni.
Pirmo reizi atgriežoties mājās no Baškīrijas, daudziem rodas līdzīgas
domas un izjūtas – gribas kādam un visvairāk jau Dievam jautāt: “Kāpec,
Dievs, Tu vēlies, lai es aizbraucu ar pusi no sirds – jo sirds viena puse

pilnīgi noteikti paliks šeit, pie cilvēkiem, ar
kuriem kopā lūgts, piedzīvotas izmaiņas
un tik daudz saņemts?”
Dzīve nekad vairs nebūs tāda pati kā
pirms brauciena - to apliecina ikviens
braucējs. Margita Gaile no Vīlandes
draudzes saka: “Tā kā braucienā es īpaši
piedzīvoju Dieva palīdzību, mīlestību uz
mani un daudz, daudz atbildētu lūgšanu,
tas deva man drosmi vēl vairāk uzticēties
Dievam un atdot Viņam kādu lietu, ko
nekādi nespēju pirms šī brauciena Viņam
uzticēt. Vēl es esmu sapratusi, ka viss
sākas ar lūgšanu - mana ikdiena,
kalpošana, attiecību veidošana.”

Tāpat ik gadu īpaši uzrunā vietējo kristiešu
viesmīlība. Ingūna Raudiņa no Rīgas
Mateja draudzes bija aizkustināta: “Šajā
braucienā no baškīriem es varēju mācīties
viņu apbrīnojamo sirsnību un atvērtību.
Mani aizkustināja tas, cik ļoti viņi rūpējās
par mums. Latvijā mēs tik bieži
aizbildināmies ar laika trūkumu un, esot
nemitīgā steigā, sākam izturēties pavirši
pret saviem mīļajiem. Viņi paralēli visiem
saviem ikdienas pienākumiem vēl tik ļoti
gādāja par mums.”
Baškīrijā, kur cilvēki ir orientēti uz
notikumu, ne laiku, ir iespēja ieklausīties
tajā, ko Dievs domā par cilvēkiem.
Lūgšana nav tikai garīga disciplīna vai
iespēja sasniegt vēlamo, tā ir
piedzīvojums ar Dievu, pārdabiska Viņa
klātbūtne un vienkāršība. Tur nav steigas
un nav grūti atrast miera brīdi sarunai ar
Dievu - tā ir vērtība, ko vest sev līdzi uz
Latviju. Ir jāieklausās Dievā, lai zinātu, ko
Viņš no mums sagaida. Alise Zariņa no
Valmieras kā lielāko ieguvumu pēc
brauciena min atziņu un svētību “palikt
Dieva gribā, lai ko tas prasītu - personīgi,
ģimenē, draudzē, kā arī cilvēcīgi atzīt, ka
Dievs ir Labs, bet ne es, pat ja mana
izturēšanās un rīcība par to liecina”, tāpat
viņa ir pārliecināta, ka ieraudzīt svētības
var, vairāk lūdzot, “jo tas, ka daudz
lūgšanu – daudz svētību, maz lūgšanu –
maz svētību, nav tikai cilvēku
izgudrojums”.
Ingūnu vēl šajā braucienā stiprināja
vietējo liecības un dzīvesstāsti: “Atceros,
ka jau pirmajā ierašanās dienā mani ļoti
uzrunāja vienas sievietes stāstītais, ka

viņas mamma, kas visu
savu mūžu bija
pārliecināta
musulmaniete,
atgriezās pie Kristus 74
gadu vecumā. Esot
Baškīrijā, dzirdēju
daudz stāstu par to, kā
cilvēki atgriezušies pie
Kristus tieši caur savām
ģimenēm – viņu
liecībām un
dzīvesveida. Tas mani ļoti iedrošināja, jo
Latvijā es zinu draugus, klasesbiedrus,
kaimiņus, kas sāk ticēt Kristum, bet daudz
retāk dzirdu stāstus par mammām un
vecmāmiņām, kas atsaucās Evaņģēlijam.”
Uz Baškīriju mēs devāmies ar autobusu –
3 dienas turpceļā, 4 dienas atpakaļ. Laiks
tika izmantots maksimāli – vērtīgās
sarunas, gatavojot dziesmas, kā arī kopīgi
lūdzot un slavējot Dievu, klausoties un
pārdomājot Viņa Vārdu. Pa naktīm
braucām atļautās 16h, bet pa dienu 9h
stāvējām – šoferi atpūtās un gulēja, bet
mēs izmantojām laiku, iepazīstot dažādas
pilsētas.

Aizbraucot uz Baškīriju, Išimbajas
komanda sirsnīgi šķīrās no Salavatas
komandas, kura turpināja ceļu līdz savai
kalpošanas vietai. Baškīrijā augusta
sākumā bija īsta vasara – ap +36C.
Salavatas komanda, kā ierasts, dzīvoja
baznīcā, kur notika arī Vasaras Bībeles
skola (VBS) un citas aktivitātes, bet
Išimbajas komanda mitinājās vairākos
dzīvokļos pie draudzes cilvēkiem, diezgan
lielus attālumus mēroja kājām – gan no
dzīvesvietām uz baznīcu, gan uz
ēdienreizēm. Par sadzīvi savus iespaidus
līdzdala Avotiņu ģimene no Kauguru
draudzes. Dace saka, ka viņai negaidīti
bija labie sadzīves apstākļi, viņa “bija
sagatavojusies grūtākiem apstākļiem, bet
dzīvošana bija kopā ar vīru atsevišķā
istabā ģimenes dzīvoklī ar visām ērtībām”.
Roberts piemetina, ka “dzīvokļa saimniece
bija ļoti viesmīlīga un labprāt laiku
pavadīja sarunās ar mums, kaut arī viņai
katru rītu darbs sākas plkst. 7:00.

Pārsteidzoši bija satikt cilvēkus, kas arī
grūtos ekonomiskajos apstākļos spēj
priecāties, kalpot Dievam. Vispār ļoti
priecājos, ka arī vietējās draudzes cilvēki
aktīvi iesaistījās VBS kalpošanā.”
Kā liecību Dace vēl līdzdala brīnišķīgas
dziedināšanas saņemšanu sāpošajai
mugurai. “Arī tagad, mēnesi pēc
brauciena, jūtos labāk nekā iepriekš,”
piemetina Dace. Avotiņi pateicās Dievam
par svētību, neskatoties uz grūtībām
pirms brauciena, doties uz Baškīriju kopā,
jo “tā bija laba iespēja mācīties kopā
kalpot, arī pārbaudījums mūsu attiecībām.
Tagad esam kļuvuši tuvāki viens otram un
arī Dievam.”
Tāpat kā misijas braucienā mēs
nebraucam atpūsties, tāpat arī
neuzstādām savus noteikumus - esam
gatavi darīt it visu - gan spēlēt teātri, lai
bērni labāk saprastu katras dienas mācīto
tematu, gan rakt zemi, lai attīrītu baznīcas
pagalmu, gan pielikt visas pūles, lai
iepriekšējā vakarā pārveidotu jau
izdomāto programmu, tāpat mācīties
kustības dziesmām, dekorēt VBS norises
vietu, rakstīt reģistrācijas papīrus,
sarunāties un liecināt, neskatoties uz ne
tik labo krievu valodu un daudz ko citu.
Protams, daudz laika bija jāpavada,
gatavojot un vadot nodarbības, bet par
nozīmīgiem un garīgi stiprinošiem atzinām
rīta un vakara svētbrīžus, lūgšanas,
sarunas un sadraudzību ar vietējiem un
savā starpā. Sarunas pie pusdienu galda,
pastaigas ar vietējiem, vakara tēja pēc
pirts, kopīgi spēlēta bumba, atpūtas un
sadraudzības izbrauciens uz kalnu,
brokastu sarunas dzīvokļos – tas viss
daudz vairāk lika saprast reālo garīgo,
sociālo un politisko situāciju Baškīrijā.
Vienotība un maksimāla atdeve komandā
ir tas, kur mēs ik gadu varam redzēt Dieva
rūpes par mums. Tā ir arī mūsu lūgšana
pusgada garumā, kad gatavojamies
braucienam. Liene Viskupaite no Rīgas
Mateja draudzes par misijas komandu
saka: “Mūsu komanda bija vienkārši
brīnišķīga. Mēs bijām kā liela ģimene, kas
savstarpēji ciena un rūpējas viens par
otru, aizlūdz un iedrošina, un kurus vieno
kopējs mērķis - pastāstīt cilvēkiem, ka
Jēzus ir Kungs. Mani ļoti uzrunāja vietējo

baškīru rūpes un mīlestība pret mums, bet tik pat īpaši arī komandas vienotība,
sākot no lūgšanām autobusā, lai Dievs vadītu ceļā un sargātu no miličiem, līdz pat
pēdējai dienai, kad varējām tur kalpot. Man patika, ka attiecības bija īstas un
neviltotas, jo tiešām varēju uzticēties saviem komandas biedriem un viņi mani
pieņēma tādu, kāda es esmu. Bija daudzas vērtīgas sarunas, kas iedrošināja
vairāk meklēt Dievu un kalpot Viņam,
neskatoties uz apkārtējiem
apstākļiem.” Paldies Dievam,
ka Viņš mūs vieno!
Misijas braucienā ir jābūt elastīgiem,
bet tajā pašā laikā ir jāpaklausa
vadītājiem un jāieklausās vietējā
draudzē, kurai mēs palīdzam – tas
nav mūsu darbs, tas ir Dieva darbs,
ko veicam, vienoti ar vietējiem
kristiešiem. Anita Mešķe no Vīlandes
draudzes saka: “Vispirms jau, skatoties atpakaļ uz šī gada braucienu, varu tikai
slavēt un pateikties Dievam par Viņa brīnišķīgo vadību un visu apstākļu un
notikumu kārtošanu. ‘Tavus brīnumu darbus gribu redzēt savā dzīvē un nespēt tos
saskaitīt’ - dziedam vienā no slavas dziesmām. Jā, un tiešām, kurš saskaitīs Dieva
brīnumu darbus, piedzīvotus gan gatavošanās procesā, gan brauciena laikā, gan
kopīgā darbā ar baškīru brāļiem un māsām. Vēlētos uzsvērt vārdu “kopīga”, jo
nebraucam jau demonstrēt savas spējas vai darbības metodes, bet braucam
dalīties Dieva Mīlestībā. Mūsu kalpošana parasti ilgst mazliet vairāk par nedēļu,
bet iesētai sēklai ir jāaug, un tādēļ ir ļoti svarīgi, ka bērni, jaunieši, pieaugušie šīs
nedēļas laikā ne tikai redz un dzird kristiešus no Latvijas, bet iepazīstas ar vietējas
draudzes pārstāvjiem, kuri būs tie, kas turpinās iesākto darbu”.
Arī mums kā komandai ir nākotnes idejas. Anita turpina: “Viens no turpmākiem
darbības virzieniem Baškīrijā, varētu būt ne vairs 10 – 12 cilvēku komandu
sūtīšana uz kādām konkrētām pilsētām vai ciemiem, bet 3 - 4 padomdevēju
grupa, kas ierodas palīdzēt komandai, kuras kodolu veido vietējie brāļi un māsas.
Tādā veidā mēs varētu aptvert jau plašāku teritoriju un Vasaras Bībeles skola, kas
ir šīs misijas centrālā ass, varētu vienlaicīgi notikt vairākās vietās. Un ne tikai
Baškīrijā. Kopīgi varētu tikt organizēti arī misijas braucieni uz Udmurtiju, vēl
tālākiem Krievijas apgabaliem. Tāpat gribu aicināt lūgt Dievu par ilgtermiņa
misionāriem - cilvēkiem, ģimenēm no Latvijas, kas varētu dzīvot un kalpot
Baškīrijā pastāvīgi, tā apzinot reālās vajadzības, attīstot sadarbības iespējas un
koordinējot misijas darbu no “frontes otras puses”. Un vēl – pārdomājot
iepriekšējo gadu pieredzi gan organizatoriskajā, gan administratīvajā, gan
praktiskajā joma – lai sekmīgi turpinātu iesākto, kā arī meklētu jaunas iespējas,
mums ir vajadzīgi cilvēki, kam misijas darbs būtu pilna laika kalpošana. Sapnis?
Nē, nepieciešamība! Kā attīstīsies tālāk mūsu darbs? Kur mēs dosimies 2009.
gadā? Tas viss ir vienīgi Mūsu Debesu Tēva ziņā. Mums atliek tikai atsaukties Viņa
aicinājumam un sekot!”
Misijas darba vidē pasaule kļūst tuvāka un reālāka. Tā ir vieta, kurai ne tikai ir
nepieciešama vispārīga cerība ,pārvarot ekonomisko krīzi un vispārīgo apjukumu,
bet Cerība, kas dod jēgu cilvēka eksistencei – tā cilvēka, kas tajā brīdī, kad to
apzinos, ir mans tuvākais. Un vai nav tā, ka mans tuvākais ir tas, kuram nav
cerības un mūžīgās dzīvības, kurš, ļoti iespējams, ir meklējams “pasaules galā” –
vietā, kurp Dievs aicina? Kur ir Tavs “pasaules gals”? Kas ir Tavas draudzes
“pasaules gals”?
Materiālu sagatavoja Dace Šūpule,
misijas uz Baškīriju dalībniece kopš 2003. gada
Lai ziedotu Baškīrijas un citiem misijas projektiem, lūdzu, izmantojiet LBDS kontu:
Reliģiska organizācija “Latvijas Baptistu draudžu savienība”
Reģistrācijas Nr. 90000085765
SEB Latvijas Unibanka
Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314
Ar norādi: “Baškīrijas misijai“ vai “Misijas darbam“
Par misijas darbu un iespējām jautājiet un rakstiet:
Anita Mešķe, tālr. 22315000, anitameske@yahoo.com
Dace Šūpule, tālr. 26091697, dace.supule@inbox.lv

Z I ņ AS

draudzēm
G AR Ī D Z NIEKU B RĀL Ī B A
Piektdien, 10. oktobrī plkst. 11.00
Jaunjelgavā Vidusdaugavas reģiona mācītāju
sanāksme. Informācija J.Grigs 26120668
25. oktobrī plkst. 10.00 Jelgavā Zemgales
reģiona mācītāju sanāksme. Tēma: “Mateja
13:47”. Informācija: A.Jūrmalis tel.26878742

SV Ē TDIENSKOLU A P VIEN Ī B A
Svētdienskolu apvienībā pret ziedojumu var
saņemt 5 gadu mācību programmas, 1. mācību
gada stundas – CD variantā. Var saņemt arī
grāmatas – Bībeles stāstus bērniem – latviešu
un krievu valodās.
Svētdienskolu vadītājiem un mūzikas
skolotājiem aicinājums iesniegt Svētdienskolu
apvienībā dziesmas mūzikas programmas
veidošanai gadskārtējiem Bērnu Dziesmu un
mūzikas svētkiem 2009. gada pavasarī. Sīkāka
informācija: sa@lbds.lv; mob.26272244,
Elza Roze

M ĀSU A P VIEN Ī B A
11. oktobrī konference plkst. 10.00 Rīgā,
Lāčplēša 37, kuras ietvaros apstiprināsim jaunu
MA vadītājas v.i. uz vienu gadu.
Svētbrīdis – māc. Andrejs Šterns
Informācija par māsu darbu Latvijā un Eiropā –
Līvija Lāme
Lekcija: “Kalpojoša vadība” Vollijs Skūns no
Zviedrijas
Plkst.13.15 -14.00 Pusdienlaiks
Plkst.14.00 Lūgšanu dienas prezentācija.
Jaunās vadītājas uzruna. Bīskapa vietnieka
P.Eisāna uzruna un aizlūgšana.
Plkst. 15.00 -16.00 Koncerts – koris “Laiks”,
diriģente Ilze Balode.
Informācija: Gunta Straume tel.26833441.
Lidija Saulīte tel. 29393316.
Līvija Lāme tel. 26352823.
Visi mīļi aicināti!

J EL G AVAS DRAUD Z E
11. un 12. oktobrī JELGAVĀ – KORA
DARBNĪCA 2008! Iespēja visiem, kuri jūtas
sirdī jauni, vienas dienas laikā iemācīties jaunas
kora dziesmas un muzicēt Dievam par godu,
sajust Dieva tuvumu, satikt un iegūt draugus,
būt par Kristus lieciniekiem sestdienas vakara
koncertā plkst.18.00 un svētdienas
dievkalpojumā plkst. 11.00 Jelgavas baptistu
baznīcā.
Pieteikšanās līdz 5. oktobrim pa tālr. 26622675
vai e-pastu: koradarbnica@gmail.com
Dalības maksa Ls 10.00 (cenā iekļauta
ēdināšana, naktsmājas un izdales materiāli)
Līdzi jāņem:
- guļammaiss un matracītis
- vienkrāsainas svētku drēbes koncertam
Evaņģelizācijas dievkalpojumi Jelgavā:
Ceturtdien, 23.oktobrī plkst.19.00 un
Svētdien, 26.oktobrī plkst. 11.00, kuros
sludinās evaņģēlists Berry Moor (Kanāda).

“Nesiet cits cita nastas,
tā jūs piepildīsiet Kristus likumu!”
(Galatiešiem 6:2)

AI Z L ū G š AN U K ALEN D ā RS

oktobrim

1. Pateiksimies un lūgsim par kristīgiem
skolotājiem un kristīgo mācību skolās.

2. Turpināsim lūgt par vīriem, kurus Dievs
aicina pilna laika kalpošanā. Lūgsim, lai
Dievs dod viņiem paļāvību, skaidru
aicinājuma izpratni un drosmi to piepildīt.

3. Pateiksimies un lūgsim par

Svētdienskolas apvienību. Pateicība Dievam
par daudzajām bērnu evaņģelizācijas
iespējām aizvadītajā vasarā, organizējot
Vasaras Bībeles skolas. Lūgsim, lai šajos
pasākumos Dieva Vārda sētā sēkla bērnu
sirdīs un dzīvēs nestu paliekošu svētību.
Lūgsim, lai Dievs dod spēku un Svētā Gara
gudrību svētdienskolotājiem; lūgsim par
svētdienskolu darba atjaunošanu draudzēs.

4. Pateiksimies un lūgsim par Garīdznieku
brālību, mācītāju Andreju Šternu, lūgsim, lai
ticības un sludināšanas pamatprincipi būtu
sakņoti Bībelē, lūgsim par mācītāju
ģimenēm.

5. Lūgsim par tiem, kurus Dievs aicina

doties misijas braucienos. Lūgsim, lai
Dieva aicinātie atsauktos Viņam. Jautāsim
savam Kungam, kas ir mūsu katra misijas
vide.

6. Pateiksimies un lūgsim par Sakas

draudzi, mācītāju Teodoru Bērziņu, lūgsim
par vienotību draudzē.

7. Aizlūgsim par Franciju. Lūgsim, lai

kristīgie mediji – radio, TV un izdevniecības –
kalpo kā evaņģelizācijai, tā arī ticības
stiprināšanai. Lūgsim pēc miera un
aizsardzības jauniešu bandu un ieceļotāju
sadursmju un grautiņu laikā. Lūgsim, lai
Dievs aptur ļaunumu un dod žēlastību šiem
jauniešiem iepazīt Viņu.

8. Pateiksimies un lūgsim par Saldus

draudzi, lūgsim, lai draudzei būtu mācītājs.
Lūgsim, lai Saldus draudze būtu laba Kristus
liecība savā pilsētā.

12.

Pateiksimies un lūgsim par Dieva
darbu Baškīrijā, par vietējiem vadītājiem,
kas ikdienā pasludina Dieva Valstību
saviem ļaudīm. Lūgsim par jauniem
kristiešiem, lai Dieva sēkla atrod auglīgu
augsni viņu sirdīs un nekas to nespēj no
tās izraut.

13.

Pateiksimies un lūgsim par Sārnates
draudzi, mācītāju Egīlu Ozoliņu. Pateiksimies
par draudzes 147 pastāvēšanas gadiem.
Lūgsim, lai draudzes locekļu vidū atjaunojās
tā dedzība un lūgšanu gars, kas bija
draudzes ticības priekšgājējos. Aizlūgsim par
svētdienskolas sākšanos, par skolēniem un
skolotājiem.

14.

Pateiksimies un lūgsim par Izraēlu. Par
mesiānisko ebreju un evaņģēlisko kristiešu
draudzēm, lai tās varētu nešaubīdamās un
dedzīgi pasludināt evaņģēliju kā jūdaistiem,
tā citu reliģiju piekritējiem un neticīgajiem.
Lūgsim, lai ebreji, kas atgriežas savā zemē
no visas pasaules, piedzīvo arī atgriešanos
pie Dieva.

15.

Pateiksimies un lūgsim par Siguldas
draudzi, mācītāju Agri Miķelsonu, par
svētdienskolas darbu jaunajā mācību gadā,
lūgsim par draudzes liecību pilsētā.

16.

Pateiksimies un turpināsim lūgt pēc
Dieva gudrības Latvijas valsts vadītājiem,
strādājot pie valsts vadības plāniem tuvākai
un tālākai nākotnei.

17.

Pateiksimies un lūgsim par Latvijas
bērniem un jauniešiem. Lūgsim pēc
aizsardzības un dziedināšanas tiem, kas
pakļauti vardarbībai, ir datoratkarīgi vai cieš
no vienaudžu ļaunprātības. Lūgsim, lai šie
bērni un jaunieši iepazīst Dievu kā savu labo
un mīlošo Tēvu.

18.

Pateiksimies un lūgsim par Kristīgās
vadības koledžu, lūgsim Dieva gudrību,
turpinot un paplašinot darbību.

19.

resursu centru, tā vadītāju Andreju Priedīti un
par darba „Grāmata laulātajiem” izdošanu.

Lūgsim par draudzēm, kurām nav
pastāvīga mācītāja, – par Ģipkas, Mālpils,
Mazsalacas, Tempļa, Ventspils, Ciānas,
Saldus, Vaiņodes dr.

10. Pateiksimies un lūgsim par Baltijas

20. Pateiksimies un lūgsim par Skatres

9. Pateiksimies un lūgsim par Kristīgo

Pastorālā institūta 2009. gada grupas
veidošanos. Lūgsim, lai Dievs palīdz
atsaukties tiem, kurus Viņš aicina mācīties.
Lūgsim, lai šie vīri uzdrošinātos sekot savam
Kungam un spert izšķirošo soli, kas ietekmēs
viņu un viņu ģimeņu nākotni.

11.

Pateiksimies un lūgsim par Māsu
apvienību, par konferenci, kas šodien notiek
Rīgā, par vadības maiņu, par jaunu vadītāju
un Dieva svētību nākošajam kalpošanas
gadam.

draudzi. Sludinātājs Artis Peterlevics:
“Lūdzu, aizlūdziet par mums, jo esam ļoti
maza draudze un šķiet, ka kļūstam aizvien
mazāka. Tomēr Dievs ir spējīgs darīt
brīnumus, tādēļ arī lūdzam jūs pievienoties
mūsu lūgšanām, ka Dievs varētu mūs atkal
pacelt, ne tikai mūs, bet arī visas Latvijas
draudzes. Lūdzam pievienoties mūsu
lūgšanai par kādu jaunu ģimeni, kurā ir
pusotru gadu vecas dvīņu meitenītes, bet
viņu tētim ir galvā audzējs.”

21.

Pateiksimies un lūgsim par Ungāriju.
Lūgsim, lai vairāk cilvēku atsauktos Dieva
aicinājumam sludināt evaņģēliju bērniem un
jauniešiem. Lūgsim pēc gudrības un spēka
tiem, kas strādā ar bērniem un jauniešiem
draudzēs un ārpus tām – skolās, Bībeles
pulciņos, nometnēs un dienas centros.

22.

Pateiksimies un lūgsim par Skrīveru
draudzi, mācītāju Lauri Tartaru, lūgsim par
draudzes atjaunotni.

23.

Pateiksimies un lūgsim par
maznodrošinātajiem un viņu vajadzībām,
tuvojoties ziemai un apkures sezonai.
Lūgsim, lai Dievs dod mums, kristiešiem,
redzīgas acis pamanīt citu praktiskās
vajadzības. Lūgsim gudrību mūsu draudzēm,
lai saprastu, kā mīlēt šos cilvēkus, praktiski
palīdzot viņiem.

24.

Lūgsim pēc Dieva aizsardzības un
gudrības gājējiem un autovadītājiem,
sākoties gada tumšākajam laikam. Šī gada
pirmajos 6 mēnešos uz Latvijas ceļiem bojā
gājuši 137 cilvēki, cietuši vēl 2598 cilvēki.

25.

Pateiksimies un lūgsim par Muzikālās
kalpošanas apvienību, tās vadītājiem, lūgsim
Dieva svētību visiem iecerētajiem darbiem.

26.

Lūgsim, lai Dieva Gars dara mūsu
sirdis atvērtas Dieva vadībai, acis –
redzīgas pamanīt citu vajadzības; lai mūsu
mute nesteidzas runāt, bet ausis ir
vienmēr gatavas uzklausīt. Tad Kristus
mūsos un caur mums kaut mazliet vairāk
nesīs Savu Valstību ne tikai mums, bet arī
tiem, kas to vēl nepazīst.

27.

Pateiksimies un lūgsim par Skrundas
draudzi un par tās sludinātāju Andri
Gerdenu, lai Dieva vadība būtu redzama
draudzes dzīvē.

28.

Pateiksimies un lūgsim par atmodu
Skotijas draudzēs. Tās gadu gaitā pasaulē ir
izsūtījušas daudz misionāru, tāpēc lūgsim, lai
cilvēki no Skotijas turpinātu paklausīt Kristus
pavēlei un drošsirdīgi pasludinātu evaņģēliju
līdz pašam pasaules galam.

29.

Pateiksimies un lūgsim par Smiltenes
draudzi, sludinātāju Robertu Šulcu. Lūgsim,
lai draudzē cilvēki būtu dedzīgāki kalpot
līdzcilvēkiem – veciem un slimiem.

30.

Pateiksimies un lūgsim par kapelānu
kalpošanu slimnīcās, armijā, paliatīvajā
aprūpē; lūgsim, lai attīstītos dažādas
kalpošanas.

31.

Ticības atjaunošanas diena –
reformācijas diena. Lūgsim, lai Dievs atjauno
mūsu ticību un nodošanos Viņam.

B ī B ELES LAS ī J U MI
oktobrim
Mēneša lozungs:
“Tu liec gavilēt ļaudīm gan rītausmas, gan saulrieta zemēs.”
(Psalms 65:9)
1.
2.
3.
4.
5.

Atklāsmes 14:6-7(13-16) ; Jeremijas 41:1-18
Mateja 18:10-14 ; Jeremijas 42:1-22
Mateja 26:51-54 ; Jeremijas 43:1-13
Apustuļu darbi 27:16-25 ; Jeremijas 44:1-14
Lūkas 12:(13-14)15-21 ; 2. Korintiešiem 9:6-15 ;
Psalms 65

6.
7.
8.
9.
10.
11.

2.Mozus 23:10-16 ; Jeremijas 44:15-30
2.Mozus 18:13-27 ; Jeremijas 45:1-5
1. Mozus 24:54b-67 ; Raudu Dziesmas 1:1-11.17-22
2.Mozus 19:3-9 ; Raudu Dziesma 3:1-33
Jāņa 18:28-32 ; Raudu Dziesmas 3:34-44.55-59
Salamans Mācītājs 12:9-14 ;
Raudu Dziesma 5:1-5.16-22
12. Mateja 5:38-48 ; Efeziešiem 6:10-17 ; Psalms 42
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Romiešiem 12:17-21 ; 2.Korintiešiem 1:1-7
1.Samuēla 26:5-9.12-14.17-24 ; 2.Korintiešiem 1:8-11
Salamana Pamācības 29:18-25 ; 2.Korintiešiem 1:12-24
Jesejas 32:1-8 ; 2.Korintiešiem 2:1-11
Lūkas 22:49-53 ; 2.Korintiešiem 2:12-17
2.Timotejam 2:1-5(6) ; 2.Korintiešiem 3:1-11
Mateja 18:21-35 ; Filipiešiem 1:3-11 ; Psalms 149

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Hozejas 12:1-7 ; 2.Korintiešiem 3:12-18
Jeremijas 19:1-4.10-13 ; 2.Korintiešiem 4:7-12
Mateja 7:1-5(6) ; 2.Korintiešiem 4:7-12
Atklāsmes 3:14-22 ; 2.Korintiešiem 4:13-18
Mateja 26:20-25 ; 2.Korintiešiem 5:1-10
Jesejas 1:18-27 ; 2.Korintiešiem 5:11-15
Mateja 22:15-22 ; Filipiešiem 3:17-21 ; Psalms 53

27.
28.
29.
30.
31.

1.Pētera 2:11-17 ; 2.Korintiešiem 5:16-21
Habakuka 2:9-14.19-20 ; 2.Korintiešiem 6:1-10
Jesejas 7:1-9 ; 2.Korintiešiem 6:11-7
1.Korintiešiem 3:16-23 ; 2.Korintiešiem 7:2-16
Mateja 5:2-12 ; Romiešiem 3:21-28 ;
2.Korintiešiem 8:1-15

Baltijas Pastorālais institūts un Evangelical Development
Ministry piedāvā trīs dienu semināru “Finanšu piesaiste
kristīgu un labdarības projektu īstenošanai”.
Semināru vadīs konsultants finanšu piesaistes jautājumos
Holmss Braiens (Holmes Bryan) no ASV
Seminārs notiks 2008. gada 3.–5. novembrī Latvijas Baptistu
draudžu savienības namā Rīgā, Lāčplēša ielā 37.
3.novembrī no 10:00 līdz 18:00
4 un 5.novembrī no 9:00 līdz 17:00
Šajā seminārā jūs:
• iemācīsieties bibliskus principus nedrošības
pārvarēšanai finanšu piesaistē;
• apgūsiet praktiskas iemaņas, kas palīdzēs jums
uzrunāt potenciālos ziedotājus un uzturēt efektīvu
komunikāciju ar tiem, kas jūs jau atbalsta;
• uzzināsiet par jauniem ziedojumu piesaistes avotiem
un metodēm.
Dalības maksa: LBDS draudžu pārstāvjiem – 15 Ls; pārējiem
dalībniekiem – 40 Ls.
Piedalīšanās seminārā tikai ar iepriekšēju reģistrāciju.
Reģistrēties var pa tālruni 67223379 (LBDS kanceleja), rakstot
uz bpi@lbds.lv, vai pa pastu, rakstot uz: Baltijas Pastorālais
institūts, Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011.

Z I ņ AS

draudzēm

DAU G AV P ILS DRAUD Z E
Baltai baznīcai 75 gadu jubileja!
No 5.-12. oktobrim evaņģelizācijas nedēļa “Atvērtas durvis”
5. oktobrī plkst. 10.00 pirmais svētku dievkalpojums
No 6. -11. oktobrim katru dienu:
no 12-14 lūgšanu dievkalpojums
no 18-20 evaņģelizācijas dievkalpojums
12. oktobrī plkst. 10.00 -13.00 Svētku noslēguma dievkalpojums
Informācija : tel. 29781183. Vjačeslavs Istratijs
Aicinām no citām draudzēm – brauciet, atbalstiet, piedalieties!

VENTS P ILS DRAUD Z E
19. oktobrī plkst. 11.00 draudzes gadasvētki. Dievkalpojumu vada
Dundagas dr. Sludinātājs Andis Smelte

G OL G ĀTAS DRAUD Z E
19. oktobrī draudzes gadasvētku dievkalpojumi
plkst. 10.00 viesis māc. Ilmārs Hiršs
plkst. 17.00 viesis māc. Ilmārs Hiršs un Ogres ansamblis.

M ATE J A DRAUD Z E
19. oktobrī draudzes gadasvētku dievkalpojumi plkst. 9.30, 11.30 un 14.00.
Viesi: koris Laiks
Sākot ar 26. oktobri Matejā tiek uzsākts jauns mazo grupu studiju 6 nedēļu
cikls par Pāvila vēstuli Filipiešiem. Svētdienās svētrunā tiks apskatītas kādas
no rakstu vietām, ko pēc tam būs iespēja pārrunāt un dziļāk studēt mazajās
grupās, vadoties pēc sagatavota izdales materiāla.
Informācija: Mārcis Dejus (t. 26442229, e-pasts: marcis.dejus@inbox.lv

U Ž AVAS DAUD Z E
26. oktobrī plkst. 18.00 koncerts, muzicē stīgu kvartets – Pēteris Ozoliņš un
kolēģi no Mūzikas akadēmijas 3. kursa. Mīļi aicināti!

P ĀVILA DRAUD Z E
26.oktobrī plkst. 11:00 draudzes 118 gadasvētki
Viesis mācītājs Jānis Pallo, dziedās jauktais koris Laiks (vadītāja I.Balode).

SVEI C A M J U B ILE J Ā !
2. oktobrī Gintam Pallo 40 gadi (Kuldīgas draudze)
5. oktobrī Vjačeslavam Istratijam 40 gadi (Daugavpils draudze)
9. oktobrī Imantam Neilandam 80 gadi (Valdemārpils draudze)
12. oktobrī Viesturam Kalniņam 55 gadi (Pāvila draudze)
20. oktobrī Igoram Ozoliņam 45 gadi (Tempļa draudze)
26. oktobrī Aināram Baštikam 50 gadi (Mateja draudze)

SVEI C A M m ū s u k a p e l ā n u s
Dāvidu un Ievu Šternus ar meitiņas Joannas piedzimšanu 1. augustā!
Ruslanu un Irinu Markevičus uzsākot kopīgo laulības ceļu 30. augustā!

L Ī D Z J ŪT Ī B A
Izsakām dziļu līdzjūtību mācītājam Imantam Tursam,
dzīvesbiedri Līnu (1933-2008)
pavadot mūžības ceļu!
Līdzjūtība arī dēliem Zigurdam un Ilgvaram ar ģimenēm.

KRIST Ī G AS VAD Ī B AS KOLED Ž A
Aicinām pieteikties!
Kristīgās vadības koledža savu studiju darbu sāks ar oktobri.
Koledžā piedāvājam arī pieaugušo neformālās izglītības programmas:
“Teoloģijas studiju pamatkurss” un “Draudzes administrācijas
programma” (abas programmas ir licencētas). Abas programmas ir veidotas,
lai būtu noderīgas tiešai pielietošanai draudzē. Ar oktobra mēnesi esam
iecerējuši uzsākt studijas arī šajās studiju programmās.
Katrā programmā kopā paredzētas 10 nodarbības 10 mēnešos. Studiju maksa
250 LVL par visu programmu. Tuvāku informāciju par šīm programmām varat
iegūt www.kvk.lv. Pieteikties studijām var caur koledžas mājas lapu, aizpildot
pieteikuma e-anketu, līdz pat oktobra beigām.

Pievienoties

Dievam
Turpinot Baltijas Pastorālā institūta interviju sēriju, šoruden
iepazīsimies ar BPI atbalstītājiem un vadību. Šoreiz
sarunājāmies ar Marku Sandbergu, Greater Europe Mission
misionāru un BPI Studiju daļas asistentu.
Kāpēc tu un tava ģimene dzīvo Latvijā?
Tas ir garš stāsts! Dievs veda mani uz šejieni soli pa solim,
daļēji lietojot manas zviedru saknes, lai es vispār iedomātos
par šo pasaules daļu.
Bērnībā es domāju, ka gribu būt misionārs, bet tad manu
uzmanību piesaistīja citas lietas. Bet reiz es dzirdēju sprediķi
par Pāvila vēstuli filipiešiem, kas man palīdzēja saprast, ka
visas vēstules galvenā tēma ir “partnerība Evaņģēlija darbā”.
Es nospriedu – ja jau tas ir tik svarīgi, tad man kaut kas jādara
lietas labā! 1989.gadu es kā misionārs pavadīju Īrijā, sekojošo
vasaru strādāju Bībeles skolā Zviedrijā, kur mācījās studenti arī
no Latvijas un Igaunijas. Tajā laikā Dievs man deva interesi par
Baltijas valstīm.
Latvijā dzīvoju kopš 1993.gada. Kad atbraucu uz Latviju, Dievs
atvēra durvis kalpošanai, palīdzēja man sastapt vairākus labus
latviešu draugus, un tagad esmu iemīlējis šo zemi. Un,
protams, Viņš dāvināja man sievu Vēsmu – latvieti. Mums ir trīs
bērni – dēli Džastins un Brendons un meita Anna. Puikas
mācās Mārupes vidusskolā, Anna šogad sāks iet bērnudārzā.
Ko tu esi darījis Latvijā?
Daudzus gadus esmu bijis iesaistīts kalpošanā Rīgas
Internacionālajā baptistu draudzē, daļu no šī laika arī kalpoju
kā draudzes mācītājs. Esmu piedalījies apmācības darbā
tādās labās organizācijās kā Latvijas Kristīgā Studentu brālība
un Agape Latvija. Tāpat esmu arī palīdzējis ar Misijas dienu
projektiem. Paralēli darbībai BPI es mācu arī Rīgas
Starptautiskajā Bībeles institūtā. Pārsvarā es pasniedzu Jaunās
Derības tēmas – tās laikam man ir tās tuvākās, bet mani
interesē arī apoloģētika. Patiesībā man patīk jebkura tēma, kas
ļauj man runāt par Dieva misiju pasaulē un mūsu privilēģiju
pievienoties Viņam tajā!
Kādi ir tavi sapņi, par ko tev deg sirds?
Te man jālieto vārds “visi” vairākas reizes. Es gribētu piedzīvot,
ka visi Dieva cilvēki (ne tikai profesionālie draudžu darbinieki,
tādi kā mācītāji) Latvijā tiek sagatavoti un mobilizēti, lai kaut ko
mainītu Dieva Valstības labā uz šīs zemes. Un es gribētu, lai
kristieši saprot, kā dzīvot savu ticību Kristum visās savās
dzīves jomās. Es ticu, ka Dievs ir sagatavojis individuālu misiju
jeb uzdevumu katram Kristus sekotājam, un, atklājot šo
uzdevumu, cilvēki redzēs, ka visā viņu dzīvē ir redzamas
kopsakarības, un tāpēc viņi varēs piedzīvot to Dieva prieku,
kam ir radīti.

Kāpēc tu piekriti
iesaistīties Baltijas
Pastorālā institūta
darbībā?
Es uzskatu, ka Baltijas
Pastorālais institūts ir
celts uz labiem pamatiem.
Mani sevišķi iepriecina
visaptverošā, līdzsvarotā
izglītības filozofija, kurā
augsti tiek vērtēts
raksturs, saturs, prasmes
un kultūra. Un BPI tika
veidots ar mērķi, ar
redzējumu, ka Latvijas
draudzes spers būtisku
soli uz priekšu.
BPI es pasniedzu dažus Bībeles kursus (pašlaik kursu
“Apustuļu darbi: agrīnā draudze dzīvei un kalpošanai”) un
esmu atbildīgs par pirmdienas svētbrīžiem, kuru centrā ir
mūsu kā Kristus sekotāju garīgā izaugsme un rakstura
veidošana Viņa līdzībā. Mans pienākums ir arī palīdzēt virzīt
pastorālās programmas attīstību un palīdzēt izvērtēt to. Es
esmu arī dažu studentu mentors.
Tavuprāt, kādas prasmes mācītājiem ir visvairāk
nepieciešams attīstīt mūsdienās un kāpēc?
Šobrīd es teiktu, ka mācītājiem ir svarīgi apgūt prasmes,
kas palīdz “lasīt” jeb izprast kultūras vidi, kurā viņi dzīvo un
kalpo – darīt to, ko darīja apustulis Pāvils Apustuļu darbu
17:16-17. Pēdējos četrdesmit piecdesmit gados Rietumu
kultūra ir būtiski izmainījusies. Neviens mācītājs nedrīkst
vienkārši pieņemt, ka viņš zina, ko cilvēki domā un kā viņus
vislabāk vest pie ticības Jēzum Kristum. Mums, mācītājiem,
ir jāmācās domāt kā misionāriem.
Kādi ir tavi novērojumi par Latvijas kultūru, kas ir
nozīmīgi, cenšoties aizsniegt šo tautu Kristum?
Man šķiet, ka latvieši daudz vairāk nekā citi eiropieši
interesējas par garīgām lietām. Ja mēs varētu iemācīties
izprast viņu patieso pasaules uzskatu un saprast, kā ar to
saskaras kristīgais pasaules uzskats un arī kā kristīgais
pasaules uzskats diskutē ar to – manuprāt, tas kristiešiem
ļoti palīdzētu Evaņģēlija nešanā citiem.
Kādi ir tavi nākotnes plāni? Kā mēs varam lūgt par tevi?
Latvijā ir daudz tādu cilvēku, kas ir izsalkuši pēc Patiesības,
bet kuriem varbūt ir grūti to meklēt un piedzīvot sev
zināmajās draudzēs. Viens no maniem svarīgākajiem
mērķiem ir izprast, kā iepazīties ar šādiem cilvēkiem un kā
iepazīstināt viņus ar Jēzu Kristu.
Atbildot uz vienu no jautājumiem, es uzsvēru, ka lietoju
vārdu “visi”. Es priecātos, ja lasītāji lūgtu Dievu par to, lai
mēs visi saprastu, kā salikt visas savas dzīves daļas kopā
vienā veselumā, kura centrā ir pats Jēzus Kristus.
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, Anete Birkāne, Dace Šūpule,
korektori Aigars Baštiks un Ilze Reveliņa, maketētājs Filips Tālbergs

www.lbds.lv

