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Tradīcija, rituāls un garīgās dzīves
kārtība ir ar savu nozīmīgu pienesu
mu, taču viegli tie var tikt izmantoti
kā aizsegs pompozām frāzēm bez
izpratnes un vienkārši tukšai pozai.
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Atklāsmes 14:3 zīmē mums
pravietisku un garīgas veselības
ainu: „Tie dziedāja jaunu dziesmu
goda krēsla priekšā.” Tas taču
nozīmē, ka garīgums, uz kuru Dievs
mūs ved, ir dzīve, kas iet dziļumā,
kas iepriekš iepazītajā aizvien
ierauga kādu jaunu šķautni un
īstumu. Tā ir dzīve, kura savā saturā
nenoveco, kuru neraksturo tikai
iemācīta dziesma, kuru var atskaņot
kā CD ierakstu, bet kur iepriekš
dziedāta dziesma atkal skan ar jaunu
izpratni un jaunu sirds satricinājumu.
Tas ir kā nonākt vietā, kurā simtiem
reižu būts, bet ir kā pirmo reizi.
Iespējams, viss ir it kā tāpat, bet
tomēr tik dzīvi un patiesi, kā tikai var
būt, apzinoties, ka tas notiek tieši
tagad un arī es varu tajā piedalīties.
Psalmists apliecina: „Manā mutē
Viņš lika jaunu dziesmu.” (Ps. 40:4)
Svētie Raksti citviet aicina – „Dziediet
Tam Kungam jaunu dziesmu!” Tas ir
milzīgs cerības un jēgu dodošs
aicinājums – padomā par to... Dieva
klātbūtnē nekas nenoveco.
Šovasar aicinu visus sabraukt kopā
uz mūsu Dziesmu svētkiem no 13.–
19. jūlijam, lai varam mācīties
dziedāt jaunu dziesmu!
Uz tikšanos Cēsīs!
Jūsu Pēteris Sproģis
LBDS bīskaps

LBDS Nākotnes redzējums

Šogad „Baptistu Vēstnesis” aicina mūs labāk iepazīt, pārdomāt un praktizēt garīgās disciplīnas.
Tas ir veids, kā aktualizēt LBDS vīzijas 3 vērtības: kristocentrisks, misionāls, pavairoties spējīgs.
BV jūlija numurā aicinām vairāk iepazīt sadraudzību un vienatni.

Garīgās disciplīnas –
sadraudzība un vienatne

Līva Fokrote
BPI Pastorālās kalpošanas
programmas vadītājA

Vienatne un sadraudzība ir
garīgās disciplīnas, kas šķiet
pretstati, taču patiesībā tās
papildina viena otru un abas ir
svarīgas mūsu garīgajā
izaugsmē. Šoreiz savas
pārdomas mazāk balstot
Rakstos un vairāk – uz man
nozīmīgu kristīgu autoru
atziņām.

Nesteidzīgi cilvēki
Steiga – šis vārdiņš raksturo
lielāko daļu mūsu ikdienas
dzīves. Mēs ironiski runājam par
„dzīvi paātrinājumā” un pat
„vairākuzdevumu režīmu”, kad
vienlaicīgi darām vairākas lietas.
Steiga bieži vien noved pie
jucekļa mūsu darbos, galvās un
sirdīs. Rodas vieta paviršībai un
seklumam – arī attiecībās ar
Dievu. Nav laika, spēka vai
vēlēšanās mīlēt savu „tuvāko”,
kur nu vēl „tālāko”! „Steiga
nogalina mīlestību un ir
nozīmīgs garīgās dzīves
ienaidnieks,” secina mācītājs
Džons Ortbergs.

Katra kristieša
pašdisciplīna ir
arī kalpošana
draudzei.
Steigas pretstats ir tempa
palēnināšana vai pat
apstāšanās. Apzināta dzīves
tempa palēnināšana ir garīga
prakse, kas veicina pacietību.
Mācītājs Ortbergs, piemēram,
iesaka apzināti izvēlēties nonākt
situācijās, kurās ir jāgaida –
veikalā stāvēt garākajā rindā, ēst
nesteidzoties, vienu dienu iztikt
bez skatīšanās pulkstenī, utt.
Viņaprāt, šāda vingrināšanās
māca paļauties uz Dievu, ka
Viņš gādās un mēs paspēsim
2 baptistu vēstnesis

izdarīt to, ko Viņš mums
uzticējis. Piekrītu viņa
secinājumam, ka paļāvībā uz
Dievu un Viņa žēlastības
stiprināti mēs spējam izdzīvot
bez steigšanās un kļūt par
„nesteidzīgiem cilvēkiem”.

Vienatne –
„transformācijas
krāsns”
Izaicinošāks solis ir apstāšanās
jeb vienatnes praktizēšana.
Kristietis, no kura esmu
mācījusies par tās nozīmi un
praksi, ir Henrijs Nouvens
(1932–1996), holandiešu katoļu
priesteris, teologs un daudzu
grāmatu autors. Es neprotu
pateikt labāk kā viņš, tāpēc
atsaukšos uz Nouvena rakstīto
grāmatā „Sirds ceļš: Tuksneša
garīgums un mūsdienu
kalpošana” („The Way of the
Heart: Desert Spirituality and
Contemporary Ministry”).
Nouvens grauj priekšstatu par
vienatni kā privātu laiku un telpu,
kad nekas mūs netraucē, kad
varam domāt jebko, darīt visu,
ko gribam. Sabiedrība māca, ka
mums ir tiesības uz šādu
privātumu. Vienatne, viņaprāt,
nav arī vieta, kur gūt spēku
dzīves nebeidzamajai cīņai. Tā
nav benzīntanks, kur
uztankoties, vai boksa ringa
stūris, kur aptīrīt brūces, ļauties
nelielai masāžai un saņemties
drosmes. Vienatne kristīgā
izpratnē ir kas pilnīgi cits.
Nouvens raksta, ka vienatne ir
„transformācijas krāsns”.
Bez tās mēs esam sabiedrības
upuri un pakļauti sava viltus Es
ilūzijām. Viņš paskaidro:
„Vienatne ir lielas cīņas un lielas
satikšanās vieta – cīņas pret
sava viltus Es tieksmēm un
satikšanās ar mīlošo Dievu, kurš
dod Sevi par jaunā Es saturu.”
Tā ir „radikālu pārmaiņu vieta”,
kur Kristus pārveido mūs pēc
Sava tēla un līdzības.
Jēzus arī piedzīvoja šo
„transformācijas krāsni”, saka
Nouvens. Lūkas evaņģēlijā

lasām, ka Viņš tika kārdināts ar
trim šīs pasaules tieksmēm:
tieksmi būt noderīgam
(akmeņus pārvērst par maizi,
4:3–4), būt pamanāmam
(mesties lejā, 4:9–12) un būt
varenam (es tev dodu visas šīs
valstis, 4:4–8). Bet Jēzus
apliecināja, ka Viņa identitātes
vienīgais avots ir Dievs („Stāv
rakstīts: tev būs pielūgt Dievu,
savu Kungu...”, 4:8). Vienatnē,
kā saka Nouvens, mēs
atbrīvojamies no saviem
„kruķiem”: „Nav draugu, ar ko
sarunāties, nav steidzamo
telefona zvanu, nav sapulču,
kurās piedalīties, nav mūzikas,
kas izklaidē, nav grāmatu, kas
novērstu uzmanību.” Te ir „tikai
es – kails, ievainojams, vājš,
grēcīgs, nabags, salauzts –
nekas”. Nouvens turpina:
„Vienatnē man ir jāsastopas tieši
ar šo savu neko, niecību, kas ir
tik šausmīga, ka viss manī vēlas
bēgt pie maniem draugiem,
mana darba un visa cita, kas
novērstu manu uzmanību, lai es
varētu aizmirst, ka esmu nekas,
un lai es pierādītu sev, ka esmu
kaut kā vērts. Bet tas nav viss.
Kolīdz es nolemju palikt
vienatnē, mulsinošas idejas,
satraucoši tēli, mežonīgas
fantāzijas un dīvainas
asociācijas uzrodas manā
prātā... Dusmas un skaudība
sāk rādīt savas neglītās sejas.
Es gari un naidīgi lasu lekciju
saviem ienaidniekiem un
sapņoju iekāres pilnus sapņus,
kuros esmu bagāts, ietekmīgs
un ļoti pievilcīgs – vai arī
nabags, neglīts un mani tik ļoti
vajag pažēlot. Tā es atkal cenšos
aizbēgt no savas niecības
bezdibeņa un atjaunot sava
viltus Es iedomību.” Cik
pazīstami!
Konfrontācija ar savu biedējošo
niecību liek mums pakļauties,
atdot sevi pilnībā un bez
jebkādiem nosacījumiem Jēzum
Kristum. Nouvens uzsver: „Tikai
Kristus var uzvarēt ļaunos
spēkus; tikai ar Viņu un caur

Viņu mēs varam izturēt
vienatnes pārbaudījumus...
Sastapšanās ar Kristu nenotiek
pirms, pēc vai ārpus cīņas ar
mūsu veco Es un tā dēmoniem.
Nē, tā notiek tieši cīņas vidū,
kad mūsu Kungs nāk pie mums
un saka: „Es esmu tev līdzās.””
Tāpēc mūsu galvenais mērķis
vienatnē ir „turēt savu sirds un
prāta skatienu vērstu uz Viņu,
kas ir mūsu dievišķais Glābējs”.
Nouvens paskaidro: „Tikai Dieva
žēlastības klātbūtnē mēs spējam
uzlūkot savu grēku. Tikai
dziedināšanas vietā mēs
uzdrošināmies parādīt savus
ievainojumus. Tikai vēršot visu
savu prātu uz Kristu, mēs varam
atlaist savas bailes un ieraudzīt
savu patieso dabu.”
Ko tas nozīmē ikdienas dzīvē?
Nouvens atbild: „Pat, ja neesam
aicināti dzīvot mūku dzīvi, mēs
tik un tā esam atbildīgi par savu
vienatni. Mums ir jāveido savs
„tuksnesis”, kurā varam aiziet
katru dienu, nokratīt savas
tieksmes un mājot mūsu Kunga
maigajā un dziedinošajā
klātbūtnē. Bez šāda „tuksneša”
mēs pazaudēsim savu dvēseli,
sludinot Evaņģēliju citiem. Bet,
ja mums ir šāds garīgs
patvērums, tad mēs arvien
vairāk tapsim līdzīgi Kristum,
kura vārdā kalpojam.”
Ar ko sākt? Piemēram, nošķirt
laiku un vietu, kur būt vienatnē
ar Dievu. Vienatnes disciplīnas
konkrētās detaļas ir atkarīgas no
katra personības, dzīves
situācijas, darba vai kalpošanas
uzdevumiem un apkārtējās
vides. Bet, Nouvens uzsver, ka
„īsta disciplīna nekad nepaliek
neskaidra vai vispārīga. Tā ir
tikpat konkrēta, cik pati ikdienas
dzīve”. Mans vienatnes laiks jau
vairāk nekā divus gadus ir, katru
darbadienas vakaru (ar retiem
izņēmumiem) ejot no Rīgas
centra uz mājām ar kājām. Šīs
stundas laikā cenšos
„pārstaigāt” savu dienu Dieva
klātbūtnē (kā aprakstītajā
vingrinājumā). Mājās nonāku ne
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vien fiziski nogurusi, bet arī
iekšēji atjaunojusies. Reizi 2 – 3
mēnešos cenšos dienu pavadīt
pie jūras, kuras horizonta
šķietamais bezgalīgums atbrīvo
mani sarunai ar vēl bezgalīgāko
Dievu par visu, kas sakrājies
sirdī un prātā.

Skatīties apkārt: Kad draudzē
lūkojos apkārt – ko es redzu?
Tīnis man blakus ik pa laikam
„klanās”, nespējot palikt
nomodā. Sirmais kungs man aiz
muguras dzied skaļi un šķībi.
Priekšējā rindā meitene, acīm
redzami invalīde, nespēj nosēdēt
mierīgi. Tie visi ir Kristus sekotāji.

Vingrinājums šim vakaram:
„pārstaigāt” dienu Dieva klātbūtnē
•

Centies norimt, apklusināt savas domas. Atzīsti,
ka Jēzus ir šeit. Lūdz, lai Viņš tevi vada.

•

Domās „pārstaigā” savu dienu, sākot ar brīdi, kad
pamodies. Mēģini visu notiekošo vērot kā filmu – ainu
pēc ainas.

•

Dažas ainas mudinās tevi lūgt Kristu pēc piedošanas,
pacietības, lielākas spējas mīlēt, drosmes vai citiem
tikumiem. Citas ainas piepildīs tevi ar nožēlu vai tieši
pretēji – ar pateicību Dievam. Stāsti to visu Jēzum.
Lūdz par cilvēkiem, kurus šodien satiki.

•

Noslēgumā pateicies Dievam par Viņa žēlastību un
mīlestību. Lūdz, lai Viņš atjauno tavus spēkus un
sagatavo jaunai dienai.

Sadraudzība – un
vēl vairāk
Parasti vienatnes pretstats ir
sadraudzība - attiecību
uzturēšana un kopšana kristiešu
vidū. Taču šoreiz vēlos par to
runāt plašāk – kā par dzīvošanu,
skatoties augšup, apkārt, ārpus
un uz iekšu. Šo ideju aizguvu no
Filipa Jensija, amerikāņu
grāmatu autora, grāmatas
„Draudze: kāpēc uztraukties?”
(„Church: Why Bother?”)
Skatīties augšup: Dāņu teologs
Sērens Kirkegors (1813 -1855)
raksta, ka kristieši mēdz domāt
par draudzi kā par teātri: mēs
esam auditorija, kas uzmanīgi
vēro aktierus uz skatuves. Ja
jūtamies labi izklaidēti, tad
parādām pateicību ar aplausiem.
Draudze, saka Kirkegors, ir
teātra pretstats. Draudzē mūsu
pielūgsmes auditorija ir Dievs.
Cilvēki, kas kalpo draudzē, ir ne
tik daudz aktieri galvenajās
lomās, cik suflieri – neuzkrītoši
palīgi Dieva pielūgsmes procesā.
Svarīgāk par to, kas notiek uz
skatuves, ir tas, kas notiek
sapulcējušos cilvēku sirdīs.
Tāpēc pēc dievkalpojuma vai
jebkuras citas draudzes
aktivitātes jautājums nav: „Ko es
ieguvu?”, bet gan: „Vai tas, kas
notika, bija Dievam patīkams?”
Draudzes primārais uzdevums
nav izklaidēt, veicināt
sadraudzību vai celt tās locekļu
pašapziņu. Draudze pastāv, lai
pagodinātu Dievu. Varbūt man
no jauna jāmācās skatīties
augšup – uz Dievu?

Kristīgā draudze bija pirmā
kopiena vēsturē, kas vienoja uz
vienlīdzīga pamata jūdus un
pagānus, vīriešus un sievietes,
vergus un brīvos cilvēkus.
Grieķu–romiešu kultūrā vergiem
nebija tiesību piedalīties
sabiedrības dzīvē. Jūdi šķiroja
dievlūdzējus pēc nacionālās
piederības un dzimuma. Bet
kristieši sapulcināja visus bez
izņēmuma ap Vakarēdiena
galdu. Tāda ir draudze – Dieva
ģimene, kurā vienotība
nenozīmē vienādību un
atšķirības nenozīmē šķelšanos.
Varbūt man no jauna jāmācās
skatīties apkārt, pateicoties
Dievam par visdažādākajiem
Kristus sekotājiem?
Skatīties ārpus: Draudze,
kā teicis Anglijas baznīcas
arhibīskaps Viljams Templs, „ir
vienīgā kooperatīvā organizācija
pasaulē, kura pastāv, lai nestu
labumu tiem, kas nav tās
locekļi”. Mūsu misijas lauks ir
visa pasaule, taču tas sākas
manā pagalmā. Kristus sekotāju
personību, dāvanu un prasmju
dažādība ir liela svētība un
ieguvums, veidojot attiecības ar
apkārtnes iedzīvotājiem un
kalpojot viņiem. Kopīgi kalpojot
tiem, kam nepieciešams
atbalsts, mēs arī mazāk
domājam par sevi un kā draudze
„neieraujamies” sevī. Varbūt man
jāmācās skatīties ārpus savas
dzīves un draudzes sienām, lai
būtu par svētību tiem, kas vēl
nav Kristus sekotāji?

Skatīties uz iekšu: Sadrau
dzības kontekstā „skatīties uz
iekšu” nepieciešams, lai
atgādinātu sev par Dieva
žēlastības klātbūtni un spēku
(Efeziešiem 2:4–5). Kaut arī mēs
esam Kristū glābti, mēs vēl
neesam pilnīgi, maldāmies,
kļūdāmies un rīkojamies
nepārdomāti. Dievs mums dod
otro, trešo, utt. iespēju. Viņa
žēlastības dēļ arī mēs varam
dāvāt citiem piedošanu un dot
otro, trešo, utt. iespēju. Dieva
žēlastība katrā darbojas citādi,
taču visa draudze – katrs savā
tempā un veidā – aug Kristus
līdzībā. Ja to apzināmies, tad
draudzē nav vietas salīdzināša
nai, sāncensībai un nepamatotai
kritikai. Varbūt man jāmācās
skatīties uz iekšu un novērtēt
Dieva žēlastības darbību manā
dzīvē?

Vienatne un kopība
„Kas nespēj būt vienatnē,
lai sargās no kopības
[sadraudzības]. Kurš neatrodas
kopībā, lai sargās no vienatnes,”
tā par šo divu garīgo disciplīnu
attiecībām raksta vācu luterāņu
mācītājs un teologs Dītrihs
Bonhēfers (1906 -1945) grāmatā
„Dzīve kopībā”. Grāmata tapusi
1939. gadā, apkopojot atziņas,
kas radušās un izdzīvotas
nacistiskajā Vācijā Apliecinošās
baznīcas pagrīdes seminārā.
Bonhēfers uzskata, ka, kopā
esot, mēs patiesi mācāmies būt
vienatnē, un tikai vienatnē mēs
patiesi mācāmies būt kopā.
Vienatne un kopība ietekmē
viena otru: „Kurš vēlas būt
sabiedrībā un izvairīties no
vienatnes, tas nonāk vārdu un
jūtu tukšumā; kurš meklē vienat
ni bez kopības, tas nonāk ārišķī
bas, pašapmāna un šaubu
bezdibenī.” Tas, kurš nespēj būt
vienatnē, nodara ļaunu sev un
kopībai, jo: „Viens tu biji Dieva
priekšā, kad Viņš sauca, vienam
tev jāseko Viņa aicinājumam,
vienam tev jāuzņemas krusts,
jālūdz un jācīnās, viens tu mirsi
un nostāsies Dieva priekšā. [...]
Ja tu nevēlies būt vienatnē, tu
atmet tev domātu Kristus
aicinājumu un nevari piedalīties
aicināto kopībā.” Un vienlaikus:
„Tu esi aicināts draudzē, un šis
aicinājums neattiecas tikai uz
tevi; aicināto draudzē tu nes
krustu, cīnies un lūdz. Tu neesi
viens; pat nāvē un pastarās
tiesas dienā tu būsi lielās Jēzus
Kristus draudzes loceklis. Ja tu
ignorē brāļu kopību, tad atmet
Jēzus Kristus aicinājumu, un tā
tava vienatne tev kļūs tikai par
postu.”
Kā vienatnes pazīme ir
klusēšana, tā kopības pazīme ir

vārdi, turklāt „patiesie vārdi nāk
no klusēšanas, un īstena
klusēšana nāk no vārdiem”.
Klusēšana ir būtiski saistīta ar
Dieva vārda uzklausīšanu:
„Dieva vārds nenāk pie
trokšņojošā, bet pie klusējošā.
[...] Mēs klusējam pirms Dieva
vārda uzklausīšanas, jo mūsu
domas ir vērstas uz Viņa vārdu.
Mēs klusējam pēc Dieva vārda
uzklausīšanas, jo tas vēl aizvien
runā mūsos un dzīvo, un dara
sev mājvietu.”
Laiku, ko kristietis ikdienā
pavada nekristīgā vidē,
Bonhēfers dēvē par vienatnes un
kopības pārbaudi. Te parādās,
vai vienatne ir kristieti aizvedusi
nereālā pasaulē, no kuras Viņš
ar bailēm mostas, atgriežoties
ikdienā, vai arī tā „aizvedusi
patiesajā Dieva pasaulē, no
kuras viņš stiprināts un šķīstīts
dodas ikdienā”. Te tiek
pārbaudīts arī kopības iespaids:
„Vai draudze ir kalpojusi, lai
darītu cilvēku brīvu, spēcīgu un
runātspējīgu vai arī padarījusi
viņu nepastāvīgu un atkarīgu?
Vai tā viņu kādu brīdi ir
paņēmusi pie rokas, lai viņš atkal
mācītos spert paša soļus, vai arī
padarījusi bailīgu un nedrošu?”
Un: „Vai neredzamā kristīgās
sadraudzības klātbūtne kristietim
ir realitāte un palīdzība? Vai
pārējo aizlūgšanas nes viņu
cauri dienai?” Kā mēs atbildētu
uz šiem jautājumiem?
Noslēdzot Bonhēfers uzsver:
„Ikvienam jāzina, ka viņa
vienatnes stunda iedarbojas arī
uz kopību. Savā vienatnē viņš
var kopību šķelt un aptraipīt vai
stiprināt un svētdarīt. Katra
kristieša pašdisciplīna ir arī
kalpošana draudzei. Un otrādi –
nav neviena personiska vai
slepena grēka vārdos, domās un
darbos, kas nenestu kaitējumu
visai kopībai. [...] Tāds ir kristīgās
kopības tēls.”
Lai jums Dieva svētīta vasara,
vienatni un sadraudzību
praktizējot!

Godātie lasītāji! Nākamais
“Baptistu Vēstneša” numurs
iznāks septembrī.
Lūdzam draudzes iesūtīt
aprakstus par praktisku
Evaņģēlija vēsts pasludināšanu.
Jūsu apraksti palīdzēs veidot
„Vasaras raibumu” lappusi
„Baptistu Vēstnesī”.
Lūdzam aprakstus iesūtīt līdz
10. augustam uz
kanceleja@lbds.lv.
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Draudžu AKTUALITĀTES

Mūsu draudzes Baznīcu naktī
„Kronis visam” jeb Baznīcu
nakts Semināra draudzē

Baznīcu nakts Rīgas
Golgātas dievnamā

Baznīcu nakts
Āgenskalnā

Rute Kārkliņa
Rīgas Semināra draudze

Rasa Šterna
Rīgas Golgātas draudze

Arta Platace
Āgenskalna draudze

Kopā ar vairāk nekā simts citiem Latvijas
dievnamiem arī Rīgas baptistu Semināra draudzes
durvis Baznīcu naktī bija plaši atvērtas. Sveču
gaismu pavadīts, ikviens atnācējs nonāca plašajā
dievnamā, kur pašā centrā mirdzēja zelta kronis.
Kāpēc kronis? Jo šajā vakarā īpaši domājām par tiem
kroņiem, ar kuriem kronējam paši sevi. Par tām lietām,
mērķiem, iedomu pilīm, principiem, kas mūsu dzīvē
ieņēmuši patiesā
Valdnieka vietu.
Kamēr bērni bija
aizņemti rokdarbu
un našķu
darbnīcās, lielie
apmeklētāji varēja
lasīt un paši
vizuāli veidot
īpašu stāstu, kā
arī atpūsties pie
našķiem un
grāmatām pirms
došanās uz citiem
dievnamiem.
Vakara gaitā jauki bija dzirdēt Baznīcu nakts viesu
atsauksmes. Īpaši prātā palikusi Valija Reinicāne, kura
mums piemiņai atstāja šādu sveicienu:
„Liels paldies par jūsu viesmīlību. Lai esam vienoti Svētās
Trīsvienības Dieva Mīlestībā, Kurā Dažādība Vienotībā un
Vienotība Dažādībā. Lai apzināmies, ka esam Viena Dieva
bērni, tad Svētais Gars paveiks pārējo. Ļoti patika ideja
par kroņiem. Tā man atsauca atmiņā kādu manu dzeju:

Brīvprātīgā trimda
Ir dzīve kā svece
Izdegusi
Ciešanās un ilgās
Kad sirdis atmodīsies
No pasaulīgiem maldiem
Valgiem
Nemierīgās sirdis
Brīvprātīgi nonākušas
Elku trimdā
Brīvie – nebrīvē un
Dzīves ceļos maldās
Netveramas ilgas

Kā taurentiņi ieslodzīti
Dziļi sirdī
Kā māja pilna krāmu
Tā prātā sirdī
Rindām
Elki sarindoti stāv
Uz kuriem liekam cerību
Un kaut kur vietiņa
Ir Jēzum atvēlēta
Varbūt Viņš kādreiz
Noder ar’.”

Veselības apdrošināšanas
polises
LBDS aicina līdz 24. jūlijam pieteikties
baptistu draudžu locekļus, kuri vēlētos
iegādāties veselības apdrošināšanas
polises. Pieteikties LBDS Kancelejā (mob.
tālr.: 20390979, epasts: kanceleja@lbds.lv)
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Golgātas draudze pirmoreiz vēra
sava nama durvis Baznīcu naktij.
Vēl pirms lielā notikuma ārpusē
pie baznīcas par gaidāmo
pasākumu garāmgājējiem vēstīja
mākslinieces Ivitas Skudiķes
veidotā afiša ar informāciju par
plānoto vakara programmu, bet
žogam bija pieķērusies košā
Baznīcu nakts projekta
organizatoru veidotā afiša.
Pulksten 18:00 baznīcas durvis tika
atvērtas un katrs interesents varēja
trīs stundās līdz vakara programmas
sākumam pabūt dievnamā. Deviņos
vakarā pasākumu atklāja draudzes
jaunieši un Arvīds Keinis. Gan
ansambļa, gan solo izpildījumā
izskanēja dažādas jauniešu iemīļotas
dziesmas.
Ļaudis nāca un gāja... Un tā, cauri
vakaram, mierīgi plūda ienākošo un
aizejošo klausītāju, skatītāju straume.
Jā, arī skatītāju, jo uzmanību
piesaistīja mākslinieces, mūsu
draudzes locekles Ivitas Skudiķes
gleznotā septiņu lielformāta
luminiscējošo gleznu sērija „Derība
varavīksnes krāsās”. Jo vēlāka
stunda un ārā kļuva tumšāks, jo
izteiktāk īpašajā apgaismojumā bija
ieraugāms gleznās apslēptais, kas
dienas gaismā nav saskatāms.
Pulksten 22:30 klātesošos īpašā
sajūtā ieveda skaņās un vārdos reizē
ietērpts vēstījums: savu dzeju lasīja
Rudīte Losāne, un lasījumu fonā
bagātināja mūzika saksofonista Arta
Gāgas izpildījumā, ko neuzkrītoši un
skaisti papildināja kontrabasa
skanējums. Pēdējā vakara stunda
dievnamā aizritēja vienkārši –
naksnīgā noskaņā varēja baudīt
gleznu īpašo mirdzumu, fonā skanot
vijoles un ērģeļu kopskaņām.
Tikai krietni pēc pusnakts dievnamā
viss rima un komanda, kas rūpējās
par šo vakaru, devās mājās ar
priecīgu sirdi un atziņu, ka bija vērts
un ir vērts arī nākamgad piedalīties
šajā projektā.

Foto: Sandra Žogota

Šogad Āgenskalna baptistu
draudze savus viesus (kopumā
ap 500) Baznīcu nakts ietvaros
iepriecināja ar vairākiem
koncertiem, ekskursiju un citām
aktivitātēm.
Vakaru atklāja Āgenskalna baptistu
draudzes koris, skanēja klasiskās
mūzikas koncerts un Lības ĒcesKalniņas dziesmas no viņas jaunā
albuma „Tu mani nes”. Vislielāko
interesi izraisīja Nacionālā teātra
aktrises Ditas Lūriņas-Eglienas
koncerts, kurā viņa izpildīja
dziesmas bērniem no dažādām
teātra izrādēm.

Ditas Lūriņas koncerts

Koncerti iepriecināja ne tikai
dievnamā esošos ļaudis, bet arī
garāmgājējus, jo zālē notiekošo
atskaņoja uz ielas. Mūzika
daudziem lika apstāties, daži
mainīja savus vakara plānus un
nolēma paviesoties baznīcā.
Ļoti liela interese bija par ekskursiju
līdz baznīcas torņa pamatnei, kas ir
zem klajas debess. Vakars bija
piemērots, lai ieraudzītu
Āgenskalnu no vēl nebijuša skatu
punkta. Pasākumu noslēdza Tezē
lūgšanas.
Baznīcu naktī Āgenskalna draudzes
viesi ne tikai iepazina dievnamu,
bet arī draudzes cilvēkus –
baznīcas vestibilā daudzu stundu
garumā neaprima sarunas,
jautājumi un sniegtās atbildes ne
tikai par baznīcas vēsturi, bet arī
par garīgām tēmām. Bijām ļoti
iepriecināti uzņemt vēl neredzētus
viesus, kā arī sastapt ciemiņus, kuri
baznīcā viesojās pirms gada –
pirmajā Baznīcu nakts pasākumā.

DZIESMU SVĒTKI CĒSĪS

LBDS
KONGRESS 2015

DZIESMA LATVIJAS
DVĒSELEI

SESTDIEN, 18. jūlijā,
Cēsu 2. pamatskolā, Gaujas ielā 45

Aicinājums uz Latvijas Baptistu draudžu savienības VIII Dziesmu
svētkiem Cēsīs 2015. gada 13.-19. jūlijs

PIETEIKŠANĀS
Draudzēm, kuras vēl nav pieteikušas savus
delegātus un viesus, lūdzam to izdarīt tuvākajā
laikā LBDS Kancelejā!
DALĪBAS MAKSA
Dalības maksa ir EUR 12 par katru delegātu vai
viesi. Dalības maksā iekļautas Kongresa
sagatavošanas izmaksas, pusdienas, kafijas
pauzes, Kongresa mapes sagatavošana, zāles
un tehnikas noma u.c.
Lūdzam iemaksāt LBDS bankas kontā līdz
6. jūlijam.
Latvijas Baptistu draudžu savienība
Reģ. nr. 90000085765
SEB banka, LV03UNLA0002000701314 vai
Swedbanka, LV11HABA0551025781934
Norāde: Kongresa dalībnieku iemaksas par
(draudzes nosaukums), pārstāvju skaits.

Ilgi gaidītie svētki ir klāt! Jau pēc dažām nedēļām mēs sapulcēsimies Cēsīs,
lai Dziesmu svētku nedēļā dziesmās un praktiskā kalpošanā pagodinātu mūsu
Glābēju Jēzu Kristu!
Atgādinām, ka ir pēdējais brīdis, lai reģistrētos Dziesmu svētkiem. Atcerieties arī
norādīt informāciju, kuru papildus jautātajam, uzskatāt par būtisku attiecībā uz
izmitināšanu, transportēšanu vai ēdināšanu. Reģistrācija svētkiem notiek tiešsaistē
caur www.cesudraudze.lv vai www.lbds.lv.
Brīvprātīgo darbs. Vēlamies atgādināt, ka Dziesmu svētku nedēļā būs iespēja
praktiski kalpot Cēsu pilsētas ļaudīm, kā arī palīdzēt draudzes Misijas mājas remonta
darbos. Brīvprātīgo darbs būs nepieciešams, palīdzot pie ēdiena izdales vai
pasākumu laikā, kalpojot kā pasākumu kārtībniekiem. Vairāk informācijas par šo
iespēju atradīsiet Cēsu draudzes mājas lapā www.cesudraudze.lv, www.lbds.lv vai
zvanot 26859823.
Naktsmājas. Dziesmu svētku laikā ir nodrošinātas vairākas nakšņošanas iespējas
cenu grupās 2 EUR vai 7 EUR par nakti. Naktsmājas par 2 EUR būs pieejamas Cēsu
izglītības iestādēs gulēšanai uz matračiem. Lai nebūtu jāved līdzi savi matrači,
aicinām pieteikšanos neatlikt līdz pēdējam brīdim. Naktsmājas par 7 EUR ar gulēšanu
gultās pieejamas NBS Instruktoru skolā, Cēsu internātpamatskolā - rehabilitācijas
centrā, kā arī līdz 450 personām naktsmājas būs pieejamas Priekuļu tehnikuma
Dienesta viesnīcā. Nepieciešams līdzi ņemt savu gultas veļu. Ir iespējas rezervēt vietu
viesnīcās. Ja kādi vēlas doties uz Cēsīm ar ceļošanai paredzētiem auto - kemperiem,
nakšņot teltīs pilsētas teritorijā vai ārpus pilsētas, Cēsu baptistu draudze bez
atlīdzības var nodrošināt nakšņošanas iespējas.

DARBA KĀRTĪBA

Pieteikšanās un tuvāka informācija zvanot 26315231.

9:00-10:00 Reģistrēšanās

Ēdināšana. Svētku dalībniekiem ir iespēja pieteikties centralizētai ēdināšanai,
kur atsevišķa ēdienreize – pusdienas vai vakariņas maksās 3 EUR. Ēdiens
termotraukos tiks pievests klāt ēdiena izdales vietās vai centralizētajās naktsmītnes
vietās. Ja nepieciešams, tiks nodrošinātas centralizētas brokastošanas iespējas kādā
no Cēsu skolām.

10:00-12:00 Pirmā sēde. Vada LBDS bīskapa
vietnieks, mācītājs Edgars Godiņš.
Svētbrīdis, Kongresa atklāšana, konstruēšanās
Viesu sveicieni
Pateicība par mūža ieguldījumu
Mūžībā aizgājušo darbinieku pieminēšana
Mandātu komisijas ziņojums
Aizlūgums par LBDS jaunajiem garīdzniekiem
12:00-12:15 Pauze
12:15-14:30 Otrā sēde. Vada Garīdznieku
brālības priekšsēdētājs, LBDS Padomes
loceklis Edgars Mažis.
Bīskapa Pētera Sproģa uzruna
Jaunas draudzes uzņemšana LBDS
Nominācijas komisijas ziņojums par LBDS
Padomes kandidātiem, Padomes vēlēšanas
Nominācijas komisijas ziņojums par 2016.
gada komisiju kandidātiem, komisiju vēlēšanas
Revīzijas komisijas ziņojums, LBDS finanšu
darbības pārskata un budžeta apstiprināšana
Informācija par Dziesmu svētku pasākumiem
LBDS apvienību, nozaru aktualitātes
Padomes, komisiju locekļu sveikšana
LBDS Kongresa noslēgums
Pusdienas

Pieteikšanās. Mūziķiem un kora dziedātājiem aicinājums savu dalību pieteikt caur
Muzikālās kalpošanas apvienību. Visi citi svētku dalībnieki, kuriem nepieciešamas
naktsmājas un centralizēta ēdināšana, aicināti pieteikties telefoniski 26315231 vai
elektroniski caur www.cesudraudze.lv. Lūdzam pieteikšanos neatlikt līdz 13. jūlijam.
Ierodoties Cēsīs. Svētku dalībnieku un viesu piereģistrēšana notiks Cēsu Tūrisma
informācijas centrā, Pils laukumā 9, 13.-16.jūlijā no 15:00-18:00;
17.-18.jūlijā no 10:00-18:00.
Katrs svētku dalībnieks pie reģistrācijas saņems pilsētas karti ar atzīmētām pasākumu
norises vietām, svētku programmu, ēdināšanas talonus un informāciju par
centralizētas ēdināšanas vietām, tuvāku informāciju par nakšņošanas vietām un citu
ar svētkiem saistītu informāciju.
Īpaši jautājumi. Lūdzam, piesakoties norādīt īpašu informāciju, kuru Dziesmu svētku
organizatoriem pēc jūsu izvēles būtu jāzina attiecībā uz jūsu diētas vai veselības
jautājumiem.
Transporta novietošana. Cēsu pilsētas centrā darba dienās no 8:00-17:00
autostāvvietās bez maksas var novietot līdz vienai stundai. Pārējā laikā un nedēļas
nogalē pilsētas autostāvvietas ir bez maksas.
Maksājumi un ziedojumi. Maksājumus par naktsmājām un ēdināšanas
pakalpojumiem esat aicināti ieskaitīt Cēsu baptistu draudzes kontā vēlākais līdz
13. jūlijam, norādot maksājuma mērķi.
Reliģiskā organizācija “Cēsu baptistu draudze”
reģistrācijas Nr. 99500001456
A/S Swedbank konts: LV30HABA0551024766196
Draudzes ir aicinātas salikt īpašu kolekti Dziesmu svētkiem, palīdzot nosegt
organizatoriskās izmaksas. Dziesmu svētku laikā arī būs iespēja ziedot atsevišķu
pasākumu ietvaros.
Oļegs Jermolājevs
Cēsu baptistu draudzes mācītājs
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Vadītāji un garīdznieki

Esmu sapratis savu
aicinājumu!

Nora Rautmane
BPI projektu vadītāja

Intervija ar pirmā kursa studentu Māri
Popmani.
Sveiciens arī no BPI un BV redakcijas
Mārim un Ivetai viņu kāzu dienā
1. augustā!
Kādas blēņas
bērnībā darīji?
Es neteiktu, ka
biju ļoti
paklausīgs bērns,
bet, tā kā man
bija bijība pret
vecākiem, es
neatļāvos darīt
lielas blēņas.
Spilgti atceros, kā
ar draugiem
Māris Popmanis
būvējām
bunkurus visos kaut cik piemērotos kokos
tuvākā un tālākā apkārtnē. Līdz vienreiz
pie mūsu bunkura piebrauca zemes un
līdz ar to arī tā koka īpašnieks un teica, ka
kokos naglas dzīt nevar. Kopš tās reizes
vairs neesam cēluši bunkurus kokos.
Tad vēl mēs vācām un nodevām
metāllūžņus. Viens vakars, un mums,
piecpadsmitgadīgiem puikām, nākamajā
dienā sanāca kārtīga ballīte. Tas bija mūsu
pirmais bizness. Taču visvairāk blēņu
darījām mājās kopā ar brāli. Katru nedēļu
mūsu istabā bija jānomaina pa spuldzītei,
jo tās tika iznīcinātas, kad kāvāmies ar
spilveniem vai spārdījām bumbu. Pāris
reizes ar hokeja ripu izsitām logam stiklu.
Ar mācībām līdz piektajai klasei man viss
bija kārtībā. Tālāk sāku palaisties,
negribējās pildīt mājas darbus, gribējās
uzreiz iet ārā ar draugiem. Tas atsaucās uz
sekmēm. Līdz 9. klasei mana lielākā cīņa
bija ar sekmēm. Vecāki bija bēdīgi,
mēģināja mūs motivēt – par labām
atzīmēm deva bonusus. Daļā priekšmetu
sekmes uzlabojās, tikai matemātika
kliboja. Tas galīgi nav mans mīļākais
priekšmets. Līdz devītajai klasei
matemātikā ieturēju valša ritmu – 1, 2, 3 un
1, 2, 3. Beigās četrinieku dabūju un
eksāmenu noliku.
Mūs pārsvarā audzināja tētis – atprasīja
mājas darbus, bija stingrs. Tagad
atskatoties, redzu, ka tas bija vajadzīgs.
Tas mūs disciplinēja. Abi ar mammu
mīlēja, rūpējās par mums, strādāja,
haltūras ņēma vakaros.
Kā tu kļuvi par kristieti?
Līdz sešpadsmit gadu vecumam dzīvoju
vienkāršu pusaudža dzīvi, nebiju baigais
blēņdaris, nepīpēju. Man gan patika
iedzert, bet jutu bijību pret tēvu, jo viņš
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man vienmēr atgādināja par alkohola
lietošanas kaitīgumu. Ne viņš, ne opis
nekad nav dzēruši. Es to arī negribēju
darīt, jo alkohols čakarē dzīves. Nedaudz
tikai iedzēru. Ar vecāko brāli Juri man bija
sliktas attiecības. Kāvāmies, nevarējām
sadzīvot. Tad pamanīju, ka svētdienu rītos
viņš kaut kur pazūd. Es gaidīju to brīdi,
kad viņš aizies, jo tad varēju pie datora
netraucēti spēlēt savas spēles. Pamazām
pamanīju, ka viņš mainās. Viņš sāka ar
mani vairāk komunicēt, mums sāka
veidoties tuvākas attiecības, par ko es biju
ļoti pārsteigts. Pēc diviem, trim mēnešiem
uzdrošinājos pajautāt, kur viņš dodas
svētdienu rītos? Izrādās, viņš brauca uz
baznīcu. Biju diezgan lielā šokā, jo zināju,
kāds ir mans brālis, ka viņš bija visādās
atkarībās. Juris mani aicināja, vai negribu
atbraukt līdzi. Kāpēc ne, jo es Dievam tā
kā ticu. Taču tas kaut kā pajuka. Tad brālis
noorganizēja vienu tikšanos pie mums
mājās, cilvēki sanāca un studēja Bībeli.
Biju nedaudz uztraucies, jo Juris teica, ka
būs arī Nauris ar sievu. Brālis iepriekš
stāstīja, ka Naurim ir Bībele ar spīdīgām
maliņām. Man likās, ka pa durvīm ienāks
tāds kā Mozus ar garu bārdu. Taču šie
cilvēki bija pavisam normāli – smējāmies,
runājām par parastām, ikdienišķām lietām.
Šie kristieši nebija tādi, kādus biju
iztēlojies. Mēs ātri atradām kopīgu valodu.
Tajā reizē es pirmo reizi lasīju Bībeli un
skaļi lūdzu Dievu. Atvadoties Nauris teica,
ka viņš labprāt ar mani vēlreiz satiktos.
Sapratu, ka vēlos būt kopā ar šiem
cilvēkiem. Sāku apmeklēt Bībeles studijas
pie viņiem mājās. Tā pamazām sāku garīgi
pieaugt, un pēc septiņiem mēnešiem –
2009. gadā – es kristījos.
Kā nonāci līdz BPI?
BPI ir mācījušies vairāki puiši no Pitraga –
Mārtiņš Anševics, Nauris Graudiņš, Juris
Popmanis, arī mans draugs Andris
Jēgermanis. Četri man ļoti tuvi cilvēki.
Mācoties pirmajā kursā, Nauris deva
mājienus arī man, lai domāju par BPI. Es,
protams, teicu, ka tas nav man. Dzīvoju
parastu kristieša dzīvi, apmeklēju
svētdienas dievkalpojumus. Biju iegājis
rutīnā, līdz pats sapratu, ka gribu kaut ko
vairāk. Pienāca 2014. gada vasaras
sākums, kad kopienā mani atkal izaicināja,
vai negribu doties mācīties? Daudz
domāju, šaubījos, arī baidījos – no
atbildības, jo likās, ka nekad nevarēšu
sludināt, ka man nav tādas dāvanas.
Taču beigās sapratu, – ja vēlos kaut ko
darīt Viņa labā, patiesi, no visas sirds
kalpot, arī – ja man ir sajūta, ka Dievs mani
uz to aicina, man jāiet uz skolu. Es
nenožēloju savu izvēli. BPI noteikti ir ļoti

mainījis manu izpratni par Dievu, Dieva
stāstu kopumā. Ir mainījusies mana
domāšana par to, ko nozīmē kalpot un ko
Dievs no manis sagaida.
Ko BPI esi ieguvis šajā gadā?
Pirms tam biju zaļš gurķis, zināju tikai
pašus pamatus – Evaņģēliju. Taču BPI man
tik daudz lietu iemācīja – Veco Derību, par
to, kas ir draudze, padomdošana, Dieva
lielais plāns. Zināšanas, kuras šeit
iegūstam, ir tik praktiskas, pielietojamas, jo
tās māca cilvēki, kuri paši apvieno
zināšanas ar praktisko dzīvi. Paturu prātā
arī to, ka saprastais ir jādod tālāk. Mainījies
ir arī mans raksturs šī gada laikā. Man
vairs nav bailes pateikt draudzē liecību,
varu uzņemties atbildību par kaut kādām
lietām, varu novadīt Bībeles studijas,
sagatavot sprediķi. Ja nebūtu bijis BPI, es
nebūtu, mājās sēžot, to ieguvis,
uzdrošinājies to visu darīt. Negribu lielīties,
bet arī mana draudzene saka, ka esmu
mainījies, labāk izturos pret viņu. Pamatā
esmu sapratis Lielo bildi – Dieva plānu,
esmu sapratis arī savu aicinājumu. BPI ir
skola, kur, domāju, būtu jānāk katram
kristietim, kurš grib savā dzīvē kaut ko
vairāk darīt Dieva Valstības celšanā, nevis
tikai svētdienās izdzīvot savu kristietību.
Te mācīties ir izaicinoši, bet vērtīgi. BPI ir
kā misijas bāze, kur gluži kā armijā katrs
iesaukums tiek sagatavots tālākam
darbam, uz ko Dievs aicina.
Kādi ir tavi plāni nākamajiem diviem
gadiem?
Mēs dibinām draudzi Pastendē. Šī gada
sākumā mūsu vadītājs Nauris Graudiņš
aicināja mūsu komandu no jau esošā
kodola izveidot divas draudžu dibināšanas
komandas. Viņš stāstīja, ka saņēmis
aicinājumu doties uz Roju un jautāja, vai
kāds būtu gatavs doties viņam līdzi.
Mēs tikām aicināti domāt un lūgt par to, –
varbūt Dievs uzrunā kādu pievienoties
komandai jaunas draudzes uzsākšanai
Rojā. Pagāja kāds mēnesis, kura laikā es
lūdzu, domāju, runāju ar savu draudzeni
par iespēju arī mums doties līdzi Naurim
un Sanitai. Tā kā plānojam precēties, tam
bija jābūt manam un Ivetas kopīgam
lēmumam. Sapratām, ka vēlamies
iesaistīties. Izdomājām, ko mēs varētu
darīt, ja ietu līdzi. Vasarā strādāšu, krāšu
naudu kāzām. Tad jau no augusta sāksim
dzīvot Rojā. Tur pavadīšu divus gadus,
kas būs arī mana prakse BPI.
Jaunu draudžu dibināšana ir lieta, kas
spēcīgi atbalsojas manī – vēlos, lai jaunas
draudzes tiktu dibinātas, lai tiktu
sagatavoti, izsūtīti apmācībās, pēc tam
kalpošanā arvien jauni vadītāji, kuri var
dibināt draudzes.

Vadītāji un garīdznieki

Kāda ir dzīve kopienā?
Kopienas dzīve ir superīga. Ikdienā bieži
redzam cits citu un ļaujam redzēt citiem
savu dzīvi, kā tas rakstīts arī Apustuļu
darbu 2. nodaļā no 42. panta „tie dzīvoja
sadraudzībā, viss tiem bija kopīgs“.
Kopienas dzīvē rūpes citam par citu
parādās mazās lietās. Ja man ir mašīna,
tad tā ir arī pārējiem. BPI man sākumā bija
grūti, ka dažiem puišiem nebija zināms vai
svarīgs šis princips. Man šķita normāli, ka,
ja ledusskapī ir kečups, tad es to varu
paņemt un uzspiest savai kotletei. Bet te –
jāprasa atļauja. Cenšamies dzīvot cits
citam tuvumā, jo tas palīdz draudzes
dibināšanā. Kad satiekamies, atgādinām
cits citam patiesības par Dievu, kopā
baudām Svēto Vakarēdienu. Esam kā
viena miesa, lai vestu pēc iespējas vairāk
cilvēku pie Dieva. Cenšamies piedalīties
pilsētas organizētajos pasākumos,
aktivitātēs un ikdienas dzīvē, lai vietējie var
pamanīt, ka esam.
Tev šogad tāds priecīgs notikums –
tu precies!
Kad sāku braukt uz Pitraga baptistu
draudzi, tur jau bija šī meitene, viņa
draudzi apmeklēja kopš bērnības.
Sākumā nekas nenotika, tad sākām
sarakstīties ar īsziņām. Arī tad mums bija
vienkārši draudzīgas attiecības.
Pakāpeniski mūsu starpā uzjundījās kaut

kas vairāk. Jutām, ka varētu draudzēties.
Sākumā to, ka mums ir attiecības, neviens
pat nepamanīja. Tad uz kādu laiku
pašķīrāmies. Es tajā laikā arī no Dieva
pagāju malā. 2014. gada sākumā
izrunājām visu, kas bija bijis mūsu starpā,
un mūsu attiecības pamazām atjaunojās.
Tās kļuva ciešākas nekā jebkad iepriekš.
Sapratu, ka, ja draudzējamies, tad kā
pienākas – ejam uz laulību. Es jutu, ka
Iveta ir tā meitene, ar kuru man jābūt
kopā. Viņai ir tik daudz labu rakstura
īpašību. Arī mani radi nepārtraukti man
saka komplimentus par viņu – Iveta ir tik
strādīga, vienmēr rūpējas par citiem. Viņi
gan arī brīdina mani, ka es nekad
nevarēšu tādu meiteni dabūt. Tas gan nav
galvenais iemesls, kāpēc es vēlos viņu
precēt. Tā oficiāli sākām draudzēties
maijā, nolēmām, ka šoreiz šīs attiecības
būs ceļš uz laulībām – līdz nāve mūs šķirs.
Bildināju Ivetu aizvadītā gada 15.
novembrī, un šogad 1. augustā mēs
precamies.

nav nekas nopietns. Lai arī mūsu
attiecības ir labas, gribas, lai tās ir
mīļākas. Piemēram, kad atbraucu mājās,
gribētos izrunāt, kā pa nedēļu gājis.
Dažreiz tā notiek, bet reti. Taču esmu
pateicīgs Dievam, ka esmu sastapis un
piedzīvojis Dievu caur savu brāli. Un ļoti
vēlos, lai mūsu attiecības būtu tik labas,
ka varam arī pēc gadiem atbraukt ciemos
un parunāt, priecāties viens par otra dzīvi.
Es ļoti mīlu savu brāli.

Kādas tev tagad ir attiecības ar brāli?

Visaktuālākā mana lūgšana, – lai Dievs
svētī mūsu attiecības ar Ivetu, lai mums
viss izdodas. Arī par mūsu kalpošanu.
Kad dosimies uz Roju, lai tur paveras
Evaņģēlija iespējas, lai cilvēku sirdis tiek
sagatavotas, lai varam iedzīvoties šajā
pilsētā, lai varam iepazīt tur dzīvojošos un
viņi mūs.

Tās ir uzlabojušās, bet kaut kādā ziņā...
Tā kā brālis brāli tik dziļi pazīst, tās ir tādas
īpašas un arī sarežģītas attiecības – visās
jomās. Mums abiem patīk kopā spēlēt
volejbolu. Arī tur bieži izpaužas mans
karstasinīgums, entuziasms. Man gribas
pamācīt, tad, loģiski, rodas strīdi. Tas gan

Kādas lietas tev vēl patīk darīt?
Bez BPI man ir viena profesija. Esmu
būvdarbu tehniķis – tā ir profesionālā
izglītība, kas nāca kopā ar vidējo izglītību.
Pirms BPI to arī darīju – strādāju par
iekšdarbu meistaru. Man patīk strādāt
būvniecības nozarē. Tas, iespējams,
atspoguļo manu māksliniecisko dabu.
Man ļoti patīk sports, komandas sporta
veidi, īpaši volejbols. Patīk izjust
komandas vienotību, un es ļoti atpūšos,
to darot.
Ko tu vēlies, lai par tevi lūdz?

BPI Pastorālās kalpošanas
programma

Līva Fokrote
BPI Pastorālās kalpošanas programmas vadītāja

Maija beigās noslēdzās kārtējais BPI
Pastorālās kalpošanas programmas
semestris. Maija vieslektors Dr. Sems Erps
mācīja par garīgās izaugsmes centrālo vietu
kristīga vadītāja dzīvē. Kā liecina Dr. Erpa
ilggadējā pieredze dažādās pasaules valstīs,
bieži vien liela daļa kalpošanas ir saistīta tikai
ar Bībeles saturu vai kalpošanas
instrumentiem un metodēm. Kaut arī tās ir
svarīgas, Dr. Erpa kurss iepazīstināja
studentus ar garīgajām disciplīnām, kas palīdz
uzturēt saikni ar dzīvo Dievu katru dienu.
BPI uzdevums studentiem šai vasarai ietver
atbildes uz jautājumiem: Kā es plānoju dzīvot
attiecībās ar Jēzu Kristu savā ikdienā? Kur, kad
un kādās vasaras kalpošanās es piedalīšos?
Kad, kur un kādu pasākumu es organizēšu kā
galvenais vadītājs? Kad un kur es plānoju
sludināt? Kas izvērtēs manu sniegumu? Kad
un kā es komunicēšu ar BPI mentoru? Kad es
plānoju kvalitatīvi atpūsties – garīgi un fiziski
atjaunoties? Ja satiekat kādu studentu,
apjautājieties, kā viņam veicas ar šīm jomām,
iedrošiniet un aizlūdziet par viņu!
Kam vēl jāpiesakās studijām BPI?
Septembrī studijas uzsāks 2015. gada
iesaukums. Dievs ir uzrunājis vairākus puišus

BPI puiši ar Dr. Semu Erpu

un vīrus, un mēs esam Viņam pateicīgi par apdāvinātiem topošajiem studentiem.
Vēl ir brīdis līdz studiju sākumam – paskatieties apkārt – varbūt kāds spējīgs
Kristus kalpotājs, kam BPI varētu palīdzēt sagatavoties atbildīgākai kalpošanai
draudzē un sabiedrībā, vēl ir palicis nepamanīts?! Lūdziet par viņu, mudiniet
viņu meklēt Dieva vadību un pieteikties studijām BPI jau šoruden!
Vairāk informācijas: www.bpiriga.lv vai zvanot: 26130631 (Līva Fokrote).
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Draudžu aktualitātes

Ingrīda Mieze
Ventspils draudze

Labo darbu diena Ventspilī

23. maijā Ventspils baptistu draudzes namā un baznīcas pagalmā notika
Labo darbu diena, kas nu jau kļuvusi par lielisku tradīciju, ļaujot ikvienam
jauki pavadīt sestdienu un atbalstīt vasaras nometni Pelčos bērniem ar
īpašām vajadzībām.

Nauda nometnei tika
pelnīta, arī soļojot uz
„koka kājām”.

Labo darbu dienas ietvaros darbojās gan lietoto mantu, gan gleznu un citu
mākslas priekšmetu tirdziņš, kur varēja iegādāties arī grāmatas, rotaslietas,
sveces un pat puķu un garšaugu stādus. Lielu interesi un atsaucību izpelnījās
izsole, kurā varēja solīt un, ja paveicās, iegūt savā īpašumā visdažādākās
lietas, – sākot no bērnu sēdeklīša un slidām, līdz pat ekskluzīvam roku
krēmam, smaržām un sen no apgrozības izņemtām naudas zīmēm. Savukārt
vīriem bija iespēja pārbaudīt spēkus, pagalma zālājā piepumpējoties un
vienlaikus par katru reizi nometnes kontā ieripinot naudiņu. Citi tikmēr mēģināja
soļot uz „koka kājām”, par katru sekundi pelnot naudiņu nometnei.
Bērni labprāt pirka našķus bērnu kafejnīcā un tad tos notiesāja speciāli viņiem
ierīkotā kinozālē, bet daži labprātāk iegādājās ziedošus puķu stādus, ko
uzdāvināt mīļajai mammai. Visas dienas garumā darbojās kafejnīca, kur varēja
nobaudīt mājās gatavotus gardumus un sātīgu zupu, bet vislielākā piekrišana
bija pagalmā smaržojošajam šašlikam, kas nespēja atstāt vienaldzīgu nevienu.
Labo darbu dienas noslēgumā baznīcā notika koncerts. Tajā vispirms dziedāja
Aizputes centra Roku Rokā jaunieši, kuri pirms tam visas dienas garumā bija
piedalījušies tirdziņā gan kā pircēji, gan kā savu darinājumu pārdevēji.
Koncerta turpinājumā uzstājās Ventspils Mūzikas vidusskolas džeza nodaļas
audzēkņi savas pasniedzējas Annijas Putniņas vadībā, izjusti izpildot dziesmas,
kas bija aranžētas īpaši šim pasākumam.

Viņu vārdā sakām paldies ikvienam, kurš pielika savu
roku, ielika savu sirdi gatavojoties, organizējot,
piedaloties, pērkot un arī mājās klusībā aizlūdzot.
Jūsu ieguldījumam ir Mūžības vērtība!

Šogad Labo darbu dienā tika savākti 1900 EUR. Šie līdzekļi ļaus vēl 22 bērniem
un jauniešiem ar īpašām vajadzībām aizbraukt uz tik ļoti gaidīto nometni Pelčos.

ENTRUST ir
pārbaudīta pieredze
Tabita Runce
Ģipkas draudze

ENTRUST kursi ir ļoti noderīgi, jo tās ir apmācības Bībeles studiju
mazo grupu vadītājiem. Lai gan dažādu kursu un lekciju
piedāvājumi ir plaši pieejami, ENTRUST apmācība sniedz
pārbaudītu pieredzi mazo grupu izveidē un darbībā. Manuprāt, tieši
mazās grupas un neformāla veida draudžu kopienas ir tās, kas var
izglābt mūsdienu kristīgās draudzes no pieraduma, formālisma,
tradicionālisma. Mazajās grupās vislabāk var veikt evaņģelizāciju,
jo tas notiek caur attiecībām, sarunām, jautājumiem, kopīgu atbilžu meklēšanu Bībelē,
caur savstarpēju un personīgu uzticēšanos, atbalstu, iesaistīšanos un aizlūgšanām.
Arī apmācības, tāpat kā vēlāk to pielietojums, nenotiek kā lekciju lasīšana „no
katedras”, kur lektors ir gudrais, kurš sniedz pareizas atbildes, bet klausītāji tikai cītīgi
pieraksta un cenšas labi iemācīties viņiem stāstīto. Gan vadītāju apmācība, gan mazo
grupu vadīšana notiek, visiem kopīgi runājot un iesaistoties, rodot atbildes Dieva Vārdā.
ENTRUST kursi ir domāti tev, ja vēlies ļaut Dievam sevi lietot, ja ir vēlme „paplašināt
robežas”. Tu atklāsi apstiprinājumu sevī dziļi mītošajai pārliecībai, ka svarīga ir
pieņemšana un mīlestība pret cilvēkiem, nevis nosodījums un tiesāšana. Sākot šo
apmācību, tev nav jābūt kādā īpašā „līmenī”, tieši otrādi –, ejot cauri šim procesam,
tu pieaugsi garīgi un atklāsi, ka esi spējīga tikt pāri savam mazvērtības kompleksam,
kautrībai, valodu un saprašanās barjerai, un pat dažam labam objektīvam šķērslim!

UZTICI – E N TRUST !
Sieviete kalpo sievietei!
Aicinām uz ENTRUST mācībām, kas notiks rudenī, bet personīgā gatavošanās jau
sākusies! Apmācības programma ietver māceklības principus, lai sieviete personīgi
padziļinātu savas attiecības ar Kristu un varētu kalpot citām sievietēm gan individuāli,
gan vadot mazo grupu draudzē vai misijas vietā. Ja esi ieinteresēta pievienoties,
lūdzu, raksti: aspura@inbox.lv; livija.latvia@gmail.com vai zvani 26352823!
Vairāk informācijas www.lbds.lv
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Sieviešu
kalpošanas
apvienības
vasaras
nometne
„STAROjums”

14.-16. augusts Saldū, Kalnsētās.
Lai Kristus gaisma spīd caur mums!
Programmā plānotas lekcijas:
Līdzsvara meklējumi sievietes dzīvē,
karjeras konsultante Agnese Megne;
Dievs radīja sievieti,
sludinātājs Dainis Pandars;
Vakara programma ar sludinātāju
Andi Smelti u.c.;
Apslēptie talanti kopā ar Gunitu un
Jāni Sudmaļiem;
Radoša pēcpusdiena.
Interešu grupas: „Būt vienatnē”, Kristīna
Bardill, „Sievietes stāsts”, Dace Šūpule.
u.c.
Misijas svētdiena ar māc. Pētera Eisāna
piedalīšanos; par piedzīvoto stāsta
cilvēki, kas tikko atgriezušies no misijas.
Vairāk informācijas būs mājas lapā
www.lbds.lv
Dalības maksa 55 EUR. Iekļauta
gulēšana 2 vai 3 vietīgās istabiņās ar
ērtībām, kā arī ēdināšana un nometnes
programma.
Sākusies dalībnieku reģistrēšanās!
E-pasts: marta.kalpo@lbds.lv,
tel. 26837444; livija.latvia@gmail.com
tel. 26352823

draudžu atjaunotne

Īsta Mīlestība Gaida
Dainis Pandars
Ogres Trīsvienības
draudzes sludinātājs

Ir maz kristiešu Latvijā, kas nav dzirdējuši par kustību „Īsta Mīlestība Gaida”
(ĪMG). Kopš 2001. gada šīs kustības lektori aicinājuši jauniešus dzīvot šķīstu
dzīvi līdz laulībām, sagaidot savu īsto dzīves draugu ar tīru un neaptraipītu sirdi.

ĪMG runā arī par „otro iespēju” jeb
iedrošina tos, kuri nav nosargājuši savu
nevainību, atsākt dzīvot svētu dzīvi un
gaidīt savu otro pusīti, atturoties no
seksuālām attiecībām līdz laulībām.
Jauniešiem tiek dota iespēja izdarīt izvēli,
parakstīt solījumu, kā arī iegādāties
„šķīstības gredzentiņus”, kas ir kā
atgādinājums izdarītajam solījumam.
Kustības iesākumi
„True Love Waits” („Īsta Mīlestība Gaida”)
ir starptautiska kustība, kas darbojas 77
valstīs. Viss sākās 1992. gadā, kad pie
jauniešu vadītāja Ričarda Rosa pienāca
divas jaunietes, kuras pastāstīja, cik
muļķīgi viņas jūtas, ka ir vienīgās
meitenes pamatskolā, kas vēl nav
zaudējušas nevainību. Ričardu šokēja
fakts, ka sabiedrība var tik ļoti iespaidot
pusaudžus, un viņi sāk domāt – nevainība
šajā vecumā tiek uzskatīta par kaut ko
neeksistējošu. Šis vīrs sāka domāt par
iespēju, kā panākt, lai jaunieši uzzinātu,
ka patiesībā viņi nav vieni, ka ir vēl daudzi
šajā vecumā, kas nevainību nav
zaudējuši. Viņam radās ideja izveidot
apsolījuma kartītes, kurās jaunieši
parakstītos zem solījuma atturēties no

Visā pasaulē parakstīti
vairāki miljoni nevainības
apsolījuma kartīšu.

seksuālām attiecībām pirms laulībām.
Šī ideja kļuva populāra, un nu visā
pasaulē ir parakstīti vairāki miljoni
apsolījuma kartīšu.
Latvijā viss sākās ar vienu meiteni vārdā
Linda Balcere, kura 16 gadu vecumā
uzzināja par „True Love Waits”. Nejauši
kādā kristīgā žurnālā viņa atrada
apsolījuma kartīti un apņēmās savā sirdī
dzīvot tīru dzīvi un gaidīt savu Vienīgo līdz
kāzām. Kad viņa 18 gadu vecumā studēja
Somijā, Lindai bija iespēja pabūt vairākās
ĪMG konferencēs dažādās valstīs. Viņa
redzēja simtiem jauniešu parakstām ĪMG
apsolījuma kartītes. Jau esot Somijā, viņa
juta Dieva aicinājumu līdzīgu projektu
uzsākt arī Latvijā, taču šo domu vienmēr
atlika. Tomēr Dievs viņai atgādināja to
katru dienu, līdz viņa teica: „Labi, Dievs,
iešu un darīšu, bet bez Tevis es nesperšu
ne soli!” Un Dievs deva vajadzīgo
gudrību, materiālus, drosmi. Viņš atvēra
durvis, saveda kopā ar vajadzīgajiem
cilvēkiem... Tagad Linda ir laimīgi
precējusies un kopā ar savu Vienīgo dzīvo
Zviedrijā.
Top biedrība
2002. gadā Ogres Trīsvienības baptistu
draudzes jauniešu vadītājam Jānim
Grīnbergam Dievs deva ideju organizēt
jauniešu semināru par attiecībām, uz kuru
viņš uzaicināja arī Lindu Balceri. Tas bija
iesākums ĪMG salidojumiem, kuros trīs
dienas jauniešiem ir iespēja dzirdēt
lekcijas par attiecībām, pārrunāt šīs tēmas
mazajās grupās un atjaunot attiecības ar
Dievu. Pēdējos trīs gadus pasākums
kļuvis par festivālu „Mīlestība nav mirusi”,
kas noritējis trīs dažādās pilsētās – Saldū,
Valmierā un Ogrē. Šobrīd ĪMG
organizatori lūdz Dievu par nākamo
pilsētu, kurā būtu nepieciešams organizēt
šādu festivālu 2016. gadā.
2006. gadā oficiāli tika nodibināta
biedrība „Īsta Mīlestība Gaida”, un par tās
valdes priekšsēdētāju kļuva Dainis
Pandars. Viņš stāsta: „Atceros, kādā
seminārā par Dieva aicinājumu Mateja
baznīcā tiku spēcīgi uzrunāts iet runāt ar
jauniešiem par attiecībām un īstā cilvēka
gaidīšanu. Pēc semināra atsaucos
kalpošanai ĪMG.” Dainis Pandars šobrīd
kalpo arī par sludinātāju Ogres
Trīsvienības baptistu draudzē.

Ejam tur, kur aicina
Četrpadsmit gadu laikā ĪMG vēstījums
izskanējis ne tikai visu kristīgo konfesiju
draudzēs, bet arī ļoti daudzās valsts
skolās. Iespēju robežās ĪMG lektori ir
gatavi braukt uz skolām, draudzēm,
nometnēm – visur, kur jaunieši grib
dzirdēt par attiecībām.
Šogad 470 skolēni no 10 skolām
dzirdējuši prezentāciju „Sekss: pirms
lietošanas lasīt instrukciju”. No visiem
klausītājiem 166 izvēlējušies paņemt
apsolījuma kartīti, kas aicina atturēties no
seksuālām attiecībām līdz laulībām.
Šī lekcija izveidota speciāli jauniešu
auditorijai. Tajā ir daudz bilžu, interesantu
faktu un atziņu. Nereti lekcijas beidzas ar
aplausiem un lielu sajūsmu.
„Ļoti laba lekcija – tas nav pareizais vārds.
Tas bija labākais, ko esmu dzirdējusi.
Paldies par to! Tajā īpašajā cilvēkā varētu
klausīties arī desmit stundas un nebūtu ne
mirkli garlaicīgi,” organizācijas mājas lapā
raksta kāda skolniece pēc Kaspara
Ozoliņa lekcijas noklausīšanās.
Vēsts par ĪMG izskanējusi gan sekulārajos
masu plašsaziņas līdzekļos, gan arī
interneta vidē. Izveidotā mājas lapa
„istamilestibagaida.lv” ir bieži apmeklēta.
Tajā iespējams lasīt daudzu pāru liecības,
noskatīties video lekcijas un iegūt plašu
informāciju par attiecību tēmu.
Raidījums „Kāpēc gaidīt”
Trīs gadus Latvijas Kristīgajā radio (LKR)
izskan ĪMG veidotais raidījums „Kāpēc
gaidīt”, kurā var dzirdēt tēmas un pāru
liecības, kas ir aktuālas gan tiem, kuri nav
precējušies, gan tiem, kuri jau ir laulībā.
No jūnija raidījumu var noklausīties LKR
otrdienās plkst.18:05, bet atkārtojumus
jebkurā sev izvēlētā laikā biedrības mājas
lapā.
Šobrīd ĪMG Dievs ir pievienojis daudzus
jaunus darbīgus cilvēkus, un, kamēr
Latvijā būs jaunieši, kustība turpinās
darboties.
ĪMG vīzija ir redzēt katrā Latvijas reģionā
savu pārstāvi, kurš būtu gatavs braukt uz
vietējām skolām un draudzēm, lai runātu
ar jauniešiem, veidojot tiltu starp vietējām
draudzēm un skolniekiem.
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Draudžu atjaunotne

Aicinājums – misionārs

Īpaši domājot par ārmisiju, 23. maijā Vīlandes baznīcā pulcējās gan tie,
kuri kādreiz devušies īsākos vai garākos misijas braucienos, lai dažādos
veidos nestu Labo Vēsti tautām, gan arī tie, kuri vēlējās uzzināt – kā es,
latvietis, varētu būt noderīgs Dieva misijai un Kristus aicinājumam.
Gan svešinieks,
g a n  s a v ē j a i s
Klausoties misionāra Džona Reimija (John
Ramey) lekcijās, vairākās valodās slavējot
Dievu kopā ar Vīlandes draudzes mūziķiem,
pusdienojot draudzes kafejnīcā, esot
sadraudzībā un brīvajos brīžos sarunas
turpinot uz baznīcas āra kāpnēm,
piedzīvojām vērtīgu dienu, par kuras
devumu, es ticu, vēl dzirdēsim un lasīsim.

Dace Šūpule
Rīgas Vīlandes draudze
Foto: Tabita Ašnevica

īpašā veidā, – tur Viņa tuvums būs tik
spēcīgs kā nekur citur. Pasaulē ir tik daudz
sāpju un sēru. Skumjie un traģiskie brīži, ko
esam piedzīvojuši, dod Kristum vietu, lai
Viņš tiktu godāts, jo tieši skumjās, sāpēs,
traģēdijās un sērās Dieva klātbūtne un Viņa
mīlestība ir vienīgā, kas var dot patiesu
mierinājumu. Ja citi cilvēki piedzīvo sāpes
un traģēdijas, tad nereti Dievs ieaicina mūs
viņu dzīvēs, lai mēs būtu par atbalstu, lai
mēs norādītu uz Kristu – vienīgo, kurš spēj
mierināt un dziedināt.

Vietā, kur esam vieni ar
Dievu, varam piedzīvot
Kristus klātbūtni īpašā
veidā.

Lūdz, dod, dodies!

Misionārs Džons Reimijs, tulko Vēsma Sandberga

Misijas dienas viesis bija mērojis ceļu no
Jordānijas, no valsts, uz kuru vēl pirms ne
tik daudz mēnešiem aizceļoja akcijas
„Zvaigzne austrumos” dāvanu kurpju kastes
bēgļu bērniem. Džons Reimijs jau daudzus
gadus strādā Tuvajos Austrumos, pēdējos
gados īpaši pievēršoties atbalsta sniegšanai
un padomdošanai tiem misionāriem, kuri
strādā šajā reģionā.
Mūsu viesis skaidroja Bībeli un dalījās ar
apbrīnojamiem Dieva spēka un mīlestības
stāstiem no savas pieredzes, kā arī aicināja
domāt par misionāra aicinājuma būtību – tu
esi svešinieks un tāds, kurš aiz sevis daudz
atstājis. Dievs spēj lietot visu mūsu pasauli –
piedzīvoto, darīto un justo. To, kas mums
pieder, to, ko esam mācījušies, mūsu
talantus un spējas. Lai cik ļoti esam
pieķērušies cilvēkiem savā pilsētā,
darbavietā, draudzē, ģimenē, vairāk par
visu mums ir vajadzīgs Dievs – Viņu mīlēt,
klausīties Viņā caur Viņa Vārdu, nopietni
studēt Svētos Rakstus, neaizmirstot, ka
mūsu Dievs joprojām ir brīnumu Dievs, un
brīnumi arī mūsdienās norāda virzienu uz
Jēzu. Izprast dēmonisko ir būtiska
misionāra ikdienas daļa – saprast, ka notiek
reāla cīņa par dvēselēm un šajā cīņā
pastāvēt nav viegli, tāpat kā palikt
uzticamam Dieva aicinājumam, cīnoties ar
ļauno, kas uzstājīgi apmelo un sēj šaubas.
Mums nav jābaidās nonākt vietā, kur esam
izolēti no visa mums svarīgā,– no
tuviniekiem un draugiem, no ierastās vides
un piekoptām tradīcijām, no tā, ko varam
paredzēt un izskaidrot. Vietā, kur esam vieni
ar Dievu, varam piedzīvot Kristus klātbūtni
10 baptistu vēstnesis

Misionāra ceļš sākas ar sekošanu Dieva
aicinājumam, pa šo ceļu palīdz iet tuvākie
cilvēki. Arī tie, ar kuriem misionārs kopā
strādā citā valstī, un tie, kuri palikuši viņa
mītnes zemē un aizlūdz, atbalsta. Tāpēc
misionāram jābūt kopā ar citiem kristiešiem,
jābūt gatavam uzticēties, atklāt savas cīņas,
grūtības un grēkus, ļaujot sev piedzīvot to,
ka tāds neesi viens. Pilnībā atklājoties
kādiem cilvēkiem, iespējams saņemt pilnīgu
mīlestību, pieņemšanu un piedošanu. Tas
nepieciešams, lai spētu iet tālāk pa savas
misijas ceļu.
Ar savu misijas darba pieredzi dalījās arī
Agrita Drēska, stāstot par Bolīviju, savukārt
Renāte Apse atklāja savas pārdomas par
savu daudzveidīgo darbu Indijā un Taizemē,
bet Egils Sīlis stāstīja par misiju Mongolijas
tuksnešainajos apgabalos. Visos stāstos

neizpalika misijas darba trīs balsti – lūdz,
dod, dodies! Dienai noslēdzoties, lūdzām
par tiem, kuri no Latvijas tuvākā vai tālākā
nākotnē dosies ārmisijā, un devām no tā,
kas mums ir – misijas dienas laikā savāktais
ziedojums palīdzēs Sīrijas bēgļu bērniem
Jordānijā uzsākt mācības speciāli
izveidotajā skolā, kas durvis vērs vasaras
sākumā.
Lai „Atbrīvoto dziesma”, ar ko noslēdzās
diena, biežāk izskan mūsu draudzēs,
atgādinot par misiju, kurā aicināta katra
draudze, katrs Kristus sekotājs – lūgt, dot
un doties. Vēl vairāk, – lai „Slava, slava,
aleluja vien Tev!” kopā dziedātu atbrīvotie
vistālākajos pasaules nostūros, apliecinot
Dieva Vārda spēku.
Paldies Vīlandes draudzei par viesmīlīgo
uzņemšanu un misijas dienas
organizēšanu! Paldies Pēterim Eisānam par
Džona Reimija vizītes plānošanu, Vēsmai
Sandbergai par tulkošanu un Lienei Svokai
par pasākuma vadīšanu!

Emma Neilande
1934 – 2015

Klusiem sapņiem, svētām ilgām piepildīties vēlēs Dievs...
Emma Neilande (dzim. Bērziņa) dzimusi 1934. gada 12. jūlijā Krievijā, un pēc
vairākiem gadiem, kuri tiek pavadīti svešumā, viņa atgriezās Latvijā. Kristieša ceļu
Emma iesāka Ventspilī, kur 1959. gada 2. augustā viņu Ventspils baptistu draudzē
kristīja mācītājs Žanis Ludviks. 1960. gada 27. martā Ventspils baptistu dievnamā
notika Emmas Bērziņas un Imanta Neilanda laulības.
Pārceļoties uz dzīvi Talsos, māsa Emma, kā draudzē viņu mīļi dēvēja par Emmiņu,
ļoti aktīvi un no sirds ilgus gadus kalpoja draudzē, rūpējoties, lai dievnams būtu silts
un kārtīgi saposts, lai dievkalpojuma apmeklētājus priecētu skaisti veidotais dārzs.
Ar lielu svētbijību Emmiņa rūpējās par Svētā Vakarēdiena galda sagatavošanu.
Ģimene tika svētīta ar 2 bērniem – meitu Ilzi un dēlu Enoku, un 5 mazbērniem.
Emma Neilande ir bijusi ne tikai čakla un darbīga draudzes māsa, bet uzticīga
dzīvesbiedre savam vīram, ilggadējam, tagad jau pensionētam mācītājam Imantam
Neilandam.
„Gaidu laivu zelta burām, debess gari vadīs to. Pāri atvariem, pār jūrām sniegšu zemi
mūžīgo. Viļņos atpestīto dziesmas, putni zelta spārniem skries. Klusiem sapņiem,
svētām ilgām piepildīties vēlēs Dievs.”
2015. gada 9. jūnija pēcpusdienā Dievs Emmiņu aicināja „pāri atvariem un jūrām”
uz mūžīgo zemi, uz Mājām.
Talsu baptistu draudzes mācītājs Miervaldis Lindmanis

Bībeles lasīšanas un aizlūgšanu kalendārs

jūlijs / augusts

1.- 5. jūlijs
1. 5. Moz. 32:48-33:29; Mt. 10
2. 5. Moz. 34; Mt. 11
3. Joz. 1; Mt. 12
4. Joz. 2; Mt. 13
5. Joz. 3; Mt. 14
Lūgsim par:
• Pāvilostas draudzi un mācītāju Denisu
Doroņinu;
• Gruzijas Evaņģēlisko Baptistu savienību
ar 72 draudzēm un 5017 draudzes
locekļiem;
• jaunu draudžu dibināšanu un bīskapa
vietnieku Kasparu Šternu;
• nometni Pelčos, kas šonedēļ turpina
darboties;
• Latvijas jauno prezidentu Raimondu
Vējoni.

6.- 12. jūlijs
6. Joz. 4; Mt. 15
7. Joz. 5; Mt. 16
8. Joz. 6; Mt. 17
9. Joz. 7; Mt. 18
10. Joz. 8; Mt. 19:1-20:16
11. Joz. 9; Mt. 20:17-21:11
12. Joz. 10; Mt. 21:12-27
Lūgsim par:
• Piltenes draudzi un mācītāju Andri
Jūrmali;
• Beļģijas Baptistu savienību ar 23
draudzēm;
• Svētdienskolu apvienību un tās vadītāju
Esteri Rozi;
• Timoteja skolas nometni ( 6.- 9.07)
• bērnu un jauniešu kristīgās mūzikas
nometni Cēsīs „Būsim kopā” (11.16.07.).

13.- 19. jūlijs
13. Joz. 11-12; Mt. 21:28-22:14
14. Joz. 13-14; Mt. 22:15-46
15. Joz. 15; Mt. 23
16. Joz. 16-17; Mt. 24
17. Joz. 18-19; Mt. 25
18. Joz. 20; Mt. 26:1-29
19. Joz. 21; Mt. 26:30-75
Lūgsim par:
• Pitraga draudzi un sludinātāju Nauri
Graudiņu;
• Norvēģijas Baptistu savienību ar 97
draudzēm un 6380 draudzes locekļiem;
• Latvijas Baptistu VIII Dziesmu svētku
pasākumiem Cēsīs (13.-19.07.);
• LBDS Kongresu 2015, kas notiek Cēsīs
18. jūlijā
• BPI DRAFTS 2. līmeni.

20.- 26.jūlijs
20. Joz. 22; Mt. 27:1-26
21. Joz. 23-24; Mt. 27:27-66
22. Soģu 1; Mt. 28
23. Soģu 2:1-3:6; Ebr. 1
24. Soģu 3:7-31; Ebr. 2
25. Soģu 4; Ebr. 3:1-6
26. Soģu 5; Ebr. 3:7-4:13

Lūgsim par:
• Pļaviņu draudzi un sludinātāju Linardu
Kaptānu;
• Vācijas Baptistu savienību ar 54
draudzēm un 5389 draudzes locekļiem;
• Vasaras Bībeles skolu pasākumiem un
citām nometnēm, kas notiek mūsu
draudzēs;
• kvalitatīvu laika pavadīšanu vasarā
ģimenēm kopā ar bērniem;
• pateiksimies par Dieva žēlastību pret
mums neveiksmju un kļūdu brīžos.

27.- 2. augusts
27. Soģu 6; Ebr. 4:14-5:10
28. Soģu 7; Ebr. 5:11-6:20
29. Soģu 8; Ebr. 7
30. Soģu 9; Ebr. 8:1-9:10
31. Soģu 10:1-11:3; Ebr. 9:11-10:18
1. Soģu 11:4-40; Ebr. 10:19-39
2. Soģu 12; Ebr. 11:1-12:2
Lūgsim par:
• Priekules draudzi un sludinātāju Mārci
Zīvertu;
• Albānijas Baptistu savienību ar 8
draudzēm un 224 draudzes locekļiem;
• trūcīgajiem un tiem, kam ir vajadzības;
• savām draudzēm un sapulcēšanās
vietām;
• vientuļiem un nesaprastiem cilvēkiem.

3.- 9. augusts
3. Soģu 13; Ebr. 12:3-29
4. Soģu 14; Ebr. 13:1-19
5. Soģu 15; Ebr. 13:20-25
6. Soģu 16; Mk. 1
7. Soģu 17; Mk. 2-3
8. Soģu 18; Mk. 4:1-34
9. Soģu 19; Mk. 4:35-5:43
Lūgsim par:
• Rēzeknes draudzi un sludinātāju
Viktoru Osipovu;
• Internacionālo Baptistu apvienību ar 74
draudzēm un 5900 draudzes locekļiem;
• mūsu valstī dzīvojošiem senioriem un
viņu vajadzību apmierināšanu;
• mieru pasaulē un karadarbības
pārtraukšanu;
• mūsu ģimenes locekļiem, draugiem un
līdzcilvēkiem, kas vēl nepazīst Kristu.

10.- 16. augusts
10. Soģu 20; Mk. 6
11. Soģu 21; Mk. 7:7-8:26
12. Rutes 1; Mk. 8:27-9:50
13. Rutes 2; Mk. 10
14. Rutes 3; Mk. 11
15. Rutes 4; Mk. 12
16. 1. Sam. 1:1-2:11; Mk. 13
Lūgsim par:
• Rīgas Āgenskalna draudzi un mācītāju
Edgaru Maži;
• draudžu dibināšanas komandām Īrijā;
• ALBA darbu;
• BPI studentu un absolventu salidojumu
„Restarts” (14.-16.08.);

“Māci man, Kungs, Tavu ceļu…”
(Ps. 27:11)
• Sieviešu kalpošanas nometni
„STAROjums” (14.-16.08.)

17.- 23. augusts
17. 1. Sam. 2:12-36; Mk. 14
18. 1. Sam. 3; Mk. 15
19. 1. Sam. 4; Mk. 16
20. 1. Sam. 5:1-7:2; 1. Pēt. 1:1-12
21. 1. Sam. 7:3-17; 1. Pēt. 1:13-2:3
22. 1. Sam. 8; 1. Pēt. 2:4-10
23. 1. Sam. 9:1-10:16; 1. Pēt. 2:11-3:12
Lūgsim par:
• Rīgas „Evaņģēlija” draudzi un
sludinātāju Jervandu Grbačjanu;
• jaunu draudžu dibināšanas vietu
Krāslavā;
• BPI DRAFTS 3. līmeni;
• lūgsim par evaņģēlija vēsts praktisku
pasludināšanu ik dienas;
• pateiksimies par veselību, tuviniekiem,
darba vietām, dzīvesvietām.

24.- 31. augusts
24. 1. Sam. 10:17-11:15; 1. Pēt. 3:13-4:19
25. 1. Sam. 12; 1. Pēt. 5
26. 1. Sam. 13; 2. Pēt. 1:1-11
27. 1. Sam. 14; 2. Pēt. 1:12-21
28. 1. Sam. 15; 2. Pēt. 2
29. 1. Sam. 16; 2. Pēt. 3
30. 1. Sam. 17; Lk. 1:1-25
31. 1. Sam. 18; Lk. 1:26-56
Lūgsim par:
• Rīgas Golgātas draudzi un mācītāju
Elmāru Pļaviņu;
• Zviedrijas apvienoto baznīcu ar 758
draudzēm un 67000 draudzes
locekļiem;
• pateiksimies par Dieva svētītu un vadītu
vasaru;
• pateiksimies par labu atpūtu;
• Dieva gudrību un paļāvību uz Viņu
ikdienā.

Sirsnīgi sveicam!
„Redzi, Tā Kunga roka nebūt nav par īsu,
lai tā nevarētu palīdzēt, un Viņa auss nav
tā aizkritusi, ka tā nevarētu dzirdēt.”
Jes.59:1

1. jūlijā Dundagas draudzes sludinātājam
Andim Smeltem aprit 40 gadi.
2. jūlijā Bauskas draudzes sludinātājam
Jānim Čakšam aprit 45 gadi.
1. augustā sludinātājam Jānim Kalējam
aprit 40 gadi.
11. augustā pensionētam mācītājam
Arnoldam Šternam aprit 85 gadi.
19. augustā sludinātājam Edgaram
Deksnim aprit 30 gadi.
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LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBAS
VIII DZIESMU SVĒTKI “DZIESMA LATVIJAS DVĒSELEI”
13.-19.07.2015, CĒSĪS
13. jūlijs, pirmdiena
10:00-14:00 Bērnu un jauniešu aktivitātes sadarbībā ar viesiem no ASV

Cēsu sporta komplekss

10:00-16:00 Brīvprātīgo darbs pilsētā
17:00

Koncerts Cēsu audzināšanas iestādē nepilngadīgajiem

Cēsu audzināšanas iestāde nepilngadīgajiem

14. jūlijs, otrdiena
10:00-14:00 Bērnu un jauniešu aktivitātes sadarbībā ar viesiem no ASV

Cēsu sporta komplekss

10:00-16:00 Brīvprātīgo darbs pilsētā
17:00

Koncerts Cēsu pansionātā

Cēsu pilsētas pansionāts

20:00

Vakara mūzika pilsētā

Rožu laukums
15. jūlijs, trešdiena

10:00-14:00 Bērnu un jauniešu aktivitātes sadarbībā ar viesiem no ASV

Cēsu sporta komplekss

10:00-16:00 Brīvprātīgo darbs pilsētā
17:00

Koncerts Vaives kultūras namā

Vaives kultūras nams

20:00

Vakara mūzika pilsētā

Rožu laukums
16. jūlijs, ceturtdiena

10:00-14:00 Bērnu un jauniešu aktivitātes sadarbībā ar viesiem no ASV

Cēsu sporta komplekss

10:00-16:00 Brīvprātīgo darbs pilsētā
17:00

Nometnes “Būsim kopā” koncerts

Cēsu Sv. Jāņa baznīca

20:00

Cēsu baptistu draudzes zvanu ansambļa koncerts

Cēsu Sv. Jāņa baznīca

21:00

Vakara ugunskurs Cēsu baptistu draudzes nama pagalmā

Cēsu baptistu draudze, Ķiršu ielā 1

17. jūlijs, piektdiena
12:00-18:00 Bērnu aktivitātes “Svētki tavā pilsētā”

Blakus Cēsu skeitparkam

13:00-16:00 GLS-X Konference

Vidzemes koncertzāles “Cēsis” kinozāle

18:00

Dziesmu svētku atklāšanas koncerts

Cēsu Sv. Jāņa baznīca

20:30

Pianista Reiņa Zariņa solokoncerts

Vidzemes koncertzāle “Cēsis”

22:00

Jauniešu koru un pielūgsmes grupu koncerts

Cēsu Sv. Jāņa baznīca

18. jūlijs, sestdiena
10:00-14:00 Latvijas Baptistu draudžu savienības Kongress

Cēsu 2. pamatskola

10:00-18:00 Bērnu aktivitātes “Svētki tavā pilsētā”

Blakus Cēsu skeitparkam

9:00-14:00 Dziesmu svētku koncerta ģenerālmēģinājums

Cēsu pils parka estrāde

11:00-12:00 Mūziķi Cēsu Sv. Jāņa baznīcā: Marlēna un Arvīds Keiņi,
Reinis Zariņš un Ozoliņu ģimene

Cēsu Sv. Jāņa baznīca

14:30-16:30 Koru maratons Cēsu ielās

Rožu laukums, Vienības laukums,
Maija parks, Cēsu Jaunās pils pagalms

17:00-18:00 “Fusion” nometnes jauniešu koncerts

Cēsu Sv. Annas Lūgšanu namā

19:00-22:00 Dziesmu svētku lielkoncerts “Dziesma Latvijas dvēselei”

Cēsu pils parka estrāde

19. jūlijs, svētdiena
12:00-15:00 Ekumēnisks dievkalpojums

Cēsu pils parka estrāde

No 13.-19. jūlijam Cēsīs notiks: mākslinieku plenērs “IMAGINATIONS”, pulcējot māksliniekus no Baltijas un ASV; bērnu un
jauniešu muzikālā nometne “Būsim kopā”; BPI DRAFTS; Sieviešu kalpošanas apvienības organizēta Lūgšanu kalpošana.

LBDS Padomes informatīvs izdevums. Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67223379, e-pasts: vestnesis@lbds.lv , kanceleja@lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Žanna Drūnese, Sigita Āboltiņa, Līvija Godiņa, Elza Roze, Agnese Spura
maketētājs Filips Tālbergs
Konts draudžu iemaksām, Baptistu Vēstneša iemaksām un ziedojumiem:
Latvijas Baptistu draudžu savienība, Reģ.nr. 90000085765
A/S SEB Banka, kods: UNLA LV2X, Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314

www.lbds.lv

