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Vadīšana prasa ne mazums spēju un iemaņu, bet
vispirms tas tomēr ir attieksmes un rakstura jautājums.
Ja Tev nav vienalga un Tu esi gatavs atteikties no
atkarību izraisošās citu vainošanas, tad drīz vien kaut
kas jau var notikt. Daudziem nav vienalga, bet viņi
pārāk labi ir iemācījušies vainot citus. Kādi nevienu
nevaino, bet tikai tāpēc, ka viņiem ir vienalga. Bet kad
nevienaldzība un atbildības uzņemšanās sadodas
rokās, tad dzimst vadītāji.
Citu vainošana ir kā alkoholisms. Atkarīgais dzer, lai it
kā atrisinātu tā brīža problēmu, bet ar katru tādu
mēģinājumu problēmu neatrisina – tā paliek tikai
lielāka. Atliek vai nu apstāties, vai palielināt devu.
Citu vainošana sākās ar Ādamu Ēdenes dārzā,
savukārt, Ģetzemanes dārzā Kristus (Jaunais Ādams)

atbildību uzņēmās. Savā dziļākā būtībā atbildības
uzņemšanās, kas ir priekšnosacījums vadīšanai, ir
kristīga rīcība. Katrs, jebkurā dzīves jomā un kultūrā,
kurš izvēlas pārstāt vainot citus un uzņemas atbildību
darīt to, ko viņš vai viņa var, atspoguļo savā rīcībā kaut
ko no Kristus skaistuma un spēka.
Aicinu jūs arī šogad atzīmēt Bāreņu svētdienu
novembra 1. svētdienā. Mēs neviens nevaram palīdzēt
visiem bāreņiem, bet mēs katrs varam palīdzēt kādam.
Ja Tev nav vienalga un tu izvēlies nevainot citus, kas ir
tas, ko Tu vari izdarīt? Vairāk par to arī šajā numurā.
Pēteris Sproģis
LBDS bīskaps

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 oktobra numurā aicinām vairāk iepazīt lūgšanu.

Garīgā disciplīna – lūgšana
tik vienkārša, tik būtiska

Tomass Šulcs
Jaundibināmās draudzes "Mājvieta" vadītājs,
BPI absolvents

Lai cilvēks izdzīvotu fiziski, viņam ir
nepieciešama pārtika un gaiss. Ja
Dieva Vārds ir pārtika mūsu garam, tad
lūgšana ir kā gaiss, kas uztur to pie
dzīvības. Lūgšana ir viens no kristīgās
dzīves balstiem. Lūgšana ir saruna ar
Dievu. „Patiesa, pilnīga lūgšana ir
mīlestība,” teicis Augustīns.
Jēzus saprata savu nepieciešamību pēc
attiecībām ar Dievu, tāpēc bieži aizgāja uz
nomaļu vietu, lai pavadītu laiku lūgšanās
(Mat. 14:23, Marka 1:35, 6:46, Lūkas
6:12). Jēzus lūgšanās – sarunās ar Tēvu –
atjaunoja spēku savai misijai, spēku
dziedināšanai un spēku paklausībai
Dievam. Jēzus lūdza arī, lai rādītu mums
priekšzīmi. Viņš arī diezgan skaidri mums
pasaka, ko lūgt (Mat. 6:9-13) un kādā
veidā lūgt (Mat. 6:5-7).
Mums nav nekādu attaisnojumu tam, lai
nelūgtu Dievu, lai nesarunātos ar Viņu.
Lūgšana ir arī mūsu spēcīgākais ierocis
pret tumsas valstību. Bībele mums māca,
lai lūdzam ik brīdi un pastāvīgi (Efez.
6:18). Visi tumsas spēki ir pret tavu
lūgšanu dzīvi, un šī iemesla dēļ mēs
varam sastapties ar dažādām grūtībām
lūgšanu dzīvē. Ja tu saskaries ar
izaicinājumiem, tas nozīmē, ka esi
„normāls”. Lūgšana nav tikai saruna ar
Dievu, tā ir arī garīgā cīņa, kas jāizcīna
katru dienu.
Iespējamie šķēršļi:
•

Dažādi traucēkļi – kaimiņi sāk
trokšņot, kāds piezvana...

•

Prāts aizklīst domās par dažādām
citām lietām – kas man šodien
jāpaveic? Kā samaksāt par īri
šomēnes? Vai nevajag nopirkt
pienu?

•

Vainas apziņa – kad grēkojam,
rodas plaisa starp mums un Dievu.
Neļauj tai apturēt tavu lūgšanu dzīvi!
Atzīsti savu grēku lūgšanā, tas
atjaunos attiecības ar Dievu.

•

Nevēlēšanās lūgt – dažreiz vienkārši
nejūtamies tā, ka gribētos lūgt. Mūs
nomoka pienākumu slogs, jūtam, ka
paveiktais grēks neļauj mums būt
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brīviem. Lūdz arī par to: „Dievs,
palīdzi man gribēt lūgt!”
•

Atkārtošanās – neļauj, lai iestudēta,
atkārtota lūgšana aizstāj brīvu sarunu
no tavas sirds uz Dieva sirdi. Ja
apzināmies, ka Dievs ir Tēvs, tad
iedomājies, ka tev ir saruna ar savu
tēvu. Vai sarunā ar savu tēti tu
nepārtraukti atkārtotu vienu un to
pašu? Esi radošs! Dziedi, dejo,
slavē, varbūt pat vari kaut ko uzzīmēt
savam Tēvam?

Viņu nesarunājies.
•

Lūgšana ir dialogs. Tas ietver arī
klausīšanos un klusuma brīžus.
Ieklausies sava Tēva vārdos!

•

Poza nav svarīga – mēs varam lūgt
skaļi, domās, stāvot kājās, esot ceļos,
izstiepjoties pilnā augumā uz zemes,
ar atvērtām vai aizvērtām acīm, ar
paceltām vai saliktām rokām. Dievam
nav tik svarīgi, kā tu to dari.

•

Dievs priecājas par jūsu sarunu.
Viņam ir svarīgi, ka tu runā ar Viņu
(Pam. 15:8). Viņš vēlas zināt, kā tev
klājas, ar ko tu cīnies, ar ko netiec
galā, par ko esi pateicīgs un kas tev
sagādā prieku. Kad tu lūdz, Dievs ir
pati uzmanība.

•

Lūdz par citiem – par vadītājiem,
draudzi, sabiedrību, kaimiņiem,
draugiem, par visu, ar ko saskaries
savā dzīvē.

Kas mums var palīdzēt:
•

Pieraksti, ko Dievs darījis tavā dzīvē,
kā Viņš atbildējis uz lūgšanām.

•

Plāno – apzināti ieplāno laiku, ko
pavadīt ar Dievu.

•

Esi pastāvīgs – Dievu vairāk
iepriecina piecu minūšu lūgšana, kas
nāk no sirds, nekā tas, ka tu vispār ar

Rīta lūgšana
Šodien es ceļos varenā spēkā,
piesaucot Trīsvienību, ticot Trīsvienībai un
atzīstot Pasaules radītāja vienību.
Šodien es ceļos Kristus piedzimšanas
un Viņa kristīšanas spēkā,
Viņa krustā sišanas un kapā guldīšanas
spēkā, Viņa augšāmcelšanās un Debesīs
uzkāpšanas spēkā, un pēdējās Tiesas
dienas atnākšanas spēkā.
Šodien es ceļos ķerubu karapulku spēkā,
eņģeļu paklausībā, erceņģeļu kalpošanā,
patriarhu lūgšanā, praviešu sprediķošanā,
apustuļu sludināšanā, apliecinātāju
uzticībā, svēto jaunavu nevainībā, taisnīgo
vīru rīcībā.
Šodien es ceļos debesu spēkā,
saules gaismā, mēness staros,
uguns spožumā, zibens ātrumā,
vēja straujumā, jūras dziļumā,
zemes stiprumā, akmens cietumā.
Šodien es ceļos Dieva spēkā, kas mani
vada, Dieva varenībā, kas mani atbalsta,
Dieva gudrībā, kas rāda man ceļu,
Dieva skatienā, kas raugās manā priekšā,
Dieva ausīs, kas mani uzklausa,
Dieva vārdā, kas runā manā vietā,
Dieva rokā, kas mani vada,
Dieva ceļā, kas vijas pirms manis,
Dieva vairogā, kas mani sargā,
Dieva karapulkā, kas mani glābj –
no ļaunā gara tīkliem, no netikumu valgiem,
no dabas tieksmēm,

no cilvēkiem, kas vēl man ļaunu iztālēm un
tuvumā, vientulībā un ļaužu pulkā.
Šodien es piesaucu visus šos spēkus
starp sevi un ļauno, pret visiem
nežēlīgajiem, nepielūdzamajiem spēkiem,
kas uzbrūk miesai un dvēselei,
pret viltus praviešu vārdošanu,
pret pagānisma melnajām varām,
pret herētiķu kļūdainajiem likumiem,
pret burvju pievilcību, pret visām
zināšanām, kas aptraipa cilvēka miesu un
dvēseli.
Lai Kristus mani šodien aizsargā
pret indi, pret uguni, pret slīkšanu,
pret ievainojumiem.
Kristus ar mani, Kristus manā priekšā,
Kristus aiz manis, Kristus manī,
Kristus pār mani, Kristus zem manis,
Kristus man pa kreisi, Kristus man pa labi,
Kristus platumā, Kristus garumā,
Kristus augstumā, Kristus ik cilvēka sirdī,
kas par mani domā, Kristus ik cilvēka
skatienā, kas mani redz, Kristus ik cilvēka
ausīs, kas mani klausās.
Šodien es ceļos varenā spēkā,
piesaucot Trīsvienību, ticot Trīsvienībai
un atzīstot Pasaules radītāja vienību.
Glābšana pieder Kungam,
Glābšana pieder Kristum,
Lai Tava glābšana, Kungs, ir vienmēr ar
mums! Āmen! Āmen! Āmen!
Svētais Patriks (385-461)
Angļu misionārs Īrijā

Jauns gads, jauni studenti

Līva Fokrote
BPI Pastorālās kalpošanas programmas vadītāja

BPI Pastorālās kalpošanas
programmas jaunais mācību gads
sākās 2. septembrī ar svētbrīdi
LBDS bīskapa un BPI direktora
Pētera Sproģa vadībā. Studijas
Pastorālās kalpošanas
programmā uzsāka jau astotais
iesaukums.
Paldies Jānim Uplejam, Vīlandes
draudzes jauniešu vadītājam un BPI
studentam, par pielūgsmes brīdi.
Paldies LBDS bīskapa vietniekam,
mācītājam Kasparam Šternam, BPI
Mentoringa programmas un SAC
centra vadītājam Igoram Rautmanim
un sludinātājam, BPI absolventam,
Naurim Graudiņam par iedrošinā
juma vārdiem jaunajiem studentiem.
Paldies LBDS garīdzniekiem, kuri
aizlūdza par katru no vīriem, kas
uzsāk studijas BPI.

Atbalstīsim
aizlūgšanās un
citos veidos šos
Dieva kalpotājus!

Bīskapa, BPI direktora Pētera Sproģa uzruna

2015. gada iesaukums (2. rinda, no kreisās): Guntars Lašauri,
Valters Siksna, Oskars Lūsis, Toms Priedoliņš; (1. rinda, no
kreisās): Jānis Ločmanis, Mārtiņš Svitka, Mārtiņš Vigulis.

Šogad Dievs aicinājis un vadījis uz studijām BPI
septiņus vīrus: Guntaru Lašauri (Karostas jaundibinā
mā draudze, Liepāja), Jāni Ločmani (Ogres Trīsvienī
bas draudze), Oskaru Lūsi (Ķekavas novada draudzes
dibināšanas grupa, iepriekš – Vīlandes draudze),
Tomu Priedoliņu (Liepājas Pāvila draudze), Valteru
Siksnu (Priekules draudze), Mārtiņu Svitku (Ropažu
jaundibināmā draudze, iepriekš – Valmieras draudze)
un Mārtiņu Viguli (Karostas jaundibināmā draudze,
Liepāja). „Baptistu Vēstneša” lasītāji arī šogad varēs
iepazīties ar katru studentu turpmākajos numuros
publicētajās intervijās.

Mēs pateicamies Dievam, uzticama
jam Aicinātājam, kurš rūpējas par
savu nodomu īstenošanos caur
draudzēm Latvijā un pasaulē.
Visiem vīriem atsaukšanās Dieva
aicinājumam sagatavoties vadītāja
kalpošanai ir liels solis ticībā – vai tā
būtu aiziešana no iepriekšējās
profesijas un darbavietas vai tas, ko
cilvēciski saucam par „loģisku
nākamo izaugsmes soli”. Jebkuras
pārmaiņas dzīvē izaicina mūsu
paļāvību uz Dievu, un mums ir
vajadzīgs Kristus draudzes atbalsts.
Atbalstīsim aizlūgšanās un citos
veidos šos Dieva kalpotājus!

BPI RESTARTS
Ikgadējais BPI Pastorālās kalpošanas programmas studentu un absolventu salidojums šī gada 14. – 16.
augustā jau tradicionāli notika nometņu vietā „Ganības” Užavā. Salidojuma mērķis ir turpināt uzturēt un
veidot kopienas vidi, kurā kopīgi mācīties, augt, atbalstīt citam citu un arī kopīgi atpūsties. Mūsu viesis
Kšels Aksels, mācītājs un draudžu dibinātājs no Zviedrijas, iedrošināja un izaicināja mūs no šķietami
pazīstamiem
Bībeles tekstiem,
aicinot izprast
tos dziļāk.
Kopīgi ne vien
pārrunājām BPI
redzējumu un
BPI RESTARTS
izvērtējām gada
lektors Kšels Aksels
laikā personiski
un kalpošanā piedzīvoto, bet arī
sacentāmies un smējāmies sestdienas
vakara viktorīnā par Latviju. Neizpalika arī
tradicionālie vakara ugunskuri ar Užavas
saimnieču radītajiem gardumiem un BPI
studentu sievu īpašais sarunu laiks.
Svētdien programmu noslēdza rīta lūgšanas
stacijas un dievkalpojums kopā ar Užavas
draudzes ļaudīm.
BPI RESTARTS 2015 kopbilde
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Andrejs SergejevS
sludinātājs

Brocēnu baptistu draudze

30. augustā notika
Brocēnu baptistu draudzes
atvēršanas svētki. Uz svinīgo
dievkalpojumu bija ieradušies
cilvēki no Brocēniem, Saldus
un citām Latvijas pilsētām.
Dievkalpojumu, kopā ar
draudzes sludinātāju
Andreju Sergejevu, vadīja
Latvijas Baptistu draudžu
savienības bīskaps Pēteris
Sproģis. Sveikt draudzi un
klātesošos bija ieradušies
Priekules baptistu draudzes
Aizlūgums par sludinātāju
Brocēnu baptistu draudze un viesi
mācītājs Mārcis Zīverts, kā arī
Andreju Sergejevu
Brocēnu novada pašvaldības
priekšsēdētāja Solvita Dūklava. Draudzes dievkalpojumi un svētdienskolas nodarbības notiks katru svētdienu plkst.11:00 Skolas ielā
10, otrajā stāvā. Dievkalpojumā Andrejs Sergejevs tika licencēts par sludinātāju Brocēnu draudzē.

Nauris Graudiņš
Pitraga draudzes sludinātājs

Pastendes kopiena –
kā ģimene ik dienu

„Visi ticīgie turējās kopā, un viss viņiem bija kopīgs.”
(Ap.d. 2:44)
Šis pants lielā mērā raksturo Pastendes kopienu, jo mūsu
vērtība, ko cenšamies izdzīvot ikdienā, ir ģimene.
Pastendes kopienā mēs vēlamies justies un rīkoties tā, kā to
darītu ģimenes locekļi, kas savā starpā saistīti ar to, ka viņiem ir
daudz kopīga –kopā pavadīts laiks, kopīgi piedzīvoti skaisti
mirkļi, arī kopīgi piedzīvotas grūtības. Kopīgas intereses, kopīgi
draugi un paziņas. Kopīga ticība un kopīgi nākotnes sapņi. Šad
un tad kopīgs darbs un atbildība. Tas viss un vēl daudz kas cits
mūs veido un nepiespiesti satur kopā. Esot šādās
ģimeniskās attiecībās, redzam, cik dažādi ir cilvēki. Un daži no
viņiem ir tādi, ar kuriem citos apstākļos mēs neizvēlētos iet kopā.
Tomēr, izdzīvojot ģimenisko vērtību, piedzīvojam, ka nereti tieši
šie cilvēki vislabāk slīpē mūsu raksturu.
Ģimenē mēs kopīgi augam līdzīgāki Kristum. Mēs veidojam
apstākļus un kultūru un kopīgi pieņemam lēmumus, kas skar
ģimeniskās vērtības. Tas, protams, ir liels izaicinājums, bet nereti
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pasargā mūs no
muļķīgiem
lēmumiem, ko vēlāk
nāktos nožēlot.
Tomēr mēs
nebaidāmies kopīgi
sapņot lielus sapņus.
Kā jau katrā ģimenē,
mums ir arī savs
kopīgi veidots
budžets, un mēs
rūpējamies par katru
kopienas locekli,
kurš nonācis kādās
finansiālās grūtībās.
Parasti pirmais, kas
nāk prātā, – šādu
pieeju cilvēki var
izmantot savtīgi,
taču, izvērtējot katru
gadījumu ģimeniskā
gaismā, kļūst
skaidrs, kā katrā reizē rīkoties. Un tie, kuri paši bijuši vajadzībā,
daudz labāk saprot otru šādā situācijā, skaidrāk izprot došanas
un ņemšanas attiecības.

Kāda gan drošības
sajūta rodas,
apzinoties, ka neesi
viens šajā pasaulē,
bet esi ģimenē –
Dieva ģimenē!
Tur jaunpiedzimušais
nav nasta, par kuru
jārūpējas. Dieva
ģimenē svētīgāk ir
dot, nekā ņemt, jo
viss ir kopīgs.

Kāda gan drošības sajūta rodas, apzinoties, ka neesi viens šajā
pasaulē, bet esi ģimenē – Dieva ģimenē! Tur jaunpiedzimušais
nav nasta, par kuru jārūpējas, bet ir prieks un ilgas par viņu
rūpēties. Dieva ģimenē svētīgāk ir dot, nekā ņemt, jo viss ir
kopīgs. Esam piedzīvojuši, kā Dievs mūs pavairojis. Mūsu
kopienai pievienojušies jaunpiedzimušie, bet Rojā veidojas vēl
viena kopiena. Cik labi ir būt Dieva ģimenē un vērot, kā Dievs
dara savu darbu, mūs mācot un pavairojot!

Aicinājums draudzēm
atzīmēt Bāreņu svētdienu
Pagājušajā gadā Latvijas Baptistu draudžu savienība
kopā ar citām Latvijas konfesijām un draudzēm citās
pasaules valstīs sāka atzīmēt pirmo novembra
svētdienu kā Bāreņu svētdienu. Mēs aicinām
draudzes un draudžu vadītājus atzīmēt Bāreņu
svētdienu 1. novembrī.
Esam pateicīgi Dievam, ka šogad līdz 1. septembrim
adoptēti 186 Latvijas bērni. Turpina pieaugt Latvijas
iedzīvotāju adoptēto bērnu skaits, kā arī turpina
sarukt uz ārvalstīm adoptēto bērnu skaits. Latvijas
iedzīvotāji līdz 1. septembrim adoptējuši 98 bērnus,
kas ir par 22 bērniem vairāk nekā pirms gada šajā
laika periodā. Savukārt uz ārvalstīm adoptēto bērnu
skaits līdz septembra sākumam, salīdzinot ar
pagājušā gada attiecīgo laika periodu, sarucis par 33
bērniem. Šogad pirmajos astoņos gada mēnešos uz
ārvalstīm adoptēti 88 bērni no Latvijas.

Kas ir Bāreņu svētdiena?
Bāreņu svētdiena ir ekumēniska iniciatīva,
kas apvieno kristiešus 52 pasaules valstīs. Tās mērķis
ir aicināt sabiedrību praktiski izdzīvot Evaņģēliju,
atverot savas sirdis un mājas bāreņiem. Bāreņu
svētdienas iniciatīva aicina uzņemties rūpes par
bāreņiem, kļūstot par aizbildņiem, adoptējot vai ar
izpratni, iedrošinājumu un atbalstu izturoties pret
tiem, kuri to dara. Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji ir
pievienojušies šai iniciatīvai, aicinot arī savas
draudzes novembra pirmajā svētdienā draudzēs
atcerēties par bez vecāku gādības palikušajiem.

DAŽI IETEIKUMI, KĀ JŪS SAVĀ DRAUDZĒ VARAT
ATZĪMĒT BĀREŅU SVĒTDIENU
Mācītāja uzruna par bāreņu tēmu Bībelē.
Pieminiet bez vecāku aprūpes palikušos bērnus
aizlūgšanās.
Aiciniet cilvēkus no draudzes, kuri ir adoptējuši, ir
aizbildņi vai audžuģimene, dalīties ar savu pieredzi.

INFORMĀCIJA BĀREŅU SVĒTDIENAS KOORDINATORIEM
TUVOJAS 1. NOVEMBRIS – VISPASAULES BĀREŅU SVĒTDIENA
Ja esat pieteicies vai vēlaties koordinēt Bāreņu svētdienu savā
draudzē, aicinām jūs uz
BĀREŅU SVĒTDIENAS KOORDINATORU APMĀCĪBU
SESTDIEN, 2015. GADA 10. OKTOBRĪ PLKST. 11:00
MATEJA BAPTISTU DRAUDZES "ZAĻAJĀ ZĀLĒ"
RĪGĀ, MATĪSA IELĀ 50B
SEMINĀRA IETVAROS:
Varēsiet gūt idejas, ko Bāreņu svētdienā darīt savā draudzē.Saņemt
dažādus informatīvus un izglītojošus materiālus, ko varēsiet lietot gan
Bāreņu svētdienas dievkalpojumā, gan arī pēc tam. Varēsiet gūt
apmācību un atbildes, kā jūsu draudze var iesaistīties bāreņu
kalpošanā un atbalstīt tos draudzes locekļus, kuri jau rūpējas par
bērniem – bāreņiem.
Semināram pieteikties, zvanot pa telefonu 29112916, vai piesakoties
Facebook Bāreņu svētdienas lapas pasākumā "Bāreņu svētdienas
koordinatoru apmācība".

Runājiet par to, kā draudze var atbalstīt ģimenes,
kurās aug bez vecāku gādības palikuši bērni.
Apdomājiet, vai jūsu draudze varētu „adoptēt” tuvāko
bērnunamu.
Dievs Svētajos Rakstos daudzkārt mums ir atklājies
kā Tāds, kuram rūp bāreņi. Viņš mūs katru Savā
žēlastībā ir adoptējis, un tas ļauj mums Viņu uzrunāt:
“Mūsu Tēvs Debesīs.” Jēzus izvēlējās identificēties ar
vismazākajiem, atstumtākajiem un
neaizsargātākajiem, sakot: “Ko jūs esat darījuši
vienam no šiem Maniem vismazākajiem.., to jūs esat
Man darījuši.” (Mateja evaņģēlijs 25:40) Šobrīd
Latvijā bērnunamos atrodas gandrīz 2000 bērnu,
kuriem nepieciešama ģimenes mīlestība.
Kristieši gadsimtu gaitā ir aktīvi iesaistījušies bez
vecāku aprūpes palikušo bērnu aprūpē. Jūsu
draudzē ir cilvēki ar vienreizēju un neatkārtojamu
pieredzi. Iespējams, ka kādu sirdis jau ir atsaukušās
bāreņu saucienam pēc palīdzības. Varbūt kādi tiks
uzrunāti tieši šajā svētdienā! Mūsu lūgšana ir, lai
draudze no jauna gūst jaunu redzējumu, ka rūpes
par bāreņiem ir Dieva dota atbildība. Lai mūs pazīst
pēc tā, cik ļoti mēs mīlam un rūpējamies par
vismazākajiem!
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Ja tu mīli līdz
sāpēm, tad
nevar sāpēt
vairāk...
Vēsma SandbergA
Latvijas Kristīgā Alianse bāreņieM

Džeisija ar saviem bērniem

Par „radikālo” Džeisiju Džensenu (nodibinājuma "Partneri" misionāre, Vīlandes Baptistu draudzes locekle) pirmo reizi
dzirdēju no draugiem – kā viņa nakts vidū ar komandu nes tēju prostitūtām un runā ar viņām par Dievu. Vēlāk
uzzināju, ka viņa pie sevis izmitina no bērnunama vecuma izaugušos bāreņus. Vienmēr apbrīnoju viņas darbu un
spēju iedvesmot citus kalpot tik radikālā veidā. Un tad viņa pievienojās Bāreņu svētdienas organizētāju komandai.
Reizēm kristieši tiek iedalīti
„normālajos”, kuri apmeklē
svētdienas dievkalpojumu,
un „ekstrēmajos”, kuri kalpo
bāreņiem un citām no
sabiedrības izstumtām
grupām. Kā tu skaidro savu
mīlestību uz šiem
izstumtajiem? Kā tev šķiet,
vai tas ir īpašs aicinājums
īpašiem kristiešiem?
Es bieži uzdodu sev šo
jautājumu. Uzaugu normālā
kristīgā ģimenē, katru
svētdienu gājām uz baznīcu.
Vienmēr jutos atšķirīga gan
savā ģimenē, gan arī citu
kristiešu vidū. Zinu, ka vēlme
palīdzēt šiem cilvēkiem manī
bijusi jau vidusskolas laikā.
Jauniešu vadītājs draudzē
lūdza, lai palīdzu vadīt
konkrētas vecuma grupas
jauniešus. Ievēroju, ka mani
ļoti maz interesē tā saucamie
„kristiešu” bērni. Mani daudz
vairāk interesēja bērni, kuri
centās slēpties no citiem,
paklusām smēķēja. Varēja
redzēt, ka šiem bērniem kaut
kā pietrūkst, bet neviens nebija
gatavs pieiet pietiekami tuvu,
lai viņus saprastu. Mani
vienmēr saistījuši cilvēki, ar
kuriem pārējie nevēlas būt
kopā, vienmēr bijusi vēlme
palīdzēt šiem cilvēkiem
saprast, ka viņus pieņem un
mīl ne tikai kāds cilvēks, bet
pats Dievs. Ka viņu vērtība nav
atkarīga no citu viedokļa.
Kā tu nokļuvi Latvijā?
Mācījos vidusskolas vecākajā
klasē, un komanda no manas
draudzes devās misijas
ceļojumā. Man šī ideja šķita
lieliska – nekad iepriekš nebiju
lidojusi. Mūsu jauniešu vadītāja
6 baptistu vēstnesis

māte bija latviete, tāpēc
braucām misijas ceļojumā uz
Latviju. Toreiz par Latviju neko
nezināju, arī misijas darbs
mani pārāk neinteresēja.
17 gados mani galvenokārt
interesēja ceļojums uz Eiropu.
Augot es nesapratu
misionārus, man bija slikts
priekšstats par viņiem – šķita,
ka tie bija cilvēki, kuri īsti
neiederējās ASV kultūrā, tāpēc
meklēja dzīvesvietu citur.
Latvijā ielidojām 1998. gadā,
un tālaika Latvija maz līdzinājās
tagadējai. Atceros, ka pie
lidostas izejas stāvēja vīri ar
automātiskajiem ieročiem,
neko tādu iepriekš nebiju
piedzīvojusi.
Kāpēc nolēmi šeit palikt?
Laikā, ko pavadīju Latvijā, kaut
kas radikāli mainījās manā
sirdī. Mēs pavadījām šeit divas

otro gadu un palīdzēt ar
jauniešu grupām. Katru gadu
jutu Dieva aicinājumu kļūt par
misionāri Latvijā, bet pilnībā to
ignorēju. Aizbāzu ausis un
turpināju sekot savam sapnim
– gribēju profesionāli spēlēt
basketbolu un dzīvot Kalifornijā
pie okeāna ar vīru un bērniem.
2003. gadā, esot Latvijā,
sastapu bāreņu grupu no
vietējā bērnunama. Viņi man
izstāstīja, ka ir nometnē tāpēc,
ka bērnunamu remontē un
viņiem nav, kur palikt. Šie bērni
nonāca manā mazajā grupā.
Kaut kas tur notika – Dievs
lietoja šos bērnus, lai iedegtu
manā sirdī mīlestību uz
bāreņiem. Es uzturēju
attiecības ar meitenēm, kuras
bija manā mazajā grupā. Tajā
gadā es arī padevos Dieva
aicinājumam pārcelties uz
Latviju un 2006. gadā nokļuvu

Džeisija ar nometnes bērniem

nedēļas – vadījām nometni
Ainažos un Cēsīs. Sapratu, ka
negribu braukt projām, ka
negribu būt nekur citur. Pēc
Latvijā pavadītā laika viss
pārējais šķita bezjēdzīgs.
Es sāku braukt uz Latviju katru

te uz palikšanu. Laikā, ko
pavadīju ASV, turpināju uzturēt
kontaktu ar meitenēm no
bērnunama. Kad ierados
Latvijā, viena no šīm meitenēm
pārcēlās dzīvot pie manis.

Darbā ar bāreņiem tu arī
galvenokārt strādā ar
pusaudžiem. Kādu laiku pie
tevis mājās dzīvoja bērni,
kuri bija izauguši no
bērnunama vecuma. Kāpēc
to darīji?
Es vienmēr esmu mīlējusi
pusaudžus, un kaut kāda
iemesla dēļ viņi mīl mani. Kad
meitenēm apritēja 18 gadi,
viņām nebija īsti, kur iet. Bija
tikai dabiski, ka viņas ievācās
pie manis. Pēc diviem gadiem
Latvijā pie manis jau dzīvoja
sešas meitenes. Laikam man
šķiet, ka pusaudži arī bieži vien
ir nesaprasta grupa. Viņi daudz
kam iet cauri, un bieži vien
pieaugušie uzskata, ka viņi
neko no dzīves nesaprot.
Pusaudžu gados viņi pieņem
tik nozīmīgus lēmumus, kas
bieži vien nosaka visu tālāko
viņu dzīves ceļu. Tajā laikā ir
svarīgi, lai kāds būtu viņiem
līdzās, kurš saka: „Es tev ticu,
es kaut ko saskatu tevī.” Tā ir
iespēja palīdzēt izvairīties no
lēmumiem, kas vēlāk varētu
kaitēt. Valsts šiem bāreņiem
piešķir dzīvokli pilsētā, kurā
viņi piedzimuši. Bieži vien šie
dzīvokļi nav labā kārtībā. Šīs
konkrētās meitenes bija
dzimušas mazā ciematā netālu
no Saldus, bet apmeklēja
skolu Rīgā. Ar piešķirto naudu
nepietika, lai viņas varētu
dzīvot Rīgā un sevi uzturēt.
Vairums bāreņu izvēlas pamest
skolu, lai pelnītu iztiku. Es
aicināju šīs meitenes dzīvot pie
manis, kamēr pabeigs
mācības. Kad meitenes dzīvoja
pie manis, es daudz labāk
izpratu sistēmu, kurā šie bērni
atrodas – bērnunamā tiek

Aliansi bāreņiem. Kādi ir tavi
sapņi attiecībā uz Latvijas
draudzēm?

apmierinātas visas viņu
materiālās vajadzības, bet
netiek apgūtas iemaņas, kas
vēlāk varētu viņiem palīdzēt
dzīvē. Viņiem nav attiecību
tīkla, radu un vecāku, kas
noķer viņus tad, kad gadās
krist. Tāpēc daudzi šie bērni
nonāk uz ielas – prostitūcijā vai
cietumā par zagšanu.
Šobrīd tev pašai ir trīs bērni –
divi adoptēti, viens adopcijas
procesā. Visi trīs bērni ir
salīdzinoši lieli. Kā tu nonāci
pie šī soļa, ka tagad šie bērni
uz visiem laikiem ir tavējie?
Strādājot visus šos gadus ar
bāreņiem Latvijā, nav bijis
neviens bērns, kuram es
nebūtu vēlējusies palīdzēt.
Bet, kad 2011. gadā satikos ar
abiem zēniem, kurus tikko
adoptēju, tas bija kaut kas
atšķirīgs. Kad nometnē
iepazinos ar viņiem, vecākais
zēns man bija blakus.
Es noglāstīju viņa galvu, viņš
paskatījās uz mani, un kaut kas
notika. Jautāju Dievam: „Kas
tas bija?”, jo iepriekš neko tādu
nebiju jutusi. Pēc pāris dienām
cits zēns sēdēja man līdzās,
kad skatījāmies filmu. Viņš
pieglaudās man, un es atkal
sajutu to pašu. Toreiz nezināju,
ka viņi ir brāļi, jo neizskatījās
līdzīgi. Protams, pēc tam
piedzīvoju cīņu ar sevi – esmu
neprecējusies sieviete, nešķiet

Džeisija viesojas bērnunamā

ticami, ka Dievs aicinātu mani
adoptēt divus zēnus. Bet Dievs
neatkāpās. Viņš lietoja dau
dzas un dažādas situācijas,
cilvēkus, lai atgādinātu man
par šiem zēniem un adopciju.
Es sāku lūgt, lai Dievs gādā
ģimeni šiem bērniem. Viņi
apciemoja vairākas viesģime
nes ASV, bet zēni nevēlējās, ka
viņus adoptē. Sociālā darbinie
ce no bērnunama piezvanīja
man un teica: „Viņiem ir acīm
redzama saikne ar tevi, kādi ir
tavi plāni?” Es runāju ar mācī
tāju un daudziem citiem. Visi
izturējās pozitīvi un mudināja
mani adoptēt. Tas pats notika
ar manu 16 gadus veco meitu.
Viņa man „iekrita” sirdī līdzīgā
veidā. Dievs ir devis man trīs
bērnus, kurus viņš izvēlējies
tieši man.
Kā tava dzīve mainījusies,

Man šķiet, ka tas ir līdzīgi, kā
cilvēkam apprecoties. Viens
cilvēks ir brīvs. Draudzībā un
laulībā dzīve mainās un reizēm
pietrūkst iepriekšējās neatkarī
bas. Protams, man reizēm
pietrūkst brīvības iet un darīt
to, ko gribu. Bet es ne mirkli
neesmu nožēlojusi, ka man ir
bērni. Viņi piepilda manu dzīvi
citādā veidā. Dzīve noteikti ir
mainījusies, ir nācies pielāgo
ties dzīvei ar bērniem. Arī
kalpošana ir mainījusies –
kādreiz daudz vairāk ceļoju
nedēļas laikā, tagad to nevaru,
jo bērniem ir skola. Man šī
dzīve patīk.
Tu arī palīdzēji organizēt
Bāreņu svētdienu Latvijā
kopā ar Latvijas Kristīgo

Tver mirkli!

Līvija Godiņa
SKA vadītājas v.i.

Sieviešu kalpošanas apvienības (SKA)
nometne STAROJUMS mudināja uz
jauniem izaicinājumiem – pārbaudīt
sevi, vai neesam baznīcas sveces, kas
spīd tikai baznīcā un negrib iet spīdēt
pasaulē, kur tumsa...
Sludinātājs Andis Smelte atgādināja, ka
ne ārējais izskats, ne amats, ne stāvoklis
sabiedrībā ir nozīmīgs, bet Dievs uzlūko
sirdi, ko nevar
noslēpt ar ārēji
labām lietām...
Lūgšana ir kā
lāzera stari.

Andis Smelte

kopš šie bērni ienākuši tavā
ģimenē? Vai reizēm to
nenožēlo?

Mani sapņi ir milzīgi. Ik dienu
strādājot ar šiem bērniem,
redzu, cik ļoti viņiem pietrūkst
attiecību, cik ļoti viņiem
pietrūkst cilvēku. Bībele māca,
ka mums jākļūst par šiem
cilvēkiem, kuri iet bāreņiem
līdzās. Kad redzu, kādas ir
vajadzības šiem bērniem,
uzreiz lūkojos draudzes
virzienā. Pēc Bāreņu
svētdienas redzu, ka sākusies
kustība, kuru jau sen esmu
vēlējusies redzēt. Ir lieliski, ja
pāris cilvēku aiziet un pavada
laiku ar bērniem, bet, ja mēs
varētu iesaistīt visu draudzi,
ja visa draudze kopumā mīlētu
šos bērnus, tad mums vairs
nebūtu tādu problēmu, kādas
tagad ir bērniem valdošās
sistēmas dēļ. No sirds vēlos,
lai draudze aizvestu šos
bērnus pie sevis uz mājām.
Ja aplūkojam karti, kur Latvijā
atrodas bāreņu nami, un tai pa
virsu uzliekam karti ar visām
Latvijas draudzēm, tas ir kaut
kas neticams! Katram
bērnunamam varētu piesaistīt
vismaz trīs draudzes.
Ja draudzes no visas sirds
iesaistītos bāreņu aprūpē,
tad mēs tiktu vaļā no daudzām
sabiedrības problēmām.

Kā atrast
līdzsvaru starp
darbu, ģimeni
un kalpošanu –
par to domāt
mudināja
Agnese Megne.
Viens no viņas
padomiem ir
tvert mirkli –
izdzīvo

pašreizējo mirkli, kad
darbā ir kaut kas
paveicies, kad esi kopā
ar ģimeni vai skaties
saulrietu... Izdzīvo šo
mirkli, pateicies – tas
dos prieku, atjaunos
enerģiju.
Nometnes noslēgums
bija misijas svētdiena,
kur mācītājs Pēteris
Eisāns dalījās ar savu
stāstu, kā Dievs ielicis
viņa sirdī misijas aicinājumu. Svētrunā
viņš aicināja visus domāt, kā būt
misionāriem – lūdzot, dodot un dodoties!
Tikko atgriezusies no misijas Līga
Strikmane liecināja par piedzīvoto.

Nometnes dalībnieki

Tver mirkli, noliec rūpes, kas vienmēr liek
traukties uz priekšu un domāt, kā es tikšu
galā rīt, vai domāt par vakardienu.
Lai Kristus miera un gaismas piepildītas
dodamies uz priekšu!
Līvija Godiņa
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Līvija Godiņa

Misijas stāsts jeb saruna
ar Līgu Strikmani

Līga ir tikko atgriezusies no trīs mēnešu
ilga misijas brauciena Amerikā, bet
pagājušajā gadā bijusi Ugandā, kas
joprojām viņai ir svarīga gan sirdī, gan
praktiski.
Kā radās doma par misijas braucienu?
Strādājot Sv. Gregora kristīgās misijas
centrā un uzņemot misionārus Latvijā,
Saldū, biju dzirdējusi daudz stāstu par
ārmisijām un kalpošanu dažādās tautās
un valstīs. Viss sākās ar tādu uz sevi
vērstu lūgšanu: „Dievs, man gribas traku
piedzīvojumu kopā ar Tevi! Dievs, man ļoti
gribētos doties ārmisijas braucienā uz
kādu tālu un nabadzīgu valsti, kas mainītu
manu domāšanu un lauztu manu egois
mu.” Vēlāk par lūgšanu aizmirsu līdz
brīdim, kad kāda laba draudzene, entu
ziasma pilna, atbrauca pie manis ar ideju
kopā doties kalpot uz Āfriku un organizēt
misijas braucienu. Viss tā kārtojās, ka trīs
meitenes aizbraucām uz Ugandu.

Bērns, kurš vēlas
mācīties skolā, to
nedara, jo viņam nav
pildspalva.
Vai Dievs mainīja tavu domāšanu un
tevi caur šo braucienu?
Par braucienu uz Ugandu varu runāt
daudz. Esmu pateicīga Dievam par
iespēju, ka varēju tur būt un kalpot.
Domāju, ka neviens cilvēks, aizbraucot uz
šādu Āfrikas reģionu un piedzīvojot tik
atšķirīgus apstākļus un vidi, nevar palikt

neizmainīts. Atceros to sajūsmu, kad,
tikko atgriežoties Latvijā, apēdu pirmo
ābolu (mēnesi no vietas katru dienu divas
reizes dienā ēdām rīsus), nomazgājos
dušā vai vienkārši ieslēdzu elektrības
slēdzi. Spēju novērtēt ikdienas lietas un
pateikties par tām. Ļoti pieauga arī mana
ticība, ka Dievam visas lietas ir
iespējamas. Man šķita, ka daudziem
afrikāņiem Ugandā ir lielāka ticība uz
Dievu nekā mums. Piemēram, saslimstot
daļa cilvēku nevar paļauties uz zālēm vai
ārstiem, jo tādi nav pieejami. Viņi vēršas
pie Dieva un patiešām tic, ka Viņš var
dziedināt. Un Dievs bieži arī atbild.
Piedzīvoju, kā Viņš atbild manas lūgšanas,
arī dziedinot kādu mazuli no malārijas.
Kas pamudināja, atgriežoties Latvijā,
uzsākt līdzekļu vākšanu bērniem
Ugandā?
Spilgti atmiņā ir palicis misionāres Auroras
Ugandā teiktais, ka dažkārt, lai atbildētu
uz bērna lūgšanu, Viņš atsūta cilvēkus no
Eiropas vai Amerikas. Cik grūti aptvert, ka
bērna sapnis var būt kurpes, ar kurām
staigāt. Kā gan tas var būt, ka bērns, kurš
vēlas mācīties skolā, to nedara, jo viņam
nav pildspalva, ar kuru viņš varētu rakstīt?
Kad atpakaļceļā bija ilgi jāgaida lidostā, es
Dievam jautāju, ko es varu praktiski darīt.
Radās ideja par projektu vākt ziedojumus
un sūtīt uz Ugandu, lai kādi bērni varētu
iet skolā. Visu pagājušo gadu tika vākti
līdzekļi šim mērķim. Bērni bija ļoti priecīgi
par apaviem. (To varat redzēt fotogrāfijās
http://shineforuganda.wordpress.com/ )
Ko darīji šovasar?
Es lūdzu, lai Dievs mani vada. Man radās
iespēja gandrīz trīs mēnešus kalpot

kristīgās nometnēs Amerikā, Mičiganā.
Dievs ir varens! Ir tik neticami redzēt un
piedzīvot šos kontrastus pasaulē. Bērniņš
Āfrikā, kam uz galvas izsitušies balti pleķi
uztura nepietiekamības dēļ, un bērniņš
Amerikā, kuram mamma mēģina pierunāt
apēst daļu no uzliktajiem frī kartupeļiem.
Maza māla būdiņa, kur cilvēki guļ uz
aukstas zemes, dažkārt paklājot segu, un
liels debesskrāpis ar 100 stāviem, kur
nevienā vietā neiztikt bez kondicioniera un
dažādām citām ērtībām. Cilvēki, kas lasa
Bībeli un ticībā vēršas pie Dieva, lūdzot,
meklējot un saņemot atbildes, kā arī
mācītājs – gejs, kurš cīnās par
homoseksuālu cilvēku tiesībām un tic tikai
daļai no Bībeles kā patiesībai.
Ko varam lūgt par tevi?
Tikai nesen esmu atbraukusi no Amerikas,
bet par tālāku nākotni īstas skaidrības nav.
Par to var lūgt. Šķiet šobrīd gribētu kalpot
Latvijā. Kad lūdzu Dievu, vienu atbildi Viņš
saka man diezgan skaidri – „Es Tevi
vadīšu!” Lai tā arī notiek.
Pārpublicēts no žurnāla “Marija un Marta”

Informācija no Sieviešu kalpošanas apvienības
15. - 18. oktobris un 22. - 25. oktobris: Rīgā notiek ENTRUST
mācības.
2. novembrī svinēsim Pasaules Baptistu sieviešu Lūgšanu
dienu! Programma LBDS mājaslapā.
7. novembrī Rīgā, Savienības namā no plkst. 10 - 17 notiks
kārtējais Sieviešu kalpošanas apvienības Kongress. Svinēsim
arī Lūgšanu dienu. Aicinām piedalīties ikvienu, kurai interesē
kalpošana sievietēm draudzē un sabiedrībā! Būsim pateicīgas
par jūsu aizlūgšanām un ieteikumiem kalpošanas tālākai
attīstībai. Daudzās draudzēs ir sākusies arī jaunāku sieviešu
grupu tikšanās, par ko priecājamies. Esmu ieinteresēta uzklausīt
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jūsu ieteikumus un piedāvājumus Sieviešu kalpošanas
aktivizēšanai. Esat mīļi aicinātas piedalīties kongresā, iepriekš
piesakoties.
Esat aicinātas iesūtīt savus kandidātus SKA padomes
vēlēšanām!
Lūgums pieteikties līdz 20. oktobrim: marta.kalpo@lbds.lv vai
tel. 26834744; livija.latvia@gmail.com vai tel. 26352823.
SKA padomes vārdā
vadītājas v.i. Līvija Godiņa

Nometne jauniešiem „Seko Man”

Dace Šūpule
Vīlandes draudze

No nāves dzīvībā
Jau devīto gadu Talsu kristīgās skolas
direktore Inguna Gruzniņa kopā ar
ilggadējiem skolas draugiem no ASV
veido starpkonfesionālas nometnes,
kas pēdējos gados atpazīstamas ar
nosaukumu „Seko Man”. Arī šogad tāda
notika ( 27. jūnijs - 1. jūlijs).
Nometne paredzēta jauniešiem, un tajā
gaidīti gan kristīgās skolas audzēkņi un
absolventi, gan citi jaunieši – visi tie, kuri
Kristu jau iepazinuši, un arī tie, kuri vēl ir
tikai ceļā. Nometnes sagatavošanā
piedalās skolas personāls, skolēni un
absolventi, no kuriem divi – Jānis Uplejs
un Kārlis Kleinhofs–Prūsis, pagājušajā
gadā jau kļuvuši par BPI studentiem.
Amerikas komandu uzticīgi gadu no gada
vada Brents un Karena Kūperi,
sagatavojot izvēles lekcijas, rīta uzrunas
un vakara dievkalpojumus, arī veidojot
nometnes programmu un saturu pierakstu
kladēm.
Šoreiz nometnes tematam bija izvēlēta
Rakstu vieta no Vēstules efeziešiem 2:4-5,
rosinot domāt par svarīgāko dzīves
lēmumu – „Kam es uzticēšu savu dzīvi?” –
un ne tikai šo dzīvi, kas uz zemes, bet arī
to, kas mūžībā. Apziņa, ka grēkojot
sekojam Sātana piemēram nepaklausīt
Dievam, atgādina ne tikai par apsolījumu,
ka grēka alga ir nāve, bet arī to, ka ir
Viens, kurš nāvi ir uzvarējis – Viens, kurš ir
liels Glābējs! Viens, kura žēlastība mūsu
sodu „vienatnē mirt” pārvērš par „ar
Radītāju dzīvot mūžīgi”. Par žēlastību, kas
ir ietekmīgāka par piedošanu, varenāka
par attaisnošanu un pietiekama, lai nāvē
nolemtie iegūtu ne tikai atbrīvošanu no
soda, bet saņemtu dāvanu – mūžīgo
dzīvošanu ar Kristu. Par to domājām,
skatoties kristīga satura filmas pilsētas

kinoteātra telpās vai vakaros pēc oficiālās
programmas noslēguma skolas telpās
piedaloties sporta spēlēs un esot sarunās.
Šajās dienās bija arī iespēja būt par
svētību Talsu pilsētai, dodoties ielās,
parkos un skvēros, lai veiktu vides
sakopšanas darbus, runātos ar cilvēkiem
un aicinātu uz vakara dievkalpojumiem.
Vairāku gadu garumā nometnes mācītājs
ir Braiens Sloans. Viņš sludināja arī Talsu
baptistu baznīcā, kur kopā ar draudzi uz
svētdienas dievkalpojumu pulcējās lielākā
daļa nometnieku, un ikvakara nometnes
dievkalpojumos skolas zālē. Svētrunas
ļāva izprast evaņģēliju soli pa solim – visi
esam miruši grēkos, visi varam būt dzīvi
Kristū, jo Viņš glābj žēlastībā, un visi esam
radīti labiem darbiem, lai dzīvotu dodošu,
Dievu pagodinošu dzīvi. Katrā uzrunā
dzirdētais izaicināja jauniešus apņemties
runāt par ticību ar saviem klasesbiedriem,
draugiem, vecākiem, lai pieaugtu savā
pārliecībā un apliecinātu, ka viss gods
pieder Dievam – vienīgi Svētajiem
Rakstiem uzticamies, vienīgi žēlastība spēj
izglābt no grēka, vienīgi ticība Kristum kā
lielajam Glābējam to dara reāli iespējamu.
Nereti mēs gadiem dzīvojam, zinot par
žēlastību, bet nekad līdz galam tai

neuzticamies kā patiesībai. Mēs neticam,
ka esam gana labi, lai to saņemtu – kaut
Dieva žēlastības saņemšana nekad nav
bijusi atkarīga no tā, cik mēs esam labi,
visus likumus izpildoši un pēc augstākās
morāles dzīvojoši, bet no tā, cik labs ir
Dievs, cik daudz Viņā ir mīlestības, kas
spēj piedot un iemainīt grēku pret pilnīgu
attaisnošanu.
Šajās dienās dzirdētie cilvēku atgriešanās
un dzīves stāsti, laiks mazajā grupā un
vakara sarunas ļāva ieraudzīt to, cik daudz
Dievam ir mīlestības, lai to dotu cilvēkam,
cik Viņš ir dāsns un nemainīgs savā
nodomā mīlēt cilvēku. Lasīt par Kristu,
kurš mazgā mācekļiem kājas, un pašai
piedzīvot, ka kājas mazgā sieviete, kuras
māte palikusi Amerikā uz nāves gultas,
bet savās ciešanās iedrošinājusi meitu
braukt kalpot jauniešiem Latvijā, ļāva man
sastapt Kungu. Ne tikai klausoties par
kalpošanu, bet piedzīvot to darbībā. Kāju
mazgāšana man lika apstāties! Un ne, lai
stāvētu! Bet, lai es ieraudzītu tik daudz
kāju, kas vēl jāmazgā... man!
Jau šoruden vari ieplānot apmeklēt
nometni „Seko Man”! Tiekamies Talsos
2016. gada vasarā – no 25. līdz 29.
jūnijam.

Pasaules Baptistu Aliansei jauns prezidents
Aizvadītajā kongresā Dienvidāfrikā
nākamajiem pieciem gadiem ievēlēts
jauns Pasaules Baptistu Alianses
prezidents – Ngwedla Paul Msiza no
Dienvidāfrikas. Viņš bijis aktīvi iesais
tīts Āfrikas kontinenta Baptistu vadībā
un iepriekšējos piecus gadus pildījis
Pasaules Baptistu Alianses viceprezi
denta pienākumus. Msiza vadīja arī
Durbanā notikušā Kongresa programmu.

sekretāra darbs.

Msiza mācījies Hebronas Skolotāju
koledžā un strādājis par mācītāju un
skolotāju līdz 1988. gadam. 1995. gadā
viņš nodibināja Baptistu Konvencijas
koledžu, tad sekoja BCSA ģenerāl

Kongresā jaunievēlētais prezidents par
kongresa tēmu „Jēzus Kristus ir durvis”
teica: „Draudzei ir jātur durvis plaši
atvērtas, lai cilvēki nāktu pie Kristus.
Draudze nav durvju sargi, kuri izlemj,

Msiza ieguvis izglītību Vitvotersrandas
universitātē, Dienvidāfrikas universitā
tē, Dienvidāfrikas Baptistu Teoloģijas
seminārā un Baptistu Bībeles institūtā.
Kopš 2011. gada viņš ir mācītājs
Panielas–Sālemas baptistu baznīcā.
Msiza apprecējās 1986. gadā ar Sannu
Mapulu, un viņiem ir trīs dēli.

kuru ielaist un kuru ne. Durvīm arī nav
slēdzenes ar īpašām atslēgām. Jēzus –
patiesās, vienīgās Durvis – dāvā
ikvienam iespēju ienākt un būt kopā ar
Dievu.”
Par Pasaules Baptistu Alianses Sieviešu
departamenta prezidenti ievēlēta
Teoloģijas doktore Ksenija Magda no
Horvātijas. Priecājamies, ka jaunā vadītāja
ir no Eiropas!
Nākamais Pasaules Baptistu Alianses
kongress 2020. gadā notiks Brazīlijā.
Informācija no www.bwawd.org.
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Akcija “Zvaigzne austrumos”

Pēteris Eisāns
Mācītājs, akcijas „Zvaigzne Austrumos” vadītājs

50 miljoni cilvēku dzīvo konflikta zonās dažādās
pasaules vietās. 13 miljoni ir bēgļi, bet puse no tiem ir
bērni vecumā līdz 18 gadiem. No vienas puses mēs
varētu izlikties to neredzam un ignorēt, bet, kā lai mēs to
darām, ja katru gadu Ziemsvētkos runājam par Pestītāju,
kas “tapa miesa un mājoja mūsu vidū” un, pats būdams
bērns zīdaiņa vecumā, bija spiests doties bēgļu gaitās
uz citu zemi, jo viņa dzīvība bija apdraudēta
(Mat. 2, 13-14)? Bruņotie konflikti ļoti spilgti atgādina, ka
mēs joprojām
dzīvojam grēka
salauztā un
cauraustā pasaulē,
tāpēc būtu tikai
loģiski, ka mēs, kas
pielūdzam “Miera
princi”, esam arī
miera nesēji un
evaņģēlija dēļ
izrādām savu
mīlestību bērniem,
kas cieš šajos konfliktos visvairāk.
Pēc aizvadītā gada akcijas man bija iespēja klātienē
apmeklēt sīriešu un irākiešu bēgļu ģimenes, kas
patvērumu atradušas Jordānijā. Kādā irākiešu ģimenē
zēnam tika divas mašīnītes. Tik lielā stimulu badā viņš
bija dzīvojis, ka viņš ar tām spēlējās visu dienu, visu
vakaru, līdz pat 3.00 naktī. Mums grūti iedomāties
bērnību bez rotaļlietām. Mūsu akcija neatgrieza viņam
mājas vai arī nedarīja viņu bagātu, bet tā pilnīgi noteikti
ienesa prieku viņa sūrajā ikdienā. Tā ir arī mana atbilde
uz jautājumu sev un citiem – vai vērts? Tāpēc šajā gadā,
otro gadu pēc kārtas, Adventu gaidot, no 1. novembra 7. decembrim tiks organizēta labdarības akcija bēgļu
bērniem “Zvaigzne austrumos”.
Ko darīt?

4. Janvārī kastītes nonāks gala mērķī. Ja vēlaties saņemt
fotogrāfijas savā e-pastā, tad neaizmirstiet ielikt kastītē uz A4
lapas skaidri salasāmi uzrakstītu savu e-pasta adresi.
Kurš var piedalīties?
Piedalīties var jebkurš. Bērni, jaunieši, studenti, sirmgalvji, skolas
biedri, darba biedri, kaimiņi. Viens cilvēks var sagatavot vairākas
dāvanas, taču var vienu dāvanu gatavot vairāki cilvēki kopā,
atbilstoši savām spējām.
Kur nonāks dāvaniņas?
Šogad mūsu mērķis ir akciju paplašināt.
Aizvadītajā gadā akcijas laikā tika ziedotas 3550

kastītes. Pārsvarā no Latvijas, bet pāri par 100 kastītēm bija no
Igaunijas. Šogad akcijā piedalīsies visas 3 Baltijas valstis. Ceram
ziedoto dāvaniņu skaitu Latvijā dubultot. Plānojam arī akcijas
dāvaniņu saņēmēju ģeogrāfiju paplašināt un dāvaniņas sūtīt:
1. Sīriešu un irākiešu bēgļu bērniem Jordānijā.

1. Ņemiet kurpju kasti vai citu līdzīga izmēra kasti un
uzrakstiet, kāda dzimuma un vecuma bērnam to
adresēsiet. Ieteicamā vecuma kategorija no 2-4, 5-9
vai 10-14 gadi.

2. Sudāniešu bēgļu bērniem Ēģiptē.

2. Piepildiet kastīti ar jaunām mantiņām, kas varētu
iepriecināt bērnu. Piemēram, pēc savas izvēles
ielieciet kādu mašīnīti vai mīksto rotaļlietu,
lecamauklu, jojo, bumbiņu, puzli, zīmuļus, krītiņus,
zobpastu, zobbirsti, ziepes, ledenes, zeķītes,
cepurīti, cimdiņus u.tml. Pilnu sarakstu skatīt
mājaslapā www.zvaigzneaustrumos.lv. Nevajadzētu
likt šampūnus, šķidrās ziepes, uzliesmojošus vai
plīstošus priekšmetus, šokolādi, cepumus un jebko,
kas piesaista grauzēju interesi.

Visa nepieciešamā informācija no 1. novembra būs atrodama mājas
lapā www.zvaigzneaustrumos.lv. Resursu sadaļā būs bukleti
izdrukāšanai un dalīšanai draudzē. Tur būs atrodami arī citi noderīgi
resursi, kā arī saites, lai varētu iegūt akcijas videoklipus rādīšanai uz
ekrāna draudzē. Ja kādas neskaidrības par kastīšu transportēšanu
uz centrālo punktu Lāčplēša ielā 37, tad zvaniet uz 25559992.
Ja citi jautājumi, tad zvaniet uz 26091697
vai 27799666, kā arī rakstiet uz e-pastu info@zvaigzneaustrumos.lv

3. Noziedojiet 5 EUR par kastīti sūtīšanas un
organizēšanas izdevumiem un nogādājiet kastīti
savākšanas punktā. Ja draudzē akcija notiek
organizēti, tad nogādājiet kastīti savā draudzē.
Kad kastītes ir savāktas, tad organizēti atvediet uz
centrālo savākšanas punktu Rīgā, Lāčplēša ielā 37,
iepriekš piesakot pa tālruni.
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3. No Vidusjūras izglābtajiem bērniem, kas atrodas Maltas salā.
Kur iegūt vairāk informācijas?

SIRSNĪGI SVEICAM!
„Pasargi mani, Dievs, jo es paļaujos uz Tevi!” (Ps.16:1)
1. oktobrī LBDS bīskapa pilnvarotajam pārstāvim krievu draudzēs,
Jelgavas krievu draudzes mācītājam Viktoram Abramovam aprit
60 gadi.
30. augustā Andrejs Sergejevs licencēts par sludinātāju Brocēnu
draudzē.

B ībe l es l asī š anas u n
ai z l ū g š an u k a l en d ā rs

1

Starptautiskā veco ļaužu diena.
2. Sam. 21; Lk. 22:47-23:25

2

2. Sam. 22:1-23:7; Lk. 23:26-56

3

2. Sam. 23:8-39; Lk. 24

4

Pļaujas svētki. Skolotāju diena.
2. Sam. 24; Rom. 1:1-17

oktobrim

Sveiksim visus seniorus un lūgsim par viņu veselību.

Lūgsim par Latvijas valdību.

Pateiksimies Dievam par veselību un darba iespējām.

Lūgsim par Latvijas skolotājiem.
3.10. plkst. 15.00 Mērsraga draudzē pateicības
dievkalpojums par mācītāja Jāņa Pallo ilggadējo
kalpošanu draudzē.

5

1. Ķēn. 1:1-27; Rom. 1:18-32

6

1. Ķēn. 1:28-53; Rom. 2:1-16

7

1. Ķēn. 2; Rom. 2:17-3:8

Lūgsim par jaunu draudžu dibināšanas vietu Ķūļciemā.

Pateiksimies un lūgsim par Rīgas Vīlandes draudzi un
mācītāju Ģirtu Ašnevicu.

Lūgsim par Izraēlas Baptistu savienību ar 19 draudzēm
un 800 draudzes locekļiem. Lūgsim par Izraēlas
kristīgajām skolām, kam tiek lemts noņemt valsts
finansējumu; skolas bez tā nevar pastāvēt.

8

1. Ķēn. 3; Rom. 3:9-20

9

1. Ķēn. 4; Rom. 3:21-31

10
11

16

1. Ķēn. 9:10-10:29; Rom. 8:18-39

17

1. Ķēn. 11; Rom. 9:1-29

18

1. Ķēn. 12:1-15; Rom. 9:30-10:21

1. Ķēn. 5; Rom. 4
Lūgsim par garīdzniekiem, kas pulcējas konferencē.

Garīdznieku brālības konference.
1. Ķēn. 6; Rom. 5:1-11
Nožēlosim savus grēkus.

Plkst. 11.00 Talsu draudzei 139. gadasvētku
dievkalpojums, viesis - sludinātājs Aivars Vadonis.
Plkst. 16.00 Priekules draudzē sludinātāja Mārča
Zīverta ordinācijas dievkalpojums.

12

1. Ķēn. 7; Rom. 5:12-21

13

1. Ķēn. 8:1-21; Rom. 6

Lūgsim par smago situāciju Sīrijā un patvēruma
meklētājiem.

Pateiksimies un lūgsim par Sakas draudzi un mācītāju
Teodoru Bērziņu.

14

1. Ķēn. 8:22-6; Rom. 7

15

1. Ķēn. 9:1-9; Rom. 8:1-17

Lūgsim par Ungārijas Baptistu savienību ar
368 draudzēm un 11854 draudzes locekļiem.

Pateiksimies un lūgsim par Saldus draudzi. Lūgsim, lai
draudzei būtu pastāvīgs mācītājs.

Par visu pateiksimies un slavēsim Dievu.

Lūgsim par kristīgām konfesijām, par vienotu skatu uz
Kristu.
Plkst.11:30 Rīgas Mateja draudzē garīdznieka Ainara
Purmaļa amatā ievešanas dievkalpojums.

19

1. Ķēn. 12:16-33; Rom. 11

20

1. Ķēn. 13; Rom. 12

21

1. Ķēn. 14:1-20; Rom. 13

22

1. Ķēn. 14:21-15:24; Rom. 14

23

1. Ķēn. 15:25-16:34; Rom. 15:1-13

Pavērsimies apkārt un ieraudzīsim iespējas, kā varam
palīdzēt savam tuvākajam.

Pateiksimies un lūgsim par Sārnates draudzi un
sludinātāju Egilu Ozoliņu.

Lūgsim par Skotijas Baptistu savienību ar 167 draudzēm
un 11700 draudzes locekļiem.

Lūgsim par tiem, kas vēl nepazīst Jēzu.

Lūgsim par svētdienskolotāju nometni, kas šodien
sākas.
23.- 25. Svētdienskolu apvienības mācību - atpūtas
nometne Rāmavā.

Lūgsim par izdevuma „Baptistu Vēstnesis” komandu,
lūgsim pēc gudrības.

Pateiksimies un lūgsim par Rucavas draudzi un
sludinātāju Jāni Bērzi-Bērziņu.

“Māci man, Kungs, Tavu ceļu…”
Ps. 27:11

24

1. Ķēn. 17; Rom. 15:14-33

25

1. Ķēn. 18:1-19; Rom. 16

26

1. Ķēn. 18:20-46; Jēk. 1

27

1. Ķēn. 19; Jēk. 2:1-13

28

1. Ķēn. 20; Jēk. 2:14-26

29

1. Ķēn. 21; Jēk. 3:1-12

30

1. Ķēn. 22:1-40; Jēk. 3:13-18

31

Reformācijas svētki.
1. Ķēn. 22:41-53; Jēk. 4:1-10

Pateiksimies un lūgsim par Siguldas draudzi un sludinātāju
Sandiju Aizupieti.

Lūgsim par jaunu draudžu dibināšanas vietu Mežciemā.

Lūgsim par skolēnu drošību skolēnu brīvlaikā.

Pateiksimies un lūgsim par Skatres draudzi un sludinātāju
Arti Peterlevicu.

Lūgsim par Portugāles Baptistu savienību ar 72 draudzēm
un 4800 draudzes locekļiem.

Lūgsim par tiem, kas trūkumā, par iespēju sagatavoties
gada aukstajiem mēnešiem.

Pateiksimies un lūgsim par Skrīveru draudzi.

Lūgsim par izlīgumu visiem, kas nesaskaņās.

Lūgsim par sievietēm, kas no jauna uzsāk, un par tām,
kas turpina mācības ENTRUST programmā.
15.-18.10. un 22.-25.10. SKA ENTRUST apmācība.
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13. un 14. novembrī Rīgā notiks
Global Leadership Summit (GLS)
konference, kas visdažādāko jomu
vadītājiem – bet jo īpaši draudžu
vadītājiem – piedāvā lielisku
iespēju mācīties no pasaules
izcilākajiem līderiem, iegūstot
jaunu motivāciju savam darbam
un kalpošanai.
GLS konference Latvijā notiek jau piekto gadu – un
katru gadu no jauna tās dalībnieki apliecina, cik
nozīmīgs viņu dzīvēs ir bijis konferencē dzirdētais.
Draudžu vadītāji kļūst mērķtiecīgāki savā kalpošanā,
mācītāji iegūst jaunu motivāciju sludināšanai,
uzņēmumu un organizāciju vadītāji arvien vairāk apzinās
savu atbildību gan Dieva, gan apkārtējās sabiedrības
priekšā. Atsauksmes pat liecina, ka daudziem
konference ir palīdzējusi uzņemties atbildību gan par
savu ģimeni, gan par savu personisko izaugsmi.
GLS dibinātājs Bils Haibelss ir sacījis, ka vienīgā cerība
šai pasaulei ir vietējā draudze. Ja tas tā patiešām ir –
tad cik gan svarīgi ir to apzināties pašām draudzēm.
Lai kopā ar Kristu mums ikvienam izdodas pildīt mūsu
misiju šajā pasaulē!
Sirsnībā – Pēteris Sproģis
LBDS bīskaps
Vairāk par GLS: www.glslatvija.lv

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

