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„Jo to Viņš (Kristus) ir izdarījis reizi par visām reizēm,
pats Sevi upurēdams.” (Vēstule ebrejiem 7:27)
Mums nepatīk dzirdēt sliktas ziņas, bet šķiet, ka vēl grūtāk
mums ir noticēt labām ziņām!
Vai var būt, ka šajā pasaulē, kur viss labais parasti ir par
maksu, pats labākais tomēr ir par velti?
Neticēšana, ka Dievam priekš katra no mums ir vislabākie
nolūki, reiz Ādamam un Ievai maksāja Ēdenes dārzu.
Dzīvošana šajā neticībā daudzus cilvēkus joprojām tur
nevajadzīgā distancē no sākotnējā Dieva plāna un
sadraudzības.
Atrašanās šajā attālumā liek mums meklēt risinājumu
savai neapmierinātībai un nemieram, kas bieži noved pie
citu vainošanas un cilvēcisku upurēšanas sistēmu
izveides, kuras mēdz būt ļoti nežēlīgas. Tajās mēs citus
padarām par upuriem un bieži paši sevi ievedam upura

lomā. Lieldienās šajā nebeidzamajā upurēšanas apburtajā
lokā ielaužas Kristus ar savu žēlastību un „reizi par visām
reizēm” pienes upuri, lai iznīcinātu cilvēciskās upurēšanas
sistēmas un maldus.
Tev vairs nevienu nevajag upurēt, Tev arī vairs nav jātēlo
upuris. Tas viss ir beidzies, lai varētu sākties tas, kas bija
pašā sākumā un būs pašās beigās - jaunā sākumā.
Vai Tu jau zini, kas tas ir?
Ja nē, es ceru, ka Tu Lieldienās būsi baznīcā un to
uzzināsi. Ja zini, Tu to svinēsi.
Kristus ir Augšāmcēlies!
Priecīgas Lieldienas!
Jūsu,
Pēteris Sproģis
LBDS bīskaps
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Viņš mani vada pie skaidra ūdens
PSALMS 23:2B

Manuprāt, 23. psalms radies dziļi
personīgos apstākļos. Tādā laikā, kuru
cilvēks apzināti izvēlas pavadīt kopā ar
Kungu. Šis nav nedz lozungs, nedz
uzsaukums vai aicinājums citiem, vai
pamācība, bet gan prieks un atzīšanās
Dievam, ko Viņš man nozīmē. Šāds laiks
ar mūsu Kungu ir īsts dārgums. Prieks par
to, kas man pieder Viņā.
Personīgs Dievs manā personīgajā laikā.
Tavās ikdienas izvēlēs tu būsi viens,
draudze tev nestāvēs klāt. Ticības izvēles
ir, kad tu privāti praktizē šo laiku.

reģionos, kur notiek plūdi, lai gan faktiski
ir ūdens pārbagātība, cilvēkiem nav
ūdens, ko dzert. Paradokss! No bērnu
dienām esam lasījuši vai dzirdējuši stāstus
par klīstošiem holandiešiem – spoku
kuģiem bez apkalpes. Kuģim visapkārt ir
okeāns, bet apkalpe sen mirusi un,
iespējams, no slāpēm. Daļa notikumu
mums atklāj ne tikai to, ka ūdens vispār ir
svarīgs, bet to, ka nozīme ir tieši tīram,
skaidram ūdenim. Mums nederēs jebkurš
ūdens, arī destilēts ne. Manā uztverē šāds
nedzeramais ūdens ir arī liberālais
humānisms, kas atšķaidīts ar kristietību.

SLĀPES ARĪ PLŪDU LAIKĀ
Nesen biju kādā Leona Gabriela Taivāna
lekcijā, kur viņš minēja faktu, ka Tuvajos
Austrumos ūdens līmenis krītas ar ātrumu
divi metri gadā. Šajā reģionā ir daudz
dziļu, bet tukšu aku. Arī tajās akās, kurās
vēl ir kaut kādi dubļi, iemetot akmeni, var
nākties skaitīt ļoti ilgi, līdz beidzot
izdzirdēsi šļakatas. Pēc pētījuma datiem
kopš 1970. gada (warldwater.org) ūdens
trūkums pasaulē izveidojis 367 konflikta
zonas. Saskaņā ar Al Jazeera citētiem
ANO aprēķiniem 2030. gadā 47% cilvēku
trūks ūdens. Šobrīd tie ir 780 miljoni. Tas ir
resurss, kura dēļ notiek bruņoti konflikti.
Kur ir ūdens iztrūkums, tur ir apdraudēta
cilvēka dzīvība gan no slāpēm, gan no
lodēm un šķembām.
2013. gada sākumā Brisbenā, Austrālijā
notika postoši plūdi. Atbildīgās iestādes
ziņoja, ka pusei pilsētas iedzīvotāju trūkst
dzeramā ūdens. Tā tas notiek katru reizi

Misija Ungārijā
Tu vari palīdzēt!
Ungārijas valdība ir ieaicinājusi
46 skolās Baptistu savienību ar nolūku
uzlabot morālo un akadēmisko
klimatu skolās. Vasaras valodas
nometne Ungārijas skolās ir ne tikai
iespēja ungāru bērniem iepazīt citas
kultūras, mācīties valodu, bet arī
dzirdēt evaņģēliju. Tu vari palīdzēt!
Mērķis ir no Latvijas noorganizēt vienu
angliski runājošo cilvēku komandu un
vienu vāciski runājošo komandu.
Ja tev ir pieredze darbā ar bērniem un
svešvalodu prasmes, tad aicinām
braukt misijā uz Ungāriju no 1. 10. jūlijam. Bet vari atbalstīt arī ar
aizlūgšanām un ziedojumu.
Pieteikšanās pa e-pastu:
kanceleja@lbds.lv vai
vai mob. 20 390 979.
2 baptistu vēstnesis

Viņš vēlas, lai mēs
slāptu vēl vairāk, un
darīs visu, lai to izraisītu.
KĀ TU UZŅEM JĒZUS TEIKTO?
Ja fiziskās slāpes mēs atpazīstam uzreiz,
tad ar garīgām slāpēm pēc Kristus tīrā
ūdens ir citādāk. Par tā vajadzību nākas
mācīt un skaidrot sev un citiem, līdzīgi kā
vecākiem, kuriem jāatrunā savas atvases
no krāsainiem cukurūdeņiem skolu
starpbrīžos, piedāvājot viņiem ko labāku.
Tas labākais pirmajā brīdī var šķist
pliekans un negaršīgs, un tomēr tas
noteikti ir labāks un īstāks.
Arī samariešu sievai par to bija saruna ar
Jēzu (Jāņa 4. nod.). Samariešu sievai
šķita, ka, apspriežot pielūgsmes veidu
atšķirības un šķetinot vēsturiskus un
teoloģiskus tematus, var gūt mieru un
remdēt slāpes. Ārēji šie jautājumi var
likties ļoti dziļi, kā Tuvo Austrumu akas,
bet tie ir tukši, ja neskar personīgi tevi. Tie,
protams, nav mazsvarīgi jautājumi, bet tie
nav primāri. Šāda veida diskursiem ir savs
laiks un sava vieta. Ar tādiem tematiem var
uzsākt sarunas, bet ne nobeigt.
Veids, kā Jēzus šo sievu vadīja pie
atklāsmes par dzīvo ūdeni, bija pravietisks
ieskats viņas dzīvē. Jūdu un samariešu
attiecību temats uz brīdi bija jānoliek malā,
jo tagad svarīga bija viņas dzīve. Jēzus
minēja faktus, kas viņai neglaimoja, bet šī
sieviete tos uzņēma ar pazemību, pat ar
prieku un pārsteigumu. Tam tiešām ir liela
nozīme – nevis, cik daudz tu zini, bet kā
uzņem to, ko Jēzus tev saka par tevi pašu.
No tā būs atkarīgs, kā šis dzīvais ūdens
plūdīs un vai slāpes tiks remdētas.
Manuprāt, redzot šo piemēru, ir vērts
uzdot sev un savām draudzēm divus
jautājumus: vai es regulāri ļauju Jēzum
runāt uz mani un vadīt sarunu tajā virzienā,
kur Viņš vēlas? Vai mana draudze pārstāv

to Jēzu, kurš uzdod arī neērtus jautājumus
saudzējošā vidē un veidā? Citiem vārdiem
sakot, vai draudzes vide veicina patiesu
atklāšanos Jēzum?
DUBĻU PROCEDŪRAS
“Viņš mani vada pie skaidra ūdens.” Man
šķiet, ka šajā tekstā lielākā atbilde, vismaz
man, ir ne tik daudz “skaidrs ūdens”, bet –
“Viņš mani vada”. Viņa vadība dažkārt var
nozīmēt arī ko citu, ka Viņš liek iet cauri
dubļiem. Dievs izvēlas arī to, kādā ceļā
mums jāiepazīst tīrā ūdens vērtība. Dieva
mīļotai tautai reiz jau bija šāds
piedzīvojums. Elkdievība Izraēlā reiz
sasniedza tādus apmērus, ka Dievs savu
tautu aizdzina Babilonijas gūstā, kas, kā
zināms, bija vēl pārsātinātāka ar elkiem.
Visu elku metropole. Israēlam bija jādzīvo
svešas tautas un svešu dievu vidū. Ja
gribat dubļus, tad te tie jums būs vēl
lielāki. Izbaudiet, līdz jums kļūst slikti no tā
visa, lai beidzot jūs sāktu saukt pēc tīra
ūdens. Ja Israēls ir dabīgais zars uz Dieva
koka un mēs, pagānu kristieši, uzpotētais
zars, vai gan Dievs nevarētu rīkoties līdzīgi
ar mums? Tad, kad pasaulīgums,
patērētāju sabiedrības elki un grēks mums
kļūst tuvāki par Dievu? Traģikomiski, bet
Eiropai tagad kļuvis izdevīgi atcerēties,
ka tā ir kristīga, lai gan pēdējā laikā
darījusi visu, lai cītīgi nozāģētu zaru, uz
kura sēžam un kas mūs uzturējis mierā un
pārticībā. Vērojot laiku, kurā dzīvojam,
redzam svešas tautas un svešus dievus
mūsu vidū – gan pašu, gan ievestos. Un
sapratīsim pareizi, svešas tautas nav mūsu
problēma, tā ir citur. Nevar nepamanīt to,
ka tā ir Dieva valoda, tā ir Viņa atbilde
iedomīgai sabiedrībai, kas dodas pretī
savai iznīcībai. Iespējams, vēl
neapjaušam, bet izskatās, ka Lielais Ārsts
mums izrakstījis dubļu procedūras –
sarežģītus laikus, kuros būs no jauna
jāatklāj, cik patīkami ir dzert no Evaņģēlija
un Kristus tuvuma. Kas zina, varbūt šīm
pārmaiņām beigās būs jāsaka paldies,
jo tās būs daudzus vedušas pie patiesas
ticības. Varbūt nesašutīsim, bet
priecāsimies, ka aiz visa tā stāv mūsu
Glābējs, kam rūp mūsu mūžīgā nākotne
vairāk, nekā mierīgā līdzsvarotā dzīve
šobrīd. Neviens process virs zemes nav
patvaļīga norise bez Dieva ziņas.
Tomēr pats svarīgākais jautājums ir par
mums pašiem un mūsu izvēlēm – slāpt un
dzert vai nē. Skaidra ūdens plūsma mūsos
ir uzticēšanās rezultāts Jēzum. Mums
vienmēr būs izvēle, vai uzticēties Viņam un
palikt sarunā, kā to darīja samariete, vai
aizbēgt no tās. Viņš vēlas, lai mēs slāptu
vēl vairāk, un darīs visu, lai to izraisītu.
Tāda ir Viņa mīlestība un rūpes.

Tas likās neiespējams ceļš...
SANDIS KAŽMIRS
BPI NEKLĀTIENES 2. KURSA STUDENTS

Intervija ar Guntaru Lašauri, Baltijas Pastorālā
institūta 1. kursa studentu.

Pastāsti par savu bērnību, par savu
ģimeni, kurā esi uzaudzis.
Esmu audzis trīs bērnu ģimenē. Man ir
četrus gadus jaunāks brālis Edgars un
septiņus gadus jaunāka māsa Kitija.
Bērnību pavadīju Vecpilī, kas atrodas
netālu no Durbes. Kad man bija desmit
gadu, mana ģimene pārcēlās dzīvot uz
Liepāju. Tas man bija liels šoks – no
laukiem pārcelties uz pilsētu. Vides maiņa
ietekmēja manu personību. Liepājā sāku
mācīties prestižajā 5. vidusskolā. Tur man
gāja grūti, bija problēmas pielāgoties
lielajam skolas kolektīvam. Lauku skoliņā
klasē bijām tikai astoņi skolēni, bet šeit –
ap trīsdesmit. Pēc kāda laika tētis ģimeni
pameta, un mani vecāki izšķīrās. Tas,
protams, ļoti ietekmēja mūsu ģimeni un
manu bērnību. Tas bija grūts periods, īpaši
mammai. Arī finansiāli piedzīvojām ļoti lielu
trūkumu. Atceros kādu reizi, kad skolā biju
spēlējis uz naudu un vinnējis kādus
divdesmit santīmus. Pa ceļam uz mājām
nopirku maizi par šo naudu, un mammai
toreiz bija asaras acīs. Kādu brīdi biju
uzņēmies apgādību par brāli un māsu
grūtajā situācijā, kurā bijām. Vēlāk manā
dzīvē ienāca patēvs.
Mana mamma ir ļoti viesmīlīga un
draudzīga. Viņa labprāt uzņem viesus,
mājas durvis vienmēr ir atvērtas. Arī mans
tēvs ir ļoti viesmīlīgs, viņš ir attiecību
cilvēks.

desmit gadus. Man bija nodrošinātas visas
sociālās garantijas, tas bija ļoti labs darbs.
Neko citu līdz šim neesmu darījis.
Nākot mācīties uz BPI, darbs armijā bija
jāatstāj.
Jā. Sākumā domāju, ka varbūt varētu abas
šīs lietas apvienot. Vēlāk sapratu, ka man
jānododas savam pašreizējam
aicinājumam, tāpēc armija jāatstāj pilnībā.
Kad tavā dzīvē bija pirmā saskarsme ar
garīgām lietām, kad sāki interesēties
par Dievu?
Atceros, man bija kādi seši gadi, jau
mācēju lasīt, un mamma man sacīja, lai
iemācos Tēvreizi. Es to iemācījos un
laukos skaļi skaitīju tā, lai dzird mana
vecmamma. Viņa no rīta mani paslavēja:
vai, kā Guntariņš to Tēvreizi skaitīja, tik
labs dēliņš! Tāda bija mana pirmā pieredze.

Tagad zinu, kāds katram
kristietim ir
pamatuzdevums – darīt
Dievu pazīstamu, darīt
cilvēkus par mācekļiem.
Katram ir sava vīzija, kā
viņš īsteno šo mērķi.

Kāda ir tava izglītība un kur esi
strādājis?

Pāris reizes esmu bijis svētdienskolā
Vecpilī, pēc tam mamma mūs svētkos
veda uz baznīcu. Mani nopietnie garīgie
meklējumi sākās, kad man bija sešpadsmit
gadu. Sākumā tie nebija kristietībā. Tā kā
mans tēvs nodarbojās ar austrumu cīņām,
viņš bija ļoti pārņemts ar austrumu
filozofiju, budismu, dzenbudismu. Arī uz
mani tas atstāja ietekmi. Atceros, man bija
sešpadsmitā dzimšanas diena, kad tēvs
man stāstīja, ka cilvēks var pamest savu
ķermeni, kaut kur aizceļot. Tas mani ļoti
aizrāva, gribēju to piedzīvot. Tā sākās mani
garīgie meklējumi. Sāku lasīt garīgo
literatūru, meklēju atbildes par dzīves jēgu,
par pēcnāves dzīvi. Dievs kaut kādā veidā
mani vadīja, jo pamazām mani garīgie
meklējumi aizveda pie Kristus.

Gribēju kļūt par policistu. Vidusskolā arī
mācījos par policistu, kārtībnieku.
Pabeidzot šo skolu, iestājos armijā
profesionālajā dienestā. Sākotnēji
pusgadu dienēju kājniekos Ādažos, tad
pieteicās mana pirmā meita, un es
pārcēlos uz jūras spēkiem, tuvāk savai
dzīvesvietai. Kopumā dienestā esmu bijis

Sākot no sešpadsmit gadu vecuma līdz
pat armijas laikam, kad sastapu Kristu, uz
dzīvi skatījos caur budistu prizmu. Auras,
astrālie ceļojumi, čakras – manā galvā bija
liela putra. Visas tās lietas centos praktizēt,
man bija arī kādi piedzīvojumi, bet pilnībā
tas mani nepārņēma.

Kādas ir tavas attiecības ar brāli un
māsu?
Ar brāli man ir ļoti tuvas attiecības. Viņš ir
dedzīgs kristietis. Sākumā mēs gājām
kopā luterāņu baznīcā. Kad pārgāju uz
baptistu konfesiju, viņš – uz draudzi Dieva
mājas. Dzīvojam netālu viens no otra, kopā
kalpojam kristīgajos skautos. Ar māsu
kādu posmu dzīvē biju nedaudz
atsvešinājies, jo viņa ilgu laiku dzīvoja
Anglijā. Tagad viņa ir atgriezusies Latvijā,
un mūsu attiecības atjaunojušās. Arī viņa ir
kristiete.

Kā tu ar Viņu sastapies?

Guntars Lašauri

Vienu no smagākajiem dzīves posmiem
piedzīvoju pēc kādiem četriem dienestā
pavadītiem gadiem, kad man bija
divdesmit trīs. Tajā laikā biju aizrāvies ar
dažādām kaitīgām, atkarību izraisošām
vielām. Biju sācis attiecības ar sievieti,
man bija piedzimis bērns – meitiņa. Vienu
rītu pamodos un teicu: „Dievs, ja Tu esi,
tad palīdzi man tikt no tā visa ārā, jo pats
es to nevaru.” Sekoja kāds gadījums, kad
braucu uz Grobiņu pēc briketēm un ceļā
paņēmu stopētāju. Mans pasažieris – Jānis
Polis no organizācijas Jaunatne ar misiju –
nākamo desmit kilometru laikā, kurus
mērojām kopā, pasludināja man
evaņģēliju. Tas mani pārsteidza, parādīja
izeju no situācijas, kurā atrados. Ieguvu
cerību, ka Kristus var mani atbrīvot.
Kas tavā dzīvē notika tālāk?
Pēc tās sarunas Jānis ar mani uzturēja
kontaktu. Viņš nāca pie mums ar Inu
ciemos, mācekļoja mūs. Pēc tam viņš
devās misijā uz Buenosairesu. Viņa
aizbraukšana lika mums domāt, ko darīt
tālāk, kura būs tā baznīca, kur iesim.
Pirmais, ko sapratām ar Inu, ka mums
vajag sakārtot attiecības – apprecēties. Inu
biju bildinājis Trīsvienības luterāņu
baznīcā, tāpēc domāju, ka tā varētu būt arī
mūsu draudze. Es gan izstaigāju vairākas
baznīcas Liepājā, bet izvēlējos šo draudzi.
Mēs izgājām iesvētes mācību, tikām tur
kristīti, salaulājāmies, un tur es sāku aktīvi
kalpot.
Vēlāk tavs ceļš aizveda pie baptistiem.
Tas notika pamazām. Ļoti aktīvi lasīju
Bībeli un redzēju, ka manā izpratnē kādas
lietas nesakrīt ar Dieva Vārdu. Visgrūtāk
man bija pieņemt bērnu kristību. Kad
mums piedzima otrais bērns Samuēls,
mācītājs mūs skubināja viņu kristīt, bet
mana pārliecība bija, ka bērnam pašam
jāpieņem lēmums. Tad bija periods, kad
sapratām, mums jāiet uz citu draudzi.
baptistu vēstnesis 3

Mēs ar sievu par to lūdzām un gavējām.
Sieva redzēja sapni, kurā mācītājs viņai
saka, ka mums jāiet uz Nācaretes baptistu
draudzi. Sekojot šim norādījumam, tur arī
devāmies. Tādā veidā mūsu ceļš aizveda
līdz Nācaretes draudzei. Tā manai ģimenei
bijusi par lielu svētību. Mēs daudz esam
ieguvuši no šīs draudzes. Brāļus un
māsas, kas bijuši par atbalstu grūtos
dzīves brīžos. Draudzē iemācījos, kā vadīt.
Dievam bija savi plāni, – interesantā veidā
Viņš mūs sauca ārā no šīs draudzes.
Tagad esam Karostas kopienā. Redzu, ka
Dievam ir kādi lielāki plāni manai dzīvei –
būt ne tikai vienkāršam draudzes loceklim,
bet būt vadītājam.
Kā uzzināji, ka ir tāds BPI, un kā saprati,
ka jānāk šeit mācīties?
Par BPI uzzināju no Andreja Goloborodko.
Mārcis Dejus bija uzaicinājis viņu un mani
organizēt pārgājienu jauniešiem, uz kuru
beigās gan pats netiku. Sākām runāt par
studijām. Andrejs pastāstīja, ka viņš studē
BPI. Sāku viņam par to jautāt, un mani tas
ļoti ieinteresēja.
Tāds nopietnāks impulss bija, kad Mārcis
mani uzaicināja piedalīties misijā kopā ar
BPI studentiem, kuri nedēļu bija Liepājā.
Sapratu to, ka tiem, kas studē, ir labas
zināšanas. Esošie studenti arī reklamēja
savu skolu, un katram bija savs stāsts par
to, kā viņš šajā skolā nonācis.
Biju arī LBDS Reģionālajā tikšanās reizē
Liepājā, kad bīskaps Pēteris Sproģis
aicināja uz BPI atvērto durvju dienu,
bet neuzdrošinājos uz to aizbraukt. Ļoti
gribēju, bet domāju: nē, vēl nav īstais
laiks, neesmu tam gatavs. Sāku pie sevis

Baltijas Pastorālā
Pastorālās kalpošanas
Atvērto durvju

domāt, ko es vispār esmu iedomājies,
kāds BPI? Tobrīd tas likās neiespējams
ceļš. Arī mācītājs sacīja, ka uz atvērto
durvju dienu var braukt tikai tad, ja saprot,
kāpēc brauc, nevis – tāpat vien. Dievs jau
strādāja pie manis, bet es neuzdrošinājos
aizbraukt.
Kā tomēr izšķīries iet uz BPI, vai bija
kādi cilvēki, kas deva to izšķirošo
grūdienu?
Ceļš līdz BPI bija interesants. Patiesībā
Dievs parādīja, ka tas ir Viņš, kurš aicina.
Kādā brīdī pamanīju, ka savu ticību esmu
uzbūvējis uz citiem cilvēkiem. Biju
iedomājies, ka mācītājs mani aicinās, ka
viņš mani sūtīs, ka draudze mani atbalstīs.
Bet notika savādāk.
Daudz domāju par BPI, bet īsti neredzēju
risinājumu, iespēju te mācīties. Es lūgšanā
teicu: „Dievs, ja tas ir Tavs prāts, tad kārto
Tu, jo es pats nekādus variantus neredzu.
Man bija savs plāns, kā to biju iedomājies,
bet mans plāns pilnībā izgāzās. Tad sākās
Dieva plāns. Dievs aizveda mūs uz
Karostas kopienu, un tad vienā brīdī sajutu
– jā, šis ir īstais laiks. Saņēmu aicinājumu,
kā Dievs man bija sacījis, ka Viņš mani
sauks ārā no armijas. Šo saucienu
saņēmu, kad mēs ar Karostas kopienu
bijām ceļojumā uz Franciju. Tas notika
Tezē kopienā. Klusuma brīdī, kurā bija
jāpārdomā Raksti, Dievs mani uzrunāja ar
vārdiem no Jesajas 43. nodaļas.
Tad man bija otrs jautājums: „Dievs, kur
man jāiet?” Stāstīju savai sievai, kā Dievs
mani uzrunājis, un arī viņai bija tikai viens
jautājums – ko tālāk?

Sapratu, ka esmu paklausījis Dievam,
izgājis no armijas, un
tagad gribu mācīties.
Par to runāju ar Tomu,
kurš jau bija pieteicies
mācībām BPI, arī ar
Mārci. Karostas draudzē
vēl nebiju īpaši ilgu laiku,
Mārcis mani vēl kārtīgi
nepazina. Viņš man
piedāvāja vairākus
variantus, taču, redzot to
institūta
nemieru, kas bija manī,
viņš man ieteica parunāt
programmas
ar Kasparu Šternu. Biju
uz pārrunām ar Kasparu,
diena
un tad jau viss notika.

Sestdien, 2016. gada 2. aprīlī,
plkst. 10.00 – 16.00
Vairāk informācijas un pieteikšanās:
bpi@lbds.lv, www.bpiriga.lv,
27702029
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Mācībās pagājis jau
gandrīz pusgads, kas ir
tas, ko esi ieguvis šajā
laikā?
Informācijas ir ļoti daudz,
pamazām krājas arī
pieredze. Domāju, ka
vislielākais, ko esmu
ieguvis, ir tas, ka
stiprināts tiek mans
aicinājums, tas top
konkrētāks. Tagad zinu,
kāds katram kristietim ir
pamatmērķis,

pamatuzdevums, tas ir – darīt Dievu
pazīstamu, darīt cilvēkus par mācekļiem.
Un tas nemainās atkarībā no tā, kurā vietā
esi. Esmu sapratis, ka ikvienam cilvēkam ir
sava vīzija, kā viņš īsteno šo mērķi. BPI
palīdz man ieraudzīt manas dāvanas, ar
kurām varu īstenot šo mērķi – darīt Dievu
pazīstamu. BPI parāda man to, kas es
esmu, pirmkārt, caur mentoringu, kas man
ir milzīgs ieguvums. Tas palīdz man
saprast savas vājās un stiprās puses.
Liels ieguvums, esot BPI, ir dzīve kopienā,
attiecību veidošana ar citiem studentiem.
Protams, arī lektori, kas brauc no
ārzemēm. Ļoti iedrošina bīskapa sacītais.
Viņš vienmēr pasaka ko iedrošinošu, viņš
prot no jauna izaicināt.
Tev kādreiz ir piezadzies šaubu brīdis,
vai esi izdarījis pareizo izvēli?
Pirms nācu uz BPI, man bija jautājumi, vai
tas ir īstais ceļš, un Dievs to apstiprināja ar
savu Vārdu Mateja 5:13, kur teikts, ka
mums jābūt par zemes sāli. Sapratu, ka šis
ir īstais ceļš man, un manī ienāca miers.
Vai tev ir kādas domas, kas būs tad, kad
pabeigsi BPI, varbūt kāda vīzija?
Vislielākais sapnis, vīzija man ir dibināt
draudzi, bet tas liekas tik tāls,
neaizsniedzams mērķis, par ko pat skaļi
negribas runāt. Esmu atvērts Dievam. Ja
Viņš mani sauks un aicinās uz ko citu, es
vienkārši atsaukšos un paklausīšu. Esmu
caur BPI satvēris savu pamatmērķi un
satveru vēl vairāk savu identitāti Kristū.
Tas lielākais, ko darīt pēc mācībām, būtu
dibināt draudzi vai arī būt par sludinātāju
kādā draudzē.
Tu esi prom no mājām, tev ir divi bērni,
pavasarī gaidāt trešo. Kā sieva skatās
uz to, ko dari?
Patiesībā viņai ir visgrūtāk, jo viņa pašlaik
iznes vislielāko smagumu. Viņa rūpējas
par diviem bērniem, ved viņus uz skolu,
dārziņu, kurina krāsnis, dara visus mājas
darbus, ved suni pastaigās. Esmu viņai
bezgala pateicīgs. Ja sieva nebūtu ar mani
vienā prātā, es nekad neparakstītos uz
kaut ko tādu. Saprotu, ja Dievs aicina
vienu, tad Viņš aicina arī otru. Es
piedzīvoju un redzu to, ka sieva mani
atbalsta ar abām rokām. Domāju, ka viņai
pienākas vislielākā pateicība aiz Dieva par
to, kas notiek manā dzīvē.
Kur saņem enerģiju, kā atpūties?
Brīvo laiku cenšos pavadīt ar ģimeni.
Man patīk skriet. Cenšos tagad atsākt
skriešanu, jo bīskaps mūs izaicinājis uz
desmit kilometru skrējienu. Viennozīmīgi
Dieva Vārds un personīgais laiks ar Viņu ir
tas, kas mani uzpilda, dod spēku un
iedrošina.
Ko lasītāji var aizlūgt par tevi?
Mēs ar sievu esam trešā bērniņa gaidībās.
Dzemdības paredzētas marta mēnesī. Par
to noteikti var aizlūgt. Un arī var aizlūgt par
to, lai Dievs turpina gādāt finanses.

DACE CĪRULE
LIMBAŽU BAPTISTU DRAUDZE

Doties vai palikt mājās?

Kaut arī pieteicos braukt uz reģionālo tikšanos Cēsīs,
tomēr daudz domāju – doties vai palikt labāk mājās.
Jutos nogurusi pēc nedēļas darbiem un problēmām,
tik maz biju mājās, tik daudz vēl darāma, un gribējās arī
atpūsties. Prātā neviļus zagās domas: „Bet vai tas būs tā
vērts? Vai tikai izniekota diena?” Tomēr, neskatoties uz
visu, jautāju Dievam pēc Viņa gribas.
Šķiet, ka manu uzticību Dievs „atalgoja” vēl pirms
ierašanās Cēsīs. Brīnišķie ziemas skati caur aizsalušo
mašīnas logu rosināja dziļu pateicību sirdī par Dieva
varenību un Viņa darbu.
Kaspara Šterna iesākumā teiktais lika aizdomāties:
„Dievs ne vien ir radījis visu, ko redzu, bet Viņš ir radījis arī
mani un piešķīris man neizsakāmu vērtību. Cik nopietni es
izturos pret to aicinājumu, kuru Dievs man ir devis?
Vai Viņš mani aicina uz ko vēl vairāk? Varbūt ko jaunu?”
Bīskaps Pēteris Sproģis, savukārt, pastāstīja par
sadarbības iespējām ar Oklahomas Baptistu draudžu
savienību. Tas bija aicinājums ikvienai draudzei domāt par
savām draudzes vajadzībām un kalpošanas iespējām un
resursiem, kas nepieciešami šo mērķu realizēšanai, un kā
kristieši no Oklahomas varētu palīdzēt. Šie projekti var būt
visdažādākie – svētdienskolas telpu izveide, ierakstu
studijas izveide, vasaras nometņu rīkošana, konkrētas
kalpošanas iespējas vietējiem cilvēkiem u.c. Kaspars
Šterns aicināja domāt par projektu kā vienreizēju iespēju,
kur Oklahomas kristieši var pievienoties un palīdzēt un
kuru pati draudze var turpināt, lai kalpotu apkārtnes
cilvēkiem, lai stiprinātu draudzi.
Tāpat arī bija vērtīgs laiks, ko kopīgi kā draudze
pavadījām pārrunājot, kas mums ir nepieciešams. Bija ļoti
skaidra Limbažu baptistu draudzes vajadzība –
svētdienskolas telpu izveide, par to jau mēs labu laiku
domājām. Bet tik pat svarīgi mums bija pārrunāt, ka telpas
KĀRLIS DEKSNIS
LIEPĀJAS PĀVILA DRAUDZE

Reģionālā tikšanās Cēsīs

neatrisinās problēmu, mums arī jādomā par svētdienskolas skolotājiem:
kas varētu būt skolotāji, kā mēs viņus apmācīsim, kā viņiem
palīdzēsim? Tas bija tā vērts.
Un kā es varēju piemirst, ka reģionālās tikšanās laikā var satikt draugus
no citām draudzēm, iepazīties ar jauniem cilvēkiem?! Tas ir laiks, kad
satikt nozaru pārstāvjus un uzzināt par to, kas notiek citās draudzēs,
uzzināt noderīgu informāciju, gūt jaunu iedrošinājumu. Kad bīskaps
Pēteris Sproģis runāja par talantiem un to, ka Dievs mums katram ir ko
uzticējis un mēs katrs varam dot savu ieguldījumu, neapzināti
paskatījos uz citiem zālē. Kaut bija tikai daži no katras draudzes, kopā
mēs bijām tik daudz. Tas neviļus atgādināja Bila Haibelsa vārdus:
„Vietējā draudze ir pasaules cerība.” Nav svarīgi, vai liela vai maza
draudze – Ainažos, Mazsalacā, Cēsīs vai jebkurā citā vietā – mēs
atstarojam Kristus gaismu un spīdam pat vistumšākajā naktī!
Palikt mājās vai doties uz reģionālo tikšanos? Gan kādu citu rītu
izgulēšos, arī tie darbi nekur jau nepazudīs… Man šī bija ļoti vērtīga
diena!

Reģionālā tikšanās Liepājā

6. februārī Liepājas baptistu Pāvila draudzē norisinājās
LBDS reģionālā tikšanās, vienkopus sapulcinot
daudzus Kurzemes baptistu draudžu pārstāvjus.
Bīskaps Pēteris Sproģis un bīskapa vietnieks jaunu
draudžu dibināšanā Kaspars Šterns aicināja draudzes
uz sadarbību ar Oklahomas (ASV) Dienvidbaptistu
savienību, lai realizētu lielākus vai mazākus projektus
Latvijas draudzēs, kurus līdz šim nav izdevies paveikt,
iespējams, nepietiekamu finanšu resursu dēļ.
Sadaloties grupās, katra draudze domāja par
projektiem, ko varētu realizēt tieši savas draudzes
ietvaros. Kāda no draudzēm saskata iespēju baznīcas
teritorijā izbūvēt futbola laukumu, radot iespēju tās
apkārtnē dzīvojošiem jauniešiem regulāri organizēt
sacensības un draudzei liecināt viņiem par Dievu.
Cita draudze savukārt domā par nometņu
organizēšanu, bet vēl kāda draudze vēlas iegādāties
ēku, kur pulcēties un noturēt dievkalpojumus. Ideju ir
daudz. Kāda no tām, iespējams, realizēsies ar
Oklahomas kristiešu atbalstu.
Bīskaps, uzrunājot klātesošos, aicināja uzņemties
atbildību un rīkoties, norādot, ka cilvēkam raksturīgi
pie savas neizdarības vainot apstākļus un citus
cilvēkus. “Iespējams, tavas dzīves lielākās pārmaiņas
slēpjas lēmumā pārstāt vainot citus”, viņš saka. Citu
vainošana ir kā daļa no pirmatnējā grēka, ko esam

Reģionālā tikšanās Liepājā

mantojuši no Ādama un Ievas laikiem. Tas degradē un saindē
cilvēkus. Viņš pieminēja Jēzus līdzību par talantiem (Mat. 25:15),
atgādinot, ka mums katram Dievs ir devis Gara dāvanu, lai tā nestu
svētību. Ja kāds apgalvo, ka viņam nav tādu iespēju kā citiem, tad šim
cilvēkam ir jāatgriežas tajā punktā, kur viņš ir apracis savu talantu
(dāvanu). Oklahomas un Latvijas draudžu sadarbība ir vērtīga iespēja,
kurā izpausties katram cilvēkam, lietojot Dieva dotās garīgās dāvanas.
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ESTERE ROZE
SVĒTDIENSKOLU
APVIENĪBAS VADĪTĀJA

Mīli Dievu un savu tuvāko

Mēs esam mīlēti. Un tiekam aicināti mīlēt – Dievu un savu tuvāko. Mīlēt ar visu savu sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu.
Viens no veidiem, kā izpaužas mīlestība, ir kalpošana. Vairāki simti cilvēku mūsu draudzēs mīlestību uz Dievu un savu tuvāko parāda,
kalpojot bērniem un viņu ģimenēm. 30. janvārī svētdienskolotāji no visas Latvijas bija pulcējušies uz Gadskārtējo pārskata konferenci
– lai pateiktos Dievam par Viņa mīlestību un kalpošanas iespējām pagājušajā gadā, uzzinātu par 2016. gadā plānoto, svinētu BPI
Timoteja skolas izlaidumu un gūtu jaunas idejas, kā Dieva mīlestību palīdzēt piedzīvot bērniem.
Konferencē par kalpošanu Svētdienskolu
apvienības padomē pateicāmies Elzai
Rozei, kas Svētdienskolu apvienības darbā
pašaizliedzīgi kalpojusi jau kopš 1990.
gada, un līdzšinējai SA padomes sekretārei
Zilgmai Atvarai. Iepazināmies ar jaunajām
SA padomes loceklēm – Tabitu Ašnevicu
(Rīgas Vīlandes draudze) un Inesi Komelu
(Rīgas Golgātas draudze).
LBDS bīskaps Pēteris Sproģis aizlūdza par
SA padomes darbu, sveica Timoteja skolas
absolventus, kā arī uzrunāja
konferences dalībniekus,
aicinādams pārdomāt savas
kalpošanas mērķi. Pētījumi
liecina, ka laimīgāki ir tie
cilvēki, kas praktizē
paškontroli un kam ir
veselīgas attiecības ar
citiem cilvēkiem. Lai bērns
pieaudzis būtu laimīgs,
viņam nepieciešams mīlēt
Dievu un cilvēkus – saprast
paškontroles nozīmi un
attiecību nozīmi.

Sludinātājs un aitkopis Valters
Mitāns pavēra jaunu skatu uz
23. psalma izpratni. Pēc
lekcijas un daudziem
paskaidrojošiem piemēriem
no dzīves dalībniekiem bija
iespēja četrās darbnīcās
piedzīvot dažādas metodes,
kā šo psalmu palīdzēt izprast
un piedzīvot bērniem.
Dalībnieki rakstīja savu 23.
psalma variantu, darināja
rokassprādzes, piedalījās klusuma vingrinājumā un piedzīvoja
dinamiskās pauzes. Darbnīcas vadīja SA padomes locekles.
Konferences laikā svinējām BPI Timoteja skolas 2. izlaidumu. Prieks par
katru, kas mācījies, mīlēdams Dievu un vēlēdamies Viņa mīlestībā kalpot
bērniem. Sveicam (1. rindā) Svetlanu Dronku (Viesīte), Evu Gotfridsoni
(Kuldīga, draudze “King of Glory”), Eviju Riņķi (Cēsis), Ingu Siseni
(Priekule), Ivetu Kopelu (Rēzekne), Mārīti Siseni (Priekule), (2. rindā)
Antonu Jablonski (Ķemeri), Dzintru Cīruli (Tukums), Ilzi Liniņu (Viesīte /
Mateja draudze), Ingu Plūmīti (Ogre), Mārīti Balacku (Ventspils), (3. rindā)
Aiju Ēci (Rīga, Āgenskalna draudze), Lāsmu Kozlovsku (Rīga, Mateja
draudze), Lauru Kļaviņu (Rīga, Mateja draudze). Sveicam arī Anitu
Nagaini (Rīga, Mateja draudze) un Inesi Treieri (Ogre)!

Sveiciens no visiem konferences dalībniekiem! Esam
pateicīgi par iespēju kopā kalpot, atbalstīt citam citu un
piedalīties tajos darbos, kurus Dievs, mūs mīlēdams, jau
iepriekš mums sagatavojis. Lai mūsu mīlestība atklājas
visā, ko darām – kalpošanā draudzē, kā arī tajās
iespējās, kas mums kopā dotas – bērnu Sporta dienās
un Dziesmu dienā, Skolotāju nometnē un konferencēs,
vasaras projektos, e-žurnālā “Labas Ziņas Bērniem” un
skolotāju vēstulēs. Lai tā neaprobežojas ar svētdienas
nodarbību, bet aizsniedz bērnus viņu ikdienā, uzrunā
ģimenes. Lai piedzīvojam to, ka cilvēki mūsu pilsētās un
ciemos saka: “Mēs iesim ar jums, jo dzirdējām, ka Dievs
ir ar jums.” (Caharijas 8:23)
Paldies katram, kas aizlūdz, iedrošina un atbalsta Svētdienskolu apvienības darbu! Paldies draudzēm un individuālajiem ziedotājiem,
kas iepriekšējā gadā atbalstījuši finansiāli!
Lai uzzinātu par Svētdienskolu apvienības aktualitātēm, lūdzam sekot līdzi informācijai Facebook lapā “LBDS Svētdienskolu
apvienība”, kā arī reģistrēties saņemt jaunumus elektroniski. Tas izdarāms www.lbds.lv, sadaļā “Ziņas e-pastā”, turpat iespējams arī
pieteikties e-žurnāla “Labas Ziņas Bērniem” saņemšanai.
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LBDS Kongress 2016
UZMANĪBU!
Ir mainīta Kongresa norises vieta! Kongress notiks Rīgas Mateja baptistu draudzes dievnamā, Matīsa ielā 50B.

LBDS KONGRESS 2016
SESTDIEN, 21. maijā

DELEGĀTU UN VIESU
IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA

PIETEIKŠANĀS

Aprēķini jāizdara, ņemot vērā draudzes
locekļu skaitu uz 2016. gada 1. janvāri:

Lūdzam Kongresa delegātu un viesu
sarakstu (VĀRDS, UZVĀRDS, DZIMŠANAS
GADS, TĀLRUNIS, E-PASTS, DRAUDZE,
STATUSS) ar draudzes vadītāju parakstiem
sūtīt uz LBDS, Lāčplēša ielā 37, Rīga,
LV-1011, vai uz e-pastu: kanceleja@lbds.lv

Termiņš: līdz 18. aprīlim
DALĪBAS MAKSA
Dalības maksa draudzēm 50 km rādiusā
no Rīgas ir 15 EUR, virs 50 km 10 EUR.
Lūdzam iemaksāt LBDS bankas kontā līdz
1. maijam.
Latvijas Baptistu draudžu savienība,
Reģ. nr. 90000085765
SEB banka, LV03UNLA0002000701314 vai
Swedbanka, LV11HABA0551025781934
Norāde: Kongresa dalībnieku iemaksas par
(draudzes nosaukums), pārstāvju skaits.

IGORS RAUTMANIS
SĀC KOMANDAS KOORDINATORS

Papildus tam mēs esam palīdzējuši
Igaunijā izveidot komandu, kura brauca
pie mums mācīties. Janvāra beigās SĀC
savu darbību uzsākusi arī Lietuvā, janvāra
beigās mēs uzsākām darbu ar Kauņas
baptistu draudzi.
Izvērtēšanas un mentorēšanas procesu
šajā gadā turpināsim ar 3 – 4 Latvijas
draudzēm.
SĀC misija: palīdzēt draudzēm kļūt
veselīgākām – tas ir, vairāk
kristocentriskām, pavairoties spējīgām un
misionālām. Centrs kalpo visām
kristīgajām konfesijām Latvijā un Baltijas
reģionā.
Mūsu 3 darbības virzieni / uzdevumi:

- draudžu izvērtēšana un mentorings;
- draudžu apmācība un atbalsts
draudžu padomēm.

• ja draudzes locekļu skaits ir lielāks par
50, tad no katriem pilniem 50 – jāievēl
1 delegāts; no atlikuma, kas ir 25 un
vairāk, – vēl 1 delegāts;
• papildus no katras draudzes, neatkarīgi
no draudzes locekļu skaita, – vēl
1 delegāts;
• kongresā laicīgi pieteikto viesu skaits
netiek ierobežots.
Priekšlikumi par Kongresa darba kārtībā
iekļautajiem jautājumiem iesniedzami
LBDS Padomei rakstiskā veidā līdz šī gada
21. martam.

IELŪGUMS
Kongresā īpaši aicināti piedalīties LBDS
pensionētie garīdznieki un garīdznieku

LBDS aicina piedalīties Kongresā viesa
statusā tos garīdzniekus, kuri dotajā brīdī
nekalpo konkrētā draudzē, un jaundibināmo
draudžu pārstāvjus.
Pēc Kongresa visi dalībnieki tiek aicināti
uz mūziklu, kas norisināsies turpat Rīgas
Mateja dievnamā. Daži neaizmirstami
fakti no mūsu draudžu vēstures, mūsu
vērtības, visnotaļ veiksmīgi un ne tik
slavējami notikumi muzikāli dramatiskajā
vēstījumā “Baptisti”.
Pirmo reizi mūzikls atskaņots
pagājušajā gadā Cēsīs, Latvijas baptistu
VIII Dziesmu svētku ieskaņā.
Dramatizējuma autore un režisore
Kristīne Klētniece-Sika. Diriģenti Jānis
Ansons un Māris Dravnieks.
Muzicē Bērnu un jauniešu muzikālās
kustības “Būsim kopā” orķestris, vokālā
grupa, solisti un Mateja draudzes
apvienotais koris.

Draudžu stratēģiskās
attīstības centrs – SĀC

SĀC savu darbību uzsāka 2013. gadā.
Kopš tā laika mēs esam strādājuši ar
Grobiņas, Priekules, Pāvila, Ciānas,
Āgenskalna, Mateja, Limbažu, Mazsalacas
baptistu draudzēm, kā arī ar Jēzus
Evaņģēliski luterisko draudzi un Latvijas
Kristīgo studentu brālību.

- stratēģiskas partnerattiecības;

• ja draudzes locekļu skaits ir mazāks par
50 – jāievēl 1 delegāts;

atraitnes, kam LBDS sedz dalības maksu.

Darbs ar draudžu
padomēm ir jauns
virziens SĀC centra
darbībā.
Ar šo gadu mēs
paplašinām SĀC centra
darbību. Bez izvērtēšanas
un mentoringa procesa,
ko līdz šim esam veikuši,
mēs sāksim darbu ar
draudžu padomēm. Tas ir
svarīgi, jo:
- draudžu padomes ir
atbildīgas par draudzes
virzību, pieņem lēmumus,
kas ietekmē draudzi ne
tikai šodien, bet arī ilgtermiņā;
- draudzes padomes uzdevums ir
pārraudzīt, pārvaldīt uzticēto un darīt to
atbilstoši tam mērķim, kuru Kristus ir devis
draudzei;
- pārvaldīt nozīmē vadīt, pieņemt lēmumus
un meklēt Dieva vadību. Tās ir prasmes, ar
kurām neviens no mums nepiedzimst, līdz
ar to tās ir jāapgūst.
Ievēlot draudzes locekli padomē, viņš
automātiski nepārmanto šīs prasmes.
Ikvienam no mums, kas strādājam

SĀC komanda

dažādās profesijās, vadām dažādas
kalpošanas, ir nepieciešama apmācība
par pārvaldīšanu – Bībeliska un praktiska,
jo mums tiks atprasīts, ko un kā mēs esam
izmantojuši to, kas mums uzticēts (Mateja
ev. 25:14-30).
NĀKAMIE SOĻI JEB PLĀNI
ŠĀDA VEIDA APMĀCĪBAS
IEDZĪVINĀŠANĀ
No 8.–9. aprīlim mēs apmācām Priekules
un Ogres draudžu padomes. Šo apmācību
laikā mēs izmēģināsim un Latvijas
situācijai pielāgosim apmācību materiālu
baptistu vēstnesis 7

draudžu padomēm, kuru vēlāk varēs
izmantot mūsu draudzēs.
Šīs apmācības laikā arī pārējie SĀC
komandas dalībnieki apgūs šo materiālu,
lai varētu palīdzēt arī citām draudzēm iziet
cauri apmācībai un tās pielietojumam.
16. aprīlī mēs organizēsim apmācību
semināru draudžu padomēm ar Phillip
Trimble draudzes padomes

LĪVA FOKROTE
BPI PASTORĀLĀS KALPOŠANAS
PROGRAMMAS VADĪTĀJA

priekšsēdētāju un Jeff Allen /Senior Pastor
Faith Community/ (ASV) līdzdalību, kuri
dalīsies savā draudžu vadīšanas pieredzē.
Draudžu padomēm būs iespēja iepazīties
ar apmācības materiālu. Intervēsim
pārstāvjus no Priekules un Ogres draudžu
padomēm, lai iegūtu pirmo priekšstatu
par apmācību.

Semināra laikā padomes varēs izvērtēt
savu kalpošanu un identificēt nākamos
izaugsmes soļus.
Mēs vēlamies radīt vidi un telpu, kur mēs
varam apstāties un ļaut tam Kungam tīrīt
vīna koku, lai tas nestu vairāk augļu (Jāņa
ev. 15).

“Ganības” – vieta,
kur piedzīvot kaut ko lielāku

Jau vairākas vasaras nometņu vieta “Ganības” Užavā kalpo
kristīgu un labdarības pasākumu un nometņu vajadzībām. To
ir iecienījušas LBDS draudzes, apvienības un nozares, kā arī
domubiedru grupas, kas vēlas kalpot citiem cilvēkiem, un
ģimenes un draugi, kas vēlas kopīgi atpūsties.

nozīmīgas attiecību veidošanā un jauniešu iepazīstināšanā ar
Evaņģēliju. “Te ir viss, kas nepieciešams – upe, ugunskura vieta,
teltis, dušas, virtuve, elektrība, nopļauta pļava, volejbola laukums,
istabiņas vadītājiem un pat superīgs tenisa korts un basketbola
laukums, kurš lietojams visu nakti!” saka Aldis.

Jau divus gadus “Ganībās” notikusi Rīgas Āgenskalna draudzes
Ģimeņu nometne “Brīnumzeme”. Kā stāsta nometnes
organizatori, iespēja dzīvot mājiņās un sagatavotās teltīs,
sadzīves apstākļi, kas ar katru gadu uzlabojas, sporta laukumi,
upes un jūras tuvums, laivu pieejamība – tas viss šo vietu dara
īpaši piemērotu tam, lai ģimenes būtu kopā visu nometnes laiku
dažādās aktivitātēs, savstarpēji iepazīstoties, un apbrīnā par
Dievu un Viņa darbiem.

Šī Aldim ir arī vieta, kur atgūties no ikdienā sakrātā saguruma,
apjukuma, trokšņa un atgūt “skaidru skatu uz savu Sapni”. Kā
viņš saka: “Te var sakrāt spēkus un vārda tiešajā nozīmē noķert
adrenalīnu. Svaigs gaiss, jūra, mežs, liedags, laivas, pelde,
pastaigas... Un kādas te dzīvo līdakas!” Noslēdzot Aldis piebilst:
““Ganības” kļūst par labāko vietu, ko zinu, kur piedzīvot ko lielāku
nekā mēs paši un mūsu ikdiena.”

“Lielie Jāņi”, LBDS Jaunatnes apvienības organizētā nometne,
šovasar šeit notiks otro reizi. Sludinātājs Kārlis Kārkliņš,
Jaunatnes apvienības vadītājs, stāsta, ka “Lielo Jāņu” mērķis ir
“dot iespēju cilvēkiem satikties un piedzīvot, ka esam daļa no
vienas lielas kustības. Veidojot “Lielos Jāņus”, piedomājam pie
tā, lai tā būtu vieta, kur katrs var paņemt līdzi savus radus,
draugus un kaimiņus, un dot iespēju viņiem dzirdēt Evaņģēliju”.
“Ganības”, kā viņš atzīst, ir piemērotas šiem mērķiem, turklāt
atrodas foršā vietā – apkārt pļavas, mežs, upe un pavisam netālu
arī jūra. “Pati nometņu vieta dod iespējas piedzīvot dažādību –
gan teltis un lauku burvība, gan modernā stikla zālīte un kamīns.
Protams, liels faktors ir arī darbinieku pretimnākošā attieksme,”
secina K. Kārkliņš.
Nometņu vieta “Ganības” arī tiek veidota kā bāzes vieta Baltijas
Pastorāla institūta izbraukuma semināriem un nometnēm, tai
skaitā BPI DRAFTS nometnēm, kas sekmīgi darbojas jau
daudzus gadus. Augusta vidū te ik gadu “salido” BPI Pastorālās
kalpošanas programmas studenti un absolventi ar savām
ģimenēm, lai kopīgi mācītos, atpūstos un atbalstītu viens otru
Dieva klātbūtnē.
Aldis Cimermanis, uzņēmuma “UPPE” vadītājs, uzskata, ka
“Ganības” ir vieta, kas ļauj kalpot citiem. To Aldis ir piedzīvojis,
kopā ar draugiem un domubiedriem šeit rīkojot nometnes
Lielplatones un Branku jauniešiem. Nometnes ir bijušas
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“Nometņu vieta “Ganības” ir veidota tā, lai pati spētu sevi uzturēt
un daudzus gadus kalpot draudzēm, kristīgām un labdarības
organizācijām,” saka bīskaps Pēteris Sproģis. “Esmu pateicīgs
daudziem draugiem, kuri ir palīdzējuši veidot “Ganības”, gan
ziedojot, gan organizējot nometnes un talkas. Daudzi ir vēlējušies
palikt anonīmi. Reizēm jābrīnās, cik daudz izdevies paveikt un kā
vienmēr atradušies cilvēki, kuri vēlējušies pielikt roku un ziedot
līdzekļus. Pašlaik šeit jau ir vairāk nekā 50 gultasvietu, kvalitatīva
virtuve, sporta laukums un kapelas ēka sapulcēm. Ticu, ka
“Ganības” kalpos daudzās paaudzēs par vietu, kur daudzi varēs
gūt iedvesmu, apmācību, atpūtu, spēku un padziļinātu ticību
turpmākai dzīvei un kalpošanai.”

Kandavnieki Ciānas draudzes gadasvētkos
JĀNIS ČIRKŠIS
LIEPĀJAS CIĀNAS DRAUDZE

Liepājā iestājusies reti balta, sniegiem bagāta ziema. 24. janvāra rītā
Ciānas baznīcas pagalmā ieripo vairākas automašīnas ar Kandavas
draudzes brāļiem un māsām viņu sludinātāja Oskara Jēgermaņa
vadībā. Augšas zālē norit Ciānas kora mēģinājums, lejā draudzes
lūgšanu brīdis, neliels jauniešu sarūpēts zviedru galds viesiem
blakus telpās. Lielajā zālē laicīgi aizdegtas sveces, starp svečturiem
draudzes māsas Ērikas Birzkopas sarūpēts krāšņs ziedu rotājums.
Kā vēlējums svētkos no draudzes kora izskan R. Paula un
J. Jaunsudrabiņa „Kā sniegi kalnu galotnēs, lai mūžam balti būtu
mēs”.
„No vēstures jāmācas, ne viņā jādzīvo” – atverot draudzes mājaslapu
un nedaudz ieskatoties Ciānas draudzes vēstures lappusēs, akcentē
draudzes mācītājs Andris Bite.
Pieci jauni cilvēki, ar trīs ģitārām un sintezatoru, ir Kandavas
draudzes slavēšanas-pielūgsmes grupa. Kandavnieki dziesmā
pārliecinoši pauž, ka Jēzū vien ir pestīšana un apliecina to, ka
„Tikai Tavā žēlastībā esmu glābts”. Kāds no mūziķiem vada sirsnīgu
lūgšanu. Anete Ābolkalna īsā uzrunā saka, ka nupat bijusi jauniešu
konferencē un no tās nes domu, ko grib vēlēt Ciānas draudzei, proti,
pastāvēt. Pastāvēt un reizē nebaidīties sabiedrībā būt atšķirīgiem.
Ciemiņu dziesma, kuros ir vārdi – Jēzu, Tavs Vārds ir kā medus, kas
saviļņo sirdi un pārmaiņas nes – ir lēnīgāka un mīlīgāka par pārējām
ansambļa dziesmām. Tā skar arī gados vecāku klausītāju sirdis un
visus sagatavo Vārdam, ko saka viesis, Kandavas un Jaunpils
draudžu sludinātājs Oskars Jēgermanis.
O. Jēgermanis sāk ar liecību par to, kā viņš, dziļos grēkos grimis vīrs,
kam grēku dēļ dzīve sākusi jukt un brukt, pirms 20 gadiem nācis pie
Kristus. Viesis stāsta par savu tālāko dzīves gājumu, kad sapratis, ka
tā ir Dieva griba, ka viņš kļūst par pilna laika kalpotāju draudzēs. Kad
negājis vairs maizes darbā, kādu laiku domājis, ka laiku nedrīkst
nosist, ka Dieva darbam jāvelta tikpat daudz laika, cik veltījis valsts

KRISTĪNE BALTA

J. Čirkšis, O. Jēgermanis, A. Bite

darbam. Atceras kādu rītu – sajutis nepieciešamību lūgt un gavēt, jo
kļuvis skaidrs, ka kalpošanai vajag Dieva svaidījumu. Es savā spēkā
varu daudz ko darīt, domājis O. Jēgermanis, bet darītais var būt bez
svētības, nekam nederīgs, nevajadzīgs. Dieva spēku un svaidījumu
vajag kaut vai, lai liecinātu radiem un kaimiņiem par Jēzu. Agrāk
domājis, ko tur liecināt, kas tad Latvijā nezina par Jēzu! Bet izrādās –
lielākā daļa cilvēku par Viņu neko nezina. “Ja nesaņemu no Viņa
spēku, nevaru kalpot,” saka O. Jēgermanis, un šo spēku un
svaidījumu kalpošanai novēl gan sev, gan arī kalpotājiem Ciānas
draudzē draudzes 113. dzimšanas dienā.
Par zīmīgo ciparu 113. Tik bieži šo ciparu redzam uz Neatliekamās
medicīniskās palīdzības automašīnām, kas steidzas palīgā cilvēkiem,
bieži vien glābt dzīvības. Lai mūsu jaunajā pastāvēšanas gadā
draudze ir vieta, kas norāda uz Glābēju un kur var sastapties ar
Glābēju, kurš mūs patiesi mīl un var mums palīdzēt!
Dievkalpojuma beigās čaklākajiem kalpotājiem kā pateicība un
mazs uzmanības apliecinājums tiek pasniegts smaržīgs rudzu
maizes kukulis ar vēlējumu Tas Kungs lai tevi svētī no Ciānas...
(Psalms 128:5a).

“Nāc! Piedalies! Iedvesmojies!”

Alfa kurss daudziem ir pazīstams kā mācību
forma kristietības iepazīšanai, taču ne
daudzi iedomājas par Alfu kā par misiju, kas
tā patiesībā arī ir, – lai ietu un sludinātu
Dievu pēc Jēzus pavēles.
Fonds “Alfa Latvija” saaicināja gan bijušos,
gan esošos un topošos Alfas kalpotājus uz
5. Alfas konferenci Latvijā. Tā norisinājās
divas dienas Āgenskalna baptistu baznīcā
Rīgā šī gada janvāra beigās. Konferencē bija
divas dalībnieku plūsmas – “Pirmā Alfa”,
kurā tikās tie, kas Alfa kursu vēlas savā
draudzē uzsākt, un “Kalpotāju konferences”
dalībnieki, kas ir jau ar pieredzi Alfas
organizēšanā un vēlējās iegūt stiprinājumu
un motivāciju darboties šinī misijas laukā arī
tālāk. Tā kā Alfa kurss ir ekumēnisks, tad uz
konferenci ieradās
katoļu, luterāņu,
baptistu un
Vasarsvētku
draudžu pārstāvji
no visas Latvijas.
Ievada apsveikumu
un uzrunu teica
LELB arhibīskaps
Jānis Vanags.

Lektori bija vairāki pazīstami kalpotāji un
pašmāju mācītāji – Rinalds Grants, Edgars
Mažis, priesteris Rihards Rasnacis, kā arī
Šveices baznīcas pārstāvji, kas ieradās, lai
mums kalpotu, vadīja lūgšanas un mācīja
par Svētā Gara dāvanām un to pielietojumu.
Konferencē izskanēja gan slavas dziesmas
Dievam, gan liecības un stāsti. Savā
pieredzē par piedzīvoto Alfa kursa laikā
dalījās publicists Otto Ozols un Ausma Ēce.
Īpašais šoreiz konferencē bija plašā
semināru izvēle un to atkārtošanās, lai katrs
konferences dalībnieks varētu izvēlēties sev
interesējošos un tos apmeklēt.
Konferences uzaicinājums izskanēja:
“Nāc! Piedalies! Iedvesmojies!”
Vairākās draudzēs pēc konferences šis
aicinājums ir radis piepildījumu, un nu
pirmais Alfa kurss būs arī Tukumā,
Kalnciemā, Talsu katoļu draudzē un Liepājā.
Dalībnieku atsauksmes:
Sarmīte no Ilūkstes: “Šīs divas dienas bija
patiesi vērtīgas ne tikai kalpošanai Alfā, bet
arī ikdienas izaugsmei... Jutos piepildīta un
kārtējo reizi pateicīga Dievam par Viņa
radošumu un spēju uzrunāt cilvēkus tik

dažādos veidos, par Viņa spēju būt priekš
katra un katrā, par Viņa lielo Mīlestību, kas
tik ļoti ceļ spārnos…”
Valdis no Rīgas: “Lieliski ir tas, ka ir iespēja
atsvaidzināt savas svešvalodu zināšanas.
Konferencē man patika klausīties pieredzes
stāstus par Dieva darbiem, kā arī slavēšanas
un pielūgsmes koncertu.”
Dagnija no Balviem: “Paldies par konferen
ci! Iedvesmota esmu atgriezusies mājās.”
Anna no Preiļiem: “Alfas konference notika
laikā, kad pašu draudzē rīkotais pirmais Alfa
kurss jau tuvojās noslēgumam un bija
vērojams arī neliels pagurums mūsu
komandā. Līdz ar to konference bija tieši
īstajā laikā, dāvājot jaunu elpu, degsmi,
idejas turpmākiem darbiem. Īpaši uzrunāja
un iedvesmoja jaunas iepazīšanās, sarunas
ar cilvēkiem no dažādām Latvijas vietām.”
Kristīne no Rundāles: “Es Alfas konferencē
ieguvu ne tikai Dieva mieru sirdī, ne tikai
Svētā Gara prieku, bet arī lielu, lielu
mīlestību no cilvēkiem – tiem, kas palīdzēja,
tiem, kas bija klāt, tiem, kas lūdza par mani,
un tiem, par kuriem es varēju lūgt!”
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Dibināta Latvijas Atbalsts Rēzeknes draudzei
Baptistu vēstures
biedrība
Mīļie brāļi un māsas Kristū!

Rēzeknes baptistu draudze ir neliela draudze pašā Latgales sirdī – Rēzeknē.
Draudzes ēka atrodas pilsētas centrā, blakus nesen izveidotam atpūtas parkam
un plaši pazīstamajai koncertzālei “Gors”.

KĀRLIS DEKSNIS
OĻEGS JERMOLĀJEVS

Uz svētdienas dievkalpojumiem sanākam 15-25 cilvēki. Piektdienās nākam
kopā, lai studētu Dieva Vārdu un izprastu Viņa gribu savai dzīvei.

19.gs ir dibinātas senākās baptistu vēstures
biedrības, kuru mērķis ir apzināt un pētīt baptistu
vēsturi atsevišķās pasaules valstīs vai draudžu
savienībās. Kā senākās starp tām varam minēt
Baptistu Vēstures biedrību (Baptist Historical
Society), kura pēta baptistu vēsturi Anglijā un Velsā,
kā arī Amerikas Baptistu vēstures biedrību
(American Baptist Historical Society).
2015. gada nogalē baptistu vēstures pētniecības
biedrībām pievienojās Latvijas Baptistu vēstures
biedrība (turpmāk tekstā – biedrība, vai – LBVB),
kuras mērķis ir apzināt, pētīt, uzkrāt un saglabāt
latviešu baptistu materiālo un nemateriālo
mantojumu Latvijā un ārzemēs.

Draudze jau vairākus gadus ir finansiāli un ar lūgšanām atbalstījusi bērnu
evaņģelizācijas darbu Rēzeknes novada Bērzgales pagastā. Diemžēl draudzes
nama sliktā stāvokļa dēļ (liels mitrums, pelējums, kas kaitīgs veselībai, aukstums
un telpu neatbilstība) draudzes svētdienskola uz laiku ir pārtraukusi darbu.

Latvijas baptistu vēstures pētniecību līdz šim veikuši
atsevišķi cilvēki – gan baptistu draudžu locekļi, gan
vēsturnieki, kuri savu pētījumu ietvaros ir
pieskārušies Latvijas baptistu vēstures jautājumiem.
Pateicoties viņu veikumam, ir apzināti un saglabāti
daudzi Latvijas baptistu vēstures avoti, kā arī veikti
pētījumi, publicētas publikācijas un izdotas
grāmatas. Uzkrātie baptistu vēstures avoti glabājas
gan Latvijas Valsts vēstures arhīvā, gan Latvijas
Valsts arhīvā, gan LBDS arhīvā, gan Jāņa Tervita
arhīvā Cēsīs, gan atsevišķu draudžu un personu
kolekcijās. Neskatoties uz līdz šim veikto apjomīgo
darbu, vēl ir daudz neizpētītu jautājumu, kuri gaida,
lai tiktu pienācīgi apskatīti. Ceram, ka ar biedrības
dibināšanu tiek atvērta jauna lapaspuse Latvijas
baptistu vēstures pētniecībā un tiks dots nozīmīgs
ieguldījums baptistu vēstures izpētē. LBVB ir vieta,
kur apvienoties un sadarboties visiem, kurus
interesē Latvijas baptistu vēsture. Iesaistīties
biedrības darbā ir aicinātas arī draudzes.

Draudzes ēka ir būvēta no betona blokiem un šobrīd atrodas kritiskā stāvoklī.
No pagraba nākošā mitruma (īpaši pavasaros, kad pārplūst draudzes ēkai
blakus esošā upe) un nepareizā jumta slīpuma dēļ, kā rezultātā ir sapuvusi
jumta konstrukcija un bojāts segums, sapulču zālē un svētdienskolas telpā
lietus un sniega kušanas laikā no griestiem pil ūdens, piesūcinot betona sienas
ar mitrumu un bojājot ne tikai tās, bet arī grīdu, kā arī uzturot telpās ļoti lielu
mitruma daudzumu. Draudze jau gadiem ir meklējusi risinājumus, kā novērst
problēmas, kas saistītas ar ēkas bēdīgo stāvokli, bet līdzekļu trūkuma dēļ
vienmēr ir nācies aprobežoties tikai ar seku likvidācijas ārkārtas pasākumiem, –
tīrot sniegu no jumta, pielabojot jumta segumu, tīrot no sienām pelējumu, veicot
kosmētiskus telpu un ārsienu remontus.
Dievs ir uzklausījis mūsu draudzes nemitīgās lūgšanas par mūsu draudzes
namu un pagājušajā, t.i. 2015. gadā, Rēzeknes baptistu draudze ir uzsākusi
sagatavošanos draudzes nama jumta nomaiņai. Ir veikti saskaņošanas darbi
pilsētas būvvaldē, izstrādāts jauns jumta projekts, kas izmaksāja aptuveni 1000
eiro. Ir iegādāti kokmateriāli jumta konstrukcijai 1750 eiro vērtībā un sarunāta
brigāde jumta nomaiņas darbu veikšanai. Mums vēl pietrūkst līdzekļi jumta
seguma materiālu iegādei. Plānotās izmaksas: 6 eiro/kvadrātmetrā , draudzes
nama jumta kopējā platība ir 225 kvadrātmetri. Tādējādi mums ir nepieciešami
vēl 1350 eiro.
Šie darbi draudzes namam ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu sanākt kopā regulāri gan
svētdienās, gan piektdienās uz Bībeles studijām; lai draudzes un pilsētas bērni
varētu apmeklēt svētdienskolu un nebūtu kauns aicināt uz dievnamu pilsētas
iedzīvotājus.
Tā kā mūsu saziedotie un līdz šim iekrātie līdzekļi ir izlietoti iepriekšminētajiem
ēkas jumta remonta sagatavošanās darbiem, mēs lūdzam LBDS draudzes
atbalstīt mūs, lai šos jumta nomaiņas darbus varētu pabeigt šī gada pavasara –
vasaras sezonā. Būsim pateicīgi par katru ziedojumu un jūsu lūgšanu atbalstu.

- kļūstot par LBVB biedru;

Mēs ticam, ka kopīgiem spēkiem ir iespējams paveikt daudz, un Dievs ir
apsolījis, ka ikviens, kurš dod, saņem Viņa svētību. Kristus ir teicis evaņģēlijā:
“Dodiet, tad jums taps dots: pilnu, saspaidītu, sakratītu un pārpārēm ejošu
mēru jums iedos jūsu klēpī.” (Lūk 6:38) Mēs vēlamies, lai, mums palīdzot, jūs
tiktu bagātīgi svētīti.

- informējot draudzes un sabiedrību par LBVB
mērķi, uzdevumiem un darbību;

Ja Dievs jūs uzrunā atbalstīt mūsu lielo vajadzību, tad lūdzam savu ziedojumu
mūsu draudzes jumta rekonstrukcijai sūtīt uz draudzes kontu:

- piedaloties Latvijas baptistu vēstures avotu
apzināšanā un apkopošanā;

Mūsu rekvizīti:
Rēzeknes baptistu draudze
Atbrīvošanas aleja 67, Rēzekne
Reģ. Nr. 99500001460
Swedbank
Konta nr.: LV 08HABA0551002725476
Pamatojums: Ziedojums draudzes jumta rekonstrukcijai

Ikviens indivīds vai draudze tiek aicināta iesaistīties
sekojošos veidos:

- piedaloties Latvijas baptistu vēstures
pētniecības projektos;
- piedaloties LBVB regulārajos pasākumos;
- ziedojot LBVB darbam.

Lai Dievs jūs visus bagātīgi svētī!
Latvijas Baptistu vēstures biedrība,

Draudzes priekšnieks Tālivaldis Kopels

Reģ. Nr. 40008245655,

Tel. 26300179; e-pasts: strautizs@inbox.lv

Banka: A/S Swedbank
LV65HABA0551041197463
Tuvāka informācija pieejama www.lbvn.lv vai
www.baptistuvesture.lv.

10 baptistu vēstnesis

Ēkai ir padomju laika plakanais piķa jumts, kurš
saviem spēkiem tika uzlabots un uzliktas nelielas
koka konstrukcijas un šīferis, lai izveidotu kaut
nelielu slīpumu ūdens notecei.

BĪBELES LASĪŠANAS UN
AIZLŪGŠANU KALENDĀRS

martam

1

2. Laiku 33; Marka 10:32-52
Pateiksimies Dievam par “Baptistu Vēstneša” 150. numuru!

2

2. Laiku 34; Marka 11:1-25
Lūgsim par Latvijas Baptistu draudžu savienību ar 88
draudzēm un 6502 locekļiem.

3
4
5

2. Laiku 35:1-19; Marka 11:26-33 un 12:1-12
Pateiksimies un lūgsim par Dundagas draudzi un
sludinātāju Andi Smelti.
2. Laiku 35:20-27; Marka 12:13-27
Lūgsim par Rēzeknes draudzi, lai būtu līdzekļi un izdotos
draudzes nama jumta atjaunošanas darbi.
2. Laiku 36; Marka 12:28-44
Lūgsim par Sporta dienu, kas šodien norisinās Ventspilī.
Par bērnu drošību un par patiesi priecīgu sadraudzību.
Svētdienskolu Sporta diena Ventspilī.

6

Ezras 1; Marka 13:1-31
Atvērsim sirdis Dievam un izsūdzēsim savus grēkus.

7

Ezras 2; Marka 13:32-37 un 14:1-16
Pateiksimies un lūgsim par Dzirnieku draudzi un
sludinātāju Aleksandru Kazmerčuku.

8

Starptautiskā sieviešu diena
Ezras 3; Marka 14:17-42
Lūgsim par visām sievietēm.

9

Ezras 4; Marka 14:43-72
Lūgsim par Bosnijas un Hercegovinas Baptistu savienību
ar 5 draudzēm, 4 misijas stacijām un 200 locekļiem.

10

Ezras 5; Marka 15:1-32
Lūgsim par tiem, kas vēl netic Jēzum un tiem, kuri
zaudējuši ticību.

11

Ezras 6; Marka 15:33-47
Pateiksimies un lūgsim par Ezeres draudzi.

12

Ezras 7; Marka 16:1-20
Lūgsim par pensionāriem, par viņu veselību, iztiku un
ikdienu!

13

Ezras 8; Lūkas 1:1-25
Lūgsim par Latvijas valsti.
Plkst.11.00 Rīgas Vīlandes draudzes 21. gadasvētki

14

Ezras 9; Lūkas 1:26-38
Pateiksimies un lūgsim par Grobiņas draudzi un
mācītāju Haraldu Bartkeviču.

15

Ezras 10; Lūkas 1:39-56
Lūgsim par jaunu draudžu dibināšanas vietu Mežciemā.

16

Nehemijas 1; Lūkas 1:57-80
Lūgsim par Tadžikistānas Baptistu savienību
ar 23 draudzēm un 420 locekļiem.

17

Nehemijas 2; Lūkas 2:1-20
Lūgsim par cilvēkiem, kuri ir trūkumā.

18

Nehemijas 3; Lūkas 2:21-40
Pateiksimies un lūgsim par Gulbenes draudzi un
sludinātāju Artūru Ruigu.

19

“Viņš mani vada pie
skaidra ūdens.” Psalms 23:2b

Nehemijas 4; Lūkas 2:41-52
Lūgsim par Sporta dienu, kas šodien norisinās Viesītē.
Par bērnu drošību un par patiesi priecīgu sadraudzību.
Svētdienskolu Sporta diena Viesītē.

20

Palmu (Pūpolu) svētdiena
Nehemijas 5; Lūkas 3:1-22
Pateiksimies Dievam par Viņa Dēlu un Viņa lielo plānu.

21

Nehemijas 6; Lūkas 3:23-38 un 4:1-13
Pateiksimies un lūgsim par Ģipkas draudzi un sludinātāju
Andri Jēgermani.

22

Nehemijas 7; Lūkas 4:14-37
Lūgsim par kristīgo izdevniecību “Amnis” un tās vadītāju
Edgaru Godiņu un darbiniekiem.

23

Nehemijas 8; Lūkas 4:38-44 un 5:1-16
Lūgsim par Bulgārijas Baptistu savienību ar 128 draudzēm
un 5150 locekļiem.

24

Zaļā ceturtdiena
Nehemijas 9; Lūkas 5:17:32
Pateiksimies Dievam par Svēto Vakarēdienu, ko Jēzus
Kristus mums atstājis, lai mēs Viņu pieminam,
līdz Viņš nāks atkal.

25

Lielā Piektdiena.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena
Nehemijas 10; Lūkas 5:33-39 un 6:1-11
Pateiksimies par Jēzus paklausību Tēvam.

26

Nehemijas 11:1-12:26; Lūkas 6:12-36

27

Kristus Augšāmcelšanās svētki. Pirmās Lieldienas
Nehemijas 12:27-47; Lūkas 6:37-49 un 7:1-10
Jēzus Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!

28

Otrās Lieldienas
Nehemijas 13; Lūkas 7:11-35
Pateiksimies, ka caur Jēzus Kristus asinīm esam Dieva
bērni.

29

Esteres 1; Lūkas 7:36-50
Lūgsim un pateiksimies par Inčukalna draudzi.

30

Esteres 2; Lūkas 8:1-18
Pateiksimies par visu, ko Dievs mums šodien dod.

31

Esteres 3; Lūkas 8:19-39
Lūgsim par jaunu draudžu dibināšanas vietu Nevejā.

Lūgsim par mūsu draudžu locekļiem, kuri atrodas ārpus
dzimtenes, lai viņu ticība vairojas un lai viņi apliecina Kristu
vietā, kur šobrīd dzīvo.

SIRSNĪGI SVEICAM!
“Viņš ir mūsu miers...” Ef.2:14

31. martā Jēkabpils draudzes mācītājam Jānim Lūsim aprit 60 gadi.
Sveicam BPI absolventu, draudžu dibinātāju Tomasu Šulcu un viņa
sievu Jolantu ar dēla Eliota piedzimšanu 5. februārī!
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LBDS GARĪDZNIEKU
KONFERENCE
2016. GADA 16. APRĪLĪ
Kā katru gadu, aicinu visus garīdzniekus
un BPI studentus uz mūsu pavasara
konferenci.
Šoreiz konference būs daļa no semināra
“Draudzes vadīšana”. Lekcijas mums
būs kopā ar draudzes komandu, un tad
izskatīsim mūsu darba jautājumus.
Kad tu noguri savā garajā ceļā, tu tomēr
nesacīji: velti, tur nekas neiznāk. Bet tu
meklēji sevī jaunu spēku, tādēļ tu
nepaguri. (Jesajas 57:10)
Vēlot jums svētīgas domas un idejas par
draudžu attīstību,
Edgars Godiņš
GB priekšnieks

Kustība “Misijas dienas” aicina uz konferenci
Kas ir mans tuvākais?
9. aprīlī Rīgas baptistu Vīlandes draudzē
Konference paredzēta no 9:30 līdz 17:00, reģistrācija no 9:00
Programmā:
⋅
bēgļi Eiropā un Latvijā
⋅
romi Latvijā
⋅
seksuāli izmantotas sievietes
⋅
cilvēki ar kustību traucējumiem
Runātāji: Dr. Ilmārs Hiršs, Rīgas Lutera draudzes mācītājs Indulis Paičs, Eiropas
Baptistu federācijas ģenerālsekretāra asistente Helle Liht, kristīgā nometņu centra
“Ērgļa spārni” direktors Dmitrijs Bortņikovs, misionāre Arta Millere, “Wings for
wheels” dibinātājs Kaspars Apinis, BBI misionāre/“Designed to Live” dibinātāja
Katie Leatherwood, “Freedom 61” dibinātāja Lysette Klop
Pieteikšanās un papildu informācija: 29481892 (Vineta) vai partneri@partneri.lv
Organizē: nodibinājums “Partneri”, Jaunatne Ar Misiju, biedrība “Baltic Global
Initiative”

DARBA PIEDĀVĀJUMS
Vakance – vajadzīgi
„Sargeņģeļi”- jauni, spēcīgi
cilvēki, kā palīgi jauniešiem ar
īpašām vajadzībām
Darba laiks – 7 dienas
no 27. 06. - 03. 07. 2016.
Atalgojums – liels prieks un
gandarījums par padarīto un
pieredze sociālā darbā
Zvanīt: 26377007 Elitai,
vai rakstīt elita.lapina@inbox.lv

Dalības maksa 6 eiro
Dalības maksu iespējams samaksāt, ierodoties uz Misijas dienām, kā arī ar bankas
pārskaitījumu: nodibinājums „Partneri” Reģ. Nr. 40008041755,
Swedbank, konts: LV69HABA0551034750286 (norādiet “Misijas dienas, [vārds
uzvārds]”)
Meklējiet mūs arī Facebook vietnē: kopiena Misijas dienas

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
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

