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Ir labi, ka Mātes dienā atceramies pateikt paldies savai mātei
par viņas izdzīvoto sūtību – ieguldījumu bērnu nākotnē. Mums
tik ļoti ir nepieciešami cilvēki, kuru galvenā enerģija nebūtu
veltīta vienīgi tam, kā tikt galā ar sevi, bet kuri spētu dot tālāk
ko pozitīvu un paliekošu, tā bagātinot draudzes, sabiedrību un
pasauli.
Kā rokās ir šādu cilvēku izveide? Tās ir ģimenes un it īpaši
mātes. Tāpēc tik nepieciešami ir saglabāt veselas ģimenes un
mātes, kuras ir gatavas savas dzīves veltīt saviem bērniem.
Bērnam ir svarīgi no pirmā dzīves brīža sajust mīlestību un
aizsardzību saticīgas ģimenes drošībā!
Par žēlumu, tas laiks ir pagājis, kad sievietes bija “tikai”
mājsaimnieces un mātes. Biznesa pasaules stratēģija to ir
veiksmīgi panākusi.
Rezultāts ir jūtams visā sabiedrībā. Zema dzimstība, nespēja
tikt galā ar savu dzīvi, garīgas slimības, vājas personības,
mazvērtība, kuras aizsegšanai jālieto sevis pierādīšana, vāja
morāle – tā ir cena, ko maksājam par zaudētām ģimenēm un
mātēm.

Ticība ir unikāla un neaizstājama vērtība, kuru tālāk nodod
māte un ģimene. Mātes ir pirmie Evaņģēlija vēstneši bērniem.
Galda un vakara lūgšanas, Bībeles stāsti, gulēt ejot, – tas
ir ceļš uz ticīgas paļāvības pilnu dzīvesveidu. Par ģimenes
dzīvi, kura celta uz “smiltīm” – bez ticības Dievam, dārgi
maksās bērni. Svarīgāk par bērnu materiālo nodrošinājumu
ir dvēselīgais, garīgais nodrošinājums. Arī uz bērniem
attiecas tas pats, jo “Cilvēks nedzīvo no maizes vien...”.
Mēs nedrīkstam laupīt bērniem tiesības uz attiecībām ar
Dievu. Ģimenes, kurās ir lūgšanas un garīgās dzīves prakses,
drīz vien redz, kādu svētību tas nes, kad Dievs piedalās bērna
attīstībā, apsardzībā un virzībā. “Ģimene, kura kopā lūdz,
arī turas kopā”, teikusi Māte Terēze, un tādām ģimenēm ir
nākotne.
Domājot un pateicoties mātei par manā dzīvē ieliktajām
svētībām,
vēlu jums visiem svētīgu Mātes un ģimenes dienu!
Edgars Godiņš
LBDS bīskapa vietnieks

..ved mani pa taisnības ceļiem
Sava Vārda dēļ.

Markus Rožkalns
Vīlandes draudzes diakons

Gana vadība pa
taisnības ceļiem
Kāds mācītājs par 23. Psalmu ir skaisti
teicis: „Es ceru, ka šo Psalmu tu zini no
galvas. Jo kad tavas acis vairs neredzēs,
un kad tavas ausis vairs nedzirdēs, un kad
tavas rokas vairs nespēs paņemt Bībeli
rokās – tad tomēr tā iedrošinājuma vārdi
joprojām skanēs tavā sirdī un prātā.”
Šis Psalms tiešām ir tā vērts, lai turētu to
sevī, jo nes fundamentālo Patiesību, kas
eksistē katra Dieva bērna dzīvē, – Labais
Gans ir devis, dod un dos mums visu
nepieciešamo šai dzīvei un Mūžībai.
Jautājums ir tikai, vai to tiešām
apzināmies. Šī Psalma mērķis ir to panākt.
Tas seko uzreiz pēc 22. Psalma, kas ir
„Golgātas Psalms”. Bez 22. Psalma
nebūtu 23. Psalma. Savukārt pēc 23.
Psalma seko 24., kas ir „Godības Psalms”.
Lielā bilde ir šī – starp Golgātu un Godību
ir Ganības. Starp Jēzus nāvi pagātnē un
Jēzus Otro atnākšanu nākotnē ir Jēzus
vadība šodienā.
Senebreju valoda nesatur pagātnes un
nākotnes formu, bet viss izteikts tagadnē,
tādēļ vārds „vada” attiecināms uz pagātni,
tagadni un nākotni. Aplūkosim Labā Gana
vadību no šiem trim aspektiem.
Vadība pagātnē
Es ticu, ka visi Dieva izredzētie atzīst, ka
kļuvuši par Dieva bērniem ne sava
nopelna, bet Dieva vadības dēļ. Jo kā gan
akls un garīgi miris cilvēks, kurš pat
nespēj domāt par garīgām lietām (1.Kor.
2:14), lai spētu atrast ceļu pie Dieva? Nē,
neviens, kuru Tēvs nevelk jeb nevada,
nenonāk Kristus rokās (Jāņa ev. 6:44).
Kad es vēl staigāju pa netaisnības ceļiem,
Viņš jau vadīja mani, lai aizvestu uz
taisnības ceļiem. Ja tāda ir mana pagātne,
cik daudz vairāk Viņš rūpēsies par mani
šodien un rīt! Tieši šī ir Dāvida galvenā
doma šajā varenajā Psalmā.
Dāvids šos cerības, miera un paļāvības
pilnos vārdus izdzied, jo ir redzējis Dieva
vadību savā dzīvē, kad kā mazs ganiņš
tika savu brāļu atstumts, kad stājās pretī
Goliātam, vai kad bija jābēg no ķēniņa
Saula. Vienmēr Dievs viņu bija uzturējis,
pasargājis un izglābis, bieži pat
brīnumainos veidos.
Mēs varbūt domājam – ja vien Dievs ko
tādu būtu darījis manā dzīvē, tad es arī
dziedātu tikpat skaļi kā Dāvids! Bet vai
manis izglābšana Golgātā nav daudz
lielāks brīnums par visiem Dāvida
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Psalms 23:3
glābšanas darbiem kopā? Cik daudz
varenāk Dāvids dziedātu, ja Golgāta viņam
būtu bijusi aiz muguras, nevis vēl tikai
priekšā!
Fakts, ka spēju redzēt Golgātu aiz sevis un
šim Kristus upurim vēl arī ticēt, ir lielākais
Dieva vadības apliecinājums, kādu varu
saņemt. Kristus nāve jau ir Žēlastība! Taču,
ka spēju to arī redzēt un tai ticēt – es to
saucu par dubulto Žēlastību!
Dieva vadība manā pagātnē sniedzas tālu
pirms manas dzimšanas – tā ved cauri
Golgātai atpakaļ līdz laikam pirms
pasaules radīšanas, kad Dievs jau
izredzēja Savas avis un mani viņu vidū
(Efez. 1:4)! Tas neatstāj pat mazāko vietu
mana paša nopelnam. Viņš ir vadījis mani
uz taisnības ceļiem un to darījis “Sava
Vārda dēļ,” lai Viņam tiktu viss gods.
Vadība tagadnē
Avis nav savvaļas dzīvnieki, kuri nevienam
nepieder. Avīm ir īpašnieks. Taču reti avju
īpašnieks ir to gans. Izraēlā gani parasti
bija nolīgti strādnieki. Tomēr ne tā ar šo
Labo Ganu! Viņš ir izpircis avis, Viņš tās
sauc par Savām. Viņš tās ir sargājis,
nebaidoties no nāves briesmām. Vēl
vairāk – Viņš ir pat devies nāvē viņu dēļ!
Tagad Gans vairs nav redzams mums acu
priekšā, bet Viņš joprojām vada mūs. Kā
mēs to zinām?
Zinām, jo spējam šodien staigāt pa
taisnības ceļiem. Pa ceļiem, pa kuriem
tikai Labais Gans zina vest. Avīm ir
raksturīgi pastaigāties krustām šķērsām,
ko apliecina viņu iemīdītās takas ganību
laukos. Tās nereti sākas un beidzas pļavas
vidū, nekurienē, bez jebkādas loģikas.
Toties Labais Gans iet pa taisniem ceļiem.
Un caur Svēto Garu Viņš mūs ved Sev
līdzi.
Kāds man ir teicis, ka Bībelē solīts, ka
Svētais Gars mūs vadīs „visā patiesībā”
(Jāņa ev. 16:13), bet esot acīmredzams,
ka tā nenotiekot kristiešu dzīvēs. Jo citādi
jebkurš kristietis spētu pielūgt Dievu un
saņemt tūlītēju konkrētu, precīzu atbildi un
ar to atrisināt vissarežģītāko problēmu. Ja
jau ir solīta „visa patiesība”, tad kādēļ
mums tās nav?
Atbilde ir, ka Gans gan vada visā
patiesībā, jo Dievs nemaz nespēj būt daļēji
patiess, bet mēs nesekojam Viņam visā
patiesībā. Nestaigājam Garā, staigājam
miesā (Gal. 5). Kad staigājam miesā, tad
patiesībā vairs nestaigājam. Esam
nogūlušies uz ceļa un Ganu neredzam un
nedzirdam.

Reizēm ir vēl ļaunāk, jo nokāpjam no
Šaurā taisnības ceļa. Katrs solis, sperts
miesā, ir solis nost no šī Šaurā ceļa. Tā ir
netaisnība pret Labo Ganu. Bet Viņš tik un
tā vada mūs atpakaļ uz taisnības ceļa. Ja
pretojamies vai kāpjam nost atkārtoti, tad
pārmāca mūs kā mīlošs tēvs savus bērnus
(Ebr. 12:7-8).
Esmu trīs dēlu tēvs, un man regulāra
lūgšana ir pēc gudrības viņu pareizai
audzināšanai. Kā pareizi savienot žēlastību
un taisnīgumu? Kā noteikt pareizo robežu
starp apžēlošanu un pārmācību? Dievs ir
ne vien daudz labāks Tēvs par mani, Viņš
ir pilnīgs Tēvs. Viņa audzināšana ir
paraugs taisnībā – perfekta kombinācija
starp apžēlošanu un mīlošu pārmācību.
Gana vadība nozīmē arī to, ka Viņš
neatstāj mūs nomaldījušos un pakritušus
ārpus taisnības ceļa. Viņš paceļ mūs.
Tādēļ taisnais gan septiņas reizes krīt,
tomēr vienmēr atkal pieceļas (Salamana
pam. 24:16).
Šādi atklājas Dieva taisnība mūsu ikdienā.
Tie, kuri nav Labā Gana ganāmpulkā,
nesaņem pārmācību. Bet mēs, kuri esam,
pieņemam to. Jo Viņš to dara mīlestībā,
vedot pretī lielajam Mērķim.
Vadība nākotnē
Labā Gana taisnības ceļi ved uz Tēva
mājām. Bet pirms tām, tie ievedīs Lielās
Tiesas zālē. Tur reiz būs sapulcēti milzu
bari un notiks neskaitāmas tiesas prāvas.
Bet mēs, Gana vadībā, ieiesim zālē un pa
otru pusi iziesim, jo Viņš saka, “kas Manus
vārdus dzird un tic Tam, kas Mani sūtījis,
tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā,
bet no nāves ir iegājis dzīvībā” (Jāņa ev.
5:24). Mēs, Kristū taisnotie, jau esam uz
taisnības ceļa, jau esam Dzīvībā, jau
dzīvojam savu Mūžīgo dzīvi.
No Tiesas zāles izvedīs vēl otrs ceļš, tas ir
plats, un daudzi pa to izies. Šis ceļš arī
vedīs gar Tēva mājām un pie to durvīm
daudzi klauvēs un teiks: “Kungs, Kungs!”
Bet Kristus atbilde būs: “Es jūs nekad
neesmu pazinis” (Mat. ev. 7:23). Nekad
nav pazinis, jo nekad nav bijuši uz
taisnības ceļa. Nekad nav gājuši pa šauro
ceļu. Nevis, agrāk sākuši, un aizgājuši
prom, bet nekad nav gājuši. Un tā daudzi
aizies pa ceļu, kas todien viņiem kļūs par
taisnību.
Svētīgie tie, kuri jau šodien staigā pa
taisnības ceļiem. Lai Labais Gans mums
palīdz Viņam sekot un palikt uzticīgiem.

Svarīgāks par kalpošanu
ir cilvēks
Sanita Graudiņa
Pitraga Draudze

Intervija ar Jāni Ločmani, Baltijas Pastorālā
institūta 1. kursa studentu
Pastāsti, lūdzu, par bērnību un par vietu,
kur tu uzaugi!
Pirmie pieci manas dzīves gadi kopā ar
ģimeni pagāja Ogrē. Mums negāja viegli.
Bija kāda reize, kad mamma atstāja mūs
mājās, kur mūs pieskatīja vecākā māsa, un
pati devās uz Rīgu cerībā atrast palīdzību.
Viņa iegāja kādā draudzē, un tur viņa
sastapa Dievu. No tā brīža mūsu dzīve sāka
mainīties. Mēs ar mammu un trīs māsām
pārcēlāmies uz dzīvi Ikšķilē pie mammas
vecākiem. Mamma sāka mūs audzināt pēc
kristīgiem dzīves principiem. Viņa mums
stāstīja daudz Bībeles stāstu, noturējām
vakara svētbrīžus, lūdzām Dievu. Kopā
klausījāmies Kristīgo Radio.
Es gāju Ikšķiles bērnudārzā un vēlāk
vidusskolā. Uzaugu kopā ar kaimiņu
bērniem.
Kādas ir tavas attiecības ar ģimeni
šobrīd?
Kopš es mācos BPI, uz mājām aizbraucu
divas reizes mēnesī. Mums ir labas
attiecības. Vecākā māsa Jūlija ir precējusies,
strādā par mūzikas skolotāju un dzīvo Rīgā,
darbojas Golgātas draudzē. Jaunākā māsa
Janeta mācās vidusskolā, un Jolanta studē
grāmatvedību, viņas dzīvo Ikšķilē. Visbiežāk
visi kopā esam svētkos un svinot dzimšanas
dienas. Attālums ir veicinājis to, ka biežāk
sazināmies viens ar otru, lai uzzinātu, kas
jauns dzīvē un ikdienā.
Ja tev kādam cilvēkam būtu jāpasaka,
kāpēc ir vērts būt kristietim – ko tu teiktu?
Es noteikti pateiktu par glābšanu, caur ko
var saņemt grēku piedošanu. Un to, ka ticība
Dievam manai dzīvei ir piešķīrusi jēgu,
piepildījumu, cerību, tā ir kļuvusi
mērķtiecīgāka.
Kā tas bija tev pašam, kā tu sastapi
Dievu?
Bērnībā es biju dzirdējis daudz stāstu par
Dievu no mammas, viņa iemācīja man lūgt
Dievu. Par to, ka ir Dievs, es biju pārliecināts.
Bija laiks, kad es pats vakaros sāku lūgt,
pasakot kaut vienu teikumu, es ticēju, ka tas
ir svarīgi. Ar laiku sapratu, ka ar to nepietiek.
Trīs gadus es piedalījos kādā nometnē
Camp Hope Mālpilī, ko organizēja bērniem
un vecākiem no nelabvēlīgām ģimenēm.
Pirmajos divos gados es biju kā vērotājs no
malas. Man patika izklaide, būt kopā ar
citiem nometnes dalībniekiem, nebiju tik
apzinīgs kā citi, taču jutos arī garīgi
sapurināts, jo pirmo reizi pēc šīm nometnēm
es sajutu, ka manā dzīvē ir vajadzīgs Kristus.

Taču tā palika tikai vēlme. Savā dzīvē
neredzēju nekādas pārmaiņas.
Trešajā nometnes gadā, kad man bija 16
gadu, gaidot to pašu nometni un zinot, ka
ceturtajā nometnes dienā būs lūgšana un
brīdis, kad varēs iziet priekšā pieņemt Kristu,
es aizbraucu tur divas stundas ātrāk, izgāju
nelielā pastaigā un lūdzu Dievu. Es atzinos
Viņam, ka es pats nespēju mainīties, ka es
nevēlos dzīvot tādu dzīvi, kādu es dzīvoju.
Tajā laikā es uzskatīju, ka viens no maniem
lielākajiem grēkiem ir smēķēšana, ko biju
darījis jau 3 gadus, un es lūdzu, lai Dievs to
paņem prom. Es skaidri sapratu, ka Dievs
mani uzklausa, es ticēju, ka Viņš tajā brīdī
atbrīvoja mani no smēķēšanas. Tas man bija
apstiprinājums, ka Dievs patiešām mani ir
dzirdējis, ir palīdzējis mainīt manu dzīvi. Pēc
nometnē pavadītas nedēļas sapratu, ka man
jāpaliek uz nometnes turpinājumu, kur kopā
ar vadītājiem mums bija iespēja kalpot
mazākiem bērniem. Tieši tā pieredze mani
izmainīja, un pēc nometnes es piedzīvoju, kā
Dievs uz mani runā caur Bībeli. Viņš deva
Rakstu vietu no evaņģēlija par sējēju, kur
sēkla krita trīs zemēs, un es sapratu, ka es
esmu tas akmenājs, tā neauglīgā zeme, kur
Dieva Vārds neiesakņojas. Es sapratu, ka
man vajag dziļākas attiecības ar Dievu –
garīgi jāpieaug. Es izvērtēju savu dzīvi un
lietas, kuras es daru un kāpēc es tās daru,
pārmeklēju sevi, kas ir Dievam patīkams,
kas nē. Izmainījās mana attieksme pret
mācībām, tas bija vidusskolas laiks.
Pārmaiņas pamanīja arī mani klasesbiedri,
viņi zināja, ka es esmu kristietis, es to
neslēpu. Es necentos evaņģelizēt ar
vārdiem, bet ar dzīvi. Pēdējos vidusskolas
gados pie manis pienāca viens klasesbiedrs
un teica, ka viņš arī grib ticēt Dievam un grib
sākt labāk mācīties.
Personīgas attiecības ar Dievu kā dzīves
sastāvdaļa, kā dzīve Viņam, man sākās
nometnē.
Kā Tu nonāci draudzē?
Kad sākām dzīvot Ikšķilē, mūsu pirmā
draudze, kuru apmeklējām, bija Ogres
Trīsvienības baptistu draudze, kur es kā
bērns gāju līdzi mammai. Draudzi es
neapmeklēju regulāri, tikai lielākos
pasākumos. Pēc manām garīgajām
pārmaiņām es sāku vairāk iesaistīties
draudzes dzīvē, es apzināti meklēju vietu,
kur kalpot un piederēt, jautāju mūsu
draudzes mācītājam Dainim Pandaram, kā
tieši es varētu to darīt. Kopā ar komandu
iesaistījos kalpošanā Rembatē un jauniešu
vakaros, iesaistījos nometņu centrā Ērgļa
Spārni, kur visas vasaras garumā notiek
nometnes. Tur es piedalījos kā mazo grupu
vadītājs un dažādos praktiskos darbos.
Ko tu darīji pirms mācībām BPI?

Jānis Ločmanis

Pabeidzot Ikšķiles vidusskolu, bija liels
jautājums, ko darīt tālāk. Manā sirdī radās
doma, ka es varētu mācīties kādā garīgā
skolā, un, Dieva mudināts, nolēmu iestāties
Baltic School of Ministry Ozolniekos. Tur es
koncentrētā veidā vienu gadu mācījos par
kalpošanu. Pēc šīs skolas pabeigšanas īsti
neredzēju, kur Dievs grib tālāk mani vest, un,
to līdz galam nesapratis, iestājos Rīgas
Tehniskā universitātē, būvniecības fakultātē.
Esmu tur mācījies divus gadus. Es sapratu,
ka nevaru tur tā vienkārši mācīties, jo gribēju
kalpot, dzīvot Dievam. Es iesaistījos studentu
kustībā Agape, tā ir kalpošana studentu
vidū.
Vasarās pastrādāju būvniecības nozarē. Tas
man palīdzēja labāk saprast, kas tas ir, - arī
to, ka šī joma nav īsti mana. To apstiprināja
arī citi cilvēki, kuri redzēja, ka man nav
motivācijas, degsmes un intereses mācīties.
Pagājušā vasarā sapratu, ka ir
nepieciešamas kādas izmaiņas, un es
paņēmu akadēmisko gadu. Iespējams, es
būtu turpinājis studijas būvniecības jomā,
ja nebūtu bijuši cilvēki, kuri uzdod pareizos
jautājumus ar domu, vai es patiešām vēlos
tieši to studēt. Tas radīja manī pārdomas –
vai tas ir tas, ar ko patiešām gribu saistīt
savu dzīvi, vai arī man ir jāpievēršas tam,
kas man ir sirdī. Es sapratu, ka man nav
jāfokusējas uz profesionālu izglītību vai
darbu, ka Dievs par to visu parūpēsies,
svarīgāk ir nodoties kalpošanai.
Kas pamudināja tevi studēt BPI?
Dievs manā sirdī veidoja domu būt par
kalpotāju. Caur draudzi, savu mācītāju un
caur BPI DRAFTA nometnēm es uzzināju,
kas ir BPI. Man ir aicinājums būt par
mācītāju kādā draudzē. Kad izvērtēju savas
garīgās dāvanas, par kurām rakstīts Bībelē,
sapratu, ka man ir gana dāvana. To ir
apstiprinājuši arī citi cilvēki, kuri mani pazīst.
Man bija tāds neliels sapnis par to, ka es
varētu tāds būt, bet es baidījos. Taču cilvēki
man apkārt iedrošināja, norādīja uz manām
īpašībām un pamanīja, ka man ir rūpes par
cilvēkiem, ka es viņos ieklausos.
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Es negribēju nākt uz BPI, kamēr man nav
pilnīgas pārliecības, ka tā ir pareizā izvēle.
Es to negribēju darīt tikai tāpēc, ka mani
aicina. Man likās, ka ar to nepietiek, ka tas
nav pārāk droši. Bija vairāki cilvēki, kuri mani
iedrošināja iet, bija tādi, kuri bija pret to, ka
es eju kalpošanā. Tas radīja spriedzi.
Ģimene atbalstīja manu lēmumu, viņi vairāk
uztraucās par to, kā es dzīvošu, no kā
pārtikšu.
Kādi ir lielākie izaicinājumi un grūtības,
mācoties BPI?
Viens no lielākajiem izaicinājumiem ir
finanses. Es neesmu pieradis piesaistīt
finanses, lūgt cilvēkiem palīdzību atbalstīt
mani šādā veidā. Līdz šim biju sapratis,
ka finanses piesaista tad, kad ir skaidrs
projekts. Bet man ne viss ir tik skaidrs.
Sākumā bija liels spiediens no apkārtējiem
cilvēkiem, ar ko man bija jātiek galā. Bija
tādi, kuri nesaprata, kāpēc esmu pametis
RTU un nāku uz BPI. Atrodoties starp šīm
abām par un pret cilvēku grupām, centos
tikt galā ar spriedzi un noskaņot sevi, ka tas
ir labi un vajadzīgi, ko es daru.
Kādas labas atziņas Tu esi ieguvis?
Es nesen pirmo reizi sludināju savā draudzē,
un pēc tam es sludināju Līgatnē. Tas man
bija liels izaicinājums, jo, pirms es to biju
sācis darīt, stipri baidījos, vai man izdosies.
Pēc tam jutos iedrošināts. Man ir grūti
uzstāties un runāt, ja es neesmu
sagatavojies. Pirms šīm sludināšanas reizēm
gatavojos laicīgi, veltīju tam daudz laika,
pārdomāju, runāju pie sevis, runāju ar
saviem istabas biedriem un biju priecīgs par
rezultātu. Es sapratu, ka man vajag to vairāk
praktizēt, mācīties, gatavoties, un Dievs
mani var lietot tādā veidā. Mana atziņa bija,
ka par nožēlu es nekad nebiju gatavojies,
lai runātu vai sludinātu cilvēku priekšā.
Tāpēc tas man radīja grūtības un bailes.
Mācoties BPI, es esmu sapratis, ka cilvēks ir
daudz svarīgāks par pašu kalpošanu. Man
nav jābūt primārai motivācijai izveidot

kalpošanu, eksistējošu draudzi vai
organizāciju, bet svarīgāks ir cilvēks.
Esmu redzējis, ka dažreiz, veidojot kādu
jaunu kalpošanu, fokuss aiziet galvenokārt
uz rezultātu vai uz labu vadītāja dotību
novērtēšanu. Taču iesaistītie cilvēki no tā
pagurst. Varbūt pat sākas tāda kā cilvēku
izmantošana, lai sasniegtu rezultātus,
pietrūkst attiecību veidošana, nav rūpju un
mīlestības pilnas attieksmes pret viņiem.
Ar laiku viņi atkritīs un pazudīs. Reizēm
pietrūkst tieši tādas cilvēcīgas attieksmes.
Nesen aicināju kādu cilvēku uz jauniešu
vakariem un jutu, ka viņš man sāk atteikt.
Tas, ko es darīju nepareizi, bija, ka es
vienkārši nosūtīju īsziņu un teicu – nāc.
Tad, kad Tu atnāksi, tad jau mēs satiksimies
un parunāsim, un tad arī veidosim attiecības.
Ir svarīgi, ka mēs veidojam attiecības ārpus
savas kalpošanas, ārpus jauniešu vakariem
vai svētdienām. Ir jābūt saistītai dzīvei ar
viņiem. Un tad es sapratu, ka man nav
uzreiz jāaicina cilvēks uz draudzi, bet labāk
sākt ar kādu zvanu un painteresēties, kā
viņam iet, un tas būs daudz vērtīgāk, nekā
es atkal viņu kaut kur aicināšu. Tas cilvēks
kļuva pozitīvāks, atbildēja maniem zvaniem,
kļuva atklātāks, priecīgāks, ka es interesējos
par viņu, neprasot neko pretī. Tagad viņš
apmeklē jauniešu vakarus.
Kura ir tava autoritāte starp labiem
vadītājiem? Kāpēc?
Kā kristietis es augu, lasot stāstus par Biliju
Grehemu, Deividu Vilkersonu. Mani
iedvesmoja viņu mīlestība uz Dievu, gatavība
riskēt un iet nezināmajā, pazemībā
paklausīt. Tas man ir palīdzējis pašam spert
soļus ticībā, ir devis pārliecību, ka Dievs
mani aicina, tas mani ir motivējis iet uz
priekšu un nebaidīties.
Kurš ir tas cilvēks, kurš ir nomodā par
Tevi?
Tas ir mans mācītājs Dainis Pandars, kurš ir
svarīga atbalsta persona manā dzīvē. Viņš
vienmēr man ir bijis pieejamā attālumā.

Sākumā nelielās sarunās tiku iedrošināts,
viņš ieteica grāmatas, kuras lasīt, uzdāvināja
grāmatu „Drosme”, kura man palīdzēja
garīgi pieaugt, ieteica nometnes. Bija reizes,
kad viņš palīdzēja saprast virzienu, palīdzēja
nepadoties.
Kā tu redzi savu dzīvi pēc BPI?
Reizēm ir grūti to saprast un iztēloties, jo
šķiet, ka ir daudz variantu. Aizvien ir doma –
varbūt pabeigt RTU vai otrajā gadā to
apvienot ar BPI, vai arī likties iekšā
kalpošanā, jo ir taču ko darīt. Jo ilgāk
pavadu laiku BPI, jo vairāk sajūtu, ka mana
sirds deg par kalpošanu. Es būtu ļoti
priecīgs, ja es varētu nodoties kalpošanai,
būt kādā draudzītē par mācītāju vai jauniešu
mācītāju, organizēt jauniešu vakarus. Man
nav noskatīta konkrēta vieta. Svarīgi pirms
tam būtu saņemt Dieva aicinājumu, lai
nebūtu jāiet ar smagu sirdi. Gribētu iet ar
sapni, ka tās ir manas mājas, mana vieta,
ka Dievs grib mani tur lietot, iet ar prieku.
Ja iespējams, pabeigtu RTU. Man ir nolūks
atrast savu dzīvesvietu un kalpošanas vietu,
iesaistoties kādā draudzē, vai veidot jaunu
draudzi, doties uz priekšu.
Kā tu atpūties? Kas ir tavi hobiji?
Man patīk iet izskrieties, tur es varu
izlādēties. Patīk makšķerēt, tā es atpūšos.
Reizēm aizbraucu ciemos pie kādiem
draugiem, paziņām un pavadu laiku ar
viņiem. Pāris reizes mēnesī sanāk aiziet uz
pirti kopā ar draugu. Vasarās spēlēju
pludmales volejbolu ar saviem vidusskolas
klasesbiedriem. Mana klase bija diezgan
sportiska, tāpēc Ikšķilē sporta laukumā
vienmēr satieku kādus savējos paziņas no
skolas laikiem. Vasarā sanāk lielāks kontakts
ar viņiem.
Kā par tevi var aizlūgt Vēstneša lasītājs?
Lai Dievs atklāj vairāk to ceļu, kas man jāiet.
Lai ir spēks uzticēties, ka Viņš vienmēr būs
klāt un rūpēsies par visu. Nepadoties,
neatlaisties un iet uz priekšu!

Tukuma draudzē jaunumi
Marta Brakmane
Tukuma draudze

Raivis Deksnis ar sievu Santu
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Priecīga, pavasara saules sildīta un izgaismota
– tāda bija 2016. gada 10. aprīļa svētdiena, kad
Tukuma baptistu draudzes nams pildījās ar
smaidošiem cilvēkiem no dažādām Latvijas
pilsētām un draudzēm, lai būtu par lieciniekiem
Baltijas Pastorālā institūta absolventa Raivja
Dekšņa kalpošanas oficiālajam startam
sludinātāja amatā. Ordināciju veica LBDS
bīskapa vietnieks Edgars Godiņš, SĀC
komandas koordinators Igors Rautmanis un
mācītājs Raimonds Locs.

un stipru paļāvību uz To Kungu. Pateicība
pienākas arī Santai, Raivja mīlošajai un
atbalstošajai sievai, kas bez šaubīšanās
piekritusi atrasties līdzās savam dzīvesdraugam
atbildīgajā kalpošanā.

Tie bija īpaši svētki gan draudzei, gan mūsu
varenajam Dievam, jo vēl viena drosmīga sirds
izvēlējusies veltīt sevi grūtajam un atbildīgajam,
bet vienlaikus tik vērtīgajam uzdevumam, kas
prasīs pūles, gribasspēku izturēt smagas cīņas

Tukuma baptistu draudze savu jauno
sludinātāju iedrošināja ar vārdiem no Jozuas
grāmatas, sakot: „Esi stiprs un drošs, nebīsties
un nebaiļojies! Jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir visur
ar tevi, kurp vien tu iesi.” (Joz 1:9)

Dievkalpojuma noslēgumā sekoja apsveikumi
un ziedi, sadraudzība un garda kūka. Bet pāri
visam kā silta sega pārklājās brāļu un māsu
lūgšanas gan par Raivi viņa turpmākajās gaitās,
gan par BPI, kas sagatavo dievbijīgu vīru sirdis
īpašajam Dieva Valstības darbam!

LBDS Kongress 2016
“IR DAŽĀDAS KALPOŠANAS, BET VIENS PATS KUNGS”
1 . K orintiešie m 1 2 : 5

Norises vieta: Rīgas Mateja baptistu draudze, Matīsa iela 50B
SESTDIEN, 21. maijā reģistrēšanās no 9:00, sākums plkst. 10:00

PIETEIK Š ANĀS

DA R BA KĀ R TĪBA

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 .

9:00-10:00 Kongresa delegātu un viesu
reģistrēšanās

DA L ĪBAS MAKSA
Dalības maksa draudzēm 50 km rādiusā
no Rīgas ir 15 EUR par dalībnieku,
virs 50 km 10 EUR par dalībnieku.
Lūdzam iemaksāt LBDS bankas kontā
līdz 5. maijam.
Latvijas Baptistu draudžu savienība,
Reģ. nr. 90000085765
SEB banka, LV03UNLA0002000701314
vai
Swedbanka, LV11HABA0551025781934
Norāde: Kongresa dalībnieku iemaksas
par (draudzes nosaukums), pārstāvju
skaits.

IE L Ū G U MS
Kongresā īpaši aicināti piedalīties LBDS
pensionētie garīdznieki un garīdznieku
atraitnes, kam LBDS sedz dalības
maksu.
LBDS aicina piedalīties Kongresā viesa
statusā tos garīdzniekus, kuri dotajā
brīdī nekalpo konkrētā draudzē, un
jaundibināmo draudžu pārstāvjus.

10:00 Pirmā sēde. Vada LBDS bīskapa
vietnieks, GB priekšsēdētājs,
mācītājs Edgars Godiņš
Svētbrīdis
Kongresa atklāšana, konstruēšanās
Viesu sveicieni
Pateicības par mūža ieguldījumu
Mūžībā aizgājušo darbinieku pieminēšana
Mandātu komisijas ziņojums
Bīskapa Pētera Sproģa uzruna
Aizlūgums par LBDS jaunajiem
garīdzniekiem
Pusdienas
13:35 Otrā sēde. Vada LBDS bīskapa
vietnieks jaunu draudžu dibināšanas
jautājumos, Misijas draudzes mācītājs
Kaspars Šterns
Nominācijas komisijas ziņojums par
LBDS Padomes un Revīzijas komisijas
kandidātiem
LBDS Padomes locekļu un Revīzijas
komisijas vēlēšanas aizklātā balsošanā
Nominācijas komisijas ziņojums par
nākamā Kongresa komisiju kandidātiem
Komisiju vēlēšanas
Revīzijas komisijas ziņojums, LBDS
finanšu darbības pārskata un budžeta
apstiprināšana
LBDS apvienību un nozaru aktualitātes

Padomes locekļu sveikšana
Kolekte
Oklahomas Baptistu savienības vadītāju
uzruna
LBDS Kongresa noslēgums
Tematiskās prezentācijas
15:30 -16:30 Tematiskās prezentācijas
Mūzikls
16:30 -17:30 Mūzikls “Baptisti”. Muzicē
Bērnu un jauniešu muzikālās kustības
“Būsim kopā” orķestris, vokālā grupa, solisti
un Mateja draudzes apvienotais koris
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.

BPI Atvērto durvju diena
Šī gada 2. aprīlī notika BPI Pastorālās kalpošanas
programmas Atvērto durvju diena, kurā piedalījās
interesenti no vairākām draudzēm. BPI direktors Pēteris
Sproģis izaicināja puišus meklēt un satvert Dieva
aicinājumu savai dzīvei un iedrošināja tos, kurus Dievs
aicina kalpošanā, atsaukties un spert nākamo soli pretī tā
īstenošanai. Puišiem bija iespēja mazliet piedzīvot BPI
ikdienu – studiju procesu un kopienas dzīvi, kā arī
uzklausīt studentu un absolventu pieredzi. Paldies
1. kursa studentiem par pasākuma praktiskās puses
organizēšanu!
Uzņemšana BPI Pastorālās kalpošanas programmas
2016. gada grupā turpinās līdz 15. maijam.
Informācija par pieteikšanos: www.bpiriga.lv,
mob. 27702028
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Būt atbildīgam
Bīskapa Pētera Sproģa runa
LBDS Reģionālajā konferencē

Viņa priekšā, un Viņš tās šķirs, kā gans
šķir avis no āžiem. Viņš liks avis pa labo,
bet āžus pa kreiso roku.”

Kalpošana nav viens no hobijiem, par
kuru vari sacīt – citas lietas mani interesē
vairāk.

Turpinājums no BV aprīļa numura

Šis pavērsiens ir negaidīts. Tikko Jēzus
stāsta par tādu ļoti saimniecisku dzīves
ainu un pēkšņi liekas, ka bez nekāda
brīdinājuma mēs nonākam pie
apokaliptiskas ainas “…Cilvēka Dēls
sēdēs savā godībā un visi eņģeļi līdz ar
Viņu, un Viņš sēdēs savā godības krēslā,
un visas tautas tiks sapulcinātas Viņa
priekšā. Un Viņš šķirs, kā gans šķir avis
no āžiem.” Kas ir tā atšķirība avīm un
āžiem? Tas velk atpakaļ uz līdzību, ko
Jēzus tikko stāstījis. Tajos, kas sev
uzticēto centušies no sirds lietot, un tajos,
kas bijuši kūtri un slinki, to aprakuši un
meklējuši attaisnojumus, izveidojuši
veselu teoloģiju, lai atbildību no sevis
pārliktu uz Dievu. Savā ziņā šo līdzību var
sasummēt un sacīt – šī līdzība aicina:
Neesi āzis. Nevaino citus. Nevaino Dievu.
Apzinies to, kas tev dots.

Ja mēs lietotu līdzību ar viedtālruņiem,
kuros ir aplikācijas – tie talenti nav
vienkārši vēl viens hobijs, vēl viena
aplikācija. Tas talents ir visa
operētājsistēma, kas pārējām aplikācijām
ļauj darboties. Ja tev nebūtu šo talentu,
tev nebūtu nekā. Šie talenti ir tava dzīve.
Tev dzīvē var būt arī citas aplikācijas, tu
vari krāt pastmarkas, spēlēt basketbolu,
vērot putnus – tev var būt dažādi hobiji,
bet tā operētājsistēma ir kalpošana,
pavairošana. Dzīvošana Dieva godam,
apzināšanās, ka tev tas viss ir dots.
Kristīgās dzīves praktizēšana nav vēl
viens hobijs – tas ir pamats, uz kuru
viss cits balstās.

Bīskaps Pēteris Sproģis

Kas būtu noticis, ja šis cilvēks, kas bija
saņēmis vienu talentu, būtu atnācis pie
sava kunga un teicis: “Zini, kungs, tu man
iedevi vienu, un es saprotu, ka,
iespējams, nebiju tik pieredzējis un
spējīgs kā tas, kam tu iedevi piecus, jo tu
devi pēc spējām. Bet ar to vienu talentu,
ko man iedevi, es mēģināju vairākas
lietas. Mēģināju, bet man nesanāca un es
to pazaudēju. Tad ar atlikušo naudu vēl
mēģināju ko citu darīt, bet tas man arī
nesanāca. Tad man bija palicis pāri vēl,
es rīkojos pēc labākās sirdsapziņas, un
arī tas man nesanāca. Un, zini, es trīs
reizes mēģināju un pazaudēju. Man
nesanāca. Bet varu teikt – es centos.”
Kā jūs domājat, ko kungs būtu sacījis?
Man šķiet, ka tas, kā tu sevī uz šo
jautājumu tagad atbildi, ir kaut kādā mērā
rādītājs, kāds ir tavs priekšstats par Dieva
žēlastību.
Ja tev ir sajūta, ka kungs būtu sacījis – kā
tu tā drīkstēji darīt ar to, ko es tev uzticēju!
Tad, man šķiet, tu pārāk ilgi esi atradies
legālistiskā vidē, un tev vajag pamainīt
grāmatas, kuras lasi, un sākt lasīt Bībeli
savādāk. Domāju, kungs būtu sacījis:
“Labi, tu godīgais un uzticīgais kalps, es
redzu, ka tu centies un tu esi darījis to
labāko, tu neesi izveidojis nepareizas
mācības par mani, tu neesi centies pārlikt
atbildību uz mani, tu esi darījis to, ko
varējis. Zini, man te viens ar pieciem
talentiem nopelnījis vēl piecus, tagad jau
tu esi gudrāks, tev ir pieredze, es tev došu
divus, un viņam pietiks ar astoņiem.” Man
šķiet, ka tā būtu noticis.
Lasām tālāk: “Un nelietīgo kalpu izmetiet
galējā tumsībā, tur būs raudāšana un
zobu trīcēšana. Bet, kad Cilvēka Dēls
nāks savā godībā un visi eņģeļi līdz ar
Viņu, tad Viņš sēdēs uz savas godības
krēsla un visas tautas tiks sapulcinātas
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Kristīgās dzīves
praktizēšana nav vēl
viens hobijs – tas ir
pamats, uz kuru viss cits
balstās.

Mēs esam kā pārvaldnieki. Pārvaldīt
nozīmē pavairot. Ne tikai nepazaudēt,
tāpēc labākais, ko tu vari izdarīt – nevis
turēt tā, kā ir, lai tev nevar pārmest, ka tu
kaut ko esi pazaudējis, bet gan meklēt
veidus, kā to pavairot. Tāpat šis kungs
saka: “Ja tu nezināji neko vairāk darīt, tad
tā vietā varēji vismaz dot naudas
mainītājiem.” Vismaz dari kaut ko, tikai
nenoroc! Pārvaldīt nozīmē pavairot. Es
nevēršos nekādā ziņā pret tradīciju un to
visu, kas mums ir. To vajag novērtēt, bet
nebūs laba kalpošana, ja tu vienkārši
sacīsi: “Dievs, Tu man šo draudzīti ar korīti
un ar šīm divām papardēm iedevi, un tā
es Tev viņu arī atdodu.” Tu vari nebaidīties
arī kaut ko pazaudēt, ja tu to dari ticībā,
cerībā un mīlestībā. Ja tu ej uz priekšu
mīlestības vadīts, nevis patmīlībā, nevis
cenšoties uztaisīt karjeru, cenšoties iekļūt
baptistu vēsturē. Ja tava motivācija ir
dzīvot tīri Dieva priekšā ticībā, cerībā,
mīlestībā, tad tev nav jābaidās arī kaut ko
pazaudēt. Jo pārvaldīt nozīmē pavairot.
Otrs princips, ko mēs šeit redzam – tas,
kas tev ir dots, nav tavs, līdz ar to nav
tādas opcijas “mani šis neinteresē, man
labāk patīk citi hobiji, nekā kalpošana”.

Vai esat kādreiz vērojuši cilvēkus, kuri
sistemātiski izvairās no atbildības? Lai
kāda situācija būtu, nekad viņi nav vainīgi.
Un vēl – vai esat redzējuši cilvēkus, kuri
regulāri izvēlas darīt to, ko viņi mierīgi
varēja nedarīt? Man šķiet, neviena
draudze nevar pastāvēt bez tādiem
cilvēkiem, kas dara to, ko viņi varētu arī
nedarīt. Es pat teiktu, uz tādiem cilvēkiem
šī pasaule turas. Šādi cilvēki ir tie, kas ļauj
pasaulei pa spirāli iet uz augšu, attīstīties.
Otra cilvēku grupa ir tie, kas katru reizi,
kad viņiem ir iespēja kaut ko nedarīt, arī
atradīs iemeslu to nedarīt. Tie ir cilvēki,
kas liek šai pasaulei noārdīties. Ja tev
apkārt būtu tikai cilvēki, kas regulāri
izvairās no atbildības, pēc kāda brīža tu
varētu mēslos noslīkt, dzīvojot tādā
kompānijā. Vecais Ādams izvairījās no
atbildības, pārlika atbildību uz Dievu, uz
sievu un tā tālāk, bet Kristus, Jaunais
Ādams, ir tas, kurš uzņemas atbildību. Tur,
kur Kristum būtu daudzi iemesli atbildību
neuzņemties, Viņš uzņemas atbildību
kosmiskos apmēros. Man šķiet, ka būt
par kristieti, augt par kristieti nozīmē būt
šajā Kristus atbildības uzņemšanās ceļā.
Hārvardas universitātē pirms 77 gadiem
sāka ļoti apjomīgu pētījumu, cenšoties
saprast, kas cilvēkus dara laimīgus. Kā
viņi saka, tas bija ilgākais zinātniskais
pētījums par cilvēka uzvedību. Šajā
pētījumā viņi iesaistīja vairāk nekā 2000
cilvēku, puse no tiem bija Hārvardas
universitātes 1. kursa studenti, kas parasti
ir turīgu vecāku bērni, kuri var atļauties
maksāt par Hārvardas izglītību, jo tā ir
viena no dārgākajām skolām pasaulē.
Bet, lai pētījums nebūtu balstīts tikai uz
turīgu ģimeņu bērniem, viņi izvēlējās otru,
tikpat lielu cilvēku grupu, kas nāca no
nabadzīgākajiem Bostonas rajoniem, kas
bija uzauguši trūkumā, šķirtās un sociāli
nelabvēlīgās ģimenēs. Viņi šiem 2000
cilvēkiem sekoja, pamatīgi apkopojot šo
cilvēku medicīniskās analīzes un ārstu

pierakstus, sekoja līdzi šo cilvēku karjerai,
sasniegumiem, ieņēmumiem, intervēja ne
tikai viņus, bet arī viņu bērnus, sievas par
attiecībām ģimenē, vēlāk intervēja arī
mazbērnus, apmeklēja viņus mājās.
Pētījumā bija visdažādākā dzīves gājuma
cilvēki. Tur bija tādi, kas bija bijuši ļoti
augstu un noslīdējuši lejā; redzēja kādus,
kas sāka ļoti švakā starta pozīcijā un dzīvē
sasniedza ļoti daudz. Viens no šiem 2000
kļuva par Amerikas prezidentu. Pētījumā
tika meklēts, kas ir tas, kas cilvēku dara
par laimīgu cilvēku. Tika atklāta
pārsteidzoša lieta, ko pētnieki nebija
paredzējuši. Kad viņi redzēja, ka tur bija
kādi astoņdesmit gadus veci cilvēki,
kuriem bija labas attiecības ar bērniem,
pašiem ar sevi, zināms līdzsvars un
gandarījums dzīvē, viņiem nebija rūgtuma
un nepiedošanas, ne arī citas
neizdevušās dzīves blaknes, tad viņi
secināja: tam, kā šie cilvēki jutās 80 gadu
vecumā, nebija saistības ar viņu karjeru,
cik viņi bija dzīvē pelnījuši naudu – jo tur
bija bagāti un ļoti nelaimīgi cilvēki, un bija
nabagi un laimīgi, un arī pretēji; tam
nebija sakars arī ar viņu asins analīzēm un
ārstu piezīmēm, bet viņi redzēja, ka
vislaimīgākie bija tie, kas visas dzīves
garumā mērķtiecīgi veidoja patiesas un
dziļas attiecības ar tuvākajiem.
Tiem cilvēkiem pat ilgāk saglabājās
atmiņa, viņu smadzenes strādāja labāk.
Kad viņiem bija fiziski smaga diena
vecumā, attiecības palīdzēja iznest cauri
grūtībām, fiziskais nenovilka uz leju viņu
emocionālo un garīgo pasauli.
Viņi saka – tu vari būt laulībā un vientuļš,
būt draudzē un vientuļš. Tas, ka tu esi
barā, nenozīmē, ka tev ir labas attiecības,
ka tu vari runāt un būt atklāts, godīgs.
Reizēm, ja cilvēks nokļūst legālistiskā
draudzē, tā var būt vieta, kur tu vari justies

Līvija Godiņa
SKA vadītāja

īpaši vientuļš, jo nedrīksti teikt to, ko jūti.
Tu nevari izteikt nevienu savu šaubu, jo tā
ir vieta, kur cilvēki iemācījušies runāt
pareizi. Tādā vietā cilvēks var justies ļoti
vientuļš.
Vai šis atklājums nav ļoti kristīgs? Visa
ideja par draudzi – brāļi, māsas, viena
miesa – tas viss ir mācīts cauri
gadsimtiem. Nedzīvo izolētībā, veido
attiecības, piedod neskaitāmas reizes,
ne tikai septiņas. Tas ir tik ļoti saistīts!
Šī attiecību veidošana var ļaut mums
paredzēt, kur būsim pēc kāda laika. Ja
kāds no jums neveido patiesas attiecības
ar tuviniekiem un cilvēkiem draudzē – tas
nenozīmē, ka ar visiem, – bet, ja tev nav
cilvēku, ar kuriem vari būt godīgs, īsts, tad
minētais Hārvardas pētījums saka, ka tu
80 gados nebūsi pārāk laimīgs cilvēks.
Man šķiet, ka līdzīgi ir ar kalpošanu. Ja tev
šķiet, ka esi ieslīdzis neauglīgā
kalpošanas ciklā un tu sāc pie sevis teikt:
“Es neko nevaru izdarīt, neviens neko
negrib darīt, citās pilsētās, valstīs ir labāk.
Ir labāk tur, kur neesmu, bet tur, kur esmu,
ir vissliktāk, te neviens neko negrib darīt,
man nav ideju, viss, ko varēju darīt, ir jau
izmēģināts…” – ja kaut kas tāds sāk
ienākt tavā galvā, tad ej atpakaļ un meklē,
kur esi apracis to, kas tev dots, un roc
ārā. Jo kaut kur tas sākās.
Mēs lasījām Jēzus stāstītā līdzībā – „pēc
ilga laika kungs atnāca”. Kamēr mēs šeit
dzīvojam, Kungs vēl nav atnācis, vēl tas
ilgais laiks turpinās.
Atceros savus pusaudža gadus, tas bija
vēl padomju laikos, biju Liepājā jauniešu
salidojumā, kur toreiz Evaņģelizācijas
sapulcē sludināja mācītājs (vēlāk bīskaps)
Jānis Eisāns. Biju uzaudzis kristīgā
baznīcā, bet viņš runāja par viena šaurā
ceļa iešanu. Mani toreiz pārliecināja viņa

sacītais, un Dieva Gars mani uzrunāja, ka
dzīvoju liekulīgu dzīvesveidu, ka esmu
gribējis iet pa abiem ceļiem. Toreiz
sapratu, ka man jāizvēlas viens ceļš.
Es izdarīju izvēli, pēc dievkalpojuma mūs
uzaicināja mazajā baznīcas zālītē uz
lūgšanu. Atceros, ka tad, kad iznācu ārā,
es apzinājos, ka esmu izdarījis ļoti svarīgu
izvēli. Skatījos uz cilvēkiem un zināju –
es visus mīlu, mani neviens nekaitina.
Varēju iet pa Liepāju, un visi cilvēki man
patika. Vai tev ir pazīstama tā izjūta, ka tu
visus mīli, visiem esi piedevis, visa
pasaule ir skaista? Tas ir pestīšanas
prieks, kam nav paredzēts būt tikai atpūtā.
Tāpēc, ja tev parādās sajūta, ka neko
nevar izdarīt, un tāpēc labākais, ko var
izdarīt, ir iekonservēt visu, kā ir, aprakt un
labākajā gadījumā pēc tam atcerēties, kur
esi ieracis, – tad tavs uzdevums un
aicinājums ir atrast atgriešanās un
pestīšanas prieku arī kalpošanā. Ka tu
ar līdzīgu prieku, kā varēji paskatīties uz
pasauli pēc savas atgriešanās, varētu
skatīties uz savu draudzi. Ar pestīšanas
prieku kalpošanā. Ka tu skaties, un tev
neviens nav jāvaino, ne uz vienu nav
jādusmojas. Tu vienkārši vari darīt, jo tev ir
iedots. Viņiem ir doti savi talenti, un lai viņi
tiek galā ar savējiem, bet man ir iedots
tas, ko varu darīt es. Domāju – tas ir tas
aicinājums. Kad mēs pārstājam vainot
citus, mums paliek tik daudz brīva laika
darīt visu ko citu.
Es novēlu jums pestīšanas prieku
kalpošanā, tas ne vienmēr ir viegli, jo
ikdienas dzīve velk mūs iekšā, bet ticu, ka
no tā, kā mēs pieejam izaicinājumiem,
kuros atrodamies, var paredzēt, kur būsim
vēl pēc kādiem gadiem, kurus Dievs ļaus
mums dzīvot.

ENTRUST – UZTICIES!
Mā c ekl ī ba sieviet ē m . S ieviete kalpo sievietei .

Jau trešo gadu LBDS Sieviešu kalpošanas
apvienība organizē apmācību semināru
ar misijas ENTRUST piedāvāto liela
apjoma programmu. Tā ietver
māceklības principus, lai sieviete
pati iesakņotos Kristū un varētu kalpot
citām sievietēm individuāli, kā ari prasmi
vadīt mazo grupu.
Iepriekšējo gadu grupas mācīsies tālāk nākamo kursu.
Aicinām jaunas dalībnieces, kuras pašas aug un nobriest Kristū
un kurām ir sirdī vēlēšanās palīdzēt citiem. Nepaturēt sev visu,
bet gatavība dot tālāk – pavairošanas princips. Vēlams ir 2-3
sievietes no vienas draudzes/apkārtnes. Gatavība vadīt mazās
grupas (2-6 sievietes) savās draudzēs, savā pilsētā. Vēlams, ka
mācītājs rekomendē jeb dod savu svētību sievietēm.

Mācības notiks divās nedēļu nogalēs: 13.-16. un
20.-23. oktobris (6 pilnas dienas no 8.30
-18.30, ceturtdienu vakaros no 18.00
– 21.00). Mācības organizētas
semināra veidā – iepriekš individuāli
jāapgūst materiāls līdz septembra
beigām. Viens latviski - “Staigājot ar
Kristu” 4.-7. nod., materiāls pieejams Rīgā, otrs
angliski - “Veicot mācīšanās procesu caur attiecībām” (Facilitator
Relational Learning) studēt un izpildīt visas 10 nodaļas,
materiāls angliski būs nopērkams, kad būsiet reģistrējušās.
Pieteikšanās līdz 30 maijam: Sieviešu kalpošanas apvienībā,
zvanot 20390979, 26352823 vai
e- pasts: livija.latvia@gmail.com; marta.kalpo@lbds.lv
Informācija par šo misiju:
www.entrust4.org/about/our-ministries/wwmt
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Tomass Šulcs
Jaundibināmās draudzes
Mājvieta” vadītājs,
BPI absolvents

Sieviešu koris no Oklahomas
koncertēs Latvijā

Intervija ar Dr. Randy Lind,
Oklahomas Baptistu draudžu
savienības Pielūgsmes un
muzikālās kalpošanas vadītāju

Cik bieži jūs sanākat uz mēģinājumiem?
Visas kora dalībnieces iziet īpašu atlasi un tikai
tad tiek uzņemtas korī. Mēs veidojam divu dienu
izbraukumu reizi gadā visām dalībniecēm, kas
kopumā ir 350 cilvēki, un pārējā laikā
dalībnieces satiekās tikai koncerta dienā.
Ko šīm dalībniecēm nozīmē dalība korī?
Dažas no dalībniecēm korī ir jau no paša
sākuma, tas ir 26 gadus. Kora pamatvērtības ir
mūzika un kalpošana. Esmu redzējis, ka
daudzām dalībniecēm šis koris ir kaut kas ļoti
īpašs, jo, pavadot tik daudzus gadus kopā ar

Nedaudz pastāstiet par sevi!
Esmu piedzimis un uzaudzis
Oklahomā, kādu laiku
nedzīvoju tur, bet esmu
priecīgs, ka atkal varu tur
dzīvot. Jau 39 gadus kalpoju kā
Muzikālās kalpošanas vadītājs
draudzēs Oklahomā, Teksasā
un Missurī. Pēdējos 3 gadus
strādāju Oklahomas Baptistu
Draudžu Savienībā kā
Pielūgsmes un muzikālās
kalpošanas vadītājs. Mani
pienākumi ir palīdzēt draudzēm
izveidot un attīstīt pielūgsmes
kalpošanu, kā arī palīdzu
vadītājiem pieaugt muzikālās
kalpošanas jomā.

citām māsām, viņas iemācās viena otru
stiprināt, atbalstīt un lūgt viena par otru.
Nesen kādai dalībniecei tika atklāts vēzis, un
bija prieks, ka varējām lūgt par viņu kā koris un
arī atbalstīt praktiski.
Ko jums nozīmē darbošanās šajā korī?
Man tas sagādā lielu prieku redzēt, cik ļoti
sievietes ir nodevušās dziedāšanai korī. Es
tiešām jūtu, ka viņas cenšās dot to labāko no
sevis, un katru reizi rodās sajūta, ka viņas dzied
tam Kungam. Vadīt 350 cilvēku kori nav viegls
uzdevums, bet varu teikt, ka šis darbs man
sagādā lielu gandarījumu.

The Singing Church
Women of Oklahoma
sieviešu koris no Oklahomas (ASV)

Kāds ir jūsu mērķis
braucienam uz Latviju?
Jūnija sākumā Latvijā ieradīsies
Oklahomas sieviešu koris.
Pirms tam mums ir arī koncerti
Somijā un Igaunijā, un vēlamies
arī sadraudzēties ar Latvijas
kristiešiem. Mūsu misija ir
pasludināt Evaņģēliju caur
mūziku. Kopumā Latvijā
ieradīsies apmēram 110 kora
dalībnieču un vēl 30 cilvēku
pavadošais sastāvs.
Kad tika izveidots šis koris?
Koris tika izveidots pēc
Oklahomas Baptistu draudžu
savienības tā laika muzikālās
kalpošanas vadītāja
pamudinājuma, un šis ir kora
26. pastāvēšanas gads.
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Labdarības koncerts

- mīlošu ģimeni"
"Katram bērnam Latvijā

Liepāja, koncertzāle "Lielais Dzintars", piektdien, 3. jūnijā, plkst. 19:00
Rīga, Sv. Pētera baznīca, svētdien, 5. jūnijā, plkst. 19:00
Daudzveidīga garīgā kora mūzika
daudzskaitlīga sieviešu kora (110 dziedātājas) aizrautīgā priekšnesumā.
Kopā ar kori muzicē zvanu ansamblis, ritma un pūtēju grupa.
Organizē:
Latvijas Baptistu draudžu savienība un "Latvijas kristīgā alianse bāreņiem"

Diriģents Dr. Randy Lind

Koncerta ienākumi tiks ziedoti iniciatīvas "Bāreņu svētdiena" atbalstam Latvijā

Biļetes pieejamas "Biļešu Paradīzes" kasēs un internetā www.bilesuparadize.lv, kā arī Liepājas un Rīgas baptistu draudzēs

Kā radās doma braukt uz Latviju?
Daudzi cilvēki, tai skaitā arī es, izdzirdot aicinājumu
doties uz Latviju atbildēja: „Jā, labprāt! Kur tāda
Latvija atrodās?” Man bija aptuvena nojausma, kur
Latvija atrodas, un tad es skatījos kartē, kur tā ir.
Bet ideja braukt uz Latviju nāca kā daļa no lielākas
vīzijas par sadarbību starp LBDS un Oklahomas
Baptistu draudžu savienību. Šī sadarbība ir kaut kas
pavisam jauns, un mēs esam „pirmais vilnis” no
tiem, kas turpmākajos gados apmeklēs Latviju.
Ticu, ka šī sadarbība spēs stiprināt un iedrošināt
abas puses.
Kad un kur ir paredzēti koncerti Latvijā?
Mums būs koncerti jūnija sākumā. Koncerti būs:
3. jūnijā plkst. 19.00 Liepājā, 5. jūnijā plkst. 19.00
Rīgā, Sv. Pētera baznīcā un 6. jūnijā Talsos.
Svētdien, 5. jūnija rītā koris būs sadalīts trīs daļās un
viesosies Rīgas Mateja. Āgenskalna un Ogres
draudzēs. Papildus tam apmeklēsim arī bērnu
namu.
Kurus cilvēkus jūs sagaidāt savos koncertos?
Pirmkārt, visi koncerti ir par pazeminātu maksu, kuru
ienākumi tiks ziedoti labdarībai. Otrkārt, mēs primāri
vēlamies aicināt kristiešus, jo mūsu programma ir
veidota, lai īpaši stiprinātu brāļus un māsas Kristū.
Visas dziesmas ir Dievu pagodinošas, bet būs arī
tādas, kas atgādinās cilvēkiem, - ja viņi vēl nepazīst
Dieva mīlestību, viņiem ir iespēja atsaukties uz to.
Kā jūs redzat nākotnes sadarbību starp Latvijas
un Oklahomas draudzēm?
Vienā no mūsu koncertiem es paziņoju par šo jauno
sadarbību starp Latvijas un Oklahomas Baptistu
savienībām. Trīs dažādi cilvēki pienāca pēc tam pie
manis un teica, ka viņu draudzēm jau ir sadarbība ar
draudzēm Latvijā. Man bija prieks to dzirdēt, un es
ticu, ka tas tieši tā arī notiks, ka šī draudzība nebūs
tikai savienību līmenī, bet jaunas draudzības
veidosies tieši starp draudzēm un starp kristiešiem.
Cik reizes esat bijis Latvijā?
Šī ir mana otrā reize, un es jau ar nepacietību gaidu,
kad varēšu atgriezties šeit apmēram pēc sešām
nedēļām. Ceru, ka nākamajā reizē šeit būs nedaudz
siltāks un zaļāks.
Kādi ir jūsu iespaidi par Latviju?
Mani senči ir cēlušies no Zviedrijas, un Latvijā es
redzu lielu zviedru pagātnes kultūras mantojumu,
tāpēc man šeit ļoti patīk. Man ļoti patīk gan Rīga,
gan Latvija, un ir īpaši prieks par visiem satiktajiem
cilvēkiem, kas ir bijuši ļoti pretimnākoši un draudzīgi.
Cilvēki Oklahomā arī ir ļoti atvērti un draudzīgi,
tāpēc ticu, ka kopīgi lieliski pavadīsim laiku.
Kā jums liekas, kāda būs pielūgsme Debesīs?
Domāju, ka tā būs ļoti koncentrēta uz to, kas Jēzus
ir, jo tā nāks no sirdīm, kas pilnībā pazīst Viņu.
Tas būs kaut kas ļoti brīnišķīgs un neaprakstāms.

Kas ir mans tuvākais?
Pēteris Eisāns
LBDS Misijas nozares
vadītājs

Vīlandes baznīcā 9.
aprīlī notikušās Misijas
dienas centrālā tēma
“Kas ir mans tuvākais”
nāk no jautājuma,
kuram kā atbildi Jēzus
stāsta līdzību par
Žēlsirdīgo samarieti
(Lūk. ev. 10, 25 – 37).
Izvēles semināros tika
runāts par konkrētām
cilvēku grupām, kuras
draudzes savā
kalpošanā ļoti bieži
“nepamana” – čigāni,
cilvēki ar kustību
traucējumiem, seksuāli
izmantotās sievietes,
bēgļi un migranti
Eiropā.

Kalpošanas vadītāju paneļdiskusija

Mācītājs Indulis Paičs lika saprast, ka jautājums: “kas ir mans tuvākais?”
var kļūt par aizsegu, lai darītu misiju tikai starp tiem, kas tuvi, līdzīgi,
pazīstami, taču ar šo stāstu
Jēzus vēlas mainīt mūsu acis un
mainīt veidu, kā mēs redzam
pasauli. Sākotnēji uzdoto
jautājumu Jēzus pagriež pilnīgi
pretēji un jautājuma centrā ieliek
to cilvēku, kas sasists
bezpalīdzīgi guļ ceļmalā,
sacīdams: Kurš no šiem trim tev
šķiet tuvākais bijis tam, kas krita
laupītāju rokās? Jautājums nav
par to, kas ir tev patīkams, tuvs,
Mācītājs Indulis Paičs
saprotams un kam tu labprāt
gribi kalpot, bet jautājums ir par
to, kurš cilvēks par tevi var teikt – viņš ir man tuvākais bijis. Kristīgās misijas
pamatā ir jautājums: kam mēs varam būt tuvākie. Mēs varam būt tuvākie
tiem, kurus pamanām un kuros saskatām cilvēku.
Ar redzesloku paplašinošu informāciju piesātinātu runu teica Eiropas
Baptistu Federācijas Ģenerālsekretāra asistente Helle Liht no
Igaunijas. Viņa stāstīja par Eiropas draudžu reakciju uz bēgļu un migrantu
krīzi. Ļoti spēcīgi uzrunājošs bija Horvātijas baptistu stāsts, jo viņi bija
pirmie, kas sāka kalpošanu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņiem spilgtā atmiņā pašu
bēgļu gaitas 90tajos gados Dienvidslāvijas kara laikā. Taču Helles
stāstījumu noslēdza stāsts par kādu zviedru mācītāju, kurš pirms trim
nedēļām svētdienā piedzīvoja 80 sīriešu bēgļu ierašanos savā
dievkalpojumā. Kad viņš jautāja viņiem par to, kas pamudinājis nākt uz
baznīcu, tad kādi vīri atbildēja: “Kopš pametām Sīriju, savā ceļā esam
sastapuši daudz kristiešu. Kādi palīdzēja ar ēdienu. Citi palīdzēja ar
pajumti. Citi ar savu auto veda mūs no viena punkta līdz citam. Tagad,
nonākot galapunktā, mēs gribam saprast, kāpēc viņi tā palīdzēja.
Mēs gribam pazīt to Dievu, kas liek cilvēkiem būt tik mīlošiem.”
Jēzus pavēle mācekļiem:
“Ejiet un dariet par
mācekļiem visas tautas”
(Mat. 28: 19) nav atcelta.
Kā Jēzus misija tiek
praktizēta tavā dzīvē?
Kam tu esi tuvākais?

Rudenī atkal notiks labdarības akcija
“Zvaigzne austrumos”. Šobrīd notiek
atbalsta vākšana akcijas video filmēšanai
Jordānijā. Ja vēlies palīdzēt, tad vairāk
info www.zvaigzneaustrumos.lv
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Sporta diena
SA-A-RAUJ! – tā skandēja
Sporta dienu dalībnieki un
līdzjutēji kopumā 21 komandai,
kas šogad piedalījās Sporta
dienās. Uz Ventspili 5. martā
devās komandas no
Brocēniem, Jūrmalas,
Mērsraga, Liepājas Ciānas,
Karostas un Pāvila draudzēm,
apvienotā Paplakas un Užavas
komanda, sportotāji no
Priekules, Rudes, 2 komandas
no Rīgas Āgenskalna
draudzes, Rīgas Mateja
draudzes, Talsiem, Vaiņodes,
un paši mājinieki –
ventspilnieki. Savukārt Viesīte
19. martā pie sevis uzņēma
komandas no Cēsīm,
Jelgavas, Ogres, Krustpils,
Neretas luterāņu draudzes,
Viesītes.

Sporta dienas dalībnieki Viesītē

Sporta dienas dalībnieki Ventspilī. Foto Paula Zveja

Katra komanda rādīja savu cīņas sparu, piedzīvoja uzvaras un mācījās priecāties par citu uzvarām, kā arī mācījās no saviem un citu
komandu zaudējumiem. Laiks sākt gatavoties nākamā gada spēlēm!
Lai jums visiem superīga Sporta diena!
Cīņas sparu, prieku par savām un citu komandu uzvarām, kā arī gudrību mācīties no saviem un citu komandu zaudējumiem!
LBDS Svētdienskolu apvienība

VALDA VIJA LAPSA (ŠĶUBURE)
(28.04.1939 – 31.03.2016)
Valda dzimusi Liepājā Karlīnes un Andreja Šķuburu ģimenē kā otrais bērns. 1948. gadā Valdas
vecāki tiek kristīti Liepājas Ciānas draudzē un pievienojas Nīcas-Mežgalciema evaņģēliski
kristīgajai (vēlāk baptistu) draudzei. Valdu neatstāj vienaldzīgu redzētie Dieva darbi. Viņa pati
izlemj iet ticības ceļu 14 gadu vecumā, un 1953. 19. jūnijā viņu Rucavā kristī mācītājs Kārlis Biķis.
Mācoties Liepājas mūzikas vidusskolā, Valda sāk diriģēt Liepājas Pāvila draudzes kori un arī
spēlē ērģeles. 1957. gadā viņa absolvē Liepājas mūzikas skolu un tiek nosūtīta uz Rudbāržu
vidusskolu mācīt mūziku. Taču vietējai izglītības priekšniecībai ir nepieņemama Valdas uzcītīgā
kalpošana Liepājas Pāvila draudzē, tāpēc pēc gada skolotājas darbs jāatstāj. 1966. gadā viņa
saņem uzaicinājumu vadīt kora darbu Talsu baptistu draudzē. 1968. gadā Talsu draudzes
mācītājs Kārlis Biķis salaulā Valdu un Rīgas Mateja draudzes locekli Eliju Lapsu. Dievs ģimenei
dāvina divus dēlus, Tomu un Jāni. Rīgas Mateja draudzē maestro Jānis Ezeriņš Valdu aicina pie
diriģenta pults, un ļoti aktīva darbošanās korī notiek 25 gadus. Paralēli diriģentes darbam no
1991.-1994. gadam Valda aktīvi iesaistās Latvijas Kristīgās misijas Cietumu misionē un
galvenokārt darbojas Rīgas Iļģuciema sieviešu cietumā. 1992. gadā viņa uzsāk mācības Rīgas
Starptautiskā Bībeles institūta neklātienē. Zināšanas tiek liktas lietā, gan veicot dažādu mācību
materiālu tulkošanu no krievu valodas, gan 1994. gadā uzsākot aktīvu kalpošanu Latvijas
Kristīgajā radio (LKR), vadot dažādus raidījumus. Raidījumiem viņa gatavojās ar lielu mīlestību un uzcītību. Darbojoties "Cerība `91"
un "Cerība `92" evaņģelizācijas pasākumos, Valdas sirds deg par garīgu padomdošanu un rūpēšanos par tiem, kas meklē iepazīt
Dievu. Viņa ir virsdiriģente Baptistu III Dziesmu svētkos Talsos un IV Dziesmu svētkos Ogrē. Valda Lapsa tulkojusi un sagatavojusi
daudzas publikācijas žurnāliem "Labā Vēsts" un "Baptistu Vēstnesis". Valdu vienmēr pavadīja miers un dziļa pateicība Kungam
Jēzum Kristum par visu dzīves gājumu. Par to liecināja viņas attieksme ne vien ikdienā, bet arī bēdās, kad 2000. gadā pēc slimības
Mūžībā aiziet viņas vīrs Elijs. Tas izpaudās arī, priecājoties kopā ar dēliem un mazbērniem – Kristapu, Oliveru, Elizabeti, Markusu,
Dominiku, Frederiku, Timoteju, Mariusu, Leontīni un Doroteju. Dzīves gudrība no Dieva Valdai dāvāja spēju būt vienkāršai,
neatlaidīgai mācīt un mācīties, būt cīnītājai, uzticīgai ticībā, cerībā un mīlestībā. Kāda daļa no šī mantojuma ticis mums katram –
dēliem, mazdēliem, mazmeitām, audžumeitām. Garīgiem dēliem un meitām, draugiem un cīņu biedriem. Tas ir mantojums mums
lietošanai. Apgūšanai. Sirdij un prātam atvērtajām smalkajām, it kā neredzamām cilvēka iekšējās pasaules garīgajām lietām.
Atvadīšanās no Valdas notika 8. aprīlī, guldot viņu zemes klēpī 2. Meža kapos līdzās savam dzīvesdraugam. Ļoti daudz pavadītājiem
klātesot, Mūžības ceļā viņu izvadīja mācītājs Ainars Baštiks.
Izsakām līdzjūtību Valdas dēlu un audžumeitu ģimenēm, un visiem, kuri skumst pēc viņas!
10 baptistu vēstnesis

B ī beles las ī šanas un
ai z l ū gšanu kalendārs

1

maijam

Latvijas Republikas Satversmes sapulces
sasaukšanas diena. Darba svētki
Jesajas 36-37; Jāņa 2:1-25

“.. un ved mani pa taisnības ceļiem
Sava Vārda dēļ.” Psalms 23:3b

17

Ugunsdzēsēju un glābēju diena
Jesajas 56-57; Jāņa 9:35-41 un 10:1-21
Pateiksimies un lūgsim par cilvēkiem, kas glābj cilvēkus.

18

Jesajas 58; Jāņa 10:22-42
Pateiksimies un lūgsim par Liepājas Nācaretes draudzi
un mācītāju Egilu Ķeiri.

19

Jesajas 59; Jāņa 11:1-44
Pasludināsim Evaņģēliju ar saviem darbiem.

20

Jesajas 60; Jāņa 11:45-57 un 12:1-11
Lūgsim par jaunu draudžu dibināšanas vietu Rembatē.

21

Jesajas 61-62; Jāņa 12:12-26
Lūgsim par LBDS Kongresu, kas šodien norisinās.
Lūgsim par vienotību un sadraudzību.
Plkst. 10:00 LBDS Kongress

Lūgsim par Latvijas valsti, valdību, iedzīvotājiem.

2

Jesajas 38; Jāņa 3:1-21
Pateiksimies un lūgsim par Krimuldas draudzi un
sludinātāju Fridrihu Kaptānu.

3

Jesajas 39; Jāņa 3:22-36
Lūgsim par Azerbaidžānas Baptistu savienību ar
22 draudzēm un 3000 locekļiem.

4

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas
atjaunošanas diena
Jesajas 40; Jāņa 4:1-26
Pateiksimies Dievam, ka dzīvojam brīvā un
neatkarīgā valstī.

5

Jesajas 41; Jāņa 4:27-42
Pateiksimies un lūgsim par Kuldīgas draudzi.

22

Jesajas 63-64; Jāņa 12:27-50 un 13:1-17
Pateiksimies un lūgsim par bīskapu Pēteri Sproģi un
viņa ģimeni.

6

Jesajas 42; Jāņa 4:43-54 un 5:1-15
Pateiksimies un lūgsim par Sieviešu kalpošanas
apvienību un tās vadītāju Līviju Godiņu.

23

Jesajas 65; Jāņa 13:18-38
Pateiksimies un lūgsim par Liepājas Pāvila draudzi un
mācītāju Mārtiņu Balodi.

7

Jesajas 43:1-44:5; Jāņa 5:16-30
Lūgsim par jaunu draudžu dibināšanas vietu Pastendē.

8

Ģimenes (Mātes) diena. Nacisma sagrāves diena un
Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena
Jesajas 44:6-28; Jāņa 5:31-47

24

Jesajas 66; Jāņa 14:1-31
Lūgsim par Vācijas Baptistu savienību, tās 805 draudzēm
un 81 769 locekļiem.

Pateiksimies un lūgsim par mūsu mātēm.

25

Obadjas 1-14; Jāņa 15 un 16:1-4
Lūgsim par sociālo māju vadītājiem, darbiniekiem un par
iemītniekiem.

9

Eiropas diena
Jesajas 45; Jāņa 6:1-24
Lūgsim par draudzīgām attiecībām Eiropas valstu starpā.

26

Obadjas 15-21; Jāņa 16:5-33 un 17:1-5

10

Jesajas 46-47; Jāņa 6:25-59
Lūgsim par Ukrainas Baptistu savienību ar 2382
draudzēm un 125 509 locekļiem. Lūgsim par mieru valstī.

27

Joēla 1; Jāņa 17:6-26
Slavēsim Dievu par šo dienu, ko Viņš devis.

11

Jesajas 48-49; Jāņa 6:60-71 un 7:1-13
Pateiksimies un lūgsim par Liepājas Ciānas draudzi un
mācītāju Andri Biti.

28

Joēla 2:1-17; Jāņa 18:1-24
Lūgsim par cilvēkiem, kuri veic brīvprātīgo darbu.
Par iedrošinājumu kalpošanai turpmāk.

12

Jesajas 50; Jāņa 7:14-44
Lūgsim par tiem, kas trūkumā.

13

Jesajas 51:1-52:12; Jāņa 7:45-53 un 8:1-11
Pateiksimies un lūgsim par Liepājas krievu draudzi
“Evaņģēlija balss” un mācītāju Sergeju Garkušu.

14

Jesajas 52:13-53:12; Jāņa 8:12-30
Lūgsim par semināru, kas šodien norisinās.
Seminārs “Pasniegsim roku!”

15

Vasarsvētki, Svētā Gara svētki.
Starptautiskā ģimenes diena
Jesajas 54; Jāņa 8:31-59
Lūgsim, lai Svētā Gara augļi veidojas un ir redzami
mūsu dzīvē un kalpošanā.

16

Jesajas 55; Jāņa 9:1-34
Lūgsim par Šveices Baptistu savienību ar 12 draudzēm
un 1084 locekļiem.

Pateiksimies un lūgsim par Līgatnes draudzi un mācītāju
Mārtiņu Rijnieku.

BPI Semestra noslēgums

Ventspils draudzē "Labo darbu diena"

29

Joēla 2:18-27; Jāņa 18:25-40
Lūgsim par Slovēnijas Baptistu draudžu savienību ar
6 draudzēm un 253 locekļiem.

30

Joēla 2:28-3:21; Jāņa 19:1-27

31

Jonas 1; Jāņa 19:28-42 un 20:1-9
Lūgsim par vasaras brīvlaiku, bērnu drošību un labu atpūtu.

Pateiksimies un lūgsim par Limbažu draudzi un sludinātāju
Mārtiņu Anševicu.

SIRSNĪGI SVEICAM!
10. aprīlī Raivis Deksnis licencēts par sludinātāju Tukuma draudzē.
17. maijā Pāvilostas draudzes mācītājam Denisam Doroņinam
aprit 45 gadi.
31. maijā pensionētam mācītājam Gunāram Lemaiķim aprit 80 gadi.
baptistu vēstnesis 11

Nebrauc uz svētkiem,
atved svētkus pie sevis!

“PILSĒTAS IELĀM BŪS BŪT PILNĀM
AR ZĒNIEM UN MEITENĒM,
KAS TUR ROTAĻĀJAS.”
No kurienes šis teikums?
Pašvaldību vēlēšanu programma?
Jaunievēlētā novada domes priekšsēdētāja intervija?
Nē, šie ir vārdi, kurus Dievs dod pravietim Caharijam par
Jeruzālemi (Caharijas 8:5).
Rotaļājoties bērni izzina pasauli, atveras sarunām, atklāj savus
sapņus, domas, iegūst draugus un izdzīvo visdažādākās emocijas. Ikdienā tik nozīmīgi bērniem pavadīt laiku rotaļājoties.
Tādēļ svētdienskolu nodarbībās izmantojam spēles un rotaļas
un neiztiekam bez tām, arī rīkojot svētkus vai svinības.
Piedāvājam draudzēm izmantot svētku aprīkojuma komplektu
“Svētki tavā pilSĒTĀ”, kas pieejams, pateicoties ārzemju partneru atbalstam un BPI studentu iesaistei projekta īstenošanā.
Komplektā ietilpst spēles, atrakcijas un aprīkojums, kuru
draudzēm katrai atsevišķi iegādāties un uzturēt nebūtu izdevīgi.
“Svētki tavā pilSĒTĀ” ļauj rīkot svētkus Vasaras Bībeles skolas
kontekstā vai Dārza svētkus visu paaudžu cilvēkiem baznīcas
sētā par kādu noteiktu tēmu. Svētki var notikt arī draudzes
misijas vietā vai pilsētas parkā kā dāvana pilsētas bērniem un
viņu ģimenēm.
Mūsu draudzes ir vieta, kurām “būt pilnām ar zēniem un
meitenēm, kas tur rotaļājas,” iepazīst savu Radītāju, atklāj,
cik īpaši viņi katrs ir Dievam, nosvin savu piedzimšanu Dieva
ģimenē un dzīvo Viņa godam. Un dara to pa īstam.

Pieteikšanās un informācija:
Tel.: 26517159 (Andris) vai 26554780 (Kaspars)
Epasts: svetkipilseta@gmail.com

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

