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Es priecājos, kad man teica: "Iesim Tā Kunga namā!”
					Psalms 122:1
Baznīca. Vecajā Derībā Saiešanas telts, pēc tam templis.
Vieta, kur jau no senatnes cilvēki pulcējās, lai piedzīvotu
īpašu Dieva klātbūtni. Viens bija skaidrs, – Dievs ir tik liels, ka
Viņš nemājo cilvēku rokām celtās ēkās. Bet Dieva tuvums,
atklāsme un piedzīvojums ar Viņu bija tik spēcīgi izjūtams tad,
kad kopiena, vēlāk draudze nāca kopā. Kristietības sākumā tā
bija kopā sanākšana gan templī, gan sinagogā, gan draudzes
locekļu mājās. Pakāpeniski tika celtas pirmās baznīcas. Ne
visas izturēja laika un politikas spiedienu. Bet baznīca arī
šodien ir vieta, kur kā draudze mēs varam piedzīvot Kristus
pārmainošo klātbūtni tik īpašā veidā.
Es priecājos, kad man teica: “Iesim Tā Kunga namā!”
Tāda iespēja būs daudziem Latvijas iedzīvotājiem, kuri
10. jūnija vakarā varēs apmeklēt kādu no 190 baznīcām,
kuras visā Latvijā būs atvērtas. No tām arī 11 baptistu
draudzes Latvijā. Grūti teikt, vai 11 ir daudz vai maz?

Vairāk kā pagājušajā gadā, bet joprojām tikai mazliet vairāk
kā desmitā daļa no baptistu draudzēm Latvijā. Var jau
teikt, ka piedalīšanās šajā pasākumā ir tāda izrādīšanās,
bet no iepriekšējo gadu pieredzes Āgenskalna draudzē
pārliecinājāmies, ka atnāk cilvēki, kuri parastā svētdienā
baidījušies ienākt baznīcā... Baznīcu nakts ir iespēja parādīt
viesmīlību, pastāstīt par savu draudzi un piedāvāt ikvienam
noklausīties labu koncertu. Miermīlīga evaņģelizācija.
Es priecājos, kad man teica: “Iesim Tā Kunga namā!”
Tas ir prieks par Dievu, par to, ko Dievs ir darījis manā un
tavā dzīvē. Prieks par Kristus piedošanu, par atziņu, ka Viņš ir
piedevis arī manus grēkus. Vai Tev ir vieta, kur Tu vari atnākt
un teikt: es priecājos, jo te ir mana draudze, te ir vieta, kur
Dievs mani māca, kur es varu kopā ar citiem kalpot un augt?
Edgars Mažis
Āgenskalna draudzes mācītājs

Pat ja iešu pa nāves ieleju, ļauna
nebīšos, jo Tu esi ar mani...

Kārlis Kārkliņš
Rīgas Semināra draudzes sludinātājs

Psalms 23:4

Nāves ēnā
Es savu bērnību pavadīju, dzīvojot daudzdzīvokļu mājā, kur
katram dzīvoklim mājas pagrabstāvā bija iedalīts atsevišķs
slēdzams kambarītis kartupeļu, ievārījuma burku un ikdienā
nelietojamu mantu glabāšanai. Man kā jaunākajam bērnam un
tobrīd arī vienīgajam vīriešu kārtas pārstāvim ģimenē visbiežāk
bija tas uzdevums noskriet lejā uz pagrabu pēc ievārījuma vai
kartupeļiem. Vienīgā dienas gaisma pagrabā ienāca no nelielā
loga pie kāpnēm, kas veda uz to. Pārējais pagrabs bija kā jau
pagrabs - vēss un tumšs. Tajos laikos gaismas, kuras ieslēdzas
uz kustību sensoriem, nebija izplatītas, un katram, kurš devās lejā
pagraba gaiteņos, bija jāzina, kā sataustīt nepieciešamos
gaismas slēdžus. Es neteikšu, ka es ļoti baidījos no tumsas,
tomēr atrasties vienam drēgnajā un tumšajā pagrabā bija visai
neomulīgi, - it sevišķi, ja kāda no jau tā nedaudzajām spuldzītēm
bija izdegusi. Pirms došanās pagrabā es vienmēr apdomāju, kur
ir tuvākais gaismas slēdzis, lai varētu pēc iespējas ātrāk to
sataustīt un ieslēgt gaismu. Lai gan blāvā gaisma pilnībā
neaizdzina bailes, tā tomēr ļāva man pēc iespējas drošāk virzīties
uz priekšu un izpildīt savu uzdevumu. Gaismas klātbūtne bija
mierinājums.
Dāvids 23. Psalma 4. pantā raksta par kādu nāves jeb nāves ēnas
(Bībeles jaunajā tulkojumā šis vārds tā tulkots 44. Psalma 20.
pantā un 107. Psalma 10. pantā) ieleju, pa kuru staigājot, viņš
nebūs bailīgs, jo Dievs ir ar viņu. Grūti ir iedomāties, kādu
situāciju Dāvids konkrēti gribēja raksturot ar šo apzīmējumu, bet
vārdi “nāves ēnas ieleja” jau paši par sevi norāda uz ko tumšu un
drūmu. No Dāvida dzīves stāsta, kas atklājas Bībelē, mēs
redzam, ka viņš bieži sastapās ar vajāšanām, kariem, nāves
draudiem un citām grūtām situācijām, kurās varēja sajust nāves
klātbūtni - nāves ēnu. Dāvids bija piedzīvojis gan tuva cilvēka
zaudējumu, piemēram, mīļotā drauga Jonatāna vai savu bērnu

nāvi, gan arī paša Dāvida dzīvība nereti bija briesmās. Dāvids ļoti
labi zināja, cik bezcerīgi un nespēcīgi cilvēks var justies, nonācis
šādā nāves ēnas ielejā. Un tomēr, neskatoties uz to visu, ko
Dāvids bija piedzīvojis, šajā Dāvida dziesmā parādās liela cerība
un drošība. Nāves ēnas ieleja gluži nav tumšs un drēgns
pagrabs, ar kādu es sastapos bērnībā, bet šie abi konkrētiem
cilvēkiem apzīmē vietu, kurā atrodoties, tika piedzīvotas bailes.
Un gluži kā es bērnībā pagrabā jutos daudz drošāk, kad ieslēdzu
gaismu, tā arī Dāvids šajās situācijās, kad nāve bija tik tuvu, jutās
droši, jo zināja, ka Dievs ir līdzās. Dieva klātbūtne viņam deva
pārliecību un drosmi, dodoties cauri šādai ielejai.
Vai arī mēs varam piedzīvot tādu pat pārliecību un drošību, kāda
bija Dāvidam? Jā, varam! Matejs citē pravieša Jesajas vārdus,
attiecinādams tos uz Jēzu: “redzi, jaunava taps grūta un
dzemdēs Dēlu, un viņu sauks vārdā Immānū- Ēls, tulkojumā:
Dievs ir ar mums” (Jesajas 7:14, Mateja 1:23). Caur Jēzu Kristu
Dievs mums katram ir kļuvis pieejams. Priekškars templī ir
pārplēsts, un mums vairs nav nepieciešams kāds cilvēcīgs
vidutājs, lai piedzīvotu Dieva tuvumu. Klausoties cilvēku stāstos,
kuri ir piedzīvojuši tumšo dvēseles nakti vai staigājuši pa nāves
ieleju, šī Dieva klātbūtne ir pats svarīgākais un gandrīz vai
vienīgais, kas palīdz izturēt. Tādos brīžos nelīdz ne pareizas
teoloģiskas doktrīnas, ne spēcīgi attīstītas garīgās disciplīnas, bet
gan tikai spēja piedzīvot to, ka Dievs ir līdzās. Man dzīvē ir klājies
visādi, bet es pats, šķiet, nevarētu teikt, ka esmu staigājis pa
nāves ēnas ieleju. Ja pavisam godīgi, tad es neilgojos pēc šādas
pieredzes un Dievam īpaši pēc tādas nelūdzu. Tomēr, ja tāds
brīdis pienāks, tad 23. Psalma 4. panta vārdi man atgādina, ka
Dieva klātbūtne iestiepjas pat visdziļākajā tumsā un ka Dieva
gaisma ir pārāka pat par vistumšāko tumsu. Pat ja es atrodos
visdziļākajā tumsā, kur nekas vairs nav saredzams un, šķiet, ka
nekam vairs nav nozīmes, man nav jābaidās, jo Dievs ir ar mani.

Ja sakām, ka mīlam, – tad lai
mīlam un rūpējamies ilgtermiņā
Sanita Graudiņa
Pitraga Draudze

Intervija ar Oskaru Lūsi, BPI 1. kursa
studentu
Oskars Lūsis dzīvo Olaines novadā, pieRīgas ciematā Kalmes kopā ar savu sievu
Elīnu un gadu veco dēliņu Robertu. Laulībā
šogad aprit septiņi gadi, un gandrīz visu
kopdzīves laiku viņi ir dzīvojuši pašreizējā
dzīvesvietā, mazā mājiņā, klusā vietā. Apkārt
ir plaši lauksaimniecības lauki, kur bieži var
sastapt stirnas un dzērves. Oskars ir viens
no tiem diviem 1. kursa studentiem, kurš
katru dienu pēc mācībām brauc uz mājām.
Kādā ģimenē tu uzaugi?
Esmu dzimis un audzis Rīgā. Uzaugu
Sarkandaugavā, kur ar brāli bijām vienīgie
latviešu bērni sētā, visa komunikācija notika
krievu valodā. Mani vecāki joprojām dzīvo
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tur. Man bija tuvas attiecības ar omi, viņa
pagājušajā gadā nomira. Viņas ietekme
manā dzīvē bija ļoti liela. Veselības problēmu
dēļ viņa daudz laika pavadīja mājās, mums
bija labas sarunas, viņa vienmēr centās
mani iztaujāt un uzzināt, kas notiek manā
dzīvē. Es biju cītīgs skolnieks, mana dzīve
ritēja skolā, mājās un mācoties, dažreiz
kādos pulciņos. Vasaras pavadījām
Saulkrastos vasarnīcā, kur visbiežāk bijām
kopā ar omi, vecāki pievienojās pa
atvaļinājumu laiku. Ome bija ticīga, veselības
problēmu dēļ viņa nevarēja apmeklēt
baznīcu, bet viņa skatījās dievkalpojumus
televīzijā. Mana mamma lasīja viņai priekšā
Bībeli, jo omei pasliktinājās redze. Man ir trīs
gadus vecāks brālis, viņš kādu brīdi
profesionāli nodarbojās ar riteņbraukšanu, izbraukāja krustām šķērsām Eiropas valstis,
bet tagad dzīvo Ādažos.

Kā tu iepazini Elīnu?
Es iepazinu viņu caur mūziku. Izglītības
iestādē, kurā abi strādājām, notika Vīlandes
draudzes zvanu ansambļa koncerts. Es biju
pārsteigts, jo viss skanēja tik brīnišķīgi,
nesapratu, kas tas ir, - turklāt dalībnieki bija
izkārtojušies pa visu telpu un radīja skaņu,
kuru varētu pielīdzināt modernākajām
telpiskajām skaņas iekārtām, taču to radīja
vienkārši mūzikas instrumenti. Tas mani
aizrāva. Nevarēja nepamanīt ansambļa
vadītāju, viņa izcēlās, tā bija Elīna. Pēc
koncerta centos atrast informāciju par šo
ansambli, atradu Elīnas profilu, kurā bija ļoti
interesanta bilde – klavieres izstumtas uz
balkona un viņa pie tām. Man tas likās kaut
kāds ārprāts, jo klavieres tā laukā nevar
stāvēt. Tad mēs sākām sarakstīties, un mūsu
iepazīšanās lēnām pārauga mīlestībā.
Mūzika mūs saveda kopā, lai gan es nekādā

veidā neesmu bijis saistīts ar mūziku, ja
neskaita vienu pusgadu skolas laikā, kad
dziedāju korī, no kura mūs vai nu izmeta, vai
mēs paši aizgājām, neatceros. Manai sievai
bija cits stāsts, kā viņa mani iepazina, bet tas
jau ir viņas stāsts.
Kā radās tava pārliecība par Kristu?
Es atceros 90. gadus, kad parādījās tāds kā
kristietības bums. Mūsu ģimenei pazīstamā
Vallijas tante no Āgenskalna draudzes
uzaicināja mūs uz baznīcu. Mēs ar mammu
aizgājām. Pēc tās reizes es kā bērns centos
lasīt Bībeli, bet neko nesapratu. Tad ilgu
laiku nekas tāds vairāk neatkārtojās līdz
brīdim, kad satiku Elīnu. Viņa bija Vīlandes
draudzē un vienkārši teica – atnāc uz
baznīcu, paklausies, es arī tur spēlēšu. Es
aizgāju vienreiz, otrreiz, trešoreiz, un tā es
sāku iet regulāri. Sākumā man nebija
skaidrības par to visu un nevarētu teikt, ka
man šajā posmā bija kāds „degošais krūms”
vai kāds spilgts piedzīvojums, es to vairāk
centos saprast ar prātu. 2010. gadā martā es
kristījos, tas bija ļoti emocionāls brīdis. Viens
no tādiem spilgtiem brīžiem, kad nopietnāk
pievērsos kristietībai, bija laikā, kad
apmeklēju mazo grupu, kur es saņēmu no
Dieva aicinājumu par jaunas draudzes
dibināšanu. Man bija sava karjera, sava
pasaules izpratne un es sapratu, ka būs
daudz kas jāmaina savā dzīvē. Es runāju ar
vairākiem cilvēkiem, lai saprastu, kas ar
mani notiek, varbūt man sākusies pusmūža
krīze. Es vēl turpināju pretoties Dieva
nodomam, “tirgoties” ar Viņu, taču es tiku
nostādīts tādā situācijā, kur sapratu, cik
daudz man ir dots, ka man vienkārši ir
jāpaklausa Viņam.
Kāda bija tava karjera?
Esmu pabeidzis Rīgas Tehnisko universitāti
un Latvijas Universitāti. RTU laikā man
piedāvāja strādāt skolā, tā es sāku savu
izglītības karjeru. Kā skolotājs nostrādāju 14
gadus. Piedalījos dažādās aktivitātēs,
konferencēs, esmu arī tās organizējis. Biju
tāds nepaklausīgais skolotājs, kas nevis
purpināja mājās par visu, ar ko nebiju
apmierināts, bet cēlos un teicu, un aizrāvu ar
to arī citus. Tādā sakarā man ir bijusi iespēja
tikties ar deputātiem un ministriem un izteikt
savu viedokli par dažādām tēmām. Pirms es
aizgāju uz BPI, es jau biju aizgājis prom no
skolām, strādāju RTU par sagatavošanas
kursu nodaļas vadītāju un darbojos dažās
nevalstiskajās organizācijās.
Sieva pirms bērna kopšanas atvaļinājuma
strādāja Rīgas Kultūras vidusskolā par
mūzikas skolotāju un Mūzikas akadēmijā par
lektoru (pieaicinātais docētājs), un arī vienā
bērnudārzā mūzikas jomā. Viņa apmācīja
gan pavisam maziņus, gan topošos
skolotājus.
Kā tu pieņēmi lēmumu mācīties BPI?
Sākumā saņēmu aicinājumu par jaunas
draudzes dibināšanu. Mana dzīve parādīja,
kādas ir problēmas, ja es braukāju uz
draudzi, kura ir kaut kur tālāk. Tas pierāda,
ka draudzes ir vajadzīgas lokāli. Es sapratu,

ka varētu aizsniegt cilvēkus un mēģināt
viņiem pasludināt Labo vēsti, taču pēc tam
savu zināšanu trūkuma dēļ viņi paši plūstu
pa savu dzīvi, bet tas nav pareizais veids. Ja
mēs sakām, ka mīlam cilvēkus, - tad lai mēs
mīlam un rūpējamies par viņiem ilgtermiņā.
Es sapratu, ka man nav šādu zināšanu. Es
droši vien varētu lasīt ļoti daudz gudru
grāmatu, – tā es nokļūtu līdz kaut kādam
līmenim, bet tas pareizākais un labākais
veids man bija studijas BPI. Pagājušā
pavasarī es aizgāju uz BPI atvērtajām durvīm
un es teicu – šajā gadā es noteikti nesākšu,
pēc gada – tad varbūt. Tādas bija manas
atbildes. Un tad bija kāds negaidīts notikums
mūsu ģimenē. Mūsu bērns piedzima
priekšlaicīgi. Mēs nezinājām, kā tas beigsies,
mēs neko nespējām tajā mainīt, viss bija
atkarīgs no Dieva. Daudzi cilvēki par mums
lūdza. Un, pateicoties Dievam, viss beidzās
labi. Tas bija pēdējais solis, kas man lika
saprast, ka es jau varu plānot, ko un kā es
gribu darīt, bet Dievs visu sakārto pēc Sava
prāta. Kādu mēnesi mēs nodzīvojāmies pa
slimnīcu. Pēc tam vēl bija vasara, kurā es
visu varēju pārdomāt. Gala lēmums nāca
augustā, kad es teicu – jā, es eju uz BPI.
Attiecīgi es pametu savas darbvietas. Es
aizgāju pie sava darba vadītāja un teicu, ka
iešu prom no darba, ka ar septembri sākas
studijas. Viņš, protams, gribēja saprast, kas
noticis, kāpēc es eju prom. Teicu, ka iešu
pilnīgi citā sfērā, ka esmu kristietis un tagad
kļūšu vēl nopietnāks kristietis. Viņš laikam
saprata, ka ar šo motivāciju nevar nekā
sacensties. Viņš tikai lūdza, lai es atrodu
kādu, kuru apmācīt savā vietā. Biju jau
iepriekš noskatījis darba kolēģi, kurai gribēju
piedāvāt attīstīt kādas lietas, un rezultātā es
piedāvāju viņai savu vietu, uz ko viņa
piekrita. Viņa bija īstajā vietā un īstajā laikā.
Kā jūsu ģimeni ir ietekmējis lēmums
mācīties BPI?
Par 100%! Pilnībā viss ir mainījies! Šobrīd ir
ļoti maz brīvā laika. Lai gan es pirms tam
esmu studējis, taču tad es nebiju precējies
un man nebija bērns. Kad nācu uz BPI, man
vēl bija tās vecās studiju atmiņas. Man likās
– ai, nu tas taču nav nekas traks! Pamācīšos
un tā. Bet tagad, atbraucot mājās no
studijām, gribas ar mazo puiku paspēlēties.
Galvenais ir laika trūkums.
Ko jūs vēl darāt kopā?
Mēs abi esam pedagogi. Bija brīdis, kad
domāju - varbūt vajag uztaisīt kādu nometni
bērniem. Pats kā bērns es nekad nebiju bijis
nometnē, līdz ar to es gribēju uztaisīt tādas
nometnes, kas patiktu man, ja es būtu
bērns. Es centos un uztaisīju vairākas
vasaras nometnes. Tas bija foršs laiks. Tad
tas kaut kur izplēnēja, tad atkal atgriezās. Es
to saistu ar to, kā Dievs uz mums runā, bieži
tajā brīdī to nemaz nesaprotam. Tad es kļuvu
par izglītības iestādes struktūrvienības
vadītāju, kas atbild par nometnēm. Bija tāda
kā apjausma – jā, pareizi, nometnes! Man
taču tas patika! Un nāca tāda sapratne, ka
tur, kur mēs dzīvojam, mēs varam rīkot
nometnes. Mēs varam taisīt tā, kā mēs
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gribam, kā mums patīk. Šogad būs piektais
gads, kopš rīkojam nometnes savā īpašumā.
Tā kā man patīk tehniskas lietas, tad es
uztaisīju tādu nometni ar eksperimentiem.
Mums ir sadalīts – sieva rīko ar mūziku
saistītas nometnes, es rīkoju saistītas ar
tehniskām lietām. Savas nometnes mēs
aizvien vairāk orientēsim uz vietējiem
bērniem, olainiešiem. Mēs gribam būt
atpazīstami vietējā apvidū un veidot
attiecības ar cilvēkiem, lai viņi redz, ka
kristieši nav kaut kādi dīvaiņi, kas sēž mājās
ar Bībeli un ārā neiet, jo apkārt ir viens
vienīgs grēks un posts. Mēs gribam parādīt,
ka mēs esam normāli cilvēki, tikai kuriem ir
atšķirīgas vērtības.
Mēs abi esam nometņu vadītāji, esam
izgājuši kursus. Cenšamies visu organizēt
legāli, lai nevienam nebūtu, ko pārmest. Man
nav problēmu strādāt ar dokumentiem un
cipariem, jo es biju informātikas skolotājs,
man ir ekonomista augstākā izglītība, esmu
strādājis skolā ne tikai ar bērniem, bet arī ar
dokumentāciju.
Ko tu esi ieguvis, mācoties BPI?
Man ir gandrīz pilnībā mainījusies izpratne
par kristietību, teoloģiju un par to, kam
vajadzētu notikt draudzē. Mums ir tik daudz
mācīts, ka galva plīst pušu. Jo tuvāk nāk
pirmā mācību gada beigas, jo vairāk
saprotu, cik maz es zinu, un tad es domāju,
kā es paspēšu uzzināt par visu pārējo. Ja es
nebūtu aizgājis uz BPI un būtu centies
gudrības smelties no grāmatām, tas būtu
līdzvērtīgs kādiem desmit gadiem. Pietrūktu
tas plašums, ko šeit iedod, tie dažādie
viedokļi. Mūs apmeklē dažādi mācību spēki,
un var pajautāt vienu un to pašu lietu, bet no
katra var būt pilnīgi pretēji viedokļi. Tas, ko
esmu mācījies augstskolās, neiedod šauras
zināšanas, bet iedod izpratni, iedod
plašumu, un pēc tam katrs pats rok tajā
dziļumā, kur grib.
Es nevarēju pirms tam iedomāties, ka
mācītāja sprediķim ir vispār kāda struktūra,
ievads, nobeigums, ir kārtīgi domāts,
analizēts, pētīts. Es nekad nebiju par to
domājis, - kā mācītājs sagatavo savu
sprediķi. Toties es biju gatavs kritizēt. Tagad,
kad man pašam tas ir jādara, kad braucu
sludināt, es saprotu, ka tas prasa darbu un
sagatavošanos. Katrs gans ir pelnījis lielu
uzslavu no saviem draudzes locekļiem,
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mīliet savus mācītājus un sakiet to viņiem!
Man nebija nekādu zināšanu par jaunu
draudžu dibināšanu. Es domāju tā –
mācītājs atnāk, viņam ir zināšanas, viņš prot
vadīt draudzi, tad viņš arī var dibināt draudzi,
it kā loģiski. Man vispār likās, ka tas ir kā
„bunts uz kuģa”, ka kādi mēģina šķelt
draudzi vai tamlīdzīgi, ka tas nav atbalstāmi.
Līdz es sāku saprast, ka tas nav par kristiešu
dalīšanu. Jaunu draudžu veidošanas
pamatā ir neticīgo aizsniegšana. Un, ja tur ir
tie neticīgie, tad ir kāds iemesls, kāpēc viņi
nebrauc uz baznīcām. Viens no iemesliem ir
tas, ka tuvumā vienkārši nav neviena drau
dze. Šķiet varbūt smieklīgi, jo ar sabiedrisko
transportu pusstundas laikā taču esi klāt.
Bet kāds iemesls viņam ir braukt uz draudzi?
Viņš tur nekad nav bijis, viņš neko nezina
par to. Taču viņš zina, ka ir lielveikals, ka ir
spēļu zāles. Draudzei jāiet pie viņa!
Gadu ziņā esmu vecākais savā kursā. Kad
sāku studijas, biju tieši divreiz vecāks par
grupā jaunāko BPI studentu Valteru, – viņam
bija 18, man 36. Taču nevar teikt, ka
jaunākais mūsu vidū būtu arī jaunākais pēc
savas attieksmes, gadiem šajā ziņā nav
nekādas nozīmes. Pēc rakstura katrs esam
atšķirīgi. Tas ir tāds mini draudzītes modelis,
kur var novērot, ka citam vairāk patīk
izpausties, cits ir klusāks, kāds iesaistās
diskusijās un asākās sarunās, kāds nē. Tā
mēs pieaugam. Tam, ka šeit mācās tikai
puiši, ir labs pluss - mēs varam būt atklātāki,
mēs koncentrējamies uz mācībām un nav
iemesla spīdēt un izcelties pārējo vidū. Šis ir
bijis tāds ļoti spilgts un interesants gads. Ir
kādas lietas, ko es nekad, sēdēdams
draudzē, jeb kā es saku, tāds pēdējās rindas
sēdētājs, nebūtu mēģinājis darīt. Piemēram,
ielu evaņģelizācija. Man tas likās kaut kāds
ārprāts, ka es to nemūžam nedarītu. Bet
pieredze Karostā pie Mārča Dejus bija ļoti
laba. Es sapratu, kā patiesībā cilvēki dzīvo,
kas notiek viņu mājās, kādas cilvēkiem ir
traģēdijas, vientulība, vecums, alkoholisms,
mātes ar daudziem bērniem. Tādas ir pilnas
mājas! Mēs dažbrīd dzīvojam kā tādā
burbulī un to neredzam. Draudze cenšas ar
viņiem veidot attiecības, un bieži vien viņi ir
tikai viena soļa attālumā no Dieva. Neviens
nav viņiem pateicis, ka tas ir tik vienkārši.
Bieži vien viņi domā, ka ir vajadzīgs kāds
īpašs rituāls. Mēs gribējām lūgt ar cilvēkiem
kopā. Mums liekas – nu, lūgsim Dievu, rokas
kopā un sāksim lūgt! Bet viņi sāk prātot, kas
tagad jādara – jāmetas ceļos, kur man rokas
likt, tagad man kaut kas notiks, ko man teikt,
nu varbūt jūs vēlāk...? Tie, kas no mums
ejam uz baznīcu, bieži par to aizmirstam, ka
ir cilvēki, kuri pat no šīm vienkāršajām lietām
neko nesaprot.
Tu pieminēji, ka esi sapratis, kādai jābūt
draudzei...
Mums ir pierasts domāt, ka mums draudzes
ir tukšas, ka viņām jau kaut kā ir jādzīvo.
Nedibināsim jaunas, bet piepildīsim esošās.
Es tā domāju līdz brīdim, kad mums
piedzima dēls, - lai aizbrauktu uz draudzi,
stunda bija jāpavada ceļā. Tad es sāku
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domāt – bet kā man būt labam kristietim, es
taču gribu uz to draudzi! Un tā griba uz
draudzi izpaudās tā, ka svētdienā aizbraucu
uz dievkalpojumu un viss. Augstākais, ko es
izdarīju, es pateicu, kas nebija labi, kas man
nepatika, – tā es biju „kalpojis” Dievam. Tas,
ko BPI es sapratu, draudze ir pilnīgi kaut kas
cits. Draudze ir cilvēku kopa, kuriem ir
kopīgas vērtības, iespējams, viņi katrs
darbojas kādā misijā. Un, tad viņi sanāk
kopā, lai svinētu to, kā viņiem iet, un viens
otru iedrošina. Nevis ēka, kur visa atbildība ir
uz mācītāju vai labākajā gadījumā uz
draudzes padomi, un pārējie draudzes
locekļi ir vienkārši sēdētāji. Cenšoties
aizsniegt neticīgos, mums būtu jādarbojas
krietni savādāk. Ir jācenšas ar visiem
spēkiem, lai aizsniegtu citus ar evaņģēliju.
Un ar aizsniegšanu es nedomāju pateikšanu,
ka Jēzus par tevi ir miris. Apmeklējot cilvēkus
viņu mājās, mēs sapratām, ka vārds Jēzus
viņiem neko īpašu nenozīmē, un, ja kāds par
viņiem ir miris – vēl mazāk. Jāveido
attiecības ar cilvēkiem, lai viņi saprastu, kas
es tāds esmu, citādi nav uzticības, cilvēki
stāstītajā neieklausās. Nākamais ir parādīt,
ka man ir kādas citas vērtības un kā es tieku
pāri kādām situācijām. Mūsu gadījumu ar
dēlu varēja skaidrot divējādi: cik labi, ka viss
ir kārtībā, ka bija superīgi ārsti un vēl
dažādas sagadīšanās, bet es to redzu krietni
savādāk. Un kā pārdzīvot problēmas, kas,
piemēram, ir laulībā – vai sniedzies pēc
pudeles, vai šķiries, vai padzīvosiet kādu
laiku atsevišķi jeb neprecēsimies utt. Vai arī
mēģini risināt to ar Dievu. Caur šo personīgo
pieredzi, caur attiecībām var iet pie cilvēka,
stāstot par savām vērtībām. Tas ir tas, kā es
to redzu, kā kristiešiem šajā laikā ir
jādarbojas. Mums ir jāiet uz āru.
Mūsu nometnes ir līdzeklis, kā aizsniegt
cilvēkus. Mēs rīkojam laulāto kursus, kur
tiešā veidā nesludinām par Kristu, bet
cenšamies norādīt uz to, kā mēs tiekam ar
lietām galā. Cenšamies sekot līdzi novada
pasākumiem, Ziemassvētkos piedalījāmies
ar muzikālo priekšnesumu un darbnīcu
bērniem. Mēs mēģinām caur dažādām
aktivitātēm aizsniegt cilvēkus un gribam
iepazīties ar viņiem. Tālāk vērojam, ko kuram
varam piedāvāt, vai varam Bībeli kopā lasīt. Ir
cilvēki, kas saka – nomiršu, mani apraks un
viss beigsies, citi domā – ir kāds ”lielais
saprāts”, kas vada visu, un mūsu izpratnē
tas nav ne Dievs, ne Jēzus. Un tad ir
jāsaprot, kā jautāt, kā pastāstīt, kam es ticu.
Kādas ir tavas nākotnes ieceres?
Tad, kad es atsaucos savam aicinājumam,
es nedomāju, ka es varētu būt sludinātājs vai
mācītājs. Es gribēju būt menedžeris,
menedžēt procesu. Ir vairākas lietas, par
kurām dzīvē esmu teicis kategorisku nē:
vidusskolā nemācījos ķīmiju, jo man nekad
nevajadzēs ķīmiju, bet iestājos RTU, kur
vajadzēja ķīmiju. Es teicu, ka nekad nebūšu
skolotājs, un tad es kļuvu par skolotāju. Vēl
esmu pateicis, ka nekad nebūšu mācītājs.
Mana ome jau sen teica – varbūt tev vajag
kļūt par mācītāju, tajā laikā es par to

pasmējos. Tagad es vairāk nesaku neko tik
kategorisku.
Man joprojām ir grūti apzināties, ka,
pabeidzot BPI, es varēšu būt sludinātājs.
Man liekas, ka tas ir kaut kas par mani
garīgāks, ticīgāks, kristīgāks. Es gribētu, lai
nekad vairs nenokļūtu tik tālu prom no
Dieva... Ar to pilnībā pietiks.
Es gribētu, ka tur, kur es dzīvoju, tiktu
nodibināta draudze. Es gribētu turpināt
darboties ar ģimenēm, bērniem. Mēs ar
sievu domājam par nometņu centra
izveidošanu, un es redzu, ka tas iet roku
rokā. Es gribētu izmantot to pieredzi, kas
man ir bijusi kā skolotājam, lekciju un darba
grupu vadītājam.

Ja mēs skatīsimies tikai tā
šauri un slēpsimies aiz
Bībeles, tad ir jautājums, vai
mēs saprotam pašu Bībeli.
No BPI vadības puses esmu saklausījis
aicinājumu tiem studentiem, kuriem nav
kāda augstākā izglītība, neapstāties pie tā,
censties vēl kaut kur izglītoties. Mācītājiem
un sludinātājiem ir jābūt pietiekami
vispusīgiem, lai var viegli sarunāties ar
cilvēku, kurš nav pabeidzis 9 klases, bet
tikpat viegli ar profesoru, kurš runā par
relativitātes teoriju. Varbūt tu visu nesapratīsi,
bet tu vismaz vari runāt ar viņu. Tas attiecas
patiesībā uz visiem kristiešiem. Ja mēs
skatīsimies tikai tā šauri un slēpsimies aiz
Bībeles, tad ir jautājums, vai mēs saprotam
pašu Bībeli.
Kā tu atpūties un ikdienā atgūsti spēkus?
Šobrīd esmu tādā kā skrējienā. Tas
saspringums man savā ziņā ļauj arī daudz
izdarīt. Es ceru, ka vasarā varēšu vairāk
pavadīt laiku ar ģimeni. Saistībā ar ideju par
nometņu centru man sanāk padarboties ar
būvniecības darbiem, man sagādā prieku
darīt kaut ko ar rokām, uzbūvēt, sataisīt,
salabot. Kad biju skolotājs, mācot bērnus, es
neredzēju tos taustāmos rezultātus, tāpēc
manī parādās vēlme izdarīt kaut ko ar roku
darbu un redzēt – šo koku es iestādīju, un te
tas aug.
Kā par tevi var lūgt?
Man ir vesels saraksts, par ko lūgt! Pēc
spilgtā notikuma pirms gada mūsu ģimenē
es sapratu, ka lūgšana var daudz ko
nozīmēt. Dieva plāni reizēm ir savādāki, nekā
mēs lūdzam. Ļoti palīdz tā apziņa, ka kādi
par mani lūdz. Varētu lūgt par to, lai mēs
spētu aizsniegt aizvien jaunus cilvēkus. Un,
lai nākošā mācību gadā tas šķietami brīvais
laiks, kas varētu parādīties, nesamulsinātu,
lai es turpinātu pieaugt, lai spētu dot
pārējiem savas zināšanas un laiku, lai arī viņi
varētu augt kopā ar mani.

Seminārs „Draudzes vadīšana”

Aija Kalna
Liepājas Ciānas draudze

16. aprīlī Rīgā Savienības nama lielajā zālē pulcējās kupls
skaits dalībnieku – garīdznieki, draudžu padomes locekļi un
citi interesenti ne tikai no Latvijas baptistu draudzēm, bet arī
no Kauņas baptistu draudzes Lietuvā, lai piedalītos
seminārā „Draudzes vadīšana”.
Lekcijas lasīja mācītājs Viljams B. Hoits (ASV), kuram šoreiz
līdzi bija dzīvesbiedre. Seminārā savā pieredzē dalījās arī
mācītājs Džefrijs Alens (Jeffrey Allen) (ASV) un Fils Trimbls
(Phillip Trimble) (ASV).
Pirmajā lekcijā „Ko nozīmē pārvaldīt Kristus draudzi?”,
runājot par VADĪBAS BŪTĪBU un noskaidrojot, kas ir
vadības centrā, lektors atgādināja, ka nav labi rīkoties, it kā
draudze piederētu mums, jo Draudze ir Kristus miesa un
sastāv no kristiešiem visās vietās un visos laikos: „Jūs esat
Kristus miesa un katrs par sevi locekļi” (1. Korint. 12:27).
Tas, ka esmu daļa no Kristus miesas, nosaka arī manu
izturēšanos dažādās situācijās, kad es parādu cilvēkiem
Dieva žēlastību, nenorādot uz viņu kļūdām. Mēs esam
Jēzus Kristus klātbūtne cilvēku klātbūtnē, un Viņš vēlas mūs
lietot, lai cilvēki redzētu Kristus mīlestību.
Lekcijas turpinājumā, pievēršoties draudzes padomes
darbam, lektors norādīja, ka Dievam pieder viss, mēs tikai
pārvaldām to, kas pieder Viņam, un draudzes padome ir
Viņa DRAUDZES pārvaldnieki. Raksturojumam tika
izmantota līdzība par talantiem no Mateja ev. 25. nodaļas.
Definējot draudzes padomes uzdevumus, lektors norādīja,
ka draudzes padome pastāv, lai kopā ar garīdznieku
nodrošinātu tādu vadību, kas palīdz:
1) īstenot Lielo Uzdevumu - darīt cilvēkus par mācekļiem
(Mateja ev. 28:19) un
2) izdzīvot Lielo Pavēli - mīlēt Dievu un citus cilvēkus (Mateja
ev. 22:37-39).
Palīdzēt cilvēkiem fokusēties uz to misiju, ko Dievs devis
visām draudzēm, jo draudzes eksistē, lai darītu cilvēkus par
mācekļiem, mīlot Dievu un citus cilvēkus! Tas, kā tas
izskatīsies konkrēti jūsu draudzē, veido redzējumu.
Kopaina veidojas, kad draudzes vadības rezultātā ir skaidri
noformulēta misija un redzējums.

Edgars Deksnis
Garīdznieku brālības
Rīgas reģiona pārraugs

Semināra „Draudzes vadīšanas” lektori

Semināra otrajā nodarbībā „Padomes darba četras kategorijas” tika
apskatītas jomas, kuru centrā jābūt misijai un redzējumam:
1) VIRZIENS – padome nosaka draudzes stratēģisko virzienu, pārliecinoties,
ka misija un redzējums ir skaidri formulēti, tiek mācīti un izdzīvoti draudzes
dzīvē.
2) PALĪDZĪBA UN RESURSI – draudzes padome palīdz un atbalsta, dodot
garīdzniekam un kalpošanu vadītājiem autoritāti, kas nepieciešama
pienākumu veikšanai un, iespēju robežās, nodrošina nepieciešamo un
pamatoti vajadzīgo, lai šos pienākumus sekmīgi veiktu. Runātājs vairākkārt
uzsvēra, ka padomes darbs ir atbalsta darbs, ne kalpošana!
3) KALPOŠANAS EFEKTIVITĀTE – draudzes padomes pienākums ir,
sadarbojoties ar garīdznieku, sekot līdzi kalpošanas efektivitātei, lai uzturētu
un uzlabotu draudzes garīgo veselību.
4) PĀRVALDĪBA – padomes pienākums ir pārvaldīt draudzi, veidojot, uzturot
un īstenojot draudzes darbības kārtību.
Trešā lekcija „Kā vadīt padomes tikšanos?” bija veltīta praktiskām lietām –
kā labi vadīt padomes sēdes, paturot prātā mērķi, – ar kādu nolūku tikties un
kam vajadzētu notikt šīs tikšanās rezultātā; kā arī citas praktiskas lietas
padomes sēžu norises organizēšanā.
Bez kopējās pielūgsmes, jaukajām kafijas pauzēm, garšīgām un ātri
pasniegtajām pusdienām, dalībniekiem no katras draudzes bija iespēja
izvērtēt un pārrunāt savas draudzes padomes atbildības un pienākumus.
Savukārt, viesi, kuriem ir liela pieredze draudzes vadīšanā savās draudzēs,
atbildēja uz daudziem jautājumiem.

Garīdznieku brālības konference

16. aprīlī Latvijas Baptistu draudžu
garīdznieki, BPI studenti un absolventi,
kā jau ierasts, pulcējās uz Garīdznieku
brālības konferenci. Tā vienmēr ir laba
iespēja brāļiem sanākt kopā uz sarunām,
lai pārspriestu šī brīža aktualitātes, kā arī
saņemt iedrošinājumu un izaicinājumu
ikdienas kalpošanas dzīvei. Konferencē
piedalījās 45 garīdznieki un vairāki BPI
esošie un bijušie studenti.

klātesošos ar jaunajiem garīdzniekiem,
kuri ir aizvadītā gada laikā ordinēti vai
drīzumā tiks ordinēti par sludinātājiem:
Zigmārs Atvars, NBS kapelāns – Vīlandes
draudze, Toms Bermaks – Liepājas Pāvila
draudze, Jānis Bulis – Mērsraga draudze,
Raivis Deksnis – Tukuma draudze, Vasilijs
Gredasovs – Rīgas Betānijas draudze.
Mārcis Zīverts ordinēts par mācītāju
Priekules draudzē.

Iesākumā GB vadītājs Edgars Godiņš
akcentēja šī brīža situāciju un, proti, uz
2016. gada 1. martu LBDS garīdznieku
skaits ir: 109 garīdznieki, no tiem 16
pensionētie garīdznieki, 13 ārpus tiešās
kalpošanas.

GB vadītājs Edgars Godiņš informēja,
kā arī aizlūdza par GB jauniem reģionu
pārraugiem: Zemgalē – Raimonds Locs,
Ziemeļkurzemē – Andris Jūrmalis, Rīgā –
Edgars Deksnis.

Mācītājs Edgars Mažis iepazīstināja

Aizvadītā gadā kalpošanu Madonas
draudzē uzsācis mācītājs Pēteris Eisāns,

bet kalpošanai virzīti Rūdolfs Kroičs
(Pļaviņās) un Jānis Jūrmalis (Kuldīgā).
Un tomēr, – 7 draudzes Latvijā ir bez
gana.
Konferences noslēguma daļā mācītājs
Edgars Godiņš informēja par idejām
mācītāju tālāk izglītošanas jautājumā, jo ir
nepieciešams stiprināt draudžu
garīdznieku izaugsmi un pilnveidošanos.
Tika nobalsots par mācītāja Ilmāra Hirša
sagatavoto dokumentu par Svēto Garu,
kā arī sniegta informācija par viņa nākamā
darba – Baptisma identitāte procesu un
virzību.
Konferenci noslēdza mācītājs Miervaldis
Lindmanis ar kopīgu lūgšanu.
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Estere Roze
Svētdienskolu apvienības vadītāja
FOTO: Anna ROZE

Visa Latvija slavē to Kungu

Kad pasaulē viss tik
mainīgs, nozīmīgāk nekā
jebkad citkārt zināt, kas ir
nemainīgs. 2016. gada
bērnu Dziesmu dienas
dziesmas to atgādināja –
Dievs jau kopš iesākuma ir
pasaules un katra mūsu
Radītājs, Viņš dara diženas
lietas, Viņš ir drošs
patvērums un stiprs Dievs.
Mēs katrs esam zars pie
Viņa – vīnakoka, Viņš ir
vislabākais Tētis, Dievs,
kas ir lielāks par jebko citu
šinī pasaulē! Viņš ir devis
Jēzu, kas visu Sevi atdevis,
lai mēs saņemtu žēlastību.
Pietiek piesaukt Jēzus
vārdu, lai mēs tiktu glābti,
jo pie krusta ir viss
paveikts, lai mēs saņemtu
piedošanu. Par to mēs
vēlamies pateikties
Dievam! Par to dzied mūsu
dvēseles Kurzemē,
Vidzemē, Zemgalē, Latgalē
– visa Latvija slavē to
Kungu!
Un bērni dziedāja – ceļā uz Dziesmu dienu,
mēģinājumā, koncertā un arī atceļā. Dziedāja dažādu
autoru dziesmas, bet dažas no dziesmām kopā ar to
autoriem – Ati Rijnieku, Gunti Majevski, Ketrinu Ieviņu
un Jāni Upleju. Dziedātāji klausīja un sekoja līdzi
diriģentu Daces Freivaldes, Joannas Anškenas,
Kristīnes Barkovskas, Lidijas Ēces, Māra Dravnieka un
Jāņa Ansona norādījumiem. Dziedāja visi koncertā
klātesošie, visa Latvija – no Bērzgales, Jēkabpils,
Paplakas, Užavas, Ventspils, Vaiņodes, Mazsalacas,
Auces, Talsiem, Dundagas, Cēsīm, Valmieras,
Ieriķiem, Rīgas Āgenskalna un Golgātas, Kuldīgas,
Tārgales, Variešiem, Jelgavas, Tukuma un Bauskas.

Dziesmu diena paliks atmiņā arī ar hipodroma
demonstrējumiem mēģinājuma laikā, Vīlandes
draudzes organizēto kafejnīcu, Dundagas draudzes
svētdienskolas uzvedumu, Laumas Šelderes vadībā
notikušajām spēlēm, mācītāja Mārča Zīverta uzrunu,
“Būsim kopā” orķestra muzicēšanu un grupas
dziedājumu, vizuļojošu kori, noslēgumā dziedot Ērika
Ešenvalda “Dvēseles dziesmu”, kā arī koncerta
vadītāju Elīnas un Oskara Lūšu ik pa brīdim kopīgi
veidoto apliecinājumu, ka Dievs bija, Dievs ir, Dievs
būs nemainīgs!
Lai Dieva uzticamību piedzīvojam, kalpojot bērniem
arī vasarā! Dievs rudenī, ziemā, pavasarī un vasarā –
nemainīgs! Lai visa Latvija slavē Viņu!
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Foto: Anna Roze

Dziesmu diena – tas ir ne tikai prieks kopā dziedāt.
Dziesmu diena ir arī prieks būt kopā aizraujošās
spēlēs, kopīgā maltītē un iepriekš neparedzamā
pārsteigumā. Šogad tas tika piedzīvots, vērojot “Zilo
brīnumu” demonstrējumus, kas lika izbrīnā atplest
acis, atvērt mutes un atzīt – Dievs tiešām šo pasauli
radījis brīnumbrīnumainu!

Oskars Lūsis
Baltijas Pastorālā
institūta students

Daugavpils izpētes brauciens

Daugavpils ir otra lielākā pilsēta Latvijā,
bet tajā ir tikai viena baptistu draudze.
LBDS vēlme ir, lai Daugavpilī tiktu
nodibinātas vēl kādas draudzes. Taču, kā
mēs zinām, viss sākas ar vadītāju, kurš,
saņēmis Dieva aicinājumu, ir gatavs
dibināt jaunu draudzi. Tā kā lielākā daļa
baptistu draudžu koncentrējās Kurzemē
un Rīgā, tad daudziem, iespējams, nav
pat priekšstata, kas notiek Daugavpilī, –
tādēļ Baltijas Pastorālais institūts no 25.28. aprīlim organizēja braucienu uz
Daugavpili, lai iepazītos ar vietējo
kultūrvidi, palīdzētu vietējai
evaņģelizācijas misijai un apmeklētu
Baltās baznīcas draudzi. Lielākā daļa
pirmā kursa studentu nekad nebija bijuši
Daugavpilī, un tā bija lieliska iespēja
iepazīt otru lielāko pilsētu Latvijā.
Šajās dienās studenti apmeklēja
Daugavpils universitāti, kur piedalījās
iknedēļas kafijas cienāšanā. Paralēli
cienāšanai BPI studentiem bija iespēja
runāt ar universitātes mācībspēkiem,
apmeklētājiem un Daugavpils
universitātes studentiem. Īsajā kafijas
pauzes laikā BPI studenti tomēr spēja
uzturēt interesi, dalīties savās liecībās un
pastāstīt par savu aicinājumu. Daugavpils
universitātes studenti tika uzaicināti

pusdienās, kas notika nākamajā dienā
misijas vietā pie Vladimira no Ukrainas.
Pusdienas bija vēl viena no iespējām BPI
studentiem iepazīties un labāk izzināt
vietējo vidi. Tajā pašā dienā notika arī
spēļu vakars, kur studenti kopā atpūtās
un turpināja veidot savstarpējās
attiecības.
BPI studenti devās arī ekskursijā uz
Daugavpils cietoksni, kur apmeklēja
Marka Rotko muzeju. Uzzināja par
cietokšņa vēsturi, izstaigāja šī cietokšņa
pilsētiņu.
Brauciena laikā BPI studenti apmeklēja arī
Krāslavu, lūdza par tās nākotni un
viesojās Baltās
baznīcas atbalstītajā
misijā. Studentiem
bija iespēja uzzināt
vairāk par Krāslavas
misiju, vietējo
iedzīvotāju
vajadzībām un kā
misija tās palīdz
apmierināt.

Daugavpilij ir daudz iespēju. Īpaši
problemātiska ir latviešu garīgā dzīve, jo
lielajā pilsētā nav nevienas latviešu
baptistu draudzes. Lai arī maldīgi varētu
likties, ka pilsētā katrs otrais iedzīvotājs ir
katoļticīgs vai Pareizticīgās baznīcas
loceklis, individuālās sarunas parādīja, ka
cilvēki ir tālu no veselīgas izpratnes par
kristietību un draudzi, jauc kristīgo dzīvi ar
austrumu mācībām, budismu un
māņticību.
Noslēgumā BPI studenti lūdza par
Daugavpili, – lai Dievs aicina vadītājus,
kas būtu gatavi uzņemties atbildību un
dibināt šajā pilsētā jaunu draudzi.

Vizītes noslēgumā
studenti izvērtēja
redzēto un iepazīto,
un secināja, ka
BPI studenti ar Kasparu Šternu

Kaspars Šterns
Baltijas Pastorālā institūta
DRAFTS vadītājs

Ar Dievu tu spēj vairāk

BPI DRAFTS – tās ir nometnes
puišiem vecumā no 13 līdz 19
gadiem, kurām ir trīs līmeņi.
1. līmenis notiek no 1. līdz 5. jūlijam
nometņu vietā “Ganības”, Užavā (24
km no Ventspils). BPI DRAFTS 1.
līmenis ir nometne, kurā dalībnieki
tiek iepazīstināti ar kristīgās dzīves
un kalpošanas pamatiem. Nometnes
laikā tiks apskatītas tādas tēmas kā:
Kas ir Evaņģēlijs? Kā dzīvot
Evaņģēlijā? Kā pasludināt
Evaņģēliju? Kā saprast savu
aicinājumu? Kā izdzīvot savu
aicinājumu? Apmācību vadīs BPI
studenti, mācītāji un draudžu vadītāji
no dažādām Latvijas draudzēm. Uz
BPI DRAFTS 1. līmeni ir aicināti
puiši, kuri pirmo reizi piedalīsies BPI
DRAFTS vasaras nometnē.
No 18. - 23. jūlijam notiks BPI
DRAFTS 2. līmenis. Tas ir domāts
puišiem, kas ir bijuši uz 1. līmeni.
Šajā līmenī puiši dosies uz kādu
pilsētu, lai praktiski darbotos. Tā
vairs nebūs tikai teorija, dalībniekiem
jābūt gataviem piedalīties dažāda
mēroga fiziskajās aktivitātēs, kas
ļaus labāk saprast un izdzīvot
mācītās atziņas praksē.

3. līmenis notiek no 29. jūlija līdz 3.
augustam. Puiši saņem personīgu
uzaicinājumu un brauc ar savu
komandu. Šajā līmenī tu esi vadītājs
savai komandai un ar vecāko brāļu
palīdzību mācīsies būt par labu
komandas vadītāju. Pēc šīm
nometnēm jūs vairs nebūsiet puišeļi
– jūs būsiet vadītāji!
PIETEIKŠANĀS LĪDZ 19. JŪNIJAM:
1) elektroniski jāaizpilda dalībnieka
anketa
2) jāiesniedz draudzes mācītāja,
sludinātāja, jauniešu vadītāja vai BPI
studenta rekomendācija. DALĪBAS
MAKSA: EUR 50 (savlaicīgi
piesakoties, ir pieejama stipendija)
Katra jaunieša dalību apstiprinās
LBDS bīskaps Pēteris Sproģis un
BPI DRAFTS vadītājs Kaspars
Šterns, izsūtot vēstuli ar
uzaicinājumu. Vairāk informācijas:
mob. 371 26314505,
e-pasts: bpidrafts@gmail.com
fb.com/bpdrafts
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Arī šogad ikviens ir aicināts uz festivālu
“Lielie Jāņi 2016”. Jau otro gadu no 23.
līdz 25. jūnijam tiksimies Užavas
„Ganībās”, lai atpūstos gan aktīvās un
sportiskās aktivitātēs, gan mierpilnā
laivošanā, mūzikas baudīšanā un
pastaigās gar jūras malu. Programmā
uzrunas un pielūgsmes laiks, interešu
grupas un vērtīgas lekcijas, radošās
darbnīcas un aktivitātes bērniem. Un,
protams, ugunskurs, kopīga zupas ēšana,
viesu mūzikas grupas Daniel Levi
koncerts un „Lielo Jāņu” kafejnīca –

Līvija Godiņa
Sieviešu kalpošanas
apvienības vadītāja

kūkas, karstmaizītes, salātiņi, siltie
dzērieni... īsta brīvdienu atmosfēra!
Gaidīsim arī Tavu pieteikumu (www.
lieliejani.lv)! Piesakies kopā ar draugiem,
savu jauniešu grupu vai draudzi, lai būtu
kopā ar savējiem un iepazītos, paplašinot
paziņu un draugu loku.
DALĪBAS MAKSA (ģimenēm pieejamas
atlaides): Pieaugušajiem –10 eiro
Bērniem no 5 līdz 12 gadiem – 5 eiro
Bērniem līdz 5 gadu vecumam –
bezmaksas

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:
Reģistrācija // 29384007 (Marta)
Vispārīga informācija // 27582406 (Antra)

ENTRUST – UZTICIES!
Māceklība sievietēm. Sieviete kalpo sievietei.

Pēdējā iespēja pieteikties jaunajam
apmācību kursam!
Mācības notiks rudenī, bet mācīšanās
sākas jau drīz.
Lūk, ko iesaka iepriekšējā apmācību
kursa beidzēja Agnese Megne:
„Entrust ir universitātes līmeņa mācību programma.
Tā piemērota sievietēm, kurām patīk mācīties patstāvīgi, lai ar savām
zināšanām kalpotu citiem – attīstot savas spējas evaņģelizācijā,
māceklībā, vadīšanā, garīgajā aprūpē, sludināšanā, administrēšanā
un padomdošanā. Esmu ļoti pateicīga, ka varu būt šajā programmā,
8 baptistu vēstnesis

NAKŠŅOŠANA (vienai personai):
* Mājiņās (vietu skaits ierobežots, cena –
5 eiro pa nakti, ģimenēm – 3 eiro)
* Užavas skolā (cena – 2,50 eiro pa nakti)
* Personiskajā teltī (bezmaksas)

kas mani turpina lauzt un veidot, lai kļūtu pat labāku
grupas vadītāju! Vislielākais ieguvums –
mācības manī attīstījušas ilgas pēc
Dieva vārda lasīšanas un kvalitatīvi
pavadīta laika ar Jēzu. Ar milzu
nepacietību gaidu nākamo kursu!”
Informācija par mācību materiālu un kursa
izmaksām LBDS Sieviešu kalpošanas apvienībā, LBDS
mājaslapā, kā arī zvanot: 20390979; 26352823 vai
e-pasts: marta.kalpo@lbds.lv; livija.latvia@gmail.com;
www.entrust4.org/about/our-ministries/wwmt

Teksts: Anna Pīlāce
Foto: Jānis Skulme

Mīlestība nav mirusi: Es gaidu

No 29. aprīļa līdz 1. maijam Talsu 2.
vidusskolā norisinājās ikgadējais festivāls
jauniešiem, ko organizē biedrība „Īsta
Mīlestība Gaida”. Šogad festivāla moto
bija „Mīlestība nav mirusi: Es gaidu”.
Kā jau katru gadu, festivāls pulcināja
jauniešus no dažādām Latvijas pilsētām.
Tā kā katru gadu tas norisinās citā vietā,
tad šajā reizē priecīgi varēja būt
kurzemnieki, ko pamanījām arī festivāla
apmeklētāju pulkā – plaši pārstāvēta bija
tieši šī Latvijas puse. Neskatoties uz to, ka
attiecību tēma – gaidīšana līdz
seksuālajām attiecībām laulībā varētu šķist
kādām vecuma grupām aktuālāka nekā
citām, pasākumā bija novērojama plaša
vecuma amplitūda, un pusaudži līdzās jau
pieaugušiem jauniešiem itin viegli varēja
atrast to, kas interesē gan vieniem, gan
otriem. Pasākumā bija iespēja apmeklēt
arī izvēles lekcijas, kad priekšroku varēja
dot tām tēmām, kas izraisīja lielāku interesi
vai šķita tuvākas sirdij.

Dziedātājas Britnijas Kristiānas
koncerts

Piektdienas vakars iesākās ar kopīgu
lekciju „Kā izmantot gaidīšanas laiku”,
kuru lasīja mācītājs Ilmārs Ģērmanis. Īpašs
pārsteigums sekoja pēc vakariņām, kad,
pateicoties School of Worhship
(Pielūgsmes kalpošanas skola), varējām
baudīt dziedātājas Britnijas Kristiānas
(Britney Christian, ASV) koncertu. Tas bija
īpašs brīdis, – pirms festivāls bija uzņēmis
apgriezienus, varējām nedaudz pierimt
pēc skolas un darba nedēļas dunas un
ieklausīties Britnijas brīnišķīgajā balsī, un,
viņas liecību iedvesmoti un iedrošināti,
ļauties piedzīvojumam, ko mums
turpmākajās dienās bija sagatavojis Dievs.
Sestdienas rīts pienāca ar izvēles lekcijām,

kur īpaši paldies
jāteic lektoriem
par atraktīvu un
interesi raisošu
stāstījumu par
jauniešiem tik
aktuālām tēmām –
bija iespēja
dzirdēt gan Daiņa
Pandara lekciju
par to, cik bīstama
ir pornogrāfijas
ietekme un kā no
šīs atkarības kļūt brīvam, kā arī lekciju,
kāpēc tad mums gaidīt savu īsto. Viesturs
un Ilze Knopkeni stāstīja par to, kā ir būt
laulībā, ko mēs par šo laiku varam
mācīties jau tagad, vēl neesot attiecībās,
un kā Dievs mūs tam var sagatavot!
Savukārt Ģimenes ekoloģijas institūta
pārstāve Anna Suhanova atklāja
sabiedrībā nepopulārus faktus par
auglību, sievietes un vīrieša kopīgo
atbildību ģimenes plānošanā, par
nepareizi lietotajiem terminiem
(izsargāšanās, sievietes atbildība par
bērniņa ieņemšanu), kas bieži vien par
mums un Dievam tik svarīgo tēmu –
ģimeni mudina domāt nepareizā veidā.
Sestdien baudījām sportiskas aktivitātes,
orientējoties pa pilsētu, draudzējoties
vienam ar otru un izbaudot pavasarīgo
laiku, ko Dievs mums bija dāvājis. Vakars
pienāca negaidīti ātri, taču piedzīvotais un
sajustais ļāva kaut nedaudz ieraudzīt to,
cik mūsu uztvere par laiku ir nepilnīga un
cik daudz izmaiņu vienā vakarā var notikt
cilvēku sirdīs, un cik spēcīgi varam
piedzīvot Dieva mīlestību! Matīsa Upīša
lekcija par to, ko darīt tad, kad esi bedrē,
bija ļoti atklāta liecība par laiku, kad Dievs
var paveikt tev neticamo un uzvarēt tās
cīņas, kas mums šķiet neuzvaramas.
Aizlūgšanu un liecību laiks nesa svētības
un ļāva piedzīvot īpašu laiku ar Dievu ne
tikai festivāla dalībniekiem, bet arī
kalpotājiem! Ja kaut viens cilvēks ir
ieraudzījis šajā laikā Jēzu un vēlējies
pirmo reizi Viņu saukt par savu Glābēju,
tad tas bija tā vērts! Un šobrīd mēs visi
varam teikt – bija tā vērts!
Visas Talsos pavadītās dienas mums

kalpoja arī šī festivāla kapelāni Džons un
Margota Nairni, misionāri no Austrālijas,
kas pavadīja laiku ar dalībniekiem
personiskās un jauniešiem nozīmīgās
sarunās un aizlūgšanās.
Svētdiena kādam, iespējams, atnāca ar
domām par mājām, bet dažiem varbūt
vēloties – kaut šis kopā būšanas laiks tik
ātri nebeigtos. Vēl kādu brīdi varējām
baudīt laiku viens ar otru, tad klausījāmies
lekcijas, kas bija īpaši sagatavotas puišiem
un meitenēm atsevišķi. Tā kā puišu lekcijā
klāt nebiju, varu paust iespaidus tikai par
Ilonas Wetterud patiesi atklāto lekciju, kā
es to dēvētu – dalīšanos ar kripatiņu no
savas sirds. Ticu, ka tā bija vajadzīga
daudzām meitenēm, kuras bija šajā
festivālā. Savā liecībā Ilona nebaidījās
atklāti padalīties un nekautrējās parādīt,
cik sieviete var būt trausla un cik viņai
kādās dzīves situācijās var būt grūti.
Lektore atklāja, cik brīnišķīgu Dievs sievieti
ir radījis un ka mēs esam mūsu Debesu
Tēva mīļās princeses pat tad, kad sev
šķietam noplukušas un rūpju nomāktas
pelnrušķītes!
Paldies visiem lektoriem, paldies
kalpotājiem un atbalstītājiem, paldies Talsu
2.vidusskolai, kas mūs mīļi uzņēma,
visiem dalībniekiem un pats galvenais –
Dievam, kurš mūs ir aicinājis, izredzējis un
mīl tik ļoti, ka klusēt par to vienkārši nav
iespējams!
„Savas dvēseles šķīstījuši, klausot
patiesībai uz neliekuļotu brāļu mīlestību,
mīliet cits citu no visas sirds pastāvīgi, jūs,
kas esat atdzimuši ne no iznīcīgas sēklas,
bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā
Dieva vārda.” (1.Pētera 1:22-23)

Ogres draudzes 50. gadasvētku svinības
Kad?
23. - 25. jūnijs

Kur?
Nometņu vietā Dobelniekos, Ikšķiles novadā

Kāpēc?
Lai Ogres draudzes 50 gadu jubilejā kopīgi
pateiktos Dievam un viens otram par
saņemtajām svētībām

Ja vēlies būt kopā ar mums, PIESAKIES
līdz 15. jūnijam (Nita Gaile, tālr. 29622145,
epasts: otbdraudze@gmail.com).
Dalības maksa: 20 EUR (pieaugušiem),
10 EUR (bērniem)
Info: www.otbd.lv
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Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem
Latvijā 8 tūkstoši bērnu atrodas ārpusģimenes aprūpē un gandrīz
2 tūkstoši no viņiem atrodas bērnunamos. Tam tā nevajag būt!
Mūsu stratēģija ir iedvesmot un apmācīt, lai draudzes būtu sagatavotas
un gatavas adekvāti reaģēt uz pašreizējo situāciju.
Mūsu mērķis ir iedrošināt un apmācīt potenciālās audžuģimenes un
adoptētājus, lai 10 gadu laikā Latvijā būtu pietiekami daudz audžuģimeņu
un adoptētāju ikvienam bērnam, kam tas ir nepieciešams. To vēlamies
panākt:
1.

Organizējot ikgadējo Bāreņu svētdienu novembra pirmajā
svētdienā.

2.

Rīkojot regulārus informatīvus seminārus ikvienā draudzē,
kura izrāda interesi.

3.

Veidojot Atbalsta grupas draudzēs audžuģimenēm un
adoptētājiem.

4.

Nodrošinot specializētas audžuģimenes bērniem līdz 2 gadu
vecumam, kuri ir izņemti no ģimenēm vai kāda cita iemesla pēc
palikuši bez ģimenes aprūpes.

5.

Nodrošinot mentorus ikvienam bērnunama “absolventam”, kurš to
vēlas.

6.

Organizējot apmācību un pieredzes apmaiņu draudzēm, kas
“adoptējušas” bērnu namu vai citādi ir iesaistījušās kalpošanā
bērniem, kuri ir bez ģimenes aprūpes.

Nākamie soļi:
o

Lūdz un apsver iespēju kļūt par audžuģimeni vai
adoptētāju.

o

Ja pašlaik neesi gatavs tik lielam solim, tad
apsver iespēju kļūt par viesģimeni.

o

Tava draudze var kļūt par kāda bērnunama
“adoptētāju”.

o

Atzīmējiet “Bāreņu svētdienu” savā draudzē
6. novembrī.

o

Ja esi ar adoptētāja vai audžuģimenes pieredzi,
kļūsti par mentoru jaunajiem adoptētājiem vai
audžuģimenei.

Lai kuru no augstāk minētām aktivitātēm esi izvēlējies,
nepaliec viens – sazinies ar mums, un mēs tev
palīdzēsim īstenot to dzīvē!
Mūsu kontakti:
Biedrība “Latvijas Kristīgā alianse bāreņiem”
E-pasts: info@barenusvetdiena.lv
Mob.: 29130210; 29112916
Mārupes iela 16, Rīga

7.

Ierosinot izmaiņas likumdošanā, lai adopciju pielīdzinātu bērna
piedzimšanai.

Reģ.nr. 50008227331

8.

Organizējot vasaras nometnes bērnunamu bērniem.

Banka: Swedbank

9.

Veidojot kalpošanu bāreņiem, kas būtu finansēta no Latvijas
draudzēm, uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Kārlis Kārkliņš
Jaunatnes apvienības vadītājs

Konta nr.: LV91HABA0551041321349
www.barenusvetdiena.lv

Tavs laiks – Viņu nākotne

Ja mēs veltīsim laiku, lai personīgi
iepazīstinātu cilvēkus ar Jēzu Kristu pēc
iespējas agrākā vecumā, tad kopā mēs
izmainīsim pasauli.
Šī ir biedrības “Nometne uz riteņiem” iniciatīva
- iedrošināt un atbalstīt pieaugušos, kuri
iegulda laiku savas apkārtnes bērnu un
jauniešu dzīvēs. Ja tu bērniem un jauniešiem
parādi Jēzus mīlestību un stāsti, kā Jēzus
mainīja tavu dzīvi, mazs tava laika ieguldījums Mēs arī strādāsim pie tā, lai tiktu
var izmainīt kāda jauna cilvēka dzīvi.
nodrošinātas stipendijas visiem mentoriem/
Es vēlos, bet kā lai sāku? Kā es varu
vadītājiem un viņu mazajām grupām, kas
izveidot kontaktu ar jauniešiem?
vēlas apmeklēt šos pasākumus.
Mēs strādāsim kopā ar mentoru/vadītāju, lai
veiksmīgi piedāvātu jauniešiem cerību un
iespēju personīgai izaugsmei. No pirmā
satikšanās brīža līdz veselīgu attiecību
veidošanai un savstarpējai uzticībai.
Mentoriem/vadītājiem iepriekšēja pieredze nav
nepieciešama. Mēs vēlamies atbalstīt
mentorus/vadītājus ar iedrošinājumu, lūgšanu,
apmācību un īpašu pasākumu rīkošanu. Mēs
jums soli pa solim palīdzēsim, lai ļoti personīgā
veidā nodotu jauniešiem Jēzus Kristus vēsti
par jaunu dzīvi. Mums būs arī iespēja katru
mēnesi tikties ar citiem mentoriem/vadītājiem,
lai mācītos viens no otra un kopā lūgtu.
Papildus šim ikmēneša atbalstam un
iedrošinājumam, biedrība “Nometne uz
riteņiem” strādās pie īpašiem pasākumiem –
vasaras nometnēm un iespējām visa gada
garumā, lai veidotu attiecības ar apmēram
4 bērnu/jauniešu lielu grupu tavā apkārtnē.
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Vai es tiešām varētu šo darīt?
Kas no manis tiek prasīts?
Tev ir jābūt:
- Jēzus Kristus sekotājam, kurš pieaug savā
ticībā;
- vismaz 20 gadus vecam;
- tam, kas regulāri apmeklē draudzi un ir
atbildīgs vietējās draudzes priekšā, un tev ir
rekomendācija no draudzes mācītāja un
draudzes vadītājiem;
- vēlmei ieguldīt savas apkārtnes jauniešos
un ieguldīt 4 stundas mēnesī tava personīgā
laika līdz 4 cilvēku mazā grupā;
- vēlmei pievienoties mentoru/vadītāju
ikmēneša sapulcei savā apkārtnē vai Rīgā.
Lai uzzinātu vairāk par mentorēšanu un
nometnēm, sazinies ar Stephen Janz
stjanz@gmail.com, 29161405.

Biedrība Nometne uz riteņiem tika dibināta
2007. gadā un nodrošina vasaras nometņu
iespējas, piedāvājot īpaši izveidotu mobilo
telšu iekārtu ar 75 guļvietām, virtuvi un siltām
dušām. Liela daļa no šī aprīkojuma pēdējās
5 vasaras ir lietota nometņu vietā “Ganības”,
netālu no Užavas.
Šogad papildus esam sākuši veidot
nometnes komplektu, kas nodrošinātu
vienkāršu un pārvietojamu 25 guļvietu
nometni, ko var uzstādīt principā jebkur, un
tā piedāvā ļoti radošu un specifisku nometni
mazām grupām.
Biedrību Nometne uz riteņiem izveidoja
Stephen un Natālija Janz. Viņi ir svētīti ar
15 gadu laulību, 3 dēliem un 17 gadu
starptautiskas kalpošanas pieredzi. Kopš
1999. gada viņi ir bijuši iesaistīti kristīgo
nometņu kalpošanā Latvijā. Viņi iesaistījās,
lai izveidotu “Gančauskas”, nometni netālu
no Siguldas, un nometni “Ērgļa Spārni”
netālu no Ērgļiem.

Bībeles lasīšanas un
aizlūgšanu kalendārs

1

jūnijam

Jonas 2; Jāņa ev. 20:10-31
Pateiksimies un lūgsim par ikvienu bērnu. Lūgsim
Dievam par iespējām kalpot bērniem dažādos veidos.
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Amosa 3; Apustuļu darbi 11:19-30 un 12:1-19
Lūgsim par Latvijas valsti, valdību un iedzīvotājiem.

18

Amosa 4; Apustuļu darbi 12:20-25 un 13:1-12
Lūgsim par topošo draudzi Hebrona Iļģuciemā.
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Amosa 5; Apustuļu darbi 13:13-41

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

2

Jonas 3; Jāņa ev. 21:1-25
Lūgsim par nometnēm, kas norisināsies jūnija mēnesī, –
par drošu vidi un svētībām.

3

Jonas 4; Apustuļu darbi 1:1-22
Lūgsim par Serbijas (ziemeļu) Baptistu savienību,
tās 69 draudzēm un 1983 locekļiem.

4

Hozejas 1:1-21; Apustuļu darbi 1:23-26 un 2:1-21
Pateiksimies un lūgsim par Mežgalciema draudzi un
sludinātāju Aivaru Vadoni.

5

Hozejas 2:2-23; Apustuļu darbi 2:22-47
Lūgsim par paklausību Dievam.

6

Hozejas 3; Apustuļu darbi 3
Pateiksimies un lūgsim par Mazsalacas draudzi.

7

Hozejas 4-5; Apustuļu darbi 4:1-22
Lūgsim par bāreņiem Latvijā.

8

Hozejas 6-7; Apustuļu darbi 4:23-37 un 5:1-11
Pateiksimies un lūgsim par Mērsraga draudzi un
sludinātāju Jāni Buli.
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Hozejas 8; Apustuļu darbi 5:12-42
Lūgsim par Ēģiptes Baptistu savienību ar 19 draudzēm
un 2250 locekļiem.
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Hozejas 9; Apustuļu darbi 6 un 7:1-19
Lūgsim par Baznīcu nakti, kas šodien norisinās Latvijā.
Lūgsim, lai esam par svētību iedzīvotājiem.
Baznīcu nakts – www.baznicunakts.lv

11

Hozejas 10; Apustuļu darbi 7:20-43
Lūgsim par tiem, kas trūkumā.
Rīgas Āgenskalna draudzē labdarības pasākums
„Dārza svētki”

12

Hozejas 11; Apustuļu darbi 7:44-60 un 8:1-3
Lūgsim par Somijas (somiski runājošo) Baptistu
savienību ar 14 draudzēm un 691 draudzes locekļiem.

13

Hozejas 12 - 13; Apustuļu darbi 8:4-40
Pateiksimies un lūgsim par Madonas draudzi un
mācītāju Pēteri Eisānu.

14

Hozejas 14; Apustuļu darbi 9:1-31
Lūgsim par dziedināšanu visiem, kam nodarītas sāpes pie
gara, dvēseles vai miesas.
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena

15

Amosa 1 un 2:1-5; Apustuļu darbi 9:32-43 un 10:1-23
Lūgsim par stiprām un mīlestības pilnām ģimenēm.
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Amosa 2:6-16; Apustuļu darbi 10:24-48 un 11:1-18
Pateiksimies un lūgsim par Misijas draudzi un mācītāju
Kasparu Šternu.

“Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā,
taču ļaunuma nebīstos.” Psalms 23:4a

Latvijas Republikas okupācijas diena

Lūgsim, lai Dievs atspirdzina mūsu dvēseles.
Priekules draudzes kora 137. gada svētki

20

Amosa 6; Apustuļu darbi 13:42-52 un 14:1-7
Lūgsim par Somijas (zviedriski runājošo) Baptistu
savienību ar 17 draudzēm un 1162 draudzes locekļiem.
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Amosa 7-8; Apustuļu darbi 14:8-28
Pateiksimies un lūgsim par Nāriņciema draudzi..

22

Amosa 9; Apustuļu darbi 15:1-21
Pateiksimies par veselību un lūgsim par tiem, kas neveseli.
Varoņu piemiņas diena

23

Mihas 1-2; Apustuļu darbi 15:22-41
Lūgsim par Jaunatnes apvienības rīkotajiem Lielajiem
Jāņiem un visiem dalībniekiem.
Līgo diena
23.-24. Jaunatnes apvienības „Lielie Jāņi”.

24

Mihas 3; Apustuļu darbi 16:1-15
Lūgsim par mazajām draudzēm, par cerības
stiprināšanu un atjaunotni.
Jāņu diena

25

Mihas 4; Apustuļu darbi 16:16-40
Atvērsim savas sirdis Dievam un izsūdzēsim savus grēkus.

26

Mihas 5; Apustuļu darbi 17:1-21
Pateiksimies un lūgsim par Nurmižu draudzi un
sludinātāju Sandiju Aizupieti.

27

Mihas 7:14-20; Apustuļu darbi 19:14-41
Lūgsim par nometnes „Cerību planēta” rīkotājiem un
dalībniekiem.
„Cerību planēta” – nometne bērniem ar īpašām
vajadzībām

28

Mihas 7:1-13; Apustuļu darbi 18:9-28 un 19:1-13
Lūgsim par Itālijas Baptistu savienību ar 120 draudzēm
un 5903 draudzes locekļiem.

29

Mihas 6; Apustuļu darbi 17:22-34 un 18:1-8
Lūgsim par neticīgajiem. Lūgsim, lai Svētais Gars mums
dod mīlestību un vada mūs būt par svētību viņiem.

30

Nahuma 1; Apustuļu darbi 20:1-38
Lūgsim par topošo Republikas ielas draudzi Liepājā.

SIRSNĪGI SVEICA M !
24. aprīlī Vasilijs Gredasovs licencēts par sludinātāju Betānijas
draudzē.
15. maijā Jānis Bulis licencēts par sludinātāju Mērsraga draudzē.
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