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Labais varonis
Parasti septembrī mēs īpašu uzmanību veltām Zinību dienai.
Kādās draudzēs septembra beigās jau svin Ražas svētkus. Taču
septembrī ir vēl kādi svētki – nepilnus desmit gadus otrajā
septembra svētdienā Latvijā atzīmē Tēva dienu.
Pasaulē Tēva dienai ir apmēram 100 gadu sena vēsture. Tēva
dienas ideja un pirmsākumi meklējami 1910. gada 19. jūnijā
Amerikas Savienotajās Valstīs, Vašingtonā, lai pievērstu
uzmanību tēva lomai bērnu audzināšanā. Galvenā šo svētku
ideja ir pateikties tēviem par viņu devumu ģimenei un
ieguldījumu bērnu audzināšanā, kā arī stiprināt tēvu un viņu
bērnu ģimeniskās saites. Mūsdienās, kad tradicionālais ģimeņu
modelis ir krietni pamainījies, viens no šo svētku mērķiem ir
popularizēt ideju, ka būt tēvam ir pagodinoši un ka ar to var
lepoties, bet tajā pašā laikā arī atgādināt vīriešiem par
pienākumiem un atbildību, kas saistīta ar vecāku lomu ģimenē.
Mūsu valstī, sabiedrībā ir liela nepieciešamība pēc vīriešiem un
tēviem, kuri spēj būt atbildīgi un godīgi. Mūsu bērniem un
pusaudžiem ir nepieciešams redzēt vairāk tādus vīrus un tēvus,
kuri ne tikai prot daudz strādāt un būt aizņemti, gādājot

iztikšanu, bet arī prot būt ļoti aizņemti ar bērniem un
pusaudžiem. Katram bērnam un pusaudzim pienāk laiks, kad
viņš izvēlas sekot savam varonim. Ja tēvs ģimenē nepietiekami
velta laiku bērniem, viņi izvēlas citus varoņus, pat antivaroņus.
Es gribu būt labais varonis saviem bērniem. Kristieši, atrodiet
vairāk vietas vīriem kalpošanā draudzē! Lūdziet dievkalpojumos
par tēvu un vīru sirdīm! Izaiciniet vīrus kalpot un uzņemties
atbildību!
Mana mīļākā Rakstu vieta Bībelē ir 2. Timotejam 2. nodaļa 1-2:
“Tad nu tu, mans bērns, topi spēcīgs žēlastībā, kas Kristū
Jēzū, un, ko tu esi dzirdējis no manis, daudziem lieciniekiem
klāt esot, to cel priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būs
noderīgi mācīt atkal citus.” To raksta vīrs vīram. Garīgais tēvs,
apustulis Pāvils savam garīgajam dēlam Timotejam. Tas ir
atgādinājums, iedrošinājums turpināt labo darbu. Tēvi, ieguldiet
laiku savos dēlos un meitās! Mācītāji un garīgie vadītāji, ieguldiet
laiku jaunos cilvēkos, lai mūsu sabiedrība piedzīvotu labas
pārmaiņas ar uzticamu un atbildīgu jaunatni!
Mārcis Zīverts
Priekules draudzes mācītājs

svētruna

Svētīts uzdevumam
Andrejs Goloborodko
BPI absolvents, Grobiņas
draudzes jauniešu vadītājs

…Tu svaidi ar eļļu manu galvu…
Psalms 23:5

Reiz kāds skolnieks, izlasot Mateja evaņģēlija 6. nodaļā 17. pantu
par galvas svaidīšanu ar eļļu gavēņa laikā, man neizpratnē
jautāja: „Kāpēc kādam būtu jāsvaida galva?” Mūsu sarunas gaitā
es atklāju, ka vārdu „svaidīt” viņš bija sapratis kā, piemēram,
„svaidīt bumbu”, turpu – šurpu...

Ne visi nāk uz dievkalpojumiem un klausās sludinātāju svētrunas,
taču tik daudz cilvēku vēro šo sludinātāju dzīves ikdienā.

Tā kā Kristus ir mūsu priesteris un mūsu ķēniņš, tad Viņa krusta
nopelna dēļ mums, kļūstot par Dieva mantiniekiem un Kristus
līdzmantiniekiem, katrs Viņa sekotājs tiek svaidīts ar eļļu jeb,
citiem vārdiem sakot, – svētīts uzdevumam. Svarīgam
uzdevumam. Uzdevumam no Dieva.

Arī godīga savu darba pienākumu pildīšana ir svarīgs uzdevums.
Sabiedrības lielākajai daļai sirdsapziņa, biznesā fokusējoties tikai
uz peļņas gūšanu, ir diezgan notrulināta. Daudziem nodokļu
nemaksāšana, kukuļu ņemšana, iepirkumu projektu mahinācijas,
aplokšņu algas un krāpšana vairs pat nešķiet kā noziegums, kur
nu vēl grēks. Argumenti „citi jau arī tā dara” un „godīgi jau šajā
valstī nenopelnīsi” ir ieaijājuši uzņēmēju, amatpersonu un vadītāju
sirdsapziņas. Citi pat ar šādām darbībām lepojas, jo uzskata,
ka tas ir rādītājs viņu spējai „izsisties” un būt veiksmīgiem
uzņēmējiem. Būt godīgam, nekārot pēc mantas un dot Dievam,
kas pienākas Dievam, un dot ķeizaram, kas pienākas ķeizaram,
ir svarīgs uzdevums. Ja Tu esi darba devējs, uzņēmējs vai
vienkārši darbinieks – šis ir Tavs svarīgais uzdevums, kuram
Dievs Tevi ir svētījis. Neizejot uz kompromisiem. Iespējams, ka Tu
pat neapjaut, cik liela liecība pasaulei par Jēzu būs šāda Tava
dzīve. Ja Tu uzskati, ka Latvijā nav iespējams izveidot un godīgā
veidā uzturēt biznesu, tad, iespējams, Dievs nemaz Tevi nav
svētījis šim uzdevumam. Iespējams, Tev ir jākļūst par godīgu
darba ņēmēju, nevis devēju. Bet varbūt Tev ir jāmet pie malas
Tavs darbs un jākļūst par sludinātāju, mācītāju vai jaunu draudžu
dibinātāju, jo tas ir uzdevums, kuram Dievs Tevi ir svaidījis,
bet Tu atkal un atkal pagriez tam muguru…

Atceros, kā vasaras sākumā biju izgājis pastaigā ar savu draugu.
Viņš, stumjot ratos savu trīs mēnešus veco meitiņu, kamēr viņa
sieva pavadīja laiku ar otro bērnu, man sacīja: „Mēs dzīvojam
skaistā pilsētā un man rūp tās iedzīvotāji. Es patiešām vēlos
ietekmēt šo sabiedrību! Būt par sāli un par gaismu. Kristiešu
sabiedrībā daudz tiek runāts par to, lai mēs ejam pie saviem
kaimiņiem un aizsniedzam tos ar Evaņģēlija vēsti. Lai mēs
izbrīvējam ēdienreizes un baudām tās kopā ar citiem cilvēkiem.
Bet man tam nav laika. Esmu tā iejūgts savos ikdienas
pienākumos un atbildībās, ka man nav laika pat saviem
draugiem, kur nu vēl kaimiņiem un citiem draugu draugiem.”

Domājot par sludinātājiem, mācītājiem, jaunu draudžu
dibinātājiem un citiem pilna laika kalpotājiem, rodas jautājums,
vai visi ir svētīti tieši šim uzdevumam, kuru tie šobrīd pilda. Var
gadīties, ka vairs nē. Varbūt Tev ir jāpārstāj sludināt no kanceles.
Varbūt Tev ir jādod vieta citam, kuru Dievs ir svētījis šim
uzdevumam, bet Tev pašam ir jāsāk veltīt vairāk laika savai
ģimenei, jāizdzīvo kristietība savā ikdienā un jābūt par liecību
apkārtējiem ikdienas situācijās, nevis tikai svētdienās baznīcā.
Dievs ikvienu no mums ir svaidījis svarīgam uzdevumam. Mums
ir tikai jāatver acis un jāierauga šī uzdevuma patiesā nozīme un
vērtība.

Varbūt arī Tu jūties tāpat? Tavs darbs un ģimene apēd visu Tavu
laiku. Bet Tu tik ļoti vēlies kalpot Dievam, paveikt lielas lietas Viņa
dēļ… Taču tev vienkārši tam nav ne laika, ne spēka.

Mateja evaņģēlijā Kristus Kalna Svētrunas nobeigumā divas
reizes atgādina to, cik svarīga ir paklausība, nevis zināšanas par
Dievu. Daudzi piesauc Jēzu Kristu, bet to nemaz nepazīst.
Daudzi dzird, ko Jēzus saka, bet to nedara. Daudzi neizdzīvo
dzirdēto savā ikdienā un nedara to, ko paši citiem māca.

Pieaugušie 23. psalma vārdus „Tu svaidi ar eļļu manu galvu’’ ir
lasījuši neskaitāmas reizes. Daudzi šo Psalmu pat zina no galvas.
Taču, ko tad īsti nozīmē 5. pantā rakstītais “svaidi ar eļļu”? Vai to,
ka eļļa, burtiskā nozīmē, tiek izlieta pār kādas personas galvu?
Šodien tā īsti ar eļļu nevienu vairs nesvaida. Ja nu vienīgi kādās
draudzēs ar eļļu svaida slimos, par kuriem tiek aizlūgts, balstoties
uz citu Rakstu vietu (Jēkaba 5:14).
Vecajā Derībā mēs varam lasīt, ka ar eļļu pārsvarā tika svaidīti
priesteri un ķēniņi, jo tiem tika uzticēts svarīgs Dieva dots uzde
vums. Priesteriem tas bija – būt par starpniekiem starp cilvēkiem
un Dievu, bet ķēniņiem – valdīt pār tautu un vadīt cilvēkus.
Vai šī psalma vēsts attiecas
uz mums arī šodien?

Kas īsti ir svarīgs uzdevums?
Ja Dievs katru Kristus sekotāju ir svētījis svarīgam uzdevumam,
kas to īsti padara par svarīgu? Vai svarīgs uzdevums ir „Global
Leadership Summit” konferences noorganizēšana? Vai svarīgs
uzdevums ir teoloģijas grāda iegūšana un grāmatu izdošana?
Vai svarīgs uzdevums ir sludināšana lielākajā LBDS draudzē?
Vai svarīgs uzdevums ir jaunas draudzes dibināšana un tās
pavairošana? Visticamāk, ka jā. Taču tie visi ir tikpat svarīgi kā,
piemēram, rūpes par ģimeni un godīga sava amata pildīšana.
Tik daudz vīru un tēvu ir padevušies un pametuši savas sievas un
bērnus. Rūpes par ģimeni gan vieglos, gan grūtos apstākļos ir
svarīgs uzdevums, kas vistiešākajā veidā kalpo kā liecība
pasaulei par mūsu Glābēju. Rūpes, attieksme un izturēšanās pret
savu laulāto, iespējams, būs spēcīgāka liecība par jebkuru
liecību, kuru Tev aicinās pastāstīt draudzes priekšā vai kādā
jauniešu nometnē. Tas attiecas arī uz sludinātājiem un
mācītājiem. Tavas attiecības ar sievu un bērniem būs spēcīgāka
liecība par jebkuru sprediķi, kādu Tu jebkad spēsi sludināt.
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Ikdiena – tas ir uzdevums, kuram Dievs
ir svaidījis ikvienu no mums.
Nav lielāka un svarīgāka uzdevuma par
paklausību ikdienas „mazajās” lietās, jo
bez tās viss pārējais ir tikai butaforija.
Lai kā arī mums to negribētos atzīt – vasara ir aiz muguras.
Skolēni ir atsākuši savas skolas gaitas, un arī mēs atgriežamies
ierastajā rutīnā.
Varbūt vasaras beigas un rutīnas atsākšanās ir laba lieta.
Iespējams, Dievs savā žēlastībā ir devis mums jaunu iespēju
izdzīvot uzdevumu, kuram Viņš ir svētījis katru no mums.

AKTUĀLI

“Kairos kurss” pirmoreiz Latvijā
evaņģelizācijai.
Kursu pasniegs arī
Rauno un Anna Līsa
(Anna-Liisa)
Mikoneni
(Mikkonen), kuri
bijuši misionāri
Taizemē. Šobrīd
Rauno ir Eiropas
Vasarsvētku Misijas
(PEM) vadītājs.

Pēteris Eisāns
LBDS Misijas nozares vadītājs

Vai Tavas draudzes lielākais notikums būs kārtējo gadasvētku
nosvinēšana ar viesu dziesmām un ar ķilavmaizītēm un kliņģeri
pēcsapulcē? Vai tas ir viss?
Laiks. Tas neapturami iet. Vai Tava un mana dzīve vienkārši
aizplūdīs, vai arī par to varēsi teikt “viss piepildīts”?

Fakti
“Kairos kurss” radās
1994. gadā Filipīnās.
Pārtulkots vairāk nekā
30 valodās un tiek mācīts
vairāk nekā 80 valstīs.
Izcils mācīšanas rīks, lai
Dieva draudzi mobilizētu
Dieva misijai!

Lai draudze mācītos atpazīt
īsto brīdi un Dieva doto
izdevību Viņa misijas
piepildīšanā, aicinu oktobrī uz
apmācībām ar nosaukumu
“Kairos kurss’’. Tas būs
9 nodarbību interaktīvs kurss,
kas dos skaidru un
pārliecinošu pārskatu par
Dieva misiju pasaulē.

Jaunajā Derībā oriģinālvalodā ir
divi vārdi, kas apzīmē laiku –
hronos un kairos. Ja hronos
raksturo nenovēršamo laika
plūdumu, tad kairos raksturo
īsto laiku, īsto brīdi, pavērsiena
punktu. Bībele mūs skubina gudri “izmantot laiku” (Efez. 5,16).
Tas nozīmē apzināties Dieva doto īsto laiku (Tit. 1,3), kas, gudri
izmantots, var būt ar tālejošām sekām. No apustuļa vārdiem
secinām, ka nav gudri dzīvot laika hronos dimensijā vien, bet
gudrība ir pamanīt Dieva dotos kairos brīžus.
“Kairos kurss” aplūko bibliskos, vēsturiskos, stratēģiskos un
kultūras aspektus misijā, sākot no 1. Mozus grāmatas līdz 21.
gadsimtam.

Stefans un Helga Rosi

Pasniedzēji būs
Stefans un Helga
Rosi (Ross), kuri ir
kalpojuši kā
misionāri
Indonēzijā un
Filipīnās, bet tagad
vada draudzi un
koordinē “Kairos
kursu” Vācijā. Viņu
vēlme ir mobilizēt
Eiropas draudzes
neaizsniegto tautu

Oktobra kurss būs
vēsturisks, jo
pirmoreiz tas ienāks Latvijā. Saskaņā ar “Kairos kursa”
starptautiskajām procedūrām pirmajam oficiālajam kursam ir
jānotiek angļu valodā, lai varētu tikt prezentēts saturs un atslēgas
jēdzieni oriģinālvalodā, bet dalībnieku vidū būs kursa materiālu
tulki un redaktori, tāpēc pavisam drīz tiks uzsākts kursa
tulkošanas darbs, lai jau 2017. gada rudenī to varētu piedāvāt
draudzēm visā Latvijā.
Rauno un Anna Līsa Mikoneni

Ja nākotnē gribētu kļūt par “Kairos kursa” ideju popularizētāju,
aicinām Tevi uz pirmo oficiālo „Kairos kursu” Latvijā. Pirmajā
kursā ir 25 vietas, tāpēc ar pieteikšanos nekavējies! Aicināti
studenti, uzņēmēji, mācītāji, misionāri, jebkura vecuma
interesenti.

Kad? 10. - 15. oktobrī. Ierašanās
svētdienas vakarā. Sākums pirmdien
plkst. 9.00.
Kur? Nometņu centrā “Ērgļa spārni”,
Ērgļos.
Dalības maksa? Kursa maksa 80 eiro.
(Ietver apmācību, dalībnieka rokas
grāmatu, dzīvošanu, ēšanu, kafijas
pauzes, pirti.)
Pieteikšanās? Līdz 30. septembrim pa
e-pastu: eisans.peteris@gmail.com.
Tālrunis: 27799666.

Kā projektiem piesaistīt finanses?
Sestdien,
17. septembrī,
notiks seminārs
“Finanšu
piesaiste projektu
īstenošanai”, ko
vadīs ilggadējs
Latvijas Baptistu
draudžu
savienības
(LBDS) un
Baltijas Pastorālā
institūta (BPI)

atbalstītājs un padomdevējs finanšu
piesaistes jautājumos Holmss Braiens
(Holmes Bryan).

Holmss Braiens

Semināru rīko LBDS sadarbībā ar BPI un
organizāciju “Evangelical Development
Ministry”, kurā H. Braiens ir vice
prezidents. Viņa galvenie uzdevumi ir
saistīti ar uzņēmumu un kristīgu
organizāciju konsultēšanu finanšu
attīstības un pārvaldības jomā.Viņš kā
lektors ir pieprasīts gan ASV, gan Eiropā.
“Profesionālis ar globālu pieredzi un

perspektīvu! Seminārs būs īpaši noderīgs
draudzēm, kuras veido vai plāno veidot
partnerattiecības ar draudzēm ASV,”
norāda BPI Pastorālās programmas
vadītāja Līva Fokrote.
Seminārs notiks Rīgā, Savienības namā,
Lāčplēša ielā 37, no plkst. 9:00 – 17:00.
Vairāk informācijas par reģistrēšanos un
semināra norisi varēs uzzināt vietnē
www.lbds.lv.
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VADĪTĀJI UN garīdznieki

Ir jāmācās visu dzīvi!

viņš aicināja mani vadīt dievkalpojumu un arī
sludināt. Biju satraukts, taču arī kādi
draudzes locekļi mani iedrošināja.

Sanita Graudiņa
Pitraga Draudze

23 gadus vecais Toms Priedoliņš ir
dzimis, uzaudzis un joprojām dzīvo
Liepājā. Šoruden uzsācis studijas Baltijas
Pastorālā institūta (BPI) otrajā kursā.
Sociālajā tīklā „facebook.com” par sevi
raksta: “Cilvēks, kas meklē Dieva gribu,
bet ne vienmēr tas sanāk.” Lai garīgi
atjaunotos, viņš šovasar vienatnē gājis
četru dienu pārgājienā no Liepājas uz
Ventspili, pieveicot ap 120 km. „Vēl
joprojām nesaprotu, kā Jēzus varēja lūgt
Debesu Tēti visu nakti bez apstājas!” – ar
savām pārdomām Toms dalījās savā
„facebook.com” kontā.
Pastāsti par savu ģimeni!
Es dzīvoju kopā ar savu mammu Āriju. Pirms
11 gadiem nomira mans tēvs, bet viņš kopā
ar mums nebija dzīvojis jau četrus gadus.
Viņam bija problēmas ar alkoholu. Man nav
ne brāļu, ne māsu.
Kā veidojās tava pārliecība par Kristu?
Astoņu gadu vecumā es iepazinos ar savu
labāko draugu Ronaldu. Viņš nāk no
kristīgas ģimenes, kura apmeklēja Liepājas
Pāvila draudzi. Viņam ir lielāka ģimene, nekā
bija man. Viņš man bija kā vecākais brālis,
kurš man nekad nav bijis. Un tā ir arī vēl
šodien.
Kopā ar Ronaldu es apmeklēju
svētdienskolu, aizgāju līdzi uz draudzi, bet,
sākot ar tīņa gadiem, zaudēju interesi par
draudzi, tomēr draugu neatgrūdu, zinādams,
ka viņš tic Dievam. Mums bija labas
attiecības. Nebija tā, ka pēc uzvedības viņš
kaut kā īpaši atšķirtos no manis, mums kopā
bija interesanti. Arī mans draugs mani tāpēc
nepameta, mēs joprojām turpinājām būt
kopā, darījām blēņas, braucu pie viņa
ģimenes uz laukiem, kur palīdzēju dažādos
lauku darbos.
Tad 19 gadu vecumā es pārcietu insultu.
Slimnīcā mani uzrunāja sieviete, kura, šķiet,
bija no Pāvila draudzes, un viņa man jautāja,
ko es, tāds jauns puisis, te daru starp
pensionāriem. Viņa man jautāja, vai es ticu
Dievam. Es nevarēju pateikt ne „jā”, ne „nē”,
atbildēju – „pa vidam”. Sieviete nākamajā
dienā man atnesa mazu grāmatiņu
„Mierinājuma vārdi katrai dienai”, kuru es
izlasīju vienā dienā. Tad sāku meklēt Dievu.
Atsāku iet uz draudzi, piedalījos jauniešu
vakaros, Bībeles studijās un ansamblī.
2012. gada decembrī man bija kārtējā vizīte
pie ārsta, un ārsts paziņoja, ka man pēc
diviem gadiem vairs nebūs jālieto zāles.
Es līksmoju savā sirdī, pateicos par to
Dievam! Nākamajā dienā jauniešu vakarā
dzirdēju sev ļoti vērtīgu Dieva Vārdu.
Pārnākot mājās un pārdomājot visu dzirdēto,
es pieņēmu Kristu savā sirdī. Piezvanīju
savam mācītājam, izstāstīju to un jautāju:
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Intervija ar BPI 2. kursa
studentu Tomu Priedoliņu

Otrs jautājums bija par finansēm – vai varēšu
atļauties, studēdams BPI, nedēļas nogalēs
braukt mājās. Taču man piešķīra invaliditāti
uz diviem gadiem, kas nozīmēja, ka par
autobusa biļetēm man nav jāmaksā.
Kad aizbraucu uz BPI atvērtajām durvīm,
man jau bija skaidrs – jāiet mācīties! Priecīgs
zvanīju visiem pēc kārtas, ka man vajadzīgas
rekomendācijas, un pēc mēneša iesniedzu
dokumentus.
Toms Priedoliņš

„Kas man tagad jādara? Es gribu kristīties!”
Kristījos 2013. gada 3. martā. Pēc diviem
gadiem sarunā ar savu draugu Ronaldu
uzzināju, ka viņš par mani bija lūdzis kopš tā
laika, kad pirms insulta viņš man uzdāvināja
Bībeli, kuru pēc tam biju iemetis stūrī. Viņš
lūdza, lai Dievs izdara ko tādu, kas man liktu
pārdomāt savu dzīvi. Sākumā, to uzzinot,
man gribējās viņu vainot veselības
problēmās, bet vēlāk sapratu, ka tam tā
vajadzēja notikt. Man vajadzēja iziet cauri
ārstēšanās procesam, citādi es nesaprastu…
Kā Dievs tevi ir vadījis līdz studijām BPI?
Es studēju Liepājas valsts tehnikumā par
datorsistēmu tehniķi. Pirms insulta es biju
praksē Spānijā. Pēc tam gribēju pierādīt sevi
un augstskolā mācījos par programmētāju.
Pagājušogad studijas pabeidzu, ieguvu
bakalauru datorzinātnēs.
Pēc kristībām mans mentors Kārlis Baštiks
stāstīja par BPI, un man radās doma, ka es
arī varētu tur mācīties – gribēju vairāk izzināt
Bībeli. Izstāstīju to savai māsīcai, kura ir
ticīga, un viņa piekrita, ka tas būtu labs un
vajadzīgs solis. Pēc kristībām biju tāds
spārnots, sapratu, ka man vajag „nolaisties
uz zemes” – vispirms jāpabeidz skola, kuru
biju iesācis, un tad redzēs, kas notiks. Tad
vairāk nekā gadu es par to nedomāju. Vēlāk
sarunā ar kādu cilvēku runājām par
nākotnes plāniem, un es atkal atcerējos par
BPI, ka es gribu tur studēt. Tajā brīdī man
atgriezās tā sajūta, kura mani bija pārņēmusi
pēc kristībām, tikai šoreiz es jau biju stabils
ar abām kājām uz zemes. Sāku lūgt par to,
negribēju pavirši pieņemt lēmumu.
Starp citu, reiz augstskolā man bija
jāprezentē sava ideja bakalaura darbam.
Man nekas nebija pierakstīts uz papīra,
runāju no galvas. Pēc tam pasniedzēja teica,
ka man ir oratora spējas. Es biju pārsteigts,
jo pamatskolā un vidusskolā man sagādāja
grūtības runāt, izteikt savu domu, raustījās
valoda, es biju ļoti emocionāls, bieži
aizmirsu savu sakāmo. Es ņēmu vērā viņas
novērojumu, un tas man bija pirmais
apstiprinājums, ka varbūt es varu mācīties
BPI. Turklāt manī bija saskatījis potenciālu
arī mentors Kārlis. Pagājušogad pavasarī

Kāds ir bijis pirmais mācību gads BPI?
Salīdzinot ar citiem mācību gadiem citās
skolās, BPI mācījos ar pilnu atdevi. Esmu
pārsteigts par to! Agrāk es bieži slinkoju,
darīju visu pēdējā brīdī, kavēju darbus, taču
šeit man patīk mācīties, es to daru no sirds.
Pats svarīgākais, ka mēs šeit esam kā
ģimene. Ir bijuši kādi starpgadījumi kopmīt
nēs, kurus mums ar puišiem pēc tam ir bijis
jāizrunā, un tas veido mūsu raksturus līdzī
gākus Kristum. Mēs izlīgstam, neturam viens
uz otru ļaunu prātu un kalpojam viens otram.
Kādus no saviem kursabiedriem biju
iepazinis jau agrāk. Piemēram, Valteru satiku
„Jauniešu virzībā”, biju ievērojis viņa
dedzību, un līdz pat studiju sākumam mums
sanāca kopā darboties, veidot draudzību
mūsu jauniešu vidū. Ar Guntaru apmeklējām
vienu mājas grupu, kopā organizējām puišu
pārgājienu, kas gan, manuprāt, ne īpaši
izdevās, taču mums ir bijusi iespēja būt
vienā komandā un kopā darboties, pārrunāt
lietas un iedrošināt vienam otru.
Visvairāk man likuši aizdomāties vieslektori.
Piemēram, Bils Zips stāstīja par vadības
principiem, kas man palīdzēja dziļāk saprast
šo tēmu un pielietojumu dzīvē. Sapratu, kā
apstāties un izvērtēt, ko es daru pareizi un
nepareizi, un ko Dievs man tajā brīdī saka.
Ikdienā lielu pienesumu dod arī lektoru
dedzība, viņu vērtību sistēma.
Kad uzzināju, ka ir kādi cilvēki, kuri ziedo
privātos līdzekļus, lai mēs varētu mācīties,
tas man bija par lielu stiprinājumu – palīdz
mācīties dot un negaidīt atpakaļ. Es vairs tik
daudz nepieķeros mantai. Reizēs, kad mēs,
studenti, kalpojām konferencē GLS vai
kādās citās situācijās, novērtēju to kā
iespēju mācīties vadīt, uzņemties atbildību,
sadarboties savā starpā. Manuprāt, mums
izdodas labs komandas darbs.
Kā tu pavadi laiku ārpus mācībām?
Brīvajā laikā cenšos nodarbināt sevi fiziski –
skrienu. Nevar tikai sēdēt un ēst cepumus.
Sākumā nospraudu mērķi noskriet 3 līdz
5 km, bet es gribu izaugsmi, gribu darīt to
vēl ātrāk un labāk.
Man patīk arī klausīties labu mūziku. Patīk
sarunas divatā – tā savā ziņā ir atpūta. Bet ir
brīži, kad vajag pavadīt laiku vienatnē un

VADĪTĀJI UN garīdznieki

izslēgties no visa. Kad būs vairāk laika,
noteikti gribēšu braukt uz laukiem pie sava
drauga – man patīk darīt fizisku darbu,
piemēram, skaldīt malku vai skrūvēt mašīnu,
kādam ar to palīdzot.
Ko tev nozīmē draudze?
Draudze ir garīgā ģimene – man tādas ir trīs.
Ir kādi draugi no Pāvila draudzes, draudzes
jaunieši un arī mājas grupa Liepājā. Mācību
laikā tik daudz laika nevaru pavadīt ar viņiem
kopā, cik gribētos, bet es joprojām viņus
uzskatu par savu ģimeni.
Ko tu gribi iemācīties otrā kursa laikā?
Esmu piedzīvojis, ka tad, kad es iedziļinos
Dieva Vārdā, Viņš man paver plašāku
skatījumu, un tas mani iededzina, es alkstu
par to stāstīt citiem. Pēc pēdējās sarunas ar
mācītāju Mārtiņu Balodi es sapratu, ka man
ir ļoti jāaug tajā, lai pateiktu precīzu domu,
par ko tekstā tiek runāts. Tas ir svarīgi! Lai
sasniegtu kvalitāti, ir jāmācās visu dzīvi.
Otra lieta – vēlos apgūt, kā rūpēties par
cilvēkiem, kā viņus uzklausīt, kā dot
objektīvu padomu, kā iedrošināt cilvēkus
viņu situācijās. Man patīk klausīties cilvēkos,
iedziļināties viņu teiktajā, analizēt to.

Es gribētu uzzināt arī vairāk par draudzes
vadīšanu – kā draudze var pilnvērtīgi darbo
ties savā vidē tā, lai tā nav uz sevi vērsta, bet
kura darbojas uz āru. Draudzes locekļiem
pašiem jāiet pie cilvēkiem, jāveido attiecības,
mācekļus, jāveido arī jaunas draudzes.
Kādi ir tavi nākotnes plāni?
Tā kā es gribētu būt draudzes vadītājs, tad,
domāju, liels atbalsts būtu ģimene, tāpēc es
ceru, ka Dievs man dāvās sievu. Manuprāt,
tad es spētu labāk saprast ģimenes cilvēku
problēmas, lai palīdzētu tās risināt.
Savas atgriešanās sākumā viena no
pirmajām draudzēm, kur biju aizbraucis, bija
Saldus draudze, kur nebija mācītājs. Šodien
par to domājot, man ir vēlēšanās būt par
atbalstu un dot savu ieguldījumu kādā
draudzē, kurā nav gana, bet varbūt tā būs
jauna draudze. Esmu gatavs doties turp, kur
Dievs mani aicinās.
Kā tu ikdienā gūsti jaunus spēkus?
Vienatnē aizeju pie dabas. Liepājas pusē tā
ir Pūsēnu kāpa, lielākā kāpa Latvijā, kur
paveras skaists skats. Tur brauc tūristi. Tā ir
vieta, kur es varu runāt ar Dievu balsī,
klausīties Viņā, dažreiz skaļi saukt uz Viņu.
To es nevaru, sēžot savā istabā.

Jaunais sludinātājs
Rūdolfs Kroičs kalpos
Pļaviņu draudzē
Ilga Kroiča
Pļaviņu draudze

BPI studenti esat bijuši Daugavpilī.
Kādas, tavuprāt, tur ir lielākās
vajadzības?
Vairāki no mums saskatīja vajadzību pēc
latviešu draudzes un plašāka darba ar
studentiem. Un tam darbam vajadzētu būt
kvalitatīvam, saistošam mūsdienu
vajadzībām, sākot no telpām – tās nedrīkst
būt bezpersoniskas, tām jābūt mājīgām,
lai gribas atgriezties, to var mācīties no
vairākām labām kafejnīcām – līdz pat
personiskai pieejai katram cilvēkam.
Studentiem jāzina, ka viņus uzklausīs
ieinteresēti cilvēki ar kalpa sirdi. Jābūt
māceklībai, mentoringam.
Kā par tevi aizlūgt?
Es gribētu būt drosmīgs Dieva Vārda
sludinātājs. Es negribētu to darīt virspusēji,
izraudams kaut ko no konteksta. Vēlos izcelt
svarīgāko un nedomāt, ko citi par to domās.
Bieži vien mēs iespaidojamies no tā, ko
cilvēki saka par mums, bet es gribētu
turēties pie tā, ko Dievs par mani domā.
Tas reizēm nav viegli.

Mācītājs Juris Grigs –
Viesītes Goda pilsonis
Viesītes baptistu draudzes mācītājs Juris Grigs šovasar ir
ieguvis apbalvojumu “Viesītes Goda pilsonis”. Balva tika
pasniegta augustā Viesītes pilsētas svētku ietvaros.

3. jūlija svētdienā
Pļaviņu baptistu
draudzē notika svētku
dievkalpojums, veltīts
jaunā sludinātāja
Rūdolfa Kroiča
ievešanai Pļaviņu
draudzē, kuru
apmeklēja krietns
ļaužu pulks.
Dievkalpojuma laikā
vairākkārt izskanēja
pateicības vārdi
ilggadējam
sludinātājam Linardam
Aizlūgums par Rūdolfu Kroiču un
Kaptānam par
dzīvesbiedri Ilgu Kroiču
kalpošanu Pļaviņu
draudzē. Madonas baptistu draudzes mācītāja Pētera Eisāna
svētrunā izskanēja daudz padomu gan jaunajam sludinātājam, gan
katram dievkalpojuma apmeklētājam.
Jāsaka sirsnīgi pateicības vārdi luterāņu, katoļu un baptistu draudžu
apvienotajam flautu ansamblim Zanes Spēlītes vadībā, kā arī Intai
Medenei par muzikālo kalpošanu. Paldies Pļaviņu novada domei,
kuras pārstāvis bija ieradies ar sirsnīgiem sveicieniem baptistu
draudzei.
Lai Dieva svētība un vadība jaunā sludinātāja R. Kroiča kalpošanas
ceļā, lai Dieva Vārds atrod dzirdīgas ausis un atvērtas sirdis arī
turpmāk!

Juris Grigs (no labās)

“Pateicoties Jurim Grigam, jau 14 gadus Viesītes baptistu
draudze aktīvi rīko akciju “Vislielākā dāvana”, kura dod iespēju
400 – 500 novada bērniem saņemt dāvanas,” raksta viesite.lv.
Pieminēti arī citi nopelni. Pateicoties draudzei, Viesītes novada
iedzīvotājiem ir sniegta iespēja saņemt humāno pārtiku un
drēbes, šogad jau trešo reizi norisinājās Vidusdaugavas
svētdienskolu sporta diena Viesītē, kā arī trešo gadu draudze
sadarbībā ar Viesītes sociālo dienestu nodrošina zupas virtuvi.
Jau 3 gadus tiek arī organizētas angļu valodas un sporta
nometnes jauniešiem.
“2013. gadā Viesītes baptistu draudze uzsāka sadarbību ar
nodibinājumu “Tuvu”, iegūstot iespēju novada bērniem saņemt
par brīvu skolas somu, kura nokomplektēta ar skolas
piederumiem,” raksta viesite.lv.
Latvijas Baptistu draudžu savienība pievienojas sveicējiem!
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Sanita Anspaka
Rīgas “Pestīšanas Tempļa” draudze

Te es esmu, lieto mani!

Man bija iespēja piedalīties šā gada
māsu nometnē ar tēmu “Te es esmu, lieto
mani!” Laidzes tehnikumā. Šī tēma ir
aktuāla katram kristietim.
Nometni ievadīja Talsu baptistu draudzes
mācītājs Miervaldis Lindmanis. Uzrunā viņš
aicināja mūs klusi norimt Dieva priekšā
lūgšanās un būt gatavām visam, kur Dievs
mūs grib sūtīt un lietot savai godībai.
Mūs uzrunāja Vēsma Sandberga, kura deva
ieskatu, kā mēs katra varētu rūpēties par
bāreņiem, ja Dievs to liek mūsu sirdīs.
Lektore Kristīne Ēce minēja daudzas
vēsturiskas personas, kuru dzīvēs Dievs ir
ļoti pagodinājies. Kaut arī nākuši no lielas
nabadzības, šie cilvēki paveikuši lielus
darbus kopā ar Dievu. Piemēram, Džordžs
Millers.

Noslēguma dievkalpojumā mūs uzrunāja
Cēsu baptistu draudzes mācītājs Oļegs
Jermolājevs. Viņš svētrunā runāja par Jāņa
ev. 17:11, kur Jēzus lūdz par saviem
mācekļiem: „Es vairs neesmu pasaulē, bet
viņi ir pasaulē, un Es eju pie Tevis. Svētais
Tēvs, uzturi tos Savā Vārdā, ko Tu Man esi
devis, lai viņi ir viens, itin kā mēs.” Šodien
arī mēs esam Jēzus mācekļi, jo ejam Viņa
šauro ceļu. Klausoties šo svētrunu, atkal no
jauna sapratu, ka ceļš uz svētumu ir dzīve
Kristū, ka mums ir jāseko Kristum un
jāsargā sevi Kristū, Viņa svēttapšanas ceļā.
Mums jānorimst Dieva priekšā un kā
māceklēm uzmanīgi jāgaida, ko Jēzus liks
mums katrai darīt, lai savās lūgšanās un
dzīvēs Dievam varam teikt: te es esmu, lieto
mani!

Mana vērtība Kristū

Māra Martinsone
SKA PADOMES LOCEKLE

liecībām, klausoties
tās, varējām pateikties
mūsu Kungam par
vadību, kuru Viņš
parāda mūsu dzīvēs.

Lejaslīgatnē 16. un 17. jūlijā
norisinājās seminārs, kurā tikās
Vidzemes māsas un ne tikai, bija
arī māsas no Liepājas, Ogres,
Ērgļiem. Kamēr māsas baudīja
garīgo barību, vīri rūpējās par
laicīgo ēdienu.
Māsa no Līgatnes – Daiga
Matisone lika mums apdomāt,
kā mēs vērtējam citus cilvēkus,
kā paši sevi. Kas ir tas
noteicošais kritērijs, pēc kura
vērtējam. Un kā mūs vērtē Dievs.
Vairākās Rakstu vietās izlasījām,
uz ko jābalsta mūsu
pašvērtējums un to, kādu pašvērtējumu Dievs vēlas mūsos redzēt.
Diskusijās laiks pagāja ļoti ātri, līdz bijām nonākuši pie mūsu vieses
Dailas Siliņas liecības. Viņas liecība bija iesākums milzīgai liecību
plūsmai, kuru teica katra no atbraukušajām sievietēm. Bija sajūtama
Svētā Gara klātbūtne mūsu vidū. Dievs uzrunāja daudzas caur šīm
Māra Martinsone
SKA padomes locekle

Vakarā pulcējāmies
pie ugunskura, kur
bija laiks atbildēm uz
sieviešu uzdotajiem
jautājumiem. Aija
Grīnberga no Ogres
draudzes dalījās ar
savu liecību, cik
nozīmīgs ir grūtniecī
bas laiks, cik svarīgas
ir mātes ilgas un domas par gaidāmo bērniņu, kā tas ietekmē mazo
brīnumu, kas nāk pasaulē. Svētdienā bija dievkalojums, pēc kura
bija neliels ieskats mākslas pasaulē.
Jauki bija satikt māsas no citām Vidzemes draudzēm un būt
sadraudzībā ar viņām.

SOFT – nedēļas nogale meitenēm
Svētdienā baudījām Lības Ēces – Kalniņas
dziesmas, garīgās pārdomās mūs vadīja
sludinātājs Uģis Pallo. Varējām būt arī „Zilā
Krusta” dievkalpojumā, kur saviļņoja vīru
ansambļa skarbais, bet Kristu apliecinošais
dziedājums.

Sieviešu kalpošanas apvienība šovasar
pirmo reizi organizēja nometni meitenēm
“SOFT’’, kura norisinājās 23. un 24. jūlijā
Lēdmanes nometņu vietā. Nometnē
piedalījās 23 meitenes no dažādiem
Latvijas novadiem. Meitenes no 13 līdz 19
gadu vecumam brauca uz kaut ko
nezināmu, vēl nebijušu, bet Dievs šo
nometni svētīja gan garīgi, gan praktiski.
Lektores Daila Siliņa un Aija Grīnberga aici
nāja meitenes novērtēt to, kādas mēs katra
esam radītas. Rosināja meitenēm diskusijas
un pārdomas par meitenes trauslumu,
maigumu, par atšķirību no zēniem.
Meitenes ne tikai klausījās lekcijas, bet arī
pašas radoši darbojās – māla darbnīcā un
našķu darbnīcā. Izstaigāja baskāju taku
„Cerība”, kā arī uzdevumu taku. Neiztikām
arī bez savstarpējas draudzēšanās piknikā,
6 baptistu vēstnesis

Līvija Godiņa, SKA vadītāja:
“Šogad ir pagājuši divdemit gadi kopš
pirmās nometnes, kas notika Vaivaru
kempingā, pavisam citos apstākļos, kā tagad
esam paraduši dzīvot. Interesanti, ka vairāk
kā 10 dalībnieces no klātesošajām bija
piedalījušās pirmajā nometnē. Interesants
fakts, ka arī šogad, tāpat kā toreiz, jaunākais
dalībnieks bija 2 mēnešus vecs. Vecākajai
dalībniecei bija 85 gadi. Jauki bija vērot, kā
jaunas sievietes, kuras bija pirmo reizi māsu
nometnē, aktīvi iesaistījās un atplauka mazo
grupu aktivitātēs.”

kā arī dziedājām slavas dziesmas mūsu
Kungam. Meiteņu istabiņām bija doti
interesanti nosaukumi: Laipnās; Čaklās;
Draudzīgās; Gudrās; Stilīgās; Asprātīgās un
Sportiskās meitenes. Pie ugunskura istabas
nosaukums bija jāattēlo skečā. Meitenēm
tas izdevās lieliski.

Lasot meiteņu atziņas par gūtajiem iespai
diem, varu teikt, ka nometne sasniedza savu
mērķi. Meitenes bija iepazinušas viena otru,
kopīgi slavējušas Dievu, kā arī lekcijas bija
rosinājušas daudz vērtīgu pārdomu. Ļoti
ceram, ka šī nebūs vienīgā “SOFT” nomet
ne, jo meitenes izteica vēlmi piedalīties
nākamgad atkal.
Vairāk informācijas un foto no SKA
nometnēm – žurnāla "Marija un Marta”
septembra numurā, kā arī www.lbds.lv un
www.facebook.com lapā "LBDS Sieviešu
kalpošanas apvienība"

bērni un jaunieši

Diāna Ponaskova
Nometnes dalībniece

„Cerību planēta’’ – vieta,
kur katram sajusties īpašam

Nometne „Cerību planēta” Pelčos ir
neaizmirstams piedzīvojums bērniem un
jauniešiem ar īpašām vajadzībām.

pusdienām mūs sagaidīja īpašs viesis –
operdziedātājs Arvīds Keinis, kurš sveica
mūs ar dziesmu un vēlāk pavadīja kopīgo
mielasta laiku ar skaistu klavierspēli. Pēc tā
norisinājās īpašo bērnu māmiņām veltīta
paneļdiskusija, kurā piedalījās LBDS
bīskaps Pēteris Sproģis un rakstniece
Jolene Philo no ASV. Tika pārrunātas
grūtības, kā arī pozitīvi piemēri, kā audzināt
bērnus ar īpašām vajadzībām.
Pēcpusdienā pie ugunskura pulcējās
nometnes dalībnieki, lai dalītos ar dienas
iespaidiem un cienātos ar saldumiem.

Uzziņa
Nometnē piedalījās 54 bērni un jaunieši
vecumā no 4 līdz 28 gadiem kopā ar 26
vecākiem. Nometni vadīja 15 pedagogi
un 50 brīvprātīgie jaunieši, kā arī 10
jaunsargi un garīdznieki Oļegs
Jermolājevs, Uģis Pallo un Andris
Jūrmalis. Priecājāmies redzēt arī viesus
no Vācijas un ASV.
pārstāvjiem, lai vadītu
dažādas sacensības,
pēc kurām katrs tika
apbalvots ar piemiņas
medaļu.

Inese Pranča (no labās) piedalās
meitas Egijas kristībās

Jau devīto gadu nometne norisinājās
Kuldīgas novada Pelču speciālajā
internātpamatskolā – attīstības centrā no
27. jūnija līdz 3. jūlijam. Nometnē satikās
bērni un jaunieši, viņu sargeņģeļi, skolotāji
un māmiņas ar tētiem no dažādām Latvijas
pilsētām.
Nometnē pavadītais laiks man bija ļoti
svētīgs un piepildīts ar sadraudzību,
iespaidiem, emocijām, smaidiem un
pateicību tam Kungam, kurš deva šo
brīnišķīgo iespēju visiem kopā piedzīvot
Viņa žēlastību un mīlestību. Nometnes
pirmspēdējā dienā es tiku kristīta!
Jau pirmajā dienā valdīja liels saviļņojums
par gaidāmo septiņu dienu ilgo „ceļojumu
apkārt zemeslodei’’ ar neparastiem
piedzīvojumiem.
Ceļojums veda cauri tādām zemēm kā
Sibīrija, Nīderlande, Austrālija, Vācija,
tad gar Melnās jūras sāļām piekrastēm.
Skolotājas nodarbību laikā stāstīja par šo
valstu kultūras mantojumu, īpašām vietām
un simboliem. Kamēr jaunieši izzināja
pasaules ģeogrāfiju un vēlāk klausījās
mācītāja Andra Jūrmaļa stāstos par Jēzu
Kristu, tikmēr jaunākiem nometnes
dalībniekiem bija iespēja vairāk pievērsties
rokdarbiem un spēlēm.
Viens no spilgtākajiem piedzīvojumiem
nometnes laikā bija fantastisks lidojums ar
gaisa balonu. Vēlāk tika sarūpēts vēl kāds
pārsteigums – iespēja izbraukt rikšā ar haskī
suņiem, kuri par spīti karstumam naski
izvizināja visus dalībniekus sargeņģeļu
uzraudzībā.
Mūsu ceļojums veda arī uz Skrundas muižu.
Tās iekštelpās gaismas piepildītās istabas,
plašie logi un greznie interjera elementi
radīja atmosfēru kā greznā pilī. Bērnus un
jauniešus jau atkal gaidīja virkne ar
aktivitātēm – izjāde ar zirgiem, ziedu rotu
darbnīca, gleznošanas darbnīca, kā arī
kopīgs svinīgs mielasts pils zālē, kur siltiem
aplausiem sveicām jubilārus. Pirms kopīgām

Skrundas muiža

Pārējās nometnes dienās dalībnieki aktīvi
darbojās radošos pulciņos, piedalījās
talantu šovā, meitenes rotājās un pucējās
pie frizieres un grima mākslinieces, tikmēr
puiši izmēģināja spēkus, braucot ar attālināti
vadāmām drifta mašīnītēm.
Nometnes laikā viesojās daudz un dažādi
sabiedrībā zināmi cilvēki - paralimpietis,
ratiņbraucējs un maratonists Juris Kalniņš,
kurš iepazīstināja ar ratiņbraukšanas sporta
veidu, ļaujot arī izmēģināt visiem
interesentiem izbraukt ar īpašiem sporta
ratiem. Vēl bērnus priecēja Rīgas cirka
mākslinieki ar spilgtiem priekšnesumiem un
rotaļām. Nometnē ciemojās arī TV seja
Kristaps Tālbergs ar lekciju par melnajiem
stārķiem un to ceļošanas ieradumiem.
Sporta dienā nometnē viesojās aizsardzības
ministrs Raimonds Bergmanis kopā ar
Zemessardzes 45. nodrošinājuma bataljona

Katra nometnes diena
bija piesātināta ar
jauniem iespaidiem,
piedzīvojumiem,
izaicinājumiem un
rūpēm vienam par
otru. Par to ir jāizsaka
liela pateicība
nometnes vadītājiem,
skolotājiem un
sargeņģeļiem, kuri
patiesi sargāja un rūpējās ik uz soļa, lai
kopīgu ceļojumu katrs varētu izbaudīt no
sirds. „Cerību planēta” nav tikai nometne,
tā ir īsta ģimene!

Ieviņa ar haskiju

Irīda Ņenāhova, nometnes darbiniece:

“7 dienas paskrēja nemanot. Atceroties šīs tik piepildītās dienas, bija tāda sajūta, ka
nolijis Dieva svētību lietus. Iepretim pasaules standartiem šāda kristīgā nometne ar
savām vērtībām un principiem dalībniekiem ir liels garīgs piedzīvojums. Lielākajai
neticīgu jauniešu un pusaudžu daļai tā ir sveša pasaule, kas ļoti atšķiras no tiem
standartiem, pie kuriem viņi ir pieraduši parastajos apstākļos. Nometne – lielisks
ievads kristietībā, jo nometnes dalībnieki ne tikai dzird par Kristu, bet redz arī
Viņa izpausmi darbinieku kalpošanā.”
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SADRAUDZĪBA

Dace Šūpule
rīgas Vīlandes draudze

Turēt buru katru dienu

Jaunatnes apvienība / Lielie Jāņi 2016 – festivāls visai ģimenei
Jaunatnes apvienības organizētie Jāņi ar saukli „Turi buru!”
šovasar skaistajā nometņu vietā „Ganības” pulcēja vairāk
nekā 300 dalībnieku. Programma bija daudzpusīga, laika
apstākļi brīnišķīgi – trīs siltas un saulainas dienas, un
neatmesta tradīcija ierasties ar izdekorētu auto vai ierodoties
dekorēt savu telti. Festivāls iemūžināts ne vien neskaitāmos
foto mirkļos, bet arī smaidu, sarunu, prieka, atpūtas, vērtīgu
pārdomu mirkļos.
Festivālā bija
padomāts par katram
vecumam un dažādām
interesēm atbilstošām
lekcijām un sarunām
ar nometnes viesiem.
Ārste gastroenteroloģe
Skaidrīte Mežecka
pirmajā lekcijā stāstīja
par mūsu sirds
mehānismu un to, kas ietekmē mūsu fiziskās un garīgās sirds
veselību, bet otrā lekcija bija iedrošinājums jaunajām māmiņām,
sniedzot vērtīgus padomus, lai bērnu pirmie dzīves mēneši un
gadi māmiņām būtu mazāk nogurdinoši.
Dzintars Pauzers aicināja domāt par savu studiju un darba dzīvi,
pastāstot vairāk par Career Direct® – rūpīgi izstrādātu izglītības
un karjeras testu. Šis tests palīdz gan izvēlēties tālāko studiju
vietu, gan apzināties profesionālo aicinājumu, ņemot vērā gan
prasmes un intereses, gan personību un vērtības.
Lielā saruna bija ar publicistu Otto Ozolu, kurš stāstīja savu
pieredzi, kā reaģēt uz notikumiem mums apkārt: kā gudri
iesaistīties diskusijās un iestāties par to, kam vajadzīga mūsu
balss un atbalsts.

Ingrīda Mieze
Ventspils draudze

Grafikas dizainers, plašāk zināms kā “RĪGA krekli” radītājs,
Aigars Mamis savā lekcijā stāstīja par labu dizainu un to, kas
ikvienam kristietim ir svarīgākais – godīgi un, tiecoties uz pilnību,
darīt to, kam Dievs viņu ir sagatavojis, un liecināt ar savu dzīvi par
Jēzu.
Tiem, kas lekciju vietā vēlējās ko aktīvāku, bija iespēja uzzināt ko
vairāk par Dubulttreniņu – veselīga dzīvesveida kustību, kas
piedāvā regulārus ārējā un iekšējā cilvēka treniņus daudzviet
Latvijā. Pēc tam, kad visi interesenti tika iepazīstināti ar kustības
ideju, notika arī pats treniņš. Nometnē vēl bija sporta spēles
komandu disciplīnās, spēkavīru konkurss un lielā komandu
vakara spēle – tās uzdevumu pildīšana prasīja gan aktīvu sava
prāta trenēšanu, gan spēju būt nepārtrauktā kustībā, gan vēlmi
sadarboties ar citiem.
Vēl bija iespējams izbaudīt braucienus ar laivu līdz jūrai un
atpakaļ, atpūsties Užavas pludmalē, cept desiņas pie ugunskura.
Vakara koncertā uzstājās viesi no Igaunijas – grupa “Daniel Levi”.
Festivāla āra kafejnīcā vakarā priecēja pašmāju mūziķi.
Pielūgsmes grupu vadīja Valters Keicis.
Arī bērniem Lielajos Jāņos bija savas nodarbes – gan
piepūšamās atrakcijas un velokarti, gan iespēja pagatavot
dažādus interesantus rokdarbus, bet mazākie varēja turpat ērti
iekārtoties uz segām un netraucēti spēlēties patīkamā ēnā.
Par viesmīlību, informēšanu un kopā sasaukšanu rūpējās Zanda
Loceniece un Arvis Juzups, bet rīta un vakara sapulcēs runāja
LBDS jaunatnes apvienības vadītājs Kārlis Kārkliņš, Līgatnes
draudzes mācītājs Mārtiņš Rijnieks un LBDS bīskaps Pēteris
Sproģis.
Lai apskatītu vairāk bilžu, apmeklē festivāla mājaslapu –
www.lieliejani.lv vai www.facebook.com/LielieJani/

“Muzikālās ganības”

Jūlija nogalē nometņu vietā „Ganības” Užavā pulcējās
draudžu mūziķi – diriģenti, pielūgsmes vadītāji un koru
aktīvisti, lai pavadītu laiku sadraudzībā un pilnveidotu savas
kalpošanas prasmes. Tās bija trīs ar sarunām, dziesmām un
mācībām piesātinātas dienas, kas ikvienu dalībnieku garīgi
un emocionāli uzlādēja turpmākajam darbam.

Sirmais un ikvienam bija iespēja uzdot abiem viesiem kādu
jautājumu. Domu apmaiņā par mūziku, par katra meklējumu ceļu
un dzīvi laiks paskrēja nemanot. Mani īpaši uzrunāja Māra Sirmā
izteiktā atziņa, ka mēs kā koris ar savu dziesmu esam aicināti celt
katedrāli, taču, ja strādājam pavirši un bezatbildīgi, sanāks vien
šķība provinciāla būdiņa.

Pirmajā vakarā iepazināmies savā starpā, iepazinām apkārtni un
nopriecājāmies par daudzajām pozitīvajām pārmaiņām nometņu
vietā. Pēc pirmā kora mēģinājuma kopīgi slavējām Dievu un
baudījām lielisku koncertu Ozoliņu ģimenes izpildījumā
jaunuzceltajā „šķūnī” (kas gan vairāk, manuprāt, atgādināja
baznīcu).

Vēlāk Māris Sirmais, vadot kora mūzikas darbnīcu, pievērsa
uzmanību katrai skaņai un zilbei, lika domāt, kāpēc autors to
uzrakstījis tieši tā un ne citādi – un kā mēs, atskaņojot šo mūziku,
varam nodot klausītājiem tajā ietverto vēstījumu. Tas nebija viegli,
tomēr ļoti interesanti un vērtīgi gan!

Sestdienas rītā ieradās mūsu pirmais
viesis – ģitārspēles meistars, skolotājs
Kaspars Zemītis, lai dalītos pieredzē
un vadītu pielūgsmes mūzikas
darbnīcu. Kaspars iedrošināja un
palīdzēja uzlabot ģitāras spēlētāju
prasmes, kā arī vedināja visus domāt
par to, kā vadīt slavēšanu draudzē ne
tikai tehniski kvalitatīvi, bet ar visu
sirdi, lai pagodinātu Dievu un paceltu
klausītājus patiesā pielūgsmē.
Darbnīcā aizsāktās sarunas vēlāk
turpinājās jau plašāk, kad mums
pievienojās izcilais diriģents Māris
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Kaspars Zemītis iepriecināja ar
vairākiem priekšnesumiem

Pievakarē atkal pulcējāmies „šķūnī”, lai ieklausītos iluzionista
Zigmāra Atvara stāstā un kopā ar viņu mācītos caur triku valodu
katrs savu stāstu pasniegt interesantāk. Tā bija atkal pavisam cita
veida pieredze, kas kādā brīdī var palīdzēt uzsākt sarunu par
Dievu. Svētdienas dievkalpojumu svinējām Užavas baptistu
baznīcā, kur dievkalpojumu vadīja draudzes mācītājs Egils
Ozoliņš. Nometnes korim, mūziķiem un pielūgsmes vadītājiem
bija iespēja pirmo reizi pielietot praksē meistardarbnīcās apgūtās
iemaņas.
Tās bija trīs brīnumjaukas dienas, kurās atlika laiks arī atpūtai,
izbraucienam ar laivu, peldei jūrā un draudzīgām sarunām
šūpolēs upes krastā. Īpašs piedzīvojums bija naksnīgā pirtiņa
rasotā pļavā zem zvaigznēm. Un, protams, dziesmas un sarunas,
sarunas un dziesmas...

Aktuāli draudzēs

Plecu pie pleca ar atbalstītājiem
Agrita Loca
Bauskas draudze

Bauskas draudze aicina palīdzēt būvdarbos

Šovasar, no 18. jūlija līdz 29. jūlijam,
Bauskas baptistu draudzes namam,
pateicoties sadarbībai ar brāļiem no
Oklahomas štata pilsētas Talekvā
(Talequa), Hjūstonas 1. baptistu draudzi
un Bevil Oaks baptistu draudzi ASV
Teksasas štatā, kā arī Latvijas baptistu
draudžu atbalstam, tika veikti jumta
demontāžas darbi. Tas bija tikai pirmais
pārbūves projekta posms.
Draudzes locekļi jau ilgus gadus ir lūguši
Dievu par draudzes nama atjaunošanu, ne
tikai kā celtnes atjaunošanu, bet primāri – kā
garīgo mājvietu Bauskas cilvēkiem, kur
daudzi varētu atvērt savas sirdis Kristum.
2016. gada sākumā Bauskas baptistu
draudzes mācītājs Raimonds Locs ar
dzīvesbiedri Agritu, šī raksta autori,
viesojāmies ASV Teksasas štatā ar mērķi
piesaistīt resursus Bauskas baptistu
draudzes dievnama jumta atjaunošanai un
ēkas rekonstrukcijai.
Pēc LBDS bīskapa Pētera Sproģa ieteikuma
bijām Oklahomas pilsētā Talekvā, kur
baptistu draudzes ir atvērtas sadarbībai ar
Latviju. Raimonds Locs vairākās draudzēs
prezentēja projektu draudzes nama
atjaunošanai. Pēdējā tikšanās reizē pēc
Džozefa Teilora (Joseph W. Taylor jeb Joe
Taylor) ierosinājuma vairāki mācītāji
nobalsoja par atbalstu draudzei piecu gadu
garumā. Šovasar Latvijā ieradās pirmā
grupa no ASV – pārstāvji no Talekvas
pilsētas, no Hjūstonas 1. baptistu draudzes
un Bevil Oaks baptistu draudzes.
Lai varētu uzsākt vērienīgos plānotos
darbus, bija jāveic vairāki „mājasdarbi” –
bija jāveic garš ceļš dažādu dokumentu
izstrādē, sagatavošanā, saskaņošanā un
noformēšanā; jāatrod jauna vieta, kur
Bauskas baptistu draudze varētu pulcēties
un noturēt savus dievkalpojumus;
jāsagatavo esošais draudzes nams
pārbūves darbu uzsākšanai; jāiekārto

pagaidu dušas telpas, kur strādniekiem
nomazgāties pēc putekļainās darba dienas;
jāatrod telpas, kur paēdināt talciniekus;
jāsaplāno vīru un sieviešu lūgšanu-liecību
vakari, kā arī jāveic priekšdarbi Vasaras
Bībeles skolas aktivitāšu sagatavošanā, jo
projekta mērķis ir ne tikai draudzes nama
pārbūve, bet arī Evaņģēlija pasludināšana
pilsētas iedzīvotājiem.
Bauskas baptistu draudzes 2016. gada
vasaras projekts ietvēra arī Vasaras Bībeles
skolu un aktivitātes „Svētki pilsētā”.
Draudze ir atradusi pagaidu mājvietu
viesmīlīgajās Bauskas Vasarsvētku draudzes
telpās, Rūpniecības ielā 16. Pateicamies par
sadarbību un sirsnīgo uzņemšanu
mācītājam Normundam Āboliņam.
Paldies Bauskas Pestīšanas Armijai un
personīgi Vinetai Vanagai par iespēju
draudzes telpas izmantot projektā iesaistīto
cilvēku ēdināšanai un citām aktivitātēm.
Pirmajā dienā, kad tika uzsākti jumta
demontāžas darbi mācītāja Raimonda Loca
vadībā, ieradās 4 palīgi no Ainažu baptistu
draudzes, lai nedēļas garumā darbotos
plecu pie pleca ar viesiem no ASV, Bauskas
draudzes locekļiem, sludinātāju Jāni Čakšu
un palīgiem no Jelgavas baptistu draudzes.

naglas no jumta konstrukcijas
demontētajiem dēļiem, gan vadīt nodarbības
Vasaras Bībeles skolā, gan sniegt
fotoreportāžas sociālajā tīklā “Facebook”
par dienas notikumiem.
Līdzās darba aktivitātēm vakaros notika vīru
sadraudzības vakari, kuros brāļi no ASV un
Latvijas (Ainažiem, Jelgavas un Bauskas)
dalījās savā garīgajā pieredzē, kopīgi lūdzot
Dievu un stiprinot viens otru. Līdzīgas
tikšanās reizes bija arī draudzes māsām.
Svētdienas dievkalpojumā sludināja Roberts
Rings no Bevil Oaks baptistu draudzes,
iedrošinot šodienas satraucošo notikumu
pārņemtajā laikā turēties pie Jēzus.
Svētdienas pēcpusdiena noslēdzās ar
pasākumu bērniem: tas bija Bībeles skolas
“Zemūdens pasaule” ieskaņas karnevāls ar
spēlēm, sportiskām aktivitātēm, balvām un
iespēju iegūt jaunus draugus, bet galvenais
– iepazīt patieso Draugu – Jēzu Kristu. Skolu
kopskaitā apmeklēja 80 bērnu un jauniešu.
Paldies organizatorei Pārslai Ringai no Bevil
Oaks baptistu draudzes, kā arī visiem
palīgiem un nodarbību vadītājiem.
Dievs Bauskas baptistu draudzi ir bagātīgi
svētījis un vadījis, jo kāds mazumiņš no lielā
darba apjoma Viņa vadībā ir paveikts, bet
vēl daudz darba ir jāpaveic.
Nākošais un šobrīd vissvarīgākais ir jaunā
jumta būvniecība un seguma uzlikšana, kas
ir jāpaveic pēc iespējas ātrāk. Aicinām
pieteikties brāļus brīvprātīgai kalpošanai,
lai draudzes dievnama ēku sagatavotu
jumta uzlikšanai, iepriekš sazinoties ar
mācītāju Raimondu Locu.

Īpaši mūs pārsteidza māsa Jana Keša (Jana
Cash) no ASV (attēlā priekšplānā), kura
paspēja gan piedalīties darbos, velkot

Paldies draudzēm par aizlūgšanām un
ziedojumiem! Aicinu arī Tevi uz lūgšanu par
to, lai jaunas sirdis atsauktos Dieva
aicinājumam, kalpošanai līdzcilvēkiem Viņa
vārdā.

Rēzeknē draudzes namam jauns jumts
Tālivaldis Kopels
Rēzeknes draudze

Februāra Baptistu Vēstnesī mēs, Rēzeknes draudze, lūdzām
atbalstu mūsu centienos nomainīt cauro un nepareizi projektēto
draudzes nama jumtu. Tas Kungs brīnišķīgi aizskāris sirdis un
remontam nepieciešamo 1350 eiro vietā deva 3780 eiro. Dievs
zina, cik mums vajag. Mēs varam kļūdīties savos aprēķinos, bet
Tas Kungs nekad nekļūdās. Viņš dod saspaidītu, sakratītu,
pārpārēm ejošu mēru un, to piedzīvojot, atliek vien slavēt un
pateikties par Viņa rūpēm!
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Misija

Mārtiņš Balodis
Liepājas Pāvila draudzes mācītājs

Evaņģēlijs angliski – misija Ungārijā

No 30. jūnija līdz 10. jūlijam misijā uz
Ungāriju devos kopā ar Maiju Pauniņu un
Aigu Kaugari, piedalījāmies angļu un
vācu valodas nometnēs Ungārijas pilsētā
Pilišvorošvarā.

Fakti
Trīs nedēļu garumā notika
26 nometnes.

Ungārijā ir unikāla situācija, jo vairāk nekā
40 skolas ir Ungārijas Baptistu savienības
pārziņā, tajās tiek mācīta ticības mācība un
vasarās organizētas nometnes. Nometnes
tiek rīkotas sadarbībā ar “International
Comission’’, kā arī draudzēm, kuru pārziņā
nav neviena skola.
Pilišvorošvara ir mazākā pilsēta uz
ziemeļiem no Budapeštas. Jauna draudze
tiek veidota un attīstīta 11 gadus. Viņiem
neiet viegli. Šobrīd viņiem ir ap 14 draudzes
locekļu.
Tā kā draudzei nav savu telpu, tad 25 bērni
tika sadalīti 3 grupās, kurām nodarbības
notika 3 dažādās vietās, bet pēcpusdienās –
laukā pie ezera. Paldies Dievam par

Piedalījās 1218 bērni un
ap 130 brīvprātīgo no ASV,
Šveices, Austrijas, Vācijas,
Brazīlijas, Dienvidāfrikas,
kā arī no Latvijas.
Mārtiņš Balodis (no labās), Aiga Kaugare un Maija Pauniņa (vidū)

apsardzību, pārvietojoties no vienas vietas uz otru! Ar prieku vērojām jauniešus iesaistāmies
nometnes darbā, kas paši vēl ir tikai ceļā pie Jēzus.
Mūsu spēja runāt par evaņģēliju angliski noderēja vietējai draudzei, lai šādi uzrunātu bērnus.
Mēs arī pavadījām daudz laika neformālās sarunās, atbildot uz jautājumiem par ceļu pie
Dieva. Iepriekšējos gados daudzās Ungārijas draudzēs pēc nometnes bija kristības. Ceram,
ka arī šajā gadā sētais Dieva vārds nesīs augļus! Paldies visiem aizlūdzējiem, ziedotājiem un
atbalstītājiem!

Ticu, ka Dievs var glābt
cilvēkus Jordānijā!

Ingūna Raudiņa
Rīgas Mateja draudze

Doma par
misiju mani ir
valdzinājusi
jau kopš
laika, kad
biju pavisam
jauna
kristiete.
Kad beidzu
mācības
Ingūna Raudiņa
vidusskolā,
ik gadu sāku apmeklēt “Misijas
dienas”. Negribēju par katru
cenu darīt lietas, uz kurām Dievs
mani nemaz nav aicinājis, tāpēc
lūdzu, lai Dievs dod skaidru
apziņu, kad man jādodas tur, kur
Viņš mani vēlas redzēt. Tā pagāja
vairāki gadi, kamēr Dievs mani
sāka virzīt uz misiju Jordānijā.
Pērnā gada rudenī mana
draudzene Liene Svoka kopā ar
Ilonu Leduskukaini bija devušās uz
Jordāniju, lai kalpotu bēgļiem no
Sīrijas un Irākas un atbalstītu
vietējās draudzes darbu. Es tikmēr
devos nedēļu ilgā atvaļinājumā uz
Berlīni, tepat Eiropā. Esot tur, manu
prātu nodarbināja divas domas.
Pirmā: nespēju aptvert, kāpēc
Dievs mani ir tik ļoti svētījis un
kāpēc esmu tik ļoti laimīga. Biju
pārliecināta, ka noteikti Dievam ir
kaut kas padomā. Otra doma bija
par esošo bēgļu krīzi Eiropā.
Daudz lasīju dažādus viedokļus,
domāju un lūdzu par šo jautājumu,
kas bija aizkustinājis manu sirdi.
Mani sāpināja, ar cik lielu
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Aculiecinieka Tamera
acīm – par dzīvi
Jordānijā

nicinājumu un nepatiku par
bēgļiem izteicās kādi kristieši.

Ingūna Raudiņa
Rīgas Mateja draudze

Tad, kad jau biju atgriezusies darba
dzīvē Rīgā, es no rīta pamodos un
sapratu: man arī jādodas uz
Jordāniju! Kalpot bēgļiem un
iepazīt viņus labāk “aci pret aci”.
Sāku dalīties ar cilvēkiem savā
iecerē. Un tā Dievs ir devis īsto
brīdi manā dzīvē, lai es varētu
doties uz Jordāniju.

Jau divus gadus ir noritējusi akcija “Zvaigzne austrumos”,
kuras ietvaros tiek kalpots Sīrijas un Irākas bēgļiem
Jordānijā. 5. jūlijā Rīgas Mateja baptistu draudzes telpās
notika tikšanās ar “Zvaigzne austrumos” brīvprātīgo
Jordānijā – brāli Tameru Salaiti (Salaita).

Es nebraucu atrisināt bēgļu krīzi
pasaulē vai sakārtot politisko un
sociālo situāciju Jordānijā. Es
braucu, jo ticu, ka Dievs var glābt
cilvēkus gan Rīgā, Parīzē,
Londonā, gan Jordānijā. Misija ir
gan mūsu ikdienas dzīvē, esot
mājās, gan došanās pāri okeāniem
un jūrām, ja vien stāstām citiem par
mūsu Kungu Jēzu Kristu.
No sirds ceru, ka Dievs spēs lietot
manas nepilnīgās spējas, lai svētītu
to darbu, kuru Jordānijā veic
vietējā draudze. Paredzēts, ka es
palīdzēšu draudzes veidotā bēgļu
skolā Jordānijas ziemeļos. Esmu
no sirds pateicīga Dievam par
Pēteri Eisānu un viņa darbu
organizācijā „Baltic Global
Initiative”, kas visus praktiskos
jautājumus, kas saistīti ar darbu
plānošanu, padara tik vieglus.
Aicinu aizlūgt par kristiešu
draudzes darbu Jordānijā un lai
Dievs dod, ka bēgļi šajā grūtajā
laikā iepazīst Kristu.

Tamers tikšanās laikā teica,
ka bēgļu krīze ir devusi
draudzei apziņu, ka visiem
cilvēkiem ir jādzird Jēzus
Kristus evaņģēlijs. Vietējā
Jordānijā no katriem
draudze ir attīstījusi vairākas
1000 iedzīvotājiem
nozares, ar kuru palīdzību
tiek kalpots un nests
87 ir bēgļi.
evaņģēlijs bēgļiem un
Jordānijā kristieši ir
vietējiem musulmaņiem –
sākot no lūgšanu mozaīku
minoritāte – mazāk
darbnīcām, kur bēgļiem tiek
nekā 5% no vietējiem
dota iespēja aizpildīt savu
iedzīvotājiem.
laiku, līdz pat ielu
labiekārtošanas darbiem,
lai nestu liecību vietējiem
musulmaņu kaimiņiem.
Viens no būtiskākajiem draudzes darba aspektiem ir
skola bēgļu bērniem, kuriem Jordānijā nav pieejama
izglītība.

Fakti

Tamers uzsvēra, cik būtiski ir ieklausīties katra cilvēka
stāstā. Daudzi kara darbības rezultātā ir piedzīvojuši
smagus zaudējumus un traumas. Ļoti bieži draudze ir
vienīgā vieta, kur pieejams nozīmīgs un sistemātisks
atbalsts. Kristieši nereti ir spiesti pamest savas mājas,
saskaroties ar vajāšanām un draudiem savām ģimenēm,
ja viņi neatteiksies no savas ticības. Tamers izteica
Jordānijas draudzes pateicību par mūsu atbalstu un
akciju “Zvaigzne austrumos”, kā arī aicināja draudzes
Latvijā lūgt par Jordāniju.

Bībeles lasīšanas un
aizlūgšanu kalendārs

1

septembrim

Dan. 2; 2.Kor. 5:1-10
Lūgsim par skolēniem un studentiem, kas uzsāk jauno
mācību gadu, kā arī par skolotājiem un pasniedzējiem.

18

Zinību diena

“.. Tu svaidi ar eļļu manu galvu..”
Psalms 23:5

Ecēh. 8; Gal. 3:26-29 un 4:1-20
Pateiksimies un lūgsim par ilglaicīgajām baptistu
draudzēm.
Priekules draudzes 150. gadasvētki
M4 apmācība, 3. modulis “Māceklība’’

2

Dan. 3; 2.Kor. 5:11-21 un 6:1-2
Pateiksimies un lūgsim par baptistu kustību Latvijā.
Baptistu kustības sākums Latvijā (1860)

19

Ecēh. 9; Gal. 4:21-31 un 5:1-6
Lūgsim par jaunas draudzes dibināšanu Rojā.

3

Dan. 4; 2.Kor. 6:3-18 un 7:1
Lūgsim par svētdienskolotājiem.

20

4

Dan. 5; 2.Kor. 7:2-16

Ecēh. 10:1-11:13; Gal. 5:7-26
Pateiksimies un lūgsim par Rīgas Misiones draudzi,
tās mācītāju Pēteri Samoiliču, sludinātājiem Aleksandru
Zviridu un Vitāliju Petrenko.

21

Ecēh. 11:14-25; Gal. 6
Lūgsim par mieru pasaulē.

5

Dan. 6; 2.Kor. 8:1-15
Lūgsim par BPI Pastorālās kalpošanas programmas
pasniedzējiem, studentiem un Dieva vadību, uzsākot
semestra sākumu.

22

Ecēh. 12; Ef. 1
Lūgsim par Baltijas valstīm.

6

Dan. 7; 2.Kor. 8:16-24 un 9:1-5
Pateiksimies un lūgsim par Rīgas Mateja draudzi, tās
mācītāju Ainaru Baštiku un sludinātāju Ainaru Purmali.

23

Ecēh. 13; Ef. 2
Lūgsim par Slovēnijas Baptistu draudžu savienību,
tās 7 draudzēm un 160 locekļiem.

7

Dan. 8; 2.Kor. 9:6-15
Pateiksimies un lūgsim par Sakas draudzi un tās mācītāju
Teodoru Bērziņu.

24

Ecēh. 14-15; Ef. 3
Lūgsim par mazajām draudzēm un atjaunotni.

8

25

Ecēh. 16; Ef. 4:1-16

Dan. 9; 2.Kor. 10
Lūgsim par Spānijas Baptistu draudžu savienību,
tās 99 draudzēm un 11 044 locekļiem.

9

Dan. 10:1-11:1; 2.Kor. 11:1-15
Pateiksimies un lūgsim par Rīgas Vīlandes draudzi, tās
mācītāju Ģirtu Ašnevicu un sludinātāju Zigmāru Atvaru.

Pateiksimies un lūgsim par Rīgas Jauno Evaņģēlisko
baptistu draudzi un tās mācītāju Pēteri Samoiliču.

10

Dan. 11:2-45; 2.Kor. 11:16-33
Lūgsim par tiem, kas trūkumā.

11

Dan. 12; 2.Kor. 12:1-10
Pateiksimies un lūgsim par tēviem.
Tēva diena

12

Ecēh.1; 2.Kor. 12:11-21
Pateiksimies un lūgsim par Rīgas Semināra draudzi un
tās sludinātāju Kārli Kārkliņu un viņa ģimeni.

13

Ecēh.2-3; 2.Kor. 13
Lūgsim par misionāriem un Dieva vadību misijās.

14

Ecēh.4:1-5:4; Gal. 1
Lūgsim par Uzbekistānas Baptistu draudžu savienību, tās
60 draudzēm un 2735 draudzes locekļiem.

15

Ecēh.5:5-17; Gal.2:1-10
Lūgsim par jaunas draudzes dibināšanu Vandzenē.

16

Ecēh.6; Gal. 2:11-21 un 3:1-9
Lūgsim par draudžu projektiem un nedēļas nogales
semināra “Finanšu piesaiste projektu īstenošanai”
dalībniekiem.

17

Ecēh.7; Gal. 3:10-25
Lūgsim par jaunu draudžu dibināšanu un par jaunajiem
mācekļiem.

Starptautiskā miera diena

Pateiksimies un lūgsim par Rucavas draudzi un tās
sludinātāju Jāni Bērzi-Bērziņu.
Rucavas draudzes gadasvētki
Paplakas draudzes gadasvētki

26

Ecēh. 17; Ef. 4:17-32 un 5:1-7
Pateiksimies un lūgsim par Rīgas “Pestīšanas Tempļa”
draudzi.

27

Ecēh. 18; Ef. 5:8-33
Lūgsim par Garīdznieku Brālības konferenci, kas gaidāma
oktobrī, par rīkotājiem un dalībniekiem.

28

Ecēh. 19; Ef. 6
Lūgsim par Krievijas Baptistu draudžu savienību,
tās 1818 draudzēm un 76 070 locekļiem.

29

Ecēh. 20; Fil. 1:1-26
Lūgsim par oktobrī gaidāmo “ENTRUST” semināru,
tā rīkotājiem un dalībniekiem.

30

Ecēh. 21; Fil. 1:27-30 un 2:1-11
Lūgsim par oktobrī gaidāmo “Kairos kursu”, tā rīkotājiem
un dalībniekiem.

Sirsnīgi sveicam!
3. jūlijā Rūdolfs Kroičs ievests sludinātāja amatā.
19.augustā Rīgas Semināra draudzes sludinātājam un
JA vadītājam Kārlim Kārkliņam un sievai Rutei
piedzima meitiņa – Katrīna Kārkliņa.
10. septembrī Sergejam Garkušam, mācītājam
draudzē “Evaņģēlija Gaisma” un Liepājas krievu
draudzē “Evaņģēlija balss”, 50 gadu jubileja.

M4 apmācība, 3. modulis “Māceklība”.
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Prof. Ilmāra Hirša brošūra
Ilmārs Hiršs
“Baptisti vakar, šodien, rīt”
Kas šodien ir baptisma
identitāte? Kuri jautājumi atziņā
un praksē laika gaitā
mainījušies? Kurus nekādā
gadījumā nedrīkstētu zaudēt?
Kas ir tā stāja pasaules priekšā
un baznīcu kopībā, kuru Dievs ir
uzticējis baptistu draudzēm?
Šie ir jautājumi, kurus izgaismo
Dr. theol. Ilmārs Hiršs brošūrā
“Baptisti vakar, šodien, rīt”.
Cena EUR 3,78

Garīdznieku Brālības
rudens konference
1. oktobrī, Savienības namā, plkst. 10.00
Tēma: Apmeklēt un iedrošināt
“... jūs esat nākuši pie Manis” Mat. 25:35-36
Jānis Rīss

Latviešu baptistu
draudžu izcelšanās

Pēcpusdienā – diskusija par izmaiņām
Garīdznieku Brālības (GB) dokumentos.
Edgars Godiņš, GB priekšsēdētājs

un viņu tālākā attīstība

Uzticības svētceļojums
39. Eiropas jauniešu
tikšanās Rīgā
No 2016. gada septembra draudzēs
darbosies sagatavošanās komandas

Jānis Rīss
“Latviešu baptistu draudžu izcelšanās un
viņu tālākā attīstība” (1913)
Atjaunots izdevums (BPI, 2015)
Viens no autoritatīvākajiem izziņas avotiem par
baptistu draudžu sākuma laikiem Latvijā.
Atjaunots izdevums, saglabājot laikmeta elpu.
Meklējiet “Amnis” grāmatnīcās un interneta
veikalā www.amnis.lv.
Cena EUR 10,98

No septembra vidus līdz 2017. gada
janvārim Rīgā ieradīsies Tezē brāļi,
dažādu valstu brīvprātīgie un Sv.
Andreja ordeņa māsas, kas jau 50
gadus palīdz Tezē brāļiem uzņemt
jauniešus. Šajā laikā Rīgā tiks atvērts
sagatavošanās centrs, un ar draudz
ēm kontaktēsies brīvprātīgie jaunieši
no Tezē. Sagatavošanās laikā līdz pat
Eiropas jauniešu tikšanās sākumam
kādā no pilsētas centra baznīcām
regulāri notiks kopīga lūgšana.
Vietējās draudzēs tiks veikti sagata
vošanās darbi. Būtu svarīgi noteikt
pirmo tikšanās reizi katrā draudzē
(tai jānotiek laikā no septembra
vidus līdz oktobra sākumam).

Uz šo tikšanos var aicināt ar jūsu
draudzi saistītus cilvēkus, īpaši
jauniešus, kuri būtu gatavi iesaistī
ties tikšanās sagatavošanas darbos.
Katrā no šīm tikšanās reizēm piedalī
sies viens Tezē brālis vai brīvprātīgais
no Tezē. Pietiek ar vietas, kurā
iespējams parādīt Tezē īpaši šim
sagatavošanās posmam veidotas
filmas DVD, sagatavošanu. Draudžu
tikšanās var sākties ar lūgšanu
baznīcā. Viens no mērķiem ir katrā
vietējā kristīgajā kopienā izveidot
sagatavošanas komandu, kas
parūpēsies par visiem sagatavošanās
darbiem vietējā līmenī.
Katru no šīm komandām atbalstīs
viens Tezē brīvprātīgais. Komandas
tiksies vismaz reizi divās nedēļās.
Papildinformācija:
info@taizeriga.lv

LBDS Padomes informatīvs izdevums. Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67223379, e-pasts: vestnesis@lbds.lv , kanceleja@lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Žanna Drūnese, Aija Volka, 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

