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Mums visiem ir vai reiz ir bijis sapnis par to, kādu mēs
gribētu redzēt savu valsti. Reizēm vienīgais veids, kā
gandrīz izdzisušais sapnis par sevi atgādina, ir mūsu
skumjas vai dusmīgas nopūtas, kad ziņās vai dzīvē
ieraugām kārtējo valstisko nejēdzību.
Bet ir viens svarīgs jautājums: Kāda būtu Latvija, ja tā
būtu kā katrs no mums – tikai palielinājumā? Cik tā būtu
strādīga, godīga, droša, radoša, uzņēmīga, tīra,
pārtikusi, garīga? Vai tā būtu valsts, no kuras negribētos
emigrēt un kurā aizbraukušajiem gribētos atgriezties?
Vai tajā dzimtu bērni, nebūtu bāreņu, tiktu celtas
baznīcas un skolas? Vai tiktu maksāti nodokļi? Vēl vairāk
– vai kopā saliktie nodokļi tiktu godīgi, nesavtīgi un
tālredzīgi ieguldīti?
Ir jomas, kurās gandrīz neviens cilvēks nespēj sevi
adekvāti novērtēt. Piemēram, statistika liecina, ka

gandrīz visi autovadītāji domā, ka ir labāki šoferi,
nekā tas ir patiesībā. Kādi mēs esam Latvijai?
Mēs visi, īpaši kristieši, esam jauki un laipni cilvēki,
kamēr vien nenotiek kaut kas mums absolūti
nepieņemams – netiek izaicināts mūsu ego; kamēr
netiek norādīts, ka jāmainās ne tikai citiem, bet tieši
man.
Taču tieši gatavība pašam mainīties, patiešām turpināt
mainīties, ne tikai atskaņot pareizus apgalvojumus, ir ļoti
Valstisks un valstisks jautājums. Tieši tas ir vienīgais
pienesums, ko varam dot Latvijai un ar ko piedalāmies
Debesu Valstības tapšanā, kura jau ir mūsu vidū un reizē
vēl tikai nāk.
Sveicot Valsts svētkos,
Pēteris Sproģis
LBDS bīskaps

svētruna

Džonatans Burbo
Grobiņas draudzes misionārs,
BPI SĀC komandas loceklis

Tiešām, labums un žēlastība
mani pavadīs visu manu mūžu
Psalms 23:6

Jau 23. psalma pirmajā pantā Dāvids gavilē: „(..) man netrūks
nenieka.” 5. pantā Dāvids saka: „Mans kauss ir piepildīts pilns līdz
malai.” Lasot šos teikumus, man rodas jautājums: “Vai tiešām šie
apgalvojumi varētu būt patiesi? Dāvid, pieņemsim, ka tu to
piedzīvo savā tagadnē, bet, kas notiks nākotnē?” Parasti, kad es
piedzīvoju kaut ko labu, manā zemapziņā iezogas doma: „Kad
labais beigsies? Varbūt tūlīt?” Šīs šaubas atņem tā brīža prieku.
Bet Dāvidam nav šāda problēma, jo viņš ir pārliecināts, ka labais
viņam nekad nebeigsies. Psalma beigās viņš pasaka lielu JĀ! –
„Tiešām!” Visi apgalvojumi ir patiesi.
Ebreju vārds, kas latviski ir pārtulkots kā „pavadīt”, burtiski nozīmē
„dzīties pakaļ”. Dziesminieks Dāvids droši zina, ka viņš nekad
nenonāks vietā, kur labums nevarētu viņu atrast. Atsaucoties uz
šo psalmu, kā arī citu Vecās Derības līdzību, Jēzus stāstīja par
ganu, kurš līdzīgi „dzinās pakaļ’’ vienai avij, kad tā apmaldījās.
Turklāt gans ārkārtīgi priecājās, kad atrada pazudušo avi.
Avs ganam bija tik dārga! Gans nekad nav bijis un nebūs
vienaldzīgs pret savu avi.
Mūsu meita Laura, kurai ir divi gadi, aktīvi skrien apkārt un
ziņkārīgi izpēta pasauli. Mēs, vecāki, vienmēr zinām, kur viņa
atrodas un kā viņai klājas — viņas gaitas mēs uztveram kā ar
antenu, kuras nosaukums varētu būt: „Kur ir Laura?” Mums bieži
nākas Laurai „dzīties pakaļ”, lai sargātu, lai kopīgi priecātos par
visu, ko viņa piedzīvo, un pārliecinātos, ka viss piedzīvotais viņai
nāks par labu. Līdz ar to Laura ir drošībā.
Dievam mēs esam dārgi. Viņam ir „antena”: Kur ir Džonatans?
Kur ir Jānis? Kur ir Līga? Un tā tālāk... Viņš vienmēr zina, kur mēs
esam un kas mūsu dzīvē notiek, jo Viņš ir klātesošs. Man nav
jāuztraucas, jāizplāno, jāubago vai jānodrošina pašam savs
labums. Dieva labums man vienmēr „dzīsies pakaļ”.

Ko nozīmē „labums”?
Labums ietver sevī visu, ko Dāvids minējis 23. psalmā. Labums ir
tas, ka Gans vada, gādā, mierina, trenē, atjauno, sargā, stiprina,
māca u.t.t. Jēkaba vēstulē 1:17 teikts: „Katrs labs devums un
katra pilnīga dāvana nāk no (..) gaismas Tēva (..).” Dievs ir visa
labuma avots, tāpēc tad, kad piedzīvojam kaut ko patīkamu vai
saņemam, ko esam lūguši vai vēlējušies, varam droši teikt:
„Dievs ir labs.”
Labums nav atkarīgs no mūsu apstākļiem. Pats Dievs, mūsu
Gans, mums „dzīsies pakaļ” jebkuros apstākļos. Jēkaba vēstulē
1:17 ir rakstīts, ka gaismas Tēvam nav „ne pārmaiņas, ne
pārgrozības ēnas”. Mūsu Dievs ir neatlaidīgs. Nekas nevar aizklāt
Viņa gaismu, mēs nevaram aizmukt no Viņa saules stariem pat
nāves ielejā. „Lai es eju, lai es guļu, Tu esi ap mani, un Tev ir
zināmi visi mani ceļi, (..) Tu esi ap mani no visām pusēm,
Tu turi savu roku pār mani.” (Psalms 139:3, 5)
Vienalga, kas notiktu mājās vai darbā, pat ja man ir slikta veselība
vai saspīlētas attiecības ar kādu, mēs varam droši teikt, ka “Dievs
ir labs”. Mēs varam būt pārliecināti, ka Dieva labums mums
„dzenas pakaļ”, un līdz ar to mums, kuri mīlam Dievu, visas lietas
nāks par LABU (Romiešiem 8:28).
Ko nozīmē “žēlastība”?
“Žēlastība” ir tulkots no ebreju vārda „hesed”. Ebreju valodā tas
tika lietots, lai aprakstītu Dieva mīlestību derībā ar savējiem.
Citiem vārdiem, žēlastība ir Dieva pastāvīga mīlestība, ko Viņš
apsolījis un kas nekad nebeigsies. Dievs atklāja, ka ebreji
žēlastību nebija pelnījuši, tomēr Viņš bija izredzējis Izraēla tautu
ne tāpēc, ka tā bija liela, gudra vai laba, bet tāpēc, ka Viņš nolēma
to mīlēt un dot tai savu solījumu (5. Mozus 7:7-8).
Mēs esam tik svarīgi mūsu Ganam ne tāpēc, ka būtu to
nopelnījuši vai būtu tik labi, gudri, smuki vai asprātīgi. Dievs
vienkārši ir nolēmis mūs mīlēt. Nekas mūs nevar šķirt no Viņa
pastāvīgās mīlestības (Romiešiem 8:35-39).   

Ziemassvētki ar misiju:
gaidām stāstus!
Aicinām draudzes, kalpošanas un aktīvus
kristiešus sūtīt aprakstus par kalpošanu
Adventa un Ziemassvētku laikā. Pastāstiet
par kalpošanām, kurās jūs savas apkārtnes
iedzīvotājiem vai kādai cilvēku grupai
radoši un praktiski liecināt par Jēzu Kristu
un pasludināt Evaņģēlija vēsti. Jūsu
apraksti palīdzēs veidot lappusi “Baptistu
Vēstnesī” ar stāstiem par to, kā piedzīvojam
brīnumus – tuvākmīlestībā, rūpēs un
iedrošinājumā, pasludinot Labo vēsti
visdažādākajos veidos!
Apraksta apjoms – līdz 2000 zīmēm.
Lūdzam pievienot kvalitatīvas fotogrāfijas.
Lūdzu, sūtiet uz epastu: kanceleja@lbds.lv
vai pa pastu: LBDS, Lāčplēša iela 37, Rīga,
LV-1011.
Termiņš: 2017. gada 6. janvāris
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Ja esi tumšajā ielejā...
Ko darīt, ja ap mani ir ienaidnieki un es atrodos tumšajā ielejā, un
viss liecina par pretējo? Nedēļā, kad sāku rakstīt šo svētrunu,
saņēmu ziņu, ka manas sievas Deboras māsīcas 25 gadus vecais
dēls gājis bojā autokatastrofā. Deboras māsīca un viņas vīrs ir
kristieši.  Kā tas var notikt Dieva bērniem, kāpēc Dievs to pieļauj?
Es nevaru un nemēģināšu atbildēt. Es tikai zinu, ka Dievs un viņa
labums kaut kādā veidā „dzīsies pakaļ” mūsu māsīcai un viņas
ģimenei. Dievs pats ir īpašā veidā tuvu tiem, kuriem ir salauzta
sirds un satriekts un noskumis prāts (Psalms 34:19-20).
Kristus pats piedzīvoja vistumšāko ieleju pie krusta, tomēr pēc
tam piedzīvoja augšāmcelšanos. Viņš pats visgrūtākajos brīžos
saņēma Dieva Tēva mīlestību un labumu. Tagad Viņš sniedz
labumu un žēlastību mums.
Mums reizēm ir sajūta, ka „šī atziņa man ir pārāk brīnišķa un
pārāk augsta, es nevaru to saprast” (Psalms 139:6). Nereti mēs ar
prātu zinām, ka Dievs mūs mīl, bet ar sirdi to nesaprotam, tāpēc
mums vajag lūgt kopā ar Pāvilu, lai Dievs dod mums gudrības un
atklāsmes garu, lai varam to izprast (Efeziešiem 1:17-18). Katru
dienu lūgsim, lai Dievs atver mūsu sirdi un prātu šai brīnišķīgajai
patiesībai, bet mums ir jāizdara izvēle. Katru dienu, katru mirkli
mums ir izvēle apliecināt: „Tavs labums un žēlastība „dzenas un
dzīsies” man pakaļ tagad un vienmēr.” Tad mēs varēsim kopā ar
Dāvidu gavilēt: „Visos apstākļos man netrūks nenieka, jo mans
kauss ir pilns līdz malai. TIEŠĀM!”
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REGIONĀLĀS
TIKŠANĀS
Cēsis
Liepāja
Rīga
Viesīte

28. janvāris
4. februāris
18. februāris
25. februāris

10:00 - 16:00

2. pamatskola, Gaujas iela 45
Pieteikšanās līdz 8. janvārim

10:00 - 16:00

Liepājas baptistu Pāvila draudze,
Kuršu iela 19
Pieteikšanās līdz 25. janvārim

10:00 - 16:00

Savienības nams, Lāčplēša iela 37
Pieteikšanās līdz 8. februārim

10:00 - 16:00

Viesītes Kultūras pils, Smilšu iela 2
Pieteikšanās līdz 15. februārim

AKTUĀLI

11. – 12. novembris, Rīga, Latvija

GLS — vadītājiem
un komandām
11. un 12. novembrī Rīgā notiks jau sestā “The
Global Leadership Summit” (GLS) konference,
kas visdažādāko jomu vadītājiem piedāvā
lielisku iespēju mācīties no labākajiem savu
jomu speciālistiem, iegūstot jaunu motivāciju
darbam un kalpošanai.

Programmā: LBDS bīskapa P. Sproģa uzruna, darbs kalpošanas
nozaru un apvienību grupās, darbs draudžu grupās
Jūsu draudzes ieguvums
būs nozīmīgāks un
kvalitatīvāks, ja tikšanās
reizē piedalīsies vismaz
2-3 draudzes pārstāvji

Pieteikšanās: mob. 20390979
vai e-pasts: kanceleja@lbds.lv

Aicināts ikviens interesents!

FOTOZiņa

Holmss Braiens konsultē par
finanšu piesaisti
Stājoties spēkā LBDS sadarbības līgumam ar Oklahomas
Dienvidbaptistu draudžu savienību, vairāk nekā 10 LBDS
draudzes un draudžu dibināšanas iniciatīvas ir uzsākušas
veidot partnerattiecības vai arī tuvākajā laikā uzsāks sadarbību
ar kādu no draudzēm ASV. Lai palīdzētu veidot sekmīgu
sadarbību, 17. septembrī BPI notika seminārs “Kā veidot
sadarbību ar partneriem ASV”. Seminārā LBDS un BPI
ilggadējais atbalstītājs un finanšu piesaistes konsultants
Holmss Braiens (attēlā priekšplānā starp BPI studentiem)
sniedza vērtīgu informāciju par ASV kultūru un komunikācijas
principiem un niansēm. Par savu pieredzi stāstīja un uz
semināra dalībnieku jautājumiem atbildēja LBDS bīskaps
Pēteris Sproģis.

Aicināti draudžu vadītāji un vadības komandas!

Videokonferences norises vieta:
Ūnijas ielā 99, Rīgā,
kristīgā centra “Labā Vēsts” telpās

Pieteikšanās: Mob.: 29368831
E-pasts: GLSLatvija@gmail.com
Web: www.glslatvija.lv

LBDS bīskaps
Pēteris Sproģis:
“Ja vien būt vadītājam
Tev vispirms nenozīmē
statusu un amatu, bet
iespēju izmantot Dieva
dotos talantus un
iespējas, lai pasauli darītu nedaudz labāku,
tad GLS Tev noteikti šajā misijā palīdzēs!”
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VADĪTĀJI UN garīdznieki

aija volka
Rīgas Āgenskalna
draudze

Mana pirmā draudze ir ģimene
savādu divstāvu ēku, kurai starp stāviem nav
grīdas. Kad pirmoreiz iegāju šajā baznīcā,
Mairita tur spēlēja vijoli. Caur vijoles skaņām
es tuvojos Dievam. Mūsu kopējā meita
Annija arī ir vijolniece. Priecājos, ka viņas
abas ar vijoļu skaņām pagodina Dievu.
Priecājos arī par jaunāko dēlu Kristapu, kuru
Dievs ir apdāvinājis ar spējām mūzikas
jomā. Šobrīd viņš ar sievu dzīvo Skotijā.
Mana vecākā meita Zane strādā Valodu
Vēstniecībā. Vecākais dēls ar sievu ir
parūpējušies, lai mums būtu divas jaukas
mazmeitiņas, par ko priecāties.

Zinādams, ka uz interviju ieradīšos ar
savu divgadīgo dēlu, viņš ir sarūpējis
mums šokolādi dāvaniņā. Nesen
ordinētais mācītājs Ainars Purmalis atstāj
ļoti mierīga, nosvērta un sirsnīga cilvēka
iespaidu. Pat tad, kad mazulis teju aplej
datoru ar ūdeni, viņš turpina mierīgi
atbildēt uz viņam uzdoto jautājumu.
Vēlāk pēc intervijas viņš atklāj, ka sieviņa
– tā mīļi viņš viņu arvien sauc – par viņu
lūdzoties gan interviju laikā, gan pirms
svētrunām un uzrunām baznīcā. Ainars
lūdz pieminēt, cik liela nozīme ir kopīgai
ģimenes kalpošanai, sieviņas nemitīgam
atbalstam. Tā viņam esot liela Dieva
žēlastība.
Vispirms apsveicu Jūs ar ordināciju par
mācītāju!
Paldies (smaida).
Kas ir mainījies kopš ordinācijas?
Ir lielāka atbildības sajūta. Būt mācītājam,
manuprāt, nozīmē pienākumu būt kopā ar
cilvēkiem, būt pieejamam, tiklīdz rodas kāda
vajadzība. Es apzināti mēģināju novilcināt šo
ordinācijas laiku, lai gan bija iespēja šo pro
cesu virzīt arī ātrāk. Kad kalpoju Paplakas un
Vaiņodes draudzēs, ikdienā nebiju uz vietas,
jo paralēli strādāju citu darbu. Pārsvarā cil
vēkiem biju pieejams tikai nedēļas nogalēs.
Kādu darbu darījāt?
Esmu dažādos darbos strādājis: restaurā
cijā, celtniecībā, benzīntankā “Statoil”,
„Krāsu servisā”.
Vai šobrīd Mateja draudzē esat pilna laika
mācītājs?
Mateja draudzē man ir pilna laika kalpošana,
kurā ietilpst sarunas ar cilvēkiem, sapulces,
svētrunu un uzrunu gatavošana svētdienām
un nozaru pasākumiem. Mani saista tas, ka
daudz laika aizņem individuālas sarunas ar
cilvēkiem.
Televīzijas raidījumā “Saknes debesīs”
kādā sižetā izteicāties, ka Dievs nolika
Jums tādu ceļu, bez kura sportistu
nevarētu dabūt baznīcā. Kāpēc tā
izteicāties, ka sportisti un bohēmas
baudītāji nav tie, kuri nāk uz draudzi?
Es domāju, ka nekas jau nav mainījies,
gadiem ejot. Kuri ir tie, kas tiecas pēc
Kristus, meklē Viņu, kliedz pēc glābšanas?
Tie ir cilvēki, kuriem ir kādas vajadzības,
problēmas. Arī šodien tie, kuriem viss ir labi,
kuri paši jūtas spēcīgi un pašpietiekami, ir
visgrūtāk aizsniedzamā auditorija. Stipri,
spēcīgi, izglītoti un bagāti cilvēki pārsvarā
tuvojas Dievam savas dzīves krīzes brīžos.
Tad, kad mūsu dzīvē kaut kas noiet greizi,
un vairs netiekam galā pašu spēkiem, mēs
meklējam palīdzību pie Dieva.
Kāds ir Jūsu redzējums šobrīd, kā varētu
ieaicināt draudzē tādus vīrus, kāds Jūs
pats bijāt agrāk?
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Jūs pieminējāt atkarības. Šobrīd
darbojaties programmā “Īsta brīvība”...
Ainars Purmalis ar sievu Mairitu un
jaunāko meitu Anniju

Es reti citēju citus mācītājus, bet kādā
intervijā Vilnis Gleške pateica labu frāzi:
ja vīri kaut vienu dienu uz šīs zemes
nodzīvotu tā, kā Dievs to vēlas, tad viņiem
būtu tik daudz adrenalīna, ka nespētu ar to
tikt galā (smaida). Ja mēs sevi šajā pasaulē
apliecinām kā kristieti savā ikdienā, tā ir
nepārtraukta cīņa starp labo un ļauno,
taisnību un netaisnību. Ja mēs atrastos tikai
dievnamā starp kristiešiem, savējiem, tad
būtu laiks atslābt, atpūsties. Ja es šajā
pasaulē jūtos komfortabli, tad ir divi iemesli:
vai nu pasaule ir kļuvusi ļoti kristīga un
svēta, vai es esmu kļuvis pasaulīgs un vairs
nepildu to, ko Dievs no manis vēlas.
Šodien vislielākos pārbaudījumus cilvēki
izjūt ģimenes attiecībās. Mierinājumu viņi
meklē dažādās atkarībās, bet tās bieži
noved līdz stāvoklim, kur dzīvei zūd jēga.
Agrāk vai vēlāk cilvēks sāk meklēt ceļu...
Ne vienmēr viņu tūlīt ir jāved uz baznīcu.
Esmu ar cilvēkiem ticies arī parkā vai
stundām runājis pa telefonu. Dažreiz cilvēki
jūtas neērti, ienākot baznīcā.
Pastāstiet par savu ģimeni! Cik tā ir liela?
Jāsāk ar to, ka esmu viens no tiem, kuram
pirmā ģimene izjuka. Tas bija posms manā
dzīvē, kad es Dievu nepazinu. Savu pasauli
būvēju, balstoties uz spēku un naudu, kuras
neatņemama sastāvdaļa bija arī atkarības.
Šī dzīve, kas bija būvēta uz nepareiziem
pamatiem, vienā mirklī sabruka. Šobrīd man
ir cita ģimene: brīnišķīga sieviņa Mairita un
bērni. Priecīgākais un skaistākais, ka līdz ar
manu grēku nožēlu un atgriešanos pie
Kristus tiek svētīta ne tikai mana šodienas
ģimene – sieviņa, bērni, vecāki, bet arī mana
pirmā sieva un bērni no pirmās laulības.
Mans vecākais dēls Edgars ir sludinātājs
Vaiņodes draudzē. Tas ir pierādījums, ka
Dievam nav neiespējamu lietu. Nav tādu
grēku, ko Viņš nevarētu ar savām asinīm
apklāt.
Pirmā draudze, kurai piederēju, bija Liepājas
Ciānas baptistu draudze. Bērnībā, ejot šai
baznīcai garām, vienmēr brīnījos, kas tā par

Jā, draudze jau sesto gadu turpina šo
programmu. Vadītājus cenšos iedrošināt ar
savu klātbūtni un dalībniekiem esmu
liecinājis par to, ka īstu brīvību varam iegūt
tikai Jēzu Kristū. Programmā aicināti ne tikai
tie, kuriem ir atkarība no alkohola,
narkotikām vai azartspēlēm. Nāk arī cilvēki,
kuri netiek galā ar savām dusmām, lepnību,
mazvērtības kompleksiem, agresiju u.t.t.
Nāk arī līdzatkarīgie. Parasti programmu
iesāk daudzi, bet ne visi pabeidz. Piedalos,
lai pateiktu, ka esmu viens no viņiem un ir
vērts iet šo ceļu.
Bija laiks, kad ļoti pārdzīvoju par zaudēta
jiem gadiem, kas pavadīti bez Dieva. Esmu
pārliecināts, ka mēs katrs šajā pasaulē esam
nākuši ar kādu konkrētu Dieva dotu
uzdevumu. Protams, pamatu pamats, lai
tiktu glābts, ir grēku nožēla un Jēzus Kristus
pieņemšana par savu Glābēju. Tomēr šodien
es saprotu, ka Dievs var mūs lietot arī, kad
liecinām par Viņu gan publiski, gan indivi
duālās sarunās. Mācos savā dzīvē nekad
neaizmirst, kam Dievs mani ir vedis cauri, un
cenšos nekad neslēpt savas pagātnes kļū
das. Stāstu, kā Dievs dziedina, un tādi brīnu
mi nav aprakstīti tikai Bībelē, bet Dievs ir
dzīvs un klātesošs arī ikdienas dzīvē šodien.
Kāpēc esat baptists? Jūsu sieva nāk no
baptistu ģimenes, bet pie kādas atbildes
nonācāt, kad sākāt studēt un iepazīties ar
teoloģiskajiem uzstādījumiem?
Tas man pašam, gadiem ejot, bijis
jautājums: kāpēc esmu tieši baptists.
Bērnībā ļoti daudz laika pavadīju ar
pareizticīgo omīti Mariju, jo vecāki strādāja
maiņu darbu. Omīte jau no bērna dienām
mani visur pavadīja ar aizlūgšanām. Viņa
bija pirmā, no kuras es dzirdēju par Glābēju
Jēzu Kristu. Mani senči no tēta puses bija
baptisti jau kopš baptisma sākuma Latvijā,
bet pirmoreiz par to uzzināju tikai pusaudža
gados. Tam ir savs iemesls... Tēta vectēvs,
kurš savulaik mācījies Hamburgas baptistu
garīgajā seminārā, bija mācītājs vairākās
draudzēs – Užavā, Liepājas Pāvila draudzē,
Aizputē, Kuldīgā. Bija Baptistu savienības
padomē. Viņš bija tik ļoti iesaistījies
kalpošanā, ka diemžēl aizmirsa svarīgāko:

VADĪTĀJI UN garīdznieki

viņa pirmā draudze ir ģimene. Laulība izjuka,
un beidzās arī garīgā kalpošana.
Vai toreiz izslēdza no draudzes?
Ja mācītāji nespēj vadīt savu ģimenes dzīvi
vai neiztur pārbaudi ar naudu un varu, tad arī
šodien viņi tiek atstādināti no kalpošanas. Tā
bija arī ar manu vecvectēvu, jo viņš šo
pārbaudi neizturēja. Tas atstāja sekas ne tikai
uz viņa personīgo dzīvi, bet arī uz pēcnācē
jiem, kuri vairs nevēlējās sekot Kristum.
Vai iemesls bija rūgtums un aizvainojums?
Jā, vilšanās. Ticīga cilvēka vārdi nesaskanēja
ar darbiem. Vienalga, cik svētīgi mēs lūdzam,
cik brīnišķīgas svētrunas sakām, ja mēs,
pārnākot mājās, neizdzīvojam teikto savā
ģimenē, nevaram cerēt, ka bērni būs mums
blakus dievnamā.
Kas ir kristīgs dzīvesveids?
Man ļoti negribētos, ka mēs pazaudētu to
pamatu, uz kura ticību būvējuši mūsu senči:
grēku nožēlu, grēku piedošanu un
personīgas attiecības ar Jēzu Kristu.
Mūsdienās mēs arvien biežāk ejam uz
garīgiem kompromisiem. Grēku vairs
nesaucam par grēku, personīgas attiecības
ar Dievu mēģinām aizstāt ar dažādām
aktivitātēm draudzēs. Šodien mēs ļoti lielu
akcentu liekam uz cilvēku skaitu draudzēs,
bet, manuprāt, svarīgāk ir saprast iemeslu,
kādēļ mēs piederam draudzei. Mēs varam

FOTOZiņa

apmeklēt draudzi tāpēc, ka mācītājs labi
sludina vai dievkalpojumos skan kvalitatīva
mūzika, bet vienīgais iemesls, kāpēc mēs
paliekam draudzē, ir mūsu personīgās
attiecības ar Jēzu. Pastāstīšu liecību no laika,
kad biju kādā draudzē tikko ievēlēts par
diakonu. Nezināju, ka šajā draudzē Svēto
Vakarēdienu dod tikai draudzes locekļiem.
Kad es dalīju Vakarēdienu, ieraudzīju vīru,
kurš sēdēja maliņā, un arī viņam pasniedzu
maizi. Viņš paskatījās uz mani pārsteigtām
acīm un paņēma maizīti. Pēc dažiem
mēnešiem šis vīrs, apmēram 75 gadu
vecumā, tika kristīts. Savā liecībā šis vīrs,
kurš pirms tam bija cīnījies ar alkoholismu,
teica: ja toreiz diakons nebūtu mani
uzlūkojis, es nekad nebūtu sapratis, ka Dievs
mīl arī mani, jo domāju, ka Dievs mīl tikai
izredzētos, kas sēž otrā pusē. Atbilstoši
draudzes nolikumam es izdarīju kļūdu, bet
Dievam tajā brīdī bija savs plāns. Kristīgs
dzīvesveids ir skatīties uz šo pasauli ar
Kristus acīm.

iedegas signāla lampiņa: stop, tālāk nedrīkst
iet! Garā dzīvo tie, kas ir personīgi piedzīvo
juši Kristu: nožēlojuši savus grēkus, saņēmu
ši piedošanu un ikdienā dzīvo ar Kristu.

Kas ir kopīgais pamats visiem kristiešiem,
kā dzīvot?

Diemžēl mēs daudzas vērtības, ko Dievs
mums dod, novērtējam tikai tad, kad tās
pazaudējam. Tādēļ sargāsim to, kas mums
ir dots! Man patīk salīdzināt laulības dzīvi ar
ziedu puķupodā: mums regulāri zieds ir
jāaplaista, lai tas ziedētu un smaržotu. Tieši
tāpat ir jāparūpējas par savu dzīvesbiedru,
ko Dievs ir piešķīris!

Kristīga dzīvesveida pamatlietas ir ierakstītas
baušļos. Tās nemainās un vieno visu
konfesiju cilvēkus. Bet es domāju, ka mums
ir daudz vairāk jāuzticas Svētā Gara vadībai,
kas mums māca atšķirt labo no ļaunā.
Ja mēs tuvojamies sarkanajai robežai,

Teicāt, ka katram Dievs devis īpašu
uzdevumu. Kāds ir Jūsu aicinājums,
par ko varētu citi aizlūgt, lai Jums viss
izdodas?
Pēdējā gada laikā esmu izjutis, ka cilvēki
kļūst arvien vientuļāki. Neskatoties uz to, ka
mums ir simtiem draugu feisbukā, brāļi un
māsas draudzē, cilvēki ir vientuļi. Jo lielāka
draudze, jo svešāki mēs esam. Lielākais
prieks manā ordinācijas dienā bija, kad
sveicēju vidū redzēju tos, kuriem biju veltījis
laiku personīgām sarunām. Tad sapratu:
ja Dievs man ir devis dāvanu uzklausīt, tad
daudz vairāk jāvelta laiks tieši personīgām
attiecībām ar cilvēkiem.
Jūsu dzīvē nozīmīga loma ir sievai. Kāds
Jums ir novēlējums citiem mācītājiem, kā
sargāt attiecības ar sievu?

Apmācības Lietuvas draudzēm

BPI Kalpošanas stratēģiskās attīstības centra SĀC vadītājs Igors Rautmanis
un Grobiņas baptistu draudzes padomes priekšsēdētājs Oskars Špickopfs,
kurš no šī gada septembra pievienojās BPI SĀC komandai, 14. un 15. oktobrī
viesojās Lietuvā. Piektdien Igors un Oskars strādāja ar Lietuvas lielākās
baptistu draudzes “Geroji Naujiena”, kas atrodas Kauņā, padomi, mentorējot
to un palīdzot ieviest draudzes izvērtēšanā sniegtos ieteikumus. Sestdien viņi
vadīja semināru mācītājiem un draudžu vadītājiem no visas Lietuvas par
mentoringu kā instrumentu, kas var palīdzēt satvert un praktiski, ārpus
svētdienas dievkalpojuma, izdzīvot Bībeles principu “cits citam”. Kopā
semināru apmeklēja 45 Lietuvas draudžu vadītāji.

Edgars Godiņš
LBDS bīskapa vietnieks,
GB vadītājs

Konference par garīdznieku aktualitātēm

Šī gada 1. oktobrī Rīgā, Savienības namā notika
gadskārtējā Garīdznieku brālības konference.
Kuplā skaitā kopā sanāca mācītāji, sludinātāji,
jaunu draudžu dibinātāji un BPI Pastorālās
kalpošanas programmas studenti, lai pārrunātu
aktualitātes un stiprinātos tālākam ceļam.
Konferences temats bija Jēzus vārdi: “(..) un jūs
esat nākuši pie Manis.” (Mateja 25:36)
Centāmies aktualizēt to, ka bez sludināšanas no
kanceles ļoti nozīmīgas ir personīgas sarunas,
atbalsts grūtā brīdī, iejūtība pret draudzes
locekļiem. Rīgas Mateja draudzes mācītājs Ainars
Purmalis dalījās ar savu pieredzi mājas
apmeklējumos un dvēseles sarunās. Nacionālo
bruņoto spēku virskapelāns, Rīgas Golgātas
draudzes mācītājs Elmārs Pļaviņš un NBS
galvenais psihologs Vilnis Čerņavskis diskusijā ar
mācītāju Edgaru Maži pastāstīja par savu pieredzi
sarunās ar cilvēkiem, kuri piedzīvojuši traģēdijas.

Konferences laikā tika pieņemtas jaunas
vadlīnijas garīdznieku licencēšanai un
ordinēšanai, kā arī tālākizglītībai. Šo
dokumentu bija sagatavojis mācītājs,
Dr. teol. Ilmārs Hiršs. Būtiskais — mūsu
garīdzniekiem ir divas amata pakāpes:
licencēts sludinātājs uz 4 gadiem un
vēlāk, šo gadu laikā turpinot tālākizglītību
un apliecinot savu briedumu, var tikt
ordinēts par mācītāju.
Vēl apskatījām un apstiprinājām
Garīdznieku brālības Nolikuma izmaiņu
virzienu. Pie šī dokumenta strādā
Bauskas draudzes mācītājs Raimonds
Locs.

Fakti
LBDS Garīdznieku brālība šobrīd apvieno:
51 latviešu draudzēs kalpojošu garīdznieku,
17 krievu draudzēs kalpojošus garīdzniekus,
14 garīdzniekus, kuri aktīvi nekalpo draudzē,
17 pensionētus garīdzniekus,
4 licencētus sludinātājus jaunu draudžu
dibināšanas jomā,
6 kapelānus.
10 draudzes meklē garīdznieku.

Mēs esam Dievam pateicīgi, ka jauni vīri ir aicināti sludināt Evaņģēliju un garīgi
aprūpēt draudzes. Stipriniet Labās vēsts nesējus gan ar labu vārdu un padomu,
gan ar aizlūgšanām.
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DRAUDŽU DIBINĀŠANA

Kaspars Šterns
Bīskapa vietnieks jaunu draudžu
dibināšanas jautājumos

Jaunas iespējas Krāslavā

No 1. līdz 2. oktobrim man bija iespēja
apciemot un redzēt klātienē, kā notiek
kalpošana Krāslavā, un secināt, ka
jaunas draudzes dibināšanas darbs
notiek ne tikai Kurzemē un ap Rīgu, bet
arī Latgales pusē, kur ir liela vajadzība
pēc evaņģēliskām draudzēm.
Situācija Latgalē ir sarežģīta gan
ekonomiski un sociāli, gan reliģiski.
Taču ar Dieva vadību dažās vietās
kalpošana notiek. Viena no tādām vietām
ir Krāslava, kur jau trīs gadus misijas
darbu veic mācītājs Vjačeslavs Istratijs
kopā ar dažiem Daugavpils baptistu
draudzes vadītājiem.
Kopā ar mani uz Krāslavu devās Eiropas
Baptistu federācijas pārstāvis, atbildīgais
par draudžu dibināšanu Daniels Trušēvics
un divi pārstāvji no Zviedrijas Svens
Gunars Lidens (Sven-Gunnar Liden) un
Arne Akervals (Arne Akervall). Brauciena
mērķis bija pārrunāt, kā Roninges baptistu
draudze no Zviedrijas varētu aktīvāk
sadarboties un atbalstīt draudzes

Kaspars Šterns
Bīskapa vietnieks jaunu draudžu
dibināšanas jautājumos

dibināšanas darbu Krāslavā.
Roninges draudze jau vairākus
gadus sadarbojas ar
Daugavpils baptistu draudzi un
atbalsta misijas darbu
Krāslavā, taču viņi ir gatavi
atbalstīt šo darbu daudz
nopietnāk. Tika runāts par to,
kurš būtu gatavs kalpot
Krāslavā, pastāvīgi tur dzīvojot,
un kā attīstīt misijas darbu līdz
jaunas draudzes dibināšanai.
Krāslavas misijai ir savs
īpašums pilsētas centrā, kur
notiek dievkalpojumi, Bībeles
studijas un svētdienskola, tiek
organizētas pusdienas. Regulāri
notiek dažādi misijas projekti: palīdzība
vientuļām māmiņām ar bērniem, sociālais
darbs un bērnu pasākumi. Svētdienas
dievkalpojumā nelielā zālīte bija pilna ar
60 cilvēkiem. Tas vieš cerības, ka Krāslavā
ar 4000 iedzīvotājiem var nodibināt
draudzi. Tomēr aktuāls ir jautājums par

kalpotāju. Paši krāslavieši atzina, ka tam
jābūt cilvēkam, kurš var uzrunāt cilvēkus
gan latviešu, gan krievu valodā.
Cerams, ka tuvākā laikā ar Dieva palīdzību
šis jautājums atrisināsies un mums būs
pastāvīgs kalpotājs, kurš dibinās draudzi
Krāslavā.

Māceklība – draudzes motors

24. un 25. septembrī Rīgā notika draudžu dibināšanas
komandu apmācība M4. Šis bija trešais apmācību modulis
no četriem, veltīts māceklībai.

Olaines komanda

Šajā reizē M4 piedalījās 5 komandas no Rīgas, Olaines, Rojas,
Pastendes un Krāslavas. Katra no šīm komandām atrodas savā
attīstības posmā. Piemēram, Krāslavā kalpošana jau notiek
vairāk kā 3 gadus. Pašlaik regulāri notiek dievkalpojumi,
sociālais darbs un nedēļas ietvaros Bībeles studija. Savukārt
Roja un Olaine ir pašā sākuma stadijā: ir noformēta komanda,
iepazīts konteksts un tiek veidotas attiecības ar apkārtējiem
iedzīvotājiem.
Māceklība ir tā, kas stiprina komandu un palīdz jaunajiem
kristiešiem pieaugt un ar laiku kļūt par komandas kodolu.
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Dievkalpojums Krāslavā

Māceklībai ir divi galvenie mērķi: palīdzēt kristiešiem
dzīvot ar mūžības perspektīvu un būt pilnīgākiem, labākiem
cilvēkiem, kas dzīvo pēc Kristus līdzības, lai ietekmētu uz
labu mūsdienu sabiedrību. Citiem vārdiem, māceklības
mērķis ir dzīvot ar tādu attieksmi, ar kādu dzīvoja Pāvils:
“Dzīvot man ir Kristus, mirt ieguvums.” (Filipiešiem 1:21)

Māceklība ir draudzes motors. Ja būs spēcīga māceklība, tad
būs arī misijas darbs. Atšķirībā no misijas darba, māceklība ir
ilglaicīga kalpošana, kas prasa lielu nodošanos, jo rezultātus
neredzam uzreiz. Tādēļ ir tik svarīga, ka tā ir efektīva; tai ir
jāpievērš īpaša uzmanība. Bieži draudzēs tā ir vāja vai vispār
nenotiek. Tādēļ M4 komandās tika pārrunāts, kas ir māceklības
mērķis. Jo skaidrāks ir mērķis, jo pārliecinošāka ir nodošanās
kalpošanai.
Nākamā M4 apmācība jeb 4. modulis, kad komandas noslēgs
šo M4 ciklu, notiks no 2017. gada 4.- 5. martam.
2017. gadā plānojam uzsākt jaunu M4 apmācības ciklu, tādēļ, ja
jūs draudzē esat lūguši un plānojat sākt jaunas draudzes
dibināšanu vai misijas darbu, tad esat aicināti izmantot iespēju
un piedalīties M4!
Vairāk par M4 varat uzzināt mūsu mājas lapā
http://latvia.m4europe.com.

DRAUDŽU ATJAUNOTNE

Ciāna mācās
Liepājas Ciānas draudze ir viena no tām, kas ir veikusi BPI
Kalpošanas stratēģiskās attīstības centra SĀC vadīto draudzes
izvērtēšanu. Kā draudzei klājas šobrīd draudzes atjaunotnē?
Atbild mācītājs Andris Bite:
“Apmēram gadu tikāmies ar BPI SĀC draudžu izvērtēšanas komandu.
Ierosme nāca no pašiem draudzes locekļiem. Draudzes cilvēkiem bija
iespēja izteikties, un tas bija ļoti svarīgi un svētīgi. Tālāk noformējās
komanda, kas mēģināja noteikt mērķi un līdzekļus tā sasniegšanai.
Apzinājāmies savus resursus un iespējas, lai reāli varētu saprast,
ko tad īsti mēs spējam "pacelt". Tagad soli pa solim mēģinām iet uz
priekšu. Mācāmies viens otru saprast un pareizi komunicēt, uzņemties
atbildību. Mācāmies redzēt labās lietas un padarīt vēl labākas, visu
pakārtot izvirzītajiem mērķiem, izdarīt kaut vienu lietu, bet labi, nevis
daudz kaut kā...
Praktiski tas izskatās
tā, ka mēs cenšamies
iesaistīt jebkurā lietā
pēc iespējas vairāk
cilvēku, tādējādi
audzinot atbildības
un piederības sajūtu.
Esam uzsākuši Alfa
kursu, lai draudzes
locekļi varētu kalpot
cilvēkiem, kuri
Ciānas draudzē slavēšanā iesaistījušies jauni cilvēki
ienākuši draudzē
nesen. Domājam, kā svinēt ikvienu notikumu tā, lai pagodinātu Jēzu
Kristu un tas būtu arī pašiem par svētību. Pēdējā pusgada lielākie
notikumi ir Ciānas Dārza svētki, Oklahomas mācītāju viesošanās Ciānā
un Alfa kurss. Ir vēl idejas, bet tām jānobriest un jāizlūdzas Debesu
Tēva svētība. Uzsākt ir viegli, bet panākt, lai ir turpinājums..., tas ir
jāizcīna arī garīgajā sfērā.”
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“ENTRUST” – UZTICIES!

Jau trešo gadu oktobrī notiek LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības
organizēts māceklības kurss sievietēm “ENTRUST”. Šogad kurss
pulcēja 16 sievietes no 12 draudzēm. Dalībnieces mācījās, kā būt
mazo grupu diskusiju veicinātājām, nevis monologā runājošām skolo
tājām, kā arī par to, kā uzticēties Dievam, garīgi augt un palīdzēt citām
sievietēm izdzīvot Evaņģēliju praktiski. Plašāks atskats uz “ENTRUST”
māceklības kursu – nākamajā “Baptistu Vēstneša” numurā.

Ieguvām vairāk,
nekā cerējām
Brocēnu draudzes sludinātājs Andrejs
Sergejevs stāsta par sadarbību ar
Oklahomas draudzi:
“Šogad maijā sākām sadarbību ar Oklahomas draudzi no
ASV. Uz LBDS Kongresu bija ieradusies mācītāju grupa,
kas bija ieinteresēta sadarboties ar vietējām draudzēm, un
interesi par Brocēnu draudzi izrādīja mācītājs Stīvens Erps
(Steven Earp) no draudzes “Elevate” pilsētā Mūrā (Moore).

Delegācija no Oklahomas ar mācītāju Stīvenu (ceturtais no labās puses)
tiekas ar Brocēnu novada pašvaldības priekšsēdētāju Āriju Sproģi
(trešais no labās puses). Blakus viņam sludinātājs Andrejs Sergejevs
(pirmais no labās puses).

Tiekoties kopīgās pusdienās, atklājām daudz kopīga. Pat
draudžu vēsture un mērķi izrādījās ļoti līdzīgi. Kad mācītājs
piedalījās mūsu draudzes svētdienas dievkalpojumā,
bijām svētīti, dzirdot, kā Svētais Gars darbojas draudzē
“Elevate” un kā Dievs draudžu locekļus lieto viņu pilsētā.
Parādīju viņam Brocēnus, pastāstīju par mūsu vēlmēm un
plāniem, un tad arī norunājām sadarboties.
Mūsu pirmais kopīgais projekts tika īstenots šogad
septembrī, trīs mēnešus pēc iepazīšanās. Šoreiz mācītājs
Stīvens atbrauca uz Latviju, paņemot sev līdzi vēl četrus
cilvēkus. Viņi palīdzēja mums rīkot basketbola turnīru
pilsētas jauniešiem, piedalījās dievkalpojumos, kalpoja
draudzes komandai un jauniešiem. Vizītes ietvaros
tikāmies ar pašvaldības vadītāju, skolas direktoru, sociālā
dienesta vadību, kultūras darbiniekiem un jauniešu
brīvprātīgā darba organizatoriem. Runājām par
iespējamiem sadarbības veidiem, uzzinājām, kas notiek
pašvaldības nozarēs, kādas ir vajadzības, izaicinājumi.
Varu droši teikt, ka esam ieguvuši vairāk, nekā cerējām.
Sadarbība liek domāt ārpus ierastajiem rāmjiem, tā mūs
izaicina un parāda, ka esam spējīgi izdarīt vairāk, nekā
paši domājām. Projekts liek mobilizēties, pārskatīt
resursus, ieraudzīt iespējas, kā arī novērtēt Dieva doto
potenciālu draudzei.
Esam sapratuši, ka mums ir vairāk resursu, nekā šķita
iepriekš, jāmācās tos novērtēt un pārvaldīt. Sadarbībā ar
pašvaldību atvērās plašākas durvis: izveidojām jaunas
attiecības, par pasākumiem bija labas atsauksmes pilsētā,
par tiem uzdeva dažādus jautājumus. Vairāki cilvēki sāka
interesēties par kristietību, apmeklēja draudzi, piedzīvoja
Dieva žēlastības pieskārienu. Šobrīd aktīvi plānojam
pasākumu pilsētai Ziemassvētkos. Pavasara brīvlaikā
sagaidīsim septiņus jauniešus no “Elevate” draudzes,
lai kalpotu cits citam un mūsu sabiedrībai, kā arī plānosim
kopīgus pasākumus vasarai.”
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AKTUĀLI DRAUDZĒS

Enoks Biķis
Rīgas mateja draudze

Palīdzēsim atjaunot Rucavas
baptistu draudzes dievnamu

Saulainā 25. septembra svētdienā
Rucavas baptistu draudze pateicās
Dievam par 145 gadiem kopš
draudzes dibināšanas.

Skaitliski nelielā Rucavas draudze ir
apņēmības pilna savā dievnamā kopt
svēto altāra uguni, pasludināt Evaņģēliju
novada ļaudīm, aizlūdzot par tiem.
Laika gaitā koka ēkai un
īpaši piebūvei radušās
problēmas, ir vajadzīga
konstrukciju
nostiprināšana, kam
nepieciešams plašāks
ziedotāju atbalsts. Aicinu
palīdzēt Rucavas draudzei
atjaunot savu dievnamu!

Pirmajās pēckara
Lieldienās 1946.
gadā tajā kā
deviņgadīgs zēns
bībelīgās
pagremdes
kristībā
apliecināju, ka
esmu izvēlējies
sekot pa šauro
ceļu savam
personīgajam
Pestītājam Jēzum.
Visu ilgo gadu
gaitā piedzīvots ne
mazums grūtību,
tomēr Dieva slavēšana, Dieva Vārda
sludināšana un lūgšanas šajā namā ne
mirkli nav rimušas.

Ziedot iespējams LBDS
mājaslapā www.lbds.lv
sadaļā “Ziedot” ar piebildi
“Rucavas baptistu baznīcas
remontam” vai sazinieties
ar draudzes sludinātāju
Jāni Bērzi – Bērziņu vai padomes
priekšsēdētāju Arti Ķūsi
(mob. 29453296).

Fakti
Rucavas baptistu baznīcu cēluši pirmie Latvijas baptisti
1888. gadā. Vienkāršā vienstāvu koka ēka XX gadsimta
30. gadu sākumā mācītāja Andreja Rēdliha darbības
laikā ieguvusi piebūvi ar mācītāja dzīvokli, kanceleju,
telpām korim, svētdienas skolai un lūgšanu
dievkalpojumiem. Baznīcai uzbūvēts arī neparastas
formas divjumu tornītis.
Pārbūvei nepieciešamos līdzekļus toreiz nodrošināja
ziedojumi misijas ceļojuma laikā, kad tautiskos tērpos
ģērbti Rucavas baptisti ar dziesmām ieradās attālos
Latvijas novados. Abu pasaules karu vētrās dievnams
palicis neskarts.
Dievkalpojumu zāles priekšējo sienu ilgus gadus greznoja
uzraksts vecajā gotu drukā: “Cik mīlīgas ir Tavas
mājvietas, ak, Kungs Cebaot.” Telpas no iekšpuses un
ārpuses vairākkārt krāsotas, iekārtota atbilstoša
apsildīšana. Tagad tur rakstīts ar grezniem latīņu
burtiem: “Mēs sludinām Kristu, To Krustā sisto!”

Kā sievietēm gūt Jēzus spēku ikdienā

Dana Ozola
Jelgavas draudze

8. oktobrī Jelgavas dievnamā konferencē “Skaties plašāk!”
pulcējās 70 dažāda vecuma lēdijas, lai paraudzītos tālāk par
savu ikdienu darbā, ģimenē un kalpošanā. Bija ieradušās
sievietes no Ogres, Valmieras, Auces, Tērvetes, Olaines,
Dobeles, Bauskas, Saldus, Rīgas Āgenskalna draudzes,
Rīgas Pestīšanas tempļa draudzes, draudzes “Dieva mājas”
un “Dzīvības avots”, un vietējās jelgavnieces.

praktiskus padomus, kā atbalstīt bērnus, kas
ir bez vecāku gādības. Dienas noslēgumā
kristīgā padomdevēja Aija Grīnberga no
Ogres Trīsvienības draudzes palīdzēja atpazīt
savas emocijas un saprast, kā rīkoties ar
tām, lai Kristus dziedinātu sievietes sirdi un
viņa varētu būt spēcīga kalpošanā.

Sievietes draudzēs ir tik daudzveidīgas: mīlošas, skaistas,
darbīgas, aktīvas, pazemīgas. Taču nereti mēs nesaredzam
Dieva darbu savā dzīvē un veidus, kā kalpot līdzcilvēkiem.

Valda Prīliņa no Tērvetes draudzes atceras
A.Grīnbergas doto padomu: “Emocijas, kas
traucē, jānes Dieva priekšā māsu un brāļu
vidū!”

LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja Līvija Godiņa
aicināja mūs domāt, cik daudz baptistu sievietes pasaulē kopīgi
var kalpot Dievam.
Baiba Ozolinkēviča no draudzes “Dzīvības avots” liecināja, kā ar
Jēzus palīdzību stāties pretī velna meliem, atgādinot par Pāvila
vēstulē efeziešiem rakstīto.
Dace Rence, “Orphan Outreach” vadītāja Latvijā, sniedza

Terēze Runce no Ģipkas draudzes atzina: “Man bija prieks satikt
draugus, brīvā gaisotnē būt sadraudzībā, klausīties dzīvesstāstus un gūt
vērtīgas atziņas, baudīt mūziku. Paldies idejas autoriem un
organizatoriem! Dzirdētais stiprinās.”

Pievienosimies Lūgšanu
dienai visos kontinentos
Līvija Godiņa
SKA vadītāja

Katru gadu visos kontinentos svin
Pasaules Baptistu sieviešu Lūgšanu dienu.

Tā ir īpaša diena, kurā sievietes pulcējas katedrālēs, baznīcās, mazās lūgšanu
telpās vai džungļos zem palmu nojumēm, lai vienotos lūgšanās gan par savām
vajadzībām, gan par sievietēm visos kontinentos.
Latvijā aicinām uz Lūgšanu dienas svinēšanu kopā ar LELB Jauniešu centra
Gospeļkori sestdien, 26. novembrī no 10.00-16.00 Rīgā, Lāčplēša ielā 37!
Organizē mācību semināra ENTRUST dalībnieces.
Pieteikšanās: marta.kalpo@lbds.lv; 26834744
Info: www.lbds.lv/zinas/pasaules-baptistu-sieviesu-lugsanu-diena-2016
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Aija Grīnberga

Pielūgsmi vadīja Jelgavas draudzes mūziķi
Inese Gintere, Kristina Lagzdiņa, Ainārs Šķerbergs un Guntis Majevskis.

BĒRNI UN JAUNIEŠI

Estere Roze
LBDS SA vadītāja

Iet un dara tuvējā apkārtnē

Kad Jēzus sūtīja mācekļus sludināt Evaņģēliju, Viņa vārdi bija: “Ejiet un dariet!” Šim uzdevumam nav noilguma, tas
joprojām ir spēkā! Dažkārt gan šķiet, ka Jēzus vārdi ir mainījušies gluži kā ziņa klusajos telefonos, kas nodota no viena
cilvēka nākamajam un vēl nākamajam. Beigu beigās no “Ejiet un dariet par mācekļiem!” iznācis “Nāciet un topiet!”.
Dažas no kalpošanas bērniem izpausmēm ir tiešā nozīmē iešana un darīšana – izejot no savas draudzes telpām,
dodoties pie bērniem tuvējā apkārtnē, ciemā, uz vietām, kur nav draudzes.
Karavāna Ziedoņdārzā

Svētdienskola bez baznīcas

Kad bērnu
kalpošanas vadītāji
Mateja draudzē
atskārta, ka
draudzes
svētdienskolā
pārsvarā ir
draudzes bērni,
kas ierodas no
dažādām vietām
Rīgā un Pierīgā,
bet tuvākās apkārtnes bērnu tikpat kā nav, tika organizēta
programma “Karavāna”. Arī šogad Mateja svētdienskolotāju
komanda dodas pie bērniem baznīcai tuvējā Ziedoņdārzā. Reizi
mēnesī jebkādos laika apstākļos parkā notiek tematiskas spēles
un nodarbības uz programmas AWANA bāzes, ar mērķi bērnus
iepazīstināt un piedzīvot dažādas Bībeles tēmas. Noslēgumā visi
tiek cienāti ar tēju un cepumiem, bērni saņem arī informāciju par
Mateja draudzes svētdienskolu.

Nīcas novada Kalnišķi ir neliels ciematiņš 34 km no Liepājas, netālu
no Lietuvas robežas, ar 170 iedzīvotājiem. Ciematā nav nevienas
baznīcas, tomēr jau sešus gadus darbojas svētdienskola. Bērni katru
sestdienu tiekas nodarbībās, kopā dodas pārgājienos, piedalās
Svētdienskolu Sporta dienā Ventspilī, kā arī Dziesmu dienā Rīgā,
Ziemassvētkos apmeklē ciema sirmgalvjus, dāvinot pašceptas
piparkūkas, dziedot dziesmas un sveicot svētkos.

Mateja draudzes kalpošanas bērniem vadītāja Anita Nagaine
priecājas, ka šādi iespējams uzrunāt tos, kam baznīcas durvis
šķiet par smagām: “Kāda meitene no svētdienskolas bija
uzaicinājusi uz septembra pasākumu parkā savas draudzenes.
Uz baznīcu vecāki viņām neļauj nākt, bet šajā pasākumā
meitenes varēja būt. Ceram, ka šādi varēsim uzrunāt daudzas
apkārtnē dzīvojošās ģimenes.”

Svētdienskolu organizē
Modrīte Stūre no Liepājas
Pāvila draudzes. Modrīte
pati dzīvo Pērkonē. Viņas
sirdī bijusi vēlme palīdzēt
novada trūcīgākajiem
iedzīvotājiem. Viņa
ģimenēm aizvedusi
pārtiku un aizlūgusi par
tām, vārdos un darbos
iepazīstinot ar Labo vēsti.
“Vienā šādā
apmeklējuma reizē, atvadoties no kādas ģimenes, bijām iznākuši ārā
pagalmā un lūdzām Dievu. Toreiz Dievs ļoti skaidri runāja manā sirdī
un teica: “Šeit jābūt svētdienskolai!” Tā nu esmu centusies šim
aicinājumam atsaukties. Prieks par bērniem, kas ierodas uz
nodarbībām, kā arī divām mammām, kas vienmēr piedalās.
Vairums ģimeņu Kalnišķos ir trūcīgas bezdarba un sociālo apstākļu
dēļ. Dievam viņi visi ir ļoti īpaši!”

Paldies Dievam par Kūkām!

Futbols Karostā

Viesītes draudze jau trīs gadus rīkojusi akciju “Skolas soma”,
kurā izdala 1.-5. klašu skolēniem lietotas skolas somas no
Vācijas, kas piepildītas ar jaunām kancelejas un higiēnas precēm.
Vasaras sākumā draudze saņēma ielūgumu no Krustpils pagasta
Kūkām, aicinot šādu pasākumu rīkot arī viņu ciemā.

Pirms septiņiem gadiem Mārcis Dejus ar ģimeni pārcēlās uz dzīvi
Liepājā, lai veidotu draudzi Karostā. Pēc laika Mārcis pamanīja, ka
bērniem un jauniešiem Karostā nav, kur pavadīt brīvo laiku.

Viesītes draudzes mācītājs Juris Grigs stāsta: “24. septembrī
Kūku bibliotēkā “Skolas somas” pasākumā satikāmies ar
divdesmit četriem bērniem. Pasākumam mūsu draudzes jaunieši
bija sagatavojuši programmu – dziesmas un stafetes, kā arī pats
uzrunāju bērnus un vecākus. Bērni un vecāki ne tikai klausījās,
bet arī labprāt ņēma dalību visās aktivitātēs. Saņēmām ielūgumu
ciemoties pie viņiem vēl.”
Viesītes draudze plāno Ziemassvētku laikā doties uz Kūkām,
lai svinētu Jēzus piedzimšanas svētkus un pasniegtu bērniem
dāvanas. Draudze vēlas turpināt kalpošanu Kūkās, dodot iespēju
bērniem piedalīties 12 nodarbībās, kurās turpinātu viņus
iepazīstināt ar Jēzu.

Mārcis Dejus atklāj, ka, domājot
par šo vajadzību, sapratis biblisko
pamatojumu: “Jēzus kalpoja tur,
kur bija vajadzība - paēdināja,
dziedināja, aizstāvēja un sludināja
Evaņģēliju.” Ar Liepājas Domes
atbalstu tika izveidots futbola
laukums. Šogad treniņi notiek
divas reizes nedēļā, kuru laikā
bērni attīstās gan fiziski, gan garīgi.
Karostā šogad piecas reizes jau
noticis futbola turnīrs Liepājas
pagalmu komandām trīs vecuma grupās, uz kuru ierodas komandas
arī no Rudes un Priekules. Vasarā bērni aicināti uz futbola nometni.
Mārcis Dejus atzīst: “Karostas Futbols ir kalpošanas virziens, caur ko
mēs sekmīgi uzrunājam bērnus un jauniešus, īpaši puišus. Futbola
laukums darbojas kā satikšanās vieta un ir pavēris durvis daudzām
nozīmīgām sarunām un attiecībām.”
Ja vēlaties kādu no šīm kalpošanām atbalstīt finansiāli, lūgums
sazināties ar rakstā minētajiem cilvēkiem vai arī LBDS
Svētdienskolu apvienību, kas projekta “Pasniedz roku” ietvaros
pēc vajadzības un iespēju robežās sniedz atbalstu kalpošanai
ārpus draudzes.
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MUZIKĀLĀ KALPOŠANA

Šodienas un rītdienas muzikālie kalpotāji
Baltijas Pastorālā institūta
(BPI) Muzikālo vadītāju
skola (MVS) ir sākusi
jaunu mācību gadu.
MVS sagatavo muzikālos
vadītājus un kalpošanas
dalībniekus draudzēm.
Kopš 2007. gada
izsniegtas 140 beigšanas
apliecības studentiem,
kuri kalpo LBDS
draudzēs kā muzikālie
vadītāji un dalībnieki.
Aija Avotiņa, Rīgas
Mateja baptistu draudze:

Mācību programmas:

Mācību priekšmeti:

1. Kora diriģents, ansambļa vadītājs

Pielūgsmes vadīšana, diriģēšana, ansambļa vadīšana, vokālā
dziedāšana, instrumenta spēle (klavieres, ģitāra, ērģeles, bungas
u.c.), solfedžo, metodika, pielūgsmes grupa, vokālais ansamblis,
koris, skatuves kultūra.

2. Pielūgsmes vadītājs
3. Bērnu un jauniešu muzikālais vadītājs
4. Kora, ansambļa vai pielūgsmes grupas
dziedātājs

Pedagogi:

5. Instrumentālists (klavieres, ģitāra,
ērģeles, bungas u. c.)

Māris Dravnieks, Diāna Dravniece, Rudīte Tālberga, Anitra Niedre,
Joanna Dārta Anškena, Ritvars Knesis, Inguna Baštika, Pēteris Tīss.

6. Apskaņošanas apmācības
seminārs ApAp

Mācību priekšmeti:

“Šogad sāku kalpot
savas draudzes
Pielūgsmes korī. Mācoties Muzikālo vadītāju skolā,
vēlos uzlabot savas dziedāšanas prasmes un sirds
attieksmi kalpošanā Dievam. Lielākais izaicinājums,
ka rezultāts nav ātri redzams. Ik dienas ir jāizcīna laiks,
kad trenēties dziedāt, un jāatceras mērķis, uz kuru eju.”
Gita Kudiņa, Brocēnu baptistu draudze:
“Kalpoju draudzē jau kopš 11 gadu vecuma, vadot
pielūgsmes grupu, kurā bija 5 - 7 dažāda vecuma
dalībnieki, arī pieaugušie. Es biju vadošais vilcējspēks.
Tagad, 37 gadu vecumā, skatos uz saviem bērniem
tīņu vecumā un brīnos, kā tas toreiz varēja būt!

Akustika, pielūgsme, tehnoloģijas, komanda, radošums,
skaņu režija, vēsts.

Pedagogi:
Māris Dravnieks, Ansis Imaks, Ēriks Ešenvalds, Matīss Dravnieks,
Jānis Straume, Jānis Ķuņķis, Jānis Neilands, Klāvs Ēcis, Uldis
Salenieks, Andris Ūze, Artis Peterlēvics, Dainis Pandars.
Toms Izmailovs, Ventspils baptistu draudze un Rīgas Mateja
draudze:

Muzikālo vadītāju skolā gribu iemācīties saprast nošu
lapas, mācīt notis citiem, uzlabot dziedāšanas un ģitārspēles prasmi.
Lielākais izaicinājums, ka man jādzied dziesmas, kurās es sākotnēji
nejūtos droši, jo draudzē es dziedu savā mīļākajā tonalitātē. Skolā man
liek spēlēt akordus, kuru apgūšana prasa lielu piepūli.”

“Manā kalpošanā neaizmirstams notikums ir, kad
pirmo reizi sludināju Ventspils draudzes
dievkalpojumā. Tagad vadu “Fusion” projektu
Mateja draudzē, dažreiz arī vadu dievkalpojumus
un draudzē spēlēju bungas vai kahonu. Muzikālo
vadītāju skolā gribu attīstīt savas prasmes ritma
instrumentu spēlēšanā. Ceru, ka arī garīgi augšu “Fusion”
vadīšanā. Lielākais izaicinājums ir mācīties solfedžo, jo līdz šim
visu biju iemācījies pašmācības ceļā.”

Oksana Kairova, Kroņauces draudze “Kristus Gaisma”:

Kārlis Kaupers, draudze “Prieka Vēsts”:

“Savā draudzē kalpoju slavēšanas grupā un arī
svētdienskolā. Muzikālo vadītāju skolā vēlos uzlabot
savas dziedāšanas prasmes, iemācīties daudz ko
jaunu un noderīgu, lai turpmāk kalpotu ar lielāku
atdevi un profesionālāk.”

“Mācoties BPI Muzikālo vadītāju skolā, apgūstu
akustiskās bungas, un tā ir brīnišķīga Dieva dota
iespēja pilnveidoties! Katra mācību gada beigās
ir koncerts jeb eksāmens ar izaicinājumu domāt
jaunas idejas, it īpaši scenārijam. Neaizmirstams,
protams, ir mūsu brauciens ar plostu pa Gauju,
kad virs ūdens veldzējošajām skaņām pavadījām
brīnišķīgu sadraudzību un slavējām Dievu!”

Sagatavoja Inga Titova un Rudīte Tālberga
Misija

FOTOZiņa

“Kairos kurss” mobilizē misijai pasaulē

No 10. - 15. oktobrim nometņu vietā
"Ērgļa spārni" notika pirmais
oficiālais "Kairos kurss" Latvijā. Attēlā
redzami kursa dalībnieki ar
pasniedzējiem Stefanu Rosu no
Vācijas (pirmais no kreisās puses)
un Rauno (trešais no kreisās puses)
un Annu Līsu Mikoneniem (otrā no
kreisās puses) no Somijas.
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Bībeles lasīšanas un
aizlūgšanu kalendārs

novembrim

1

Caharijas grāmata 5; Ebrejiem 3
Pateiksimies un lūgsim par Talsu draudzi un mācītāju
Miervaldi Lindmani.

2

Caharijas 6; Ebrejiem 4:1-13
Lūgsim par jaunu draudžu dibināšanu.

3

Caharijas 7; Ebrejiem 4:14-16 un 5:1-10
Lūgsim par trūkumcietējiem.

4

Caharijas 8; Ebrejiem 5:11-14 un 6:1-12
Pateiksimies un lūgsim par Ziedkalnes draudzi un
sludinātāju Eināru Vanagu.

5

Caharijas 9; Ebrejiem 6:13-19 un 7:1-10
Lūgsim par bērnunamiem un bērnunamu darbiniekiem.

6

Caharijas 10; Ebrejiem 7:11-28
Lūgsim par kalpošanu bāreņiem visā Latvijā,
tostarp par audžuģimenēm.
Bāreņu svētdiena

7

Caharijas 11; Ebrejiem 8
Pateiksimies un lūgsim par Tukuma draudzi un
sludinātāju Raivi Deksni.

8

Caharijas 12 un 13; Ebrejiem 9:1-15
Lūgsim par Rumānijas Baptistu savienību ar
1722 draudzēm un 980 672 draudzes locekļiem.

9

Caharijas 14; Ebrejiem 9:16-28
Pateiksimies un lūgsim par Uguņciema draudzi un
sludinātāju Kasparu Maķevicu.

10

Maleahija grāmata 1:1-2:9; Ebrejiem 10:1-18
Lūgsim par valdību.

11

Maleahija 2:10-17; Ebrejiem 10:19-39
Lūgsim par GLS vadītāju konferences norisi 11. un 12.
novembrī, lai tās dalībnieki tiktu spēcināti un iedvesmoti.
Lāčplēša diena

12

Maleahija 3:1-12; Ebrejiem 11:1-16
Pateiksimies un lūgsim par Užavas draudzi un
sludinātāju Egilu Ozoliņu.

13

Maleahija 3:13-4:6; Ebrejiem 11:17-40
Lūgsim par kalpošanu jauniešiem.

14

Jesajas 1; Ebrejiem 12:1-13
Pateiksimies un lūgsim par Vaiņodes draudzi un
sludinātāju Edgaru Purmali.

15

Jesajas 2; Ebrejiem 12:14-29
Lūgsim par draudžu priekšniekiem un padomēm.

16

Jesajas 3 un 4; Ebrejiem 13
Lūgsim par Polijas Baptistu savienību ar 86 draudzēm un
5000 draudzes locekļiem.

17

Jesajas 5; Jēkaba 1
Pateiksimies un lūgsim par Valdemārpils-Ārlavas draudzi.

18

Jesajas 6; Jēkaba 2
Lūgsim, lai Dievs svētī Latviju.
Latvijas Republikas proklamēšanas diena

19

Jesajas 7 un 8; Jēkaba 3
Lūgsim par Moldovas Baptistu draudžu savienību ar
482 draudzēm un 19 578 draudzes locekļiem.

“Tiešām, labums un žēlastība mani
pavadīs visu manu mūžu (..).”
Psalms 23:6

20

Jesajas 9:1-7; Jēkaba 4
Lūgsim par tiem, kuru tuvinieki aizgājuši Mūžībā,
lai Dieva mierinājums ir ar viņiem.
Mirušo piemiņas (Mūžības) svētdiena

21

Jesajas 9:8-10:34; Jēkaba 5
Pateiksimies un lūgsim par Valmieras draudzi un
mācītāju Lauri Tartaru.

22

Jesajas 11 un 12; 1. Pētera 1 un 2:1-3
Lūgsim par Svētdienskolu apvienības kalpošanu.

23

Jesajas 13 un 14; 1. Pētera 2:4-25
Lūgsim par BPI Muzikālo vadītāju skolu un muzikālo
kalpošanu draudzēs.

24

Jesajas 15 un 16; 1. Pētera 3
Lūgsim par Baltijas Pastorālo institūtu, tā
pasniedzējiem un audzēkņiem.

25

Jesajas 17 un 18; 1. Pētera 4
Lūgsim par “Baptistu Vēstneša” komandu.

26

Jesajas 19 un 20; 1. Pētera 5
Lūgsim par SKA un sieviešu kalpošanu draudzēs.
Pasaules Baptistu sieviešu Lūgšanu dienas
konference Rīgā

27

Jesajas 21; 2. Pētera 1
Lūgsim par kalpošanu Adventa laikā.
Pirmā Adventa svētdiena

28

Jesajas 22; 2. Pētera 2
Lūgsim par neticīgajiem, lai tie sadzirdētu Labo vēsti.

29

Jesajas 23; 2. Pētera 3
Lūgsim par LBDS vadību.

30

Jesajas 24; 1. Jāņa 1 un 2
Lūgsim par draudžu atjaunotni.

Sirsnīgi sveicam!
17. oktobrī Artis Lejiņš licencēts par sludinātāju.
14. novembrī sludinātājam un Latvijas NBS kapelānam
Ruslanam Markēvičam 35 gadu jubileja.
28. novembrī Rīgas Misiones draudzes un Jaunās
evaņģēliskās draudzes mācītājam Pēterim Samoiličam
60 gadu jubileja.
28. novembrī mācītājam Aivaram Šķuburam 75 gadu
jubileja.

Jauna LBDS kancelejas vadītāja
Sākot ar šī gada 3. oktobri, Latvijas Baptistu draudžu savienībai
(LBDS) ir jauna kancelejas vadītāja – šos pienākumus
uzņēmusies veikt Ingrīda Pērkone. Lūgsim, lai Ingrīda veiksmīgi
uzsāktu jaunās darba gaitas LBDS!
Ingrīda Pērkone: “Esmu Mateja draudzes locekle, pateicoties
manai mammai Rutai Strautmanei, kas aktīvi kalpoja Mateja
draudzē kā vijolniece. Esmu darbojusies Bērnu kalpošanā kā
auklīte, šobrīd dziedu draudzes korī. Cenšos palīdzēt dažādos
kristīgos projektos ar savām datordizaina un web administrē
šanas prasmēm. Esmu precējusies, man ir trīs bērni.”
baptistu vēstnesis 11

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, Līva Fokrote, Līvija Godiņa, Elza Roze
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

