janvāris 2017

159

Pašizmaksa 0.60 €

www.lbds.lv

Jaunajā gadā ieejam, tikko saņēmuši Ziemassvētku dāvanas.
Viena no skaistākajām dāvanām ir tas, ka Ziemassvētkos Dievs
mums atklājies kā Trīsvienīgs Dievs.
Jēzus kā Trīsvienības otrā persona, ienākot un mājojot pasaulē,
atklāj, kā Dievs ir savstarpēji saistīts un kā Trīsvienības personas
– Tēvs, Dēls un Gars – mīlestībā kalpo cita citai, nevis kāda
cenšas dominēt un pakļaut citas sava labuma gūšanai.
Trīsvienība mums šajā dzīvē vienmēr paliks noslēpums, tomēr tā
ļoti daudz atklāj par realitātes patieso būtību un par mums
pašiem. Dievs ne vien pastāv Trīsvienības saskaņā, bet arī mēs
esam radīti Trīsvienīgā Dieva līdzībā un tāpēc savstarpēji daudz
vairāk saistīti, nekā to ikdienā apzināmies.
Mūsu pasaulē ļoti vajadzīgs miers. Nemiers bieži vien rodas, jo
neapzināmies, ka esam daļa no visa un savstarpēji ļoti saistīti
vienā veselumā. Kad domājam, ka esam paši par sevi, tad
domājam, ka mums jāparūpējas tikai par savu izolēto dzīvi, kas
it kā pastāv nošķirtībā no visa pārējā. Un, ja labi par sevi
padomāsim, parūpēsimies, tad viss būs labi. Tā domājot,
uzsākam daudz lieku sacensību.

Bet, kādu ievainojot, mēs ievainojam sevi.
Kādu apmelojot, mēs apmelojam sevi.
Kādu piekrāpjot, mēs piekrāpjam sevi.
Kādu apzogot, mēs apzogam sevi.
Piedodot bez tirgošanās, mēs piedzīvojam žēlastību.
Mīlot pašaizliedzīgi, mēs sevi atveram mīlestībai.
Kalpojot citiem, mēs kļūstam lielāki cilvēki.
Jēzus teica, ka tas, ko esam darījuši “vienam no šiem Maniem
vismazākajiem”, to esam darījuši Viņam (Mateja 25:40). Tas
nozīmē, ka ar to, kā mēs mīlam, piedodam un kalpojam viens
otram, mēs veidojam arī savas attiecības ar Dievu. Un, ja tev nav
patiesu, piedodošu, mīlošu attiecību ar cilvēkiem, tad tev nav
tādu arī ar Dievu.
Mīlot, piedodot un kalpojot - tikai tā mēs kļūstam par tādiem
cilvēkiem, par kādu kļuva Jēzus Kristus.
Svētīgu Jauno gadu!
Bīskaps
Pēteris Sproģis

2017. gadā “Baptistu Vēstnesis” aicina kopīgi lasīt Jauno Derību, iepazīstot un pārdomājot tā saucamās
“cits citam” un “viens otram” pavēles. Tās ir pavēles, kurās Jēzus un Jaunās Derības autori ietvēruši Dieva
norādījumus kristiešu savstarpējām attiecībām draudzē un mūsu uzvedībai plašākā sabiedrībā.
Katru mēnesi aplūkosim vienu pavēli. Pārdomās par tām dalīsies mūsu draudžu garīdznieki.
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apliecinās, ka esi ievērots un novērtēts”, šādas frāzes nenāk no
Bībeles. Ja citu kalpojošā rīcība pret tevi būs apliecinājumi, kas
uzlabos tavu pašsajūtu un pārliecību par gatavību kalpošanai, tad
viņi tikai baros tavu egoismu.
Mēs skatāmies egoistiski uz sevi arī tad, kad cenšamies sevi
piespiest pildīt šīs pavēles. Tad mēs esam likuši centrā sevi un
sākam mērīt savus panākumus. Taču ir starpība, vai mūs virza
sapratne par citu vajadzību pēc palīdzības vai par savu vajadzību
pašapliecināties. Pārvarēt savu negribēšanu citu dēļ ir cēla rīcība.
Pārvarēt savu negribēšanu sevis dēļ ir liekulība, kas kā balons
tiek uzpūsta arvien lielāka, līdz plīst.
Jēzus savstarpējo mīlestību deva kā pavēli: “Tā ir Mana pavēle,
lai jūs mīlētu cits citu.” (Jāņa 15:17) Ja Jēzus to ir devis kā pavēli,
tad Viņš sagaida, ka mēs to pildīsim, – tāpat kā pārējās “cits citu”
un “viens otru” pavēles, kas rodamas Bībelē.
Līdzīgi lasām arī Jēzus vārdus Jāņa 13:34: “Jaunu bausli Es jums
dodu, ka jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu mīlējis, lai arī jūs tāpat
cits citu mīlētu.” Pavēle mīlēt vienam otru dota jau Vecajā Derībā
(3. Mozus 19:18, 34). Jaunums ir Jēzus pavēles otrā daļa: “.. kā
Es jūs esmu mīlējis.” Cenšoties piepildīt šo pavēli savā dzīvē,
mums vispirms ir jāmeklē pats Jēzus un jāuzticas Viņam. Viņš
kļūst ne tikai par paraugu, bet arī par upuri, kas šķīsta mūsu
dvēseles no grēkiem (1. Pētera 1:22, 1. Jāņa 1:7) un dara mūs
spējīgus mīlēt Viņa spēkā. Pavēles mīlēt vienam otru kontekstā ir
arī Jēzus vārdi: “ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek
un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka
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nespējat darīt.” (Jāņa 15:5) Tikai ar
Jēzu mēs spējam piepildīt to, ko
Viņš pats mums ir licis piepildīt.
Viena no spēcīgākajām Jēzus
norādēm uz sevi kā mūsu spēka
avotu ir Viņa attiecību ar Tēvu
raksturojumā: “Kā Tēvs Mani ir
mīlējis, tā Es jūs esmu mīlējis:
palieciet Manā mīlestībā!” (Jāņa
15:9) Skaidrs, ka Tēva mīlestība uz
Dēlu kā okeāns pārplūda Jēzus
mīlestībā uz mācekļiem. Nākamais
pants rada sajūtu, ka baušļu
turēšanu Jēzus nosaka kā likumu:
“Ja jūs turēsiet Manus baušļus, jūs
paliksiet Manā mīlestībā, itin kā Es
esmu turējis Sava Tēva baušļus un
palieku Viņa mīlestībā.” (15:10) Tad
seko šokējošais pants par prieku –
tieši pavēles vidū: “To Es uz jums
esmu runājis, lai Mans prieks mājotu
jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs.”
(15:11) Tātad, visu to darot, rezultāts
būs prieks, nevis nasta. Tad seko
risinājums: “Tas ir Mans bauslis, lai
jūs cits citu mīlat, kā Es jūs esmu
mīlējis.” (15:12) Tātad Jēzus
mīlestība uz mācekļiem ir pamats
tam, lai mācekļi zinātu, kā mīlēt, un
reizē arī spētu un gribētu mīlēt cits citu. Un tieši tas raksturo Tēva
un Dēla attiecības: “Kā Tēvs Mani ir mīlējis, tā Es jūs esmu mīlējis
...” (15:9)
Jēzus attiecības ar Tēvu ir pamatā tam, kā mēs uzlūkojam savas
attiecības ar Jēzu. Dēla mīlestība pret mācekļiem, kas nāk no
Dieva Tēva mīlestības pret Jēzu, nemazina Jēzus dievišķību.
Gluži pretēji: Jēzus tik pilnīgi ir saistīts ar savu Tēvu, ka jebkas, ko
mēs saņemam no Jēzus, vienlaikus nāk arī no Dieva Tēva. Tā
mēs kļūstam par to pilnīgo attiecību rezultāta baudītājiem, kas ir
Tēvam ar Viņa Dēlu Jēzu.
Tātad Jēzus pavēle palikt Viņa mīlestībā ir pavēle palikt pilnīgās
attiecībās ar Jēzu, kas kļūst par pamatu mūsu mīlestībai vienam
pret otru. Pamatu šīm attiecībām ir licis Jēzus, nomirstot pie
krusta. Un Viņš ir viss, kas nepieciešams, lai mēs visu laiku varētu
baudīt Viņa žēlastību un palīdzību.
Piepildot “cits citu” Bībeles pavēles, mēs piepildām Dieva
gribu. Mēs tiekam spiesti būt tuvu Jēzum, lai būtu spējīgi
piepildīt Dieva pavēles. Mēs visu laiku padarām sevi
atkarīgus no Jēzus. Un tā mēs padarām Dieva valstību
redzamu (Jāņa 13:35).
Vēlu piedzīvojumiem bagātu gadu, kurā Jēzus uzvar mūs ar savu
mīlestību un kurā mēs kļūstam par spēcīgu liecību pasaulei par
savu piederību Jēzum.
Mārtiņš Balodis
Liepājas Pāvila draudzes mācītājs

“SPA diena” Vīlandē
Pagājušā gada 27. novembrī Vīlandes draudzē tika organizēta “SPA
diena” ģimenēm, kuras ir skārusi invaliditāte. Vecākiem un
aprūpētājiem tika dota iespēja atpūsties un atjaunot spēkus, satikties
ar citiem, kuri iet līdzīgu ceļu, saņemt iedrošinājumu, smieties, radīt,
baudīt izklaidi, lutināšanu un pateicību par visu, ko viņi dara savu
bērnu dzīvēs. Vairāki profesionāļi lutināja vecākus ar relaksējošām
masāžām un mierpilnu atpūtu SPA vidē. Draudzes cilvēki rūpējās par
bērniem, nodrošinot dažāda veida aktivitātes.

Pasākumu organizēja kalpošana PAUZE sadarbībā ar Vīlandes
draudzi. PAUZE ir kalpošana, kas velta uzmanību ģimenēm un
indivīdiem, kurus skārusi invaliditāte. Ja Tu vēlies iesaistīties vai
vēlies organizēt pasākumu savā draudzē, lūdzu, sazinies ar
misionāri Keitiju Lezervudu (Katie Leatherwood), rakstot uz:
pauze@designedtolivelatvia.com.

Pļaviņu draudze
aktīvi darbojas

Pļaviņu draudze 2016. gada laikā ir sakārtojusi dievnamu,
izveidojusi jaunu stāvlaukumu un pašlaik plāno
dievkalpojumu zāles remontu. Darbu ir atsākusi
svētdienskola, kuru vada Zane Spēlīte, un to apmeklē
apmēram 12 bērnu. Draudzes priekšnieks Pēteris Karakans
ir uzņēmies rūpes par pansionāta iedzīvotāju
apmeklējumiem. Dievkalpojumus svētdienās plkst. 12:00
vada draudzes sludinātājs Rūdolfs Kroičs. Esat mīļi aicināti
Pļaviņu draudzē Liepu ielā 44!

Pastendes kopienai – Talsu novada Goda balva
Ģibuļu pagasta Valsts svētku sarīkojumā
17. novembrī apbalvojumu “Talsu novada Goda
balva” par brīvprātīgo darbu Ģibuļu pagasta un
Pastendes sporta centra “Akmeņkaļi” attīstībā
un pasākumu organizēšanā saņēma jauniešu
iniciatīvas grupa “Pastendes kopiena”. Grupā
darbojas BPI Pastorālās kalpošanas
programmas absolventi Juris Popmanis, Andis
Ķīvičs un Andris Jēgermanis, kā arī students
Aleksandrs Kēnigsvalds.
Foto: www.porini-foto.lv

Jaunā Derība
audioierakstā
Pagājušā gada 26. novembrī Mateja baptistu baznīcā notika Jaunās
Derības jaunā tulkojuma audioieraksta atvēršanas dievkalpojums.
Ieraksts divu mēnešu laikā tapis Mateja draudzes pagrabiņā.
Dievkalpojuma laikā ieraksta dalībnieki stāstīja par savām izjūtam,
ierunājot tekstu, un pauda prieku par uzticēto uzdevumu. Pavisam
Jaunās Derības tekstu ierunājuši 38 cilvēki – dažādu konfesiju
mācītāji, draudžu locekļi un aktieri. Dievkalpojuma noslēgumā,
turpinot Glika tradīciju, tika iestādīts ozols. Ieraksts šobrīd bez
maksas pieejams tiešsaistē Latvijas Bībeles biedrības mājas lapā:
www.bibelesbiedriba.lv.
Simboliskā ozola stādīšana: (no kreisās)
LELB arhibīskaps Jānis Vanags, mācītājs Ainars Baštiks,
Latvijas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs
Valdis Tēraudkalns, režisors Kārlis Auškāps
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Aktualitātes 2016. gadā ordinēto
garīdznieku kalpošanā
2016. gadā deviņās LBDS draudzēs tika svinēti īpaši svētki to garīdznieki ieguva sludinātāja un mācītāja licences.
Par aizgājušo gadu savā dzīvē un kalpošanā, kā arī par aizlūgšanu
vajadzībām stāsta Rīgas Mateja draudzes mācītājs Ainars Purmalis,
Mežgalciema draudzes mācītājs Aivars Vadonis, Rīgas “Evaņģēlija”
draudzes mācītājs Jervands Grbačjans, Liepājas Pāvila draudzes
sludinātājs Toms Bermaks, Mērsraga draudzes sludinātājs Jānis
Bulis, Tukuma draudzes sludinātājs Raivis Deksnis, Betānijas
draudzes sludinātājs Vasilijs Gredasovs, Pļaviņu draudzes
sludinātājs Rūdolfs Kroičs un Rīgas Semināra draudzes sludinātājs
Artis Lejiņš.
Aizgājušā gada 18. septembrī Mateja draudze svinēja mācītāja
Ainara Purmaļa ordināciju. Ainars saka: “Šajā brīdī varu pateikties
Dievam par brīnišķīgu ģimeni, kuru Viņš man ir devis, un lielisku
kalpotāju komandu
Mateja draudzē.
Katra jauna vieta, kur
dodamies kalpot, ir
izaicinājums. Tā kā
esam kalpojuši gan
mazās, gan pašlaik
lielā draudzē, tad
svētības un
pārbaudījumi ir bijuši
visur, bet katra
draudze un cilvēki ir
neaprakstāma un
Purmaļu ģimene: (no kreisās) Mairita, Ainars,
jaunākā meita Annija
paliekoša vērtība
gan manā, gan manas ģimenes dzīvē. Varam lūgt par mieru, prieku
un veselību katra Mateja draudzes locekļa personīgajā dzīvē un
kopīgo kalpošanu jaunajā 2017. gadā. Šis gads būs īpašs, jo
svinēsim 150 gadu jubileju kopš draudzes dibināšanas. Lai Dievs
svētī mūsu kopdarbu arī Latvijas baptistu saimē!”
Savu mācītāju Aivaru Vadoni 18. septembrī sveica Mežgalciema
draudze. Aivars stāsta: “Ordinācijas svētki bija skaists vainagojums
Mežgalciema draudzes pēdējo pāris gadu kalpošanas darbam.
Dievkalpojums un sadraudzības mielasts bija kā salidojums tiem,
kam draudzes klātbūtne šajā laikā un vietā bijusi nozīmīga.

Vadoņu ģimene: (no kreisās) Sandra, Jūlija, Artūrs,
Justs, Aivars, Klāvs

Priecājamies par pieciem brāļiem un māsām, kas pēdējā gada laikā
ir kristījušies un pievienojušies draudzei. Priecājamies par arvien
jaunām iespējām nest Evaņģēlija vēsti mūsu novadā. Draudze
pašaizliedzīgās rūpēs un ar skatu uz draudzes 100 gadu jubileju
2020. gadā pamazām atjauno dievnama ēku. Iespēju kalpot vienmēr
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ir mazliet vairāk nekā cilvēku, kas grib un spēj iesaistīties. Tāpēc
mūsu lūgšana vēl joprojām ir pēc strādniekiem Dieva Valstībā.”
Rīgas “Evaņģēlija” draudzes mācītājs Jervands Grbačjans
ordinācijas svētkus 20. novembrī svinēja Mežciema Internacionā
lajā draudzē, kas pašlaik ir viņa kalpošanas vieta.

Ordinācijas dienā: (no kreisās) M. Firts, Diāna Grbačjana, J. Grbačjans,
mācītāji E. Godiņš, P. Eisāns

Dievkalpojumā piedalījās LBDS bīskapa vietnieks Edgars Godiņš un
mācītājs Pēteris Eisāns. Svētrunu teica misionārs Malkolms Firts,
skaidrojot misijas būtību, Antiohijas draudzes pieredzi, kas, lūdzot
un gavējot, piedzīvoja Svētā Gara vadību draudzē un uzsvēra Jēzus
Kristus upura nozīmi. Mācītājs J. Grbačjans stāstīja par savu pirmo
kristīgo pieredzi, balstoties uz Pāvila vēstuli filipiešiem 1:20: “Jo es
gaidu un ceru, ka nevienā lietā nepalikšu kaunā, bet kā vienmēr, tā
arī tagad Kristus tiks pagodināts manā miesā vai ar dzīvību, vai ar
nāvi.” Lūgsim, lai draudze būtu par sāli un gaismu tajā vietā, kur
Dievs tai ļauj darboties.
Liepājas Pāvila draudze svinēja sludinātāja Toma Bermaka
licencēšanu 29. maijā. Toms atzīst: “Esmu pateicīgs Dievam, ka
LBDS līmenī tiku ieraudzīts un no draudzes virzīts uz sludinātāja
amatu. Kopš tā brīža ir nākusi atbildības sajūta gan Dieva, gan
cilvēku priekšā. Pēdējā pusgada laikā ir notikušas vairākas pozitīvas
lietas: jauniešu kalpošana ir augusi, esam piedzīvojuši gan
izmainītas dzīves, gan
daudzus priecīgus
notikumus. Lielākā daļa
jauniešu ir no neticīgām
ģimenēm un vēl atrodas
ceļā pie Kristus. Mana
lūgšana ir, lai Dievs
Liepājā aicinātu cilvēkus
uz atgriešanos no
grēkiem. Nav neviena
iemesla, kāpēc lai tā
nebūtu mūsu draudze,
kurā tūkstošiem cilvēku
nāktu pie Jēzus Kristus.
Lūdziet par mani un manu
ģimeni, lai Dievs mūs
sargā no sātana
uzbrukumiem. Lai es cieši
satveru Dieva aicinājumu lai es to saprotu, satveru
un, sakot Pāvila vārdiem,
“skrējienu noskrietu līdz
Bermaku ģimene: Toms,
galam”.”
Liene, Imanuels un Natanaels

Par Mērsraga draudzes sludinātāju 15. maijā tika licencēts Jānis
Bulis. Par kalpošanu viņš stāsta: “Lai gan draudzē kalpoju jau vairākus
gadus, tomēr garīdznieka aicinājumu sajutu kā īpašu atbildību.

Buļu ģimene: (no kreisās) Terēze, Toms, Nils, Anita, Klāvs, Jānis, Luīze

Sākumā tas pat traucēja kalpošanā, jo likās, ka visi mani vērtē un salīdzina
ar iepriekšējo mācītāju, kurš mūsu draudzē kalpoja 35 gadus. Taču pēdējā
laikā arvien vairāk izjūtu draudzes locekļu atbalstu un vēlēšanos
iesaistīties kopdarbā, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Lūdzu, aizlūdziet, lai
Dievs mums palīdz radīt draudzē vidi, kurā ikviens justos gaidīts un mīlēts.
Lai draudzes dzīve un kalpošana neaprobežotos ar svētdienu, bet Jēzus
varētu mūs lietot kā savus mācekļus, kad un kur Viņam vajag – 24 stundas
diennaktī, septiņas dienas nedēļā.”
Tukuma draudzē 10. aprīlī sludinātāja licenci saņēma Raivis Deksnis.
Par kalpošanu viņš stāsta: “Tukumā kalpoju kopš 2013. gada, un 2016.
gadā mūsu ģimene pārcēlās
uz dzīvi šeit, lai būtu tuvāk
draudzei un rūpētos par tās
vajadzībām. Kopš licencēša
nas par sludinātāju ir
pieaugusi mana atbildības
sajūta, un darba kļūst vairāk,
bet pāri visam ir Dieva
vadība visās lietās. Dievs
draudzē ir dāvājis lielisku
komandu. Viņš ir pavēris
vairākas durvis kalpošanai
Raivis un Santa Dekšņi
Tukuma novadā: Raudas
pansionātā reizi mēnesī noturam dievkalpojumu, kā arī rīkojam koncertus
un cita veida pasākumus; Irlavas bērnunamā lasām lekcijas bērniem ar
atkarībām. Tukuma sociālais dienests piedāvā kopīgi strādāt ar atkarīgām
ģimenēm un to bērniem. Aicinu lūgt, lai draudze paliek uzticama Dievam
un lai Viņš vairo mūsu ticību. Aicinu lūgt arī par mūsu ģimeni, lai Dievs
palīdz mums būt paļāvības pilniem uz Viņu.”
Pagājušā gada 24. aprīlī Betānijas draudzē tika licencēts sludinātājs
Vasilijs Gredasovs. Vasilijs stāsta: “Aprīlis man bija īpašs divu iemeslu
dēļ. Pirmkārt, tiku ievests kalpošanā kā Betānijas baptistu draudzes
sludinātājs. Otrkārt, mūsu
ģimenē piedzima trešais
bērniņš. 2016. gadā
draudzē atsākām jauniešu
kalpošanu, kā arī sākām
vairāk strādāt ar bērniem.
Izaicinājumu ir daudz, bet
es priecājos un esmu
pateicīgs Dievam par to,
ka Viņš dod arī komandu
draudzē. Es ticu, ka,
paļaujoties uz Dievu,
mēs kā draudze varam
virzīties uz priekšu.

Lūdzu “Baptistu Vēstneša” lasītājus aizlūgt par mūsu ģimeni,
kā arī par cilvēkiem draudzē, lai mēs vairāk un vairāk
iepazītu mūsu Kungu Jēzu Kristu.”
Pļaviņu draudzē Rūdolfs Kroičs saņēma sludinātāja
licenci 3. jūlijā. Rūdolfs saka: “Pēc studiju pabeigšanas
Baltijas Pastorālajā
institūtā un, uzsākot
sludinātāja pienāku
mu veikšanu, manā
dzīvē ir daudz jauna
– atbildība un rūpes
par uzticēto draudzi.
Ir nācies pārdomāt
prioritātes. Dievs
mani daudz ir
vadījis, mācījis, un
saprotu, ka
izaugsmes ceļš ir
Rūdolfs un Ilga Kroiči
nepārtraukts.
Vienmēr jābūt gatavam kādam jaunam izaicinājumam.
Pļaviņās šī gada laikā esam atjaunojuši svētdienskolu,
atsākuši remontus dievnamā. Priecē draudzes locekļu
entuziasms un apņemšanās iesaistīties dažādos
pasākumos, arī dievnama remontā. Katru dievkalpojumu
iesākam ar lūgšanu par Pļaviņu pilsētu, lai cilvēki meklē un
atrod ceļu pie Kristus. Vēlos aicināt arī “Baptistu Vēstneša”
lasītājus pievienoties lūgšanā par Pļaviņu pilsētu un par to,
lai Dievs dod man gudrību un spēku turpmākajā kalpošanas
ceļā.”
2016. gada 17. oktobrī Rīgas Semināra draudzē
sludinātāja licenci saņēma Artis Lejiņš.

Lejiņu ģimene: (no kreisās) Dace, Henrieta, Artis

Artis stāsta: “Lai arī tikai šogad esmu licencēts par
sludinātāju, jau pirms tam esmu gan vadījis dievkalpojumus,
gan uzrunājis draudzi ar Dieva vārdu, gan veicis arī dažādus
citus kalpošanas darbus. Esmu pateicīgs draudzei, kas ir tik
pacietīga un saprotoša un vienmēr mīlestībā ne tikai
pamāca, bet arī iedrošina. Dievs mūsu ģimenei ir dāvājis vēl
vienu bērniņu, kuru vēl tikai gaidām, bet pavasarī jau
varēsim samīļot. Lūdzu, aizlūdziet par mums, lai esam par
svētību Rīgas pilsētai.”
Sagatavoja
Dace Lektauere
Edgars Godiņš
LBDS bīskapa vietnieks, mācītājs

Gredasovu ģimene: (no kreisās) Vasilijs, Sofija,
Vladislavs, Zoja, mazais Matvejs
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Es gribu būt Švarcenegers
Turpinot tradīciju, iepazīstinām lasītājus
ar Baltijas Pastorālā institūta studen
tiem. Šoreiz intervija ar Aleksandru
Kēnigsvaldu, BPI Pastorālās kalpo
šanas programmas 1. kursa studentu.
Pastāsti par savu bērnību!
Esmu no Talsiem. Man ir trīs māsas un
divi brāļi. Mana mazākā māsiņa pirms
diviem gadiem aizgāja pie Dieva, bet es
joprojām saku, ka mēs ģimenē esam
astoņi. Es neesmu bijis nekāds
“paipuisītis”, biju daļa no pusaudžu bara.
Darīju lietas, kuras dara barā - ja vajadzēja
kādam pa ausi iedot, tad iedevu. Dzērām,
pīpējām, no dārziņiem vannas zagām,
dzelžos nodevām - gribējām līdzināties
vecāko džeku bariņam.
Kā Tu iepazini Dievu?
Nenāku no ļoti ticīgas ģimenes. Mamma
uz baznīcu gāja Ziemassvētkos, dažreiz
citos svētkos. Citreiz es aizgāju līdzi, taču
man neko neizteica ne Jēzus Kristus, ne
Dievs. Es nesapratu, kāds mums,
latviešiem, sakars ar kristietību, mums
taču ir savi dievi. Es arī nevarēju ciest, ka
ticīgie uz ielas nāca klāt, deva bukletus
vai arī pie durvīm dauzījās, mēģinot
sajaukt galvu. Ja tu par Dievu neko nezini,
tad tev neko neizsaka, vai tas ir jehovietis,
mormonis vai kristietis – visi kaut ko runā
par Dievu.
Kad sāku mācīties Laidzes tehnikumā par
celtnieku, pirmajā kursā satiku Māri (Māris
Popmanis, BPI 3. kursa students). Viņš
tad jau brauca uz Pitraga baptistu
draudzi. Māris jautāja, vai gribu trenēties,
uzaicināja mani uz zālīti. Mani tādas lietas
interesēja. Tur trenējās arī Juris
(Popmanis), dažreiz arī Nauris (Graudiņš).
Es ar viņiem iedraudzējos, viņi sāka ņemt
mani līdzi uz pasākumiem. Kad biju ar
viņiem kopā, sajutu īstu draudzību. Zināju,
ka es esmu viņiem riktīgs čoms.
Par kristietību viņi pārāk daudz nerunāja.
Ja kādreiz sadzirdēju viņus par Bībeli
runājam, mani pārņēma tāda dīvaina
sajūta. Laikam ejot, sāku prasīt, kas jūs
īsti esat - baptisti, luterāņi? Viņu atbildes
gan man neko neizteica. Gāju viņiem līdzi
arī volejbolu spēlēt. Tur Māris salauza
kāju. Baigi traki tas bija! Viņam bija
jādzīvo pa mājām. Mēs gājām ārā, un es
viņam uzdevu visādus jautājumus – kāpēc
mums ir ūdens, bet Āfrikā nav? Kā Dievs
to var pieļaut? Māris centās atbildēt. Un
tas mani uzrunāja.
Tad arī uz Pitraga draudzi aizbraucu.
Likās, ka nav nemaz tik traki tai baznīcā.
Tad puiši piedāvāja braukt uz BPI
DRAFTS nometni. Aizbraucu ar attieksmi,
ka “gan jau es viņiem parādīšu, kā tās
lietas jādara”.
Es aizbraucu uz DRAFTU, un tur mani
6 baptistu vēstnesis

nolika pie vietas konkrēti – arī ar fizisko.
Man tur gāja grūti ... Bija labs pārdomu
laiks lekcijās, taču, kad bija jāpilda
uzdevumi saistībā ar Bībeli, es nesapratu kur jāmeklē? BPI DRAFTS bija pirmā
reize, kad es atvēru Bībeli. Pēc DRAFTA
nolēmu, ka sākšu to lasīt regulāri, bet to
nedarīju.
BPI DRAFTS un brāļu attieksme mani
sāka vest uz kaut kurieni. Tā es oktobrī
pirms trim gadiem kristījos. Caur šīm
draudzībām, kopienu es nācu pie Kristus,
tāpēc ticu, ka tas ir labs veids, kā
aizsniegt tos cilvēkus, kas iet baznīcai ar
līkumu.
Tāpēc arī es nācu uz BPI – man vajag
zināšanas. Es vēlos veidot draudzi, kalpot
Dievam. Gribu, lai mani čomi iepazīst
Kristu, lai cilvēki redz, cik kristietība ir
forša, lai satver to Evaņģēlija skaistumu,
kuru mūsdienās cilvēkiem traucē ieraudzīt
visādi aizspriedumi. Daudziem cilvēkiem
viss ir vienā maisā – jehovieši, mormoņi,
kristieši, bet attiecībās parādās, kas ir
īstais.
Kā Tev iet ar mācībām BPI?
Biju sagatavojies, ka nebūs viegli, jo seši
mani draugi ir mācījušies BPI. Man te
patīk. Man nav tik dziļu pamatu,
pieredzes, zināšanu, kā citiem kursa
biedriem, bet līdz ar to es varbūt vairāk
saņemu. Es uzņemu visu, ko dod. Dažas
lietas ir grūti saprast, bet ir interesanti.
Kaut vai Vecā Derība, kuru līdz šim vispār
nebiju atvēris, zināju tikai, ka tur ir
radīšanas stāsts. Man visi tās stāsti liekas
tik interesanti! Arī pārējās nodarbības –
Dr. Ilmāra Hirša, Edgara Maža lekcijas, kā
arī mentorings pie Igora Rautmaņa. Par to
es vispār neko nebiju dzirdējis! Es ļoti
daudz iegūstu un zinu, ka tas viss
noderēs tālākajai kalpošanai.
Grāmatu lasīšana man ir īsta cīņa. Pēc
dabas esmu ekstraverts, gribas labāk ar
cilvēkiem parunāt. Kad ir tādi lielāki mājas
darbi, daudz jāraksta, jālasa, tad ir tik
grūti nosēdēt. Sēžu, mokos, beigās jau
“aiziet”.
Ko Tu gribi darīt ar to, ko esi iemācījies
BPI?
Konkrēta plāna man vēl nav. Es neatmetu
cerības par Pastendi, ka tur kaut kas
izveidosies. Nupat no Ģibuļu pagasta
vadības saņēmām pateicību par to, ka
iesaistāmies Pastendes dzīvē. Mēs
sazāģējām riktīgāko malkas kalnu visas
Pastendes apkures sistēmai, lējām hokeja
laukumu. Arī sporta centra vadītājs zina,
kas mēs esam. Viņš mani finansiāli
atbalsta, kamēr studēju BPI.
Tev ir vēl viena nodarbošanās, kurai esi
nopietni nodevies. Kā sāki ar to
nodarboties?

Aleksandrs Kēnigsvalds

Sāku nopietni trenēties, kad Māris mani
uzaicināja uz zālīti. Taču, kad biju mazs,
tētis nāca vakaros mani ietīt segā un
samīļot. Mēs runājāmies, un es teicu, ka
es gribu būt kā Švarcenegers. Viņš centās
mani atrunāt, bet es paliku pie sava: “Es
gribu būt Švarcenegers.” Esmu
izmēģinājis visādus sporta veidus, bet
īstais izrādījās spēka trīscīņa. Es sāku
trenēties, diezgan drīz aizbraucu uz
pirmajām sacensībām, izcīnīju medaļas.
Apzinos, ka Dievs man kaut ko devis šajā
sporta veidā. Svarcelšanā svarīga ir
disciplīna, pareizs uzturs, pietiekams
miegs. Kad tuvojas sacensības, tad kaut
kas ir jāatmet. Tad man sākas
izaicinājums, jo ir jāatsakās no
saldumiem, kas man ir riktīgi grūti.
Svaru zālē es iepazīstu jaunus cilvēkus,
veidojas attiecības. Gribas tās veidot ar
mērķi, lai arī viņi var iepazīt Kristu. Es
negribu sevi kaut kā pacelt, bet gribu
parādīt, ka kristieši nav nūģi, kā es pats
reiz uzskatīju.
Gribu šogad nopietni trenēties un
nākamajās oficiālo federāciju sacensībās
novinnēt Latvijas čempionu savā svarā
junioros. Treneris, kuru palīdzēja atrast
Pēteris Sproģis, mani šogad gatavoja
sacensībām pie vīriem, nevis junioriem.
Man gan negāja pārāk labi. Tomēr viņš
nākamgad sagatavos mani sacensībām,
jo redz manī to dzirksteli, kas vajadzīga,
lai uzvarētu.
Ko Tu gribētu, lai cilvēki par Tevi lūdz?
Lai Dievs dod skaidrību, ko man darīt pēc
pirmā mācību gada BPI. Lai saprotu, vai
palikt Pastendē vai arī iet praksē citur. Ja
Dievs grib, lai es eju citur, lai Viņš man
skaidri to rāda. Arī par mācībām lūdziet,
lai ir labi padarīta darba sajūta, ka esmu
darījis, ko varējis, lai visu izdarītu laikā un
neko neiekavētu. Lai es būtu foršais, un
viss būtu čikiniekā!
Sagatavoja Nora Rautmane
Baltijas Pastorālā institūta Projektu vadītāja

Labākais laiks stādīt kokus
Pagājušā gada 8. decembra vakarā kultūras pilī “Ziemeļblāz
ma” notika ikgadējās Baltijas Pastorālā institūta (BPI) Pateicī
bas vakariņas. Pasākuma ietvaros BPI pateicās atbalstītājiem,
atskatoties uz paveikto un līdzdalot nākotnes ieceres.
Vakara muzikālais noformējums šajā reizē bija daudzveidīgāks kā
ierasts. Muzicēja ne vien vakara
galvenā viešņa – māksliniece Ieva
Akuratere, bet arī BPI studenti un
absolventi – Ilvars un Ketrina Ieviņi,
Jānis un Kaiva Upleji, kā arī Andrejs
Goloborodko kopā ar Vjačeslavu
Strašnovu. BPI studentu un absolventu
kopkoris pārsteidza viesus, izpildot
dziesmu “Ej, stāsti kalnos, lejās”
mūsdienīgā aranžējumā, papildinot to
ar zvaniņu skaņām un kāju rīboņu.

Pateicības vakariņās Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks
Andris Ameriks pasniedza apbalvojumu Rīgas Misiones baptistu
draudzes un Jaunās Evaņģēliskās baptistu draudzes mācītājam
Pēterim Samoiličam par ieguldījumu Vecmīlgrāvja attīstībā, at
jaunojot ēku un dibinot draudzi, un sveica viņu 60 gadu jubilejā.

Katrs vakara viesis saņēma dāvanā trīs
ozolzīles ar norādēm, kā tās iestādīt,
lai izaugtu koki. Tās arī simbolizēja
vakara tēmu. Kā bīskaps Pēteris
Sproģis savā uzrunā sacīja: “Labākais
laiks, kad iestādīt koku, bija pirms 20
BPI studentu un absolventu kopkoris
Bīskaps, BPI direktors
gadiem. Otrs labākais laiks ir šodien.”
Pēteris Sproģis
Ar kokiem viņš metaforiski apzīmēja
katru cilvēku, katru BPI studentu, kas pēc gadiem ilgas augšanas
Vakara izskaņā bīskaps Pēteris Sproģis aicināja turpināt atbalstīt
sāk nest augļus savā draudzē, pilsētā, kalpošanas vietā. Viens no
BPI darbu ar ziedojumiem, minot trīs konkrētas vajadzības
stāstiem par “koku”, kurš nes augļus, bija videomateriāls par BPI
2017. gadā: EUR 12 600 studentu stipendijām, EUR 10 000
absolventu Mārtiņu Anševicu, kurš šobrīd ir sludinātājs Limbažu
studentu kopmītņu izbūves projekta (Lāčplēša iela 37, pagalma
draudzē, mentorē BPI studentus, kā arī aicina jauniešus uz BPI
ēka) nākamajam posmam un EUR 4 000 vasaras BPI DRAFTS
DRAFTS nometnēm, kurās pats reiz uzsāka ceļu uz Dieva
nometņu stipendijām. Šī gada Pateicības vakariņu dalībnieki
aicinājuma satveršanu un īstenošanu.
kopā ziedojuši un ticībā Dievam apsolījuši EUR 31 200. No šīs
summas EUR 5 100 ziedoti skaidrā naudā un EUR 26 100 –
Vakara gaitā bīskaps P. Sproģis intervēja BPI iniciatīvu vadītājus,
kā solījumi. Ziedotie un apsolītie līdzekļi ļaus nodrošināt trīs
kuri gan stāstīja par ikdienas darbu, gan par to, kas viņus motivē
šeit kalpot – puiši, kas nobriest par
atbildīgiem vīriem, svētdienskolas
skolotāji, kas savas zināšanas nodod
bērniem, jaunieši, kuri kļūst par
mūziķiem un pielūgsmes vadītājiem,
draudzes, kas top jaunās vietās
Latvijā. Par spīti tam, ka citās darba
vietās šiem vadītājiem būtu lielākas
karjeras izaugsmes iespējas un
atalgojums, viņi strādā savā BPI
nozarē - Pastorālās kalpošanas
programmā, Muzikālo vadītāju skolā,
Timoteja skolā, BPI DRAFTS,
Kalpošanas stratēģiskās attīstības
centrā SĀC un Draudžu dibināšanas
Intervija ar BPI vadītājiem (no kreisās): M. Dravnieks, L. Fokrote, Ž. Drūnese,
apmācībā M4.
E. Roze, N. Rautmane, K. Šterns un P. Sproģis

Fakti
Pastorālās kalpošanas programma
Pabeiguši: 49
Pašlaik mācās: 19

Muzikālo vadītāju skola
Pabeiguši: 175
Pašlaik mācās: 24

BPI DRAFTS
Piedalījušies vairāk nekā 200 puišu
BPI mācās vai mācījušies: 12

Kalpošanas stratēģiskās
attīstības centrs SĀC
Izvērtētās draudzes: 11
Mentorētās draudzes: 5
Apmācītās draudžu padomes: 4

Timoteja skola
Pabeiguši: 31
Pašlaik mācās: 14

stipendijas BPI studentiem EUR 12 600 apjomā, kā arī stipendijas
BPI DRAFTS nometnēm EUR 4 000 apmērā. Daļa līdzekļu tiks
uzkrāta kopmītņu telpu izbūvei.
Sakarā ar to, ka 2014. gadā uzņemtie studenti mācības sāka
septembrī, šogad Pateicības vakariņās nebija ierastā izlaiduma.
Izlaidums 2014. gada grupai tiks svinēts LBDS Kongresā šī gada
20. maijā.
Sagatavoja Kaiva Upleja
Internacionālā draudze “Communitas”
Dace Šūpule
Vīlandes draudze
Foto: Kristīne RožkalnE
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Svētdienskolotāju konference
Visu LBDS svētdienskolu
pārstāvji aicināti piedalīties
Svētdienskolu apvienības
gadskārtējā pārskata
konferencē.
Programmā:
• SA Padomes jauno locekļu un
SA vadītājas apstiprināšana
• Jaunu evaņģelizācijas
materiālu prezentācija,
iespēja saņemt lietošanai
• Iepazīšanās ar jauniem VBS
materiāliem
• Kalpošana bērniem no
sociāli sarežģītām situācijām
– pieredzē dalīsies Liene
Indrāne
• “Godly play” nodarbības
demonstrējums – vada Arina
Brūvere

Aicinām laicīgi
iesniegt ziņas par
2016. gadu Jūsu
draudzē
LBDS vadība lūdz draudzes iesniegt “Draudžu ziņas
par 2016. gadu” līdz 2017. gada 29. janvārim.
Janvāra mēneša laikā draudžu vadība no LBDS saņems
anketas formu “Draudžu ziņas par 2016. gadu” e-pastā
vai pa pastu kopā ar “Baptistu Vēstneša” janvāra numuru.
Anketu lūdzam aizpildīt saprotami, norādot informāciju
atbilstošās ailēs, kā arī pārbaudīt sniegtās ziņas, lai tās
būtu aktuālas.

• Pielūgsme kopā ar Lību ĒciKalniņu
• Aizlūgšanas un pateicības
lūgšanas par svētdienskolām
un bērnu kalpošanu visā
Latvijā
Lūgums ierasties vismaz
vienam pārstāvim no katras
draudzes!
Dalības maksa: EUR 3
Reģistrēšanās konferencei
elektroniski:
http://ej.uz/SA_konference2017
Informācija: sa@lbds.lv, mob.
26091697 un 29110770

Sadarbība turpinās
LBDS bīskaps Pēteris Sproģis pagājušā gada 14. un 15.
novembrī piedalījās Oklahomas Baptistu konvencijas
gadskārtējā kongresā, kurā uzrunāja konvencijas draudžu
delegātus un viesus. Bīskaps stāstīja par Latvijas un Latvijas
baptistu draudžu vēsturi, kā arī aicināja Oklahomas draudzes
apciemot Latviju un meklēt iespējas atbalstīt Latvijas draudžu
kalpošanas centienus. Nākamā Oklahomas draudžu pārstāvju
vizīte Latvijā gaidāma 2017. gada pavasarī.

LBDS apkopo ziņas no draudzēm par 2016. gadu, lai tās
iesniegtu LR Tieslietu ministrijas Nozaru politikas
departamenta Sabiedrisko attiecību un reliģisko lietu
nodaļai.
Sadaļā “Draudzes plānotie notikumi 2017. gada garumā”
sniegtā informācija tiks iekļauta kopīgajā notikumu
kalendārā LBDS mājas lapā, kā arī publicēta “Baptistu
Vēstneša“ notikumu un aizlūgšanu kalendārā.

Lūdzam aizpildītu un parakstītu anketu nosūtīt pa pastu
uz: LBDS Kanceleja, Lāčplēša iela 37, Rīgā, LV-1011 un
arī elektroniski uz e-pastu: kanceleja@lbds.lv

LBDS Padome pieņēmusi lēmumu LBDS Kongresu rīkot
2017. gada 20. maijā Rīgā, Savienības namā.
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Celies un izstaro Kristus gaismu
Adventa laika rosība jau bija jaušama visā Latvijā, kad 26. novembrī sievietes bija aicinātas
norimties lūgšanā un dalīties pieredzē Sieviešu kalpošanas apvienības rīkotajā Lūgšanu dienā.
Rīgā pulcējās sievietes no draudzēm, lai
pievienotos un atbalstītu baptistu sievietes
pasaulē gan aizlūdzot, gan ziedojot pro
jektiem, kas palīdz ekstremālos apstākļos.

Lūgšanu dienas dalībnieces

Pasaules dažādības realitāti ienesa LELB
Gospeļkora dziesmas, kurās izskanēja
Mozus lūgums faraonam atlaist viņa tautu,
kā arī Dieva godināšana un lūgšanas
gospeļdziesmu veidā. Kā soliste priecēja
mūsu Māra Martinsone no Mazsalacas
draudzes.
Pirmajā konferences daļā dalījāmies
piecās grupās, lai lūgtu par vairākām
pasaules daļām. Lūdzām gan par
vajadzībām, gan par sāpēm, kas skar
ikvienu no pasaules vietām. Anda Zukule
no Rīgas Mateja draudzes Lūgšanu dienā
piedalījās pirmoreiz. Viņa stāsta: “Biju
priecīga lūgt par Āziju. Tieši tajās dienās
Izraēlā bija plaši 220 ugunsgrēki –
varējām būt kopā ar Izraēlas ļaudīm un
lūgt, lai Dievs apstādina ļaunumu cilvēku
sirdīs, lai sūta lietu Izraēlā, gluži kā Elijas
laikā.”
Kā praktiski izstarojam Kristus gaismu
savā ikdienas vidē? Par to paneļdiskusijā
stāstīja sievietes ar dažādu pieredzi. Aija
Ločmele no jaundibināmās draudzes
“Pilsēta” ir tramvaja vadītāja ar 30 gadu
stāžu. Viņa stāstīja par dažādām
situācijām tramvajā, kurās nepieciešams
Dieva miers. Agnese Pallo, arī no
“Pilsētas”, ir medicīnas darbiniece asins
nodošanas centrā un bieži sastopas ar
nogurušiem, nervoziem un slimiem
cilvēkiem. Ir vajadzīgs Dieva spēks, lai
saglabātu mieru sevī un veltītu laipnu
uzmanību katram. Sešu bērnu māmiņa
Iveta Vietniece no Rīgas Āgenskalna
draudzes apprecējusies tūlīt pēc
vidusskolas. Pēc pirmo bērnu
piedzimšanas viņa jutusies pārgurusi,
iztukšota un nepiepildījusi sapni par

izglītību. Bet Dievs devis īpašu mieru un
pārliecību: “Šobrīd tava misija ir bērni.”
Tagad Ivetai ir seši bērni, augstākā
izglītība un pāri plūstošs dzīvesprieks.
Ventspilniece Elita Lapiņa ir vecmāmiņa
īpašajam bērniņam. Kad naktī
mazdēliņam jāpagriežas uz otriem
sāniem, viņš modina vecmāmiņu.
Katrā šādā reizē viņš saka: “Lai Dievs tevi
svētī!”

Pēcpusdienā aicinājām sievietes aizlūgt
vienai par otru, par draudzēm, no kurām
nākam. Noslēguma vārdus teica BPI
absolvents Dāvids Viskupaitis. Viņš
aicināja lūkoties uz mūsu Kungu kā
galveno gaismas nesēju un starojuma
avotu. Lai arī kādus gaismas objektus
mēs veidotu, neviens no tiem neatstaro
Kristus gaismu, to spējam atstarot tikai
mēs.

Saruna ar Keitiju Lezervudu, kalpošanas
“Designed to Live” vadītāju, rosināja
ieraudzīt, ka cilvēki ar kustību
traucējumiem ir līdzīgi citiem un ir
nepieciešams radīt viņiem pieejamu vidi
draudzēs. Keitija arī organizē ķermeņa
locekļu iztrūkuma aizvietošanu ar ortozēm
un protēzēm. Sevišķu Dieva vadību
izjutām, kad, satiekot Keitiju, Elita Lapiņa,
kas kalpo bērniem ar īpašām vajadzībām,
jau varēja risināt praktisku vajadzību
konkrētam bērnam.

Anda Zukule atzinīgi vērtē šo dienu, jo “es
ieraudzīju, cik gudras, aizrautīgas,
dedzīgas dažāda vecuma sievietes ir
Latvijā! Viņām interesē citu vajadzības,
cilvēku pestīšana ... Mācos no šīm savām
māsām un esmu patiesi lepna par viņām
mūsu Latvijā.”
Sagatavoja Līvija Godiņa
LBDS SKA vadītāja
un Māra Martinsone
Mazsalacas draudze

Kristīgs žurnāls sievietēm
Iznāk 4 reizes gadā
Izdod LBDS SKA
Vairāk informācijas: www.lbds.lv, marta.kalpo@lbds.lv
tālr. 26834744
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Tabita dodas uz
Kostariku

Misijas dienas 2017

Tabita (otrā rinda, pirmā no kreisās) Kostarikā 2016. gadā

Vīlandes draudzes locekle, “Hope” nometņu Latvijā
organizatore Tabita Ašnevica šī gada 4. janvārī dodas uz
Kostariku, kur divas nedēļas palīdzēs organizēt otro
nometni 80 bērniem no trūcīgām ģimenēm. Šādas
“Hope” nometnes 12 gadu laikā ir bijušas par svētību
180 Latvijas bērniem un brīvprātīgajiem kalpotājiem.
Lūgsim, lai Dievs atver Kostarikas bērnu sirdis Viņa
mīlestībai un cerībai, saliedē komandu un lai valodu
atšķirības nav šķērslis. Tabitas īpaša lūgšana ir, lai
KATRS bērns aizbrauktu no nometnes, zinot, ka Dievs
viņu mīl un Viņam ir labs plāns viņa dzīvei pat tad, kad
ikdiena ir grūta.

“Misijas dienas” ir konference par misijas darbu Latvijā un pasaulē.
Tā ir iespēja iegūt informāciju un iedrošinājumu, lai katrs kristietis,
katra draudze spertu pirmos soļus misijas laukā. Konferencē runās
vairāki lektori, bet īpašais viesis Johans Kandelins no Somijas
stāstīs par pieredzēto, kalpojot islāma un hinduisma valstīs, kā arī
pasaules “karstajos punktos”.
"Misijas dienas" organizē nodibinājums "Partneri" sadarbībā ar
kristīgajām konfesijām un misijas organizācijām.
Informācija un pieteikšanās: www.misijasdienas.lv, kā arī sekojot
Facebook lapai.

Ingūna atgriezusies
no Jordānijas
No 2016. gada septembra līdz decembrim Ingūna Raudiņa
no Vīlandes draudzes kalpoja Jordānijas austrumos,
strādājot vietējās draudzes organizētā bēgļu pirmskolā un
mācot bērniem angļu valodu. Skolu ikdienā apmeklēja ap 40
bērnu no musulmaņu bēgļu ģimenēm, kas nāca no kara
sagrautās Sīrijas. Kalpošanu atbalstīja biedrība “Baltic
Global Initiative”, kuru vada Pēteris Eisāns. Vairāk par
Ingūnas pieredzi – nākamajā “Baptistu Vēstneša” numurā.

“Zvaigzne austrumos” – 4180 dāvanas bērniem
Paldies visiem, kas piedalījās trešajā akcijā “Zvaigzne austrumos”. Akcijas
mērķis bija no 2016. gada 1. novembra līdz 5. decembrim sagatavot 6000
dāvanas karadarbībā cietušajiem bērniem pasaules karstajos punktos. 2015.
gadā saņēmām 3560 kastītes. Šoreiz dāvanu skaits pārspēja iepriekšējo gadu
rezultātu: 111 kastītes no Lietuvas, 400 no Somijas, 670 no Igaunijas, 2757 no
Latvijas, 242 ziedojumi “Izdariet manā vietā” - kopā 4180 dāvanas.
Šobrīd konteiners ar kuģi ir ceļā uz Akabas ostu Jordānijā. Februārī akcijas
pārstāvji dosies klātienē piedalīties dāvanu dalīšanā. Paldies visiem par dalību
un atbalstu!
Pēteris Eisāns
akcijas vadītājs
10 baptistu vēstnesis

Bībeles lasīšanas un
aizlūgšanu kalendārs
Nedēļas Bībeles lasījums: Jāņa 1:1 – 4:54

1

Pateiksimies Dievam par 2017. gadu. Lūgsim Viņa vadību
un svētību, izdzīvojot Viņa dotās “cits citam” pavēles.
Jaungada diena

2

Lūgsim par Ainažu draudzi un sludinātāju Juri Vasuli.

3

Lūgsim par Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskapu
Pēteri Sproģi un viņa ģimeni.

4

Lūgsim par Ogres Trīsvienības draudzes kalpošanu
Rembatē.

5

Lūgsim par Armēnijas Evaņģēlisko kristiešu baptistu
savienību ar 155 draudzēm un 4 920 draudžu locekļiem.

6

Lūgsim, lai akcijas “Zvaigzne austrumos” dāvanas
netraucēti sasniedz galamērķi.
Zvaigznes diena

7
8

19

Lūgsim par Auces draudzi un sludinātāju Aldi Šneideru.

20

Lūgsim par Latvijas valdību.
1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena

21

Lūgsim par LBDS Svētdienskolu apvienību un vadītāju
Esteri Rozi.

22

Pateiksimies Dievam par Viņa mīlestību pret mums.

Svētdienskolu apvienības gadskārtējā konference

Nedēļas Bībeles lasījums: Jāņa 13:1 – 17:26

23

Lūgsim par Austrijas Baptistu savienību ar 26 draudzēm
un 1 467 draudžu locekļiem.

24

Lūgsim par mūsu darba vietām un kolēģiem.

Lūgsim par Aizvīķu draudzi un sludinātāju
Arti Peterlevicu.

25

Lūgsim par draudzes dibinātājiem Rojā.

Pateiksimies Dievam par spēku mīlēt citus, kā Viņš mūs mīl.

26

Lūgsim par draudzi “Evaņģēlija gaisma” un mācītāju
Sergeju Garkušu.

27

Lūgsim par apgādu “Amnis” un vadītāju Edgaru Godiņu.

28

Lūgsim par LBDS Reģionālo tikšanos, kas šodien
notiek Cēsīs.

29

Pateiksimies Dievam par piedošanu, kas mums dota
Jēzū Kristū.

Nedēļas Bībeles lasījums: Jāņa 5:1 – 8:41

9

janvārim

Lūgsim par Baltijas Pastorālo institūtu.
BPI Pastorālās kalpošanas programmas semestra
sākums

10

Lūgsim par topošo draudzi “Mājvieta” Rīgā.

11

Lūgsim par Alūksnes draudzi.

12

Lūgsim par Maķedonijas Baptistu savienību ar
2 draudzēm un 100 draudžu locekļiem.

13

Lūgsim par Muzikālās kalpošanas apvienību un vadītāju
Māri Dravnieku.

14

Lūgsim par “Jēzus Kristus atkalnākšanas” Balvu
baptistu draudzi un mācītāju Mihailu Voronovu.

15

Lūgsim, lai Dievs vairo savu mīlestību mūsu draudzē.

Nedēļas Bībeles lasījums: Jāņa 9:1 – 12:50

16

Lūgsim par draudzi “Bētele” un mācītāju Nikolaju Vdovu.

17

Lūgsim par topošo draudzi “Pilsēta” Gaujā.

18

Lūgsim par Turcijas Baptistu aliansi ar 4 draudzēm.

Latvijas Republikas starptautiskā (de jure)
atzīšanas diena

Reģionālā tikšanās Cēsīs

Nedēļas Bībeles lasījums: Jāņa 18:1 – 21:25

30

Lūgsim par Aizputes draudzi, mācītāju Jāni Balodi.
Pateiksimies par viņu rūpēm par Skrundas draudzi,
kamēr tur nav pastāvīga garīdznieka.

31

Lūgsim par draudzes dibināšanas kalpošanu Kalētos.

Sirsnīgi sveicam!
12. janvārī Piltenes draudzes mācītājam Andrim
Jūrmalim 40 gadu jubileja.
18. janvārī Siguldas draudzes sludinātājam Sandijam
Aizupietim 40 gadu jubileja.
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2017
LBDS
ˇ
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

KALPOŠANAS IESPĒJAS UN
IZAICINĀJUMI MŪSDIENU LAIKMETĀ
Programmā: LBDS bīskapa P. Sproģa uzruna,
darbs kalpošanas nozaru un apvienību grupās,
darbs draudžu grupās un noderīgas lekcijas par tēmu

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!

Mini GLS apmācība
2017. gada 21. janvāris
Aicinām jūs rīkot Mini GLS konferences – vadītāju kopienas,
kurās notiek mācīšanās no labāko GLS lektoru atziņām un
pieredzes, kā arī diskusijas par jūsu reģionā
aktuāliem vadības jautājumiem.
Mini GLS apmācība palīdzēs jums veidot
kvalitatīvus pasākumus, izmantojot Vilovkrīkas asociācijas un
GLS Latvija resursus un pieredzi.
Apmācības programmā:
• GLS redzējums un vērtības
• Mini GLS konferences satura izveide
• Diskusiju veidošanas principi
• Pasākuma un brīvprātīgo darba
organizēšana
• Pasākuma tehniskie parametri un
pieejamie resursi

Apmācība notiks no plkst. 10.00 Rīgā, Lāčplēša ielā 37,
Baltijas Pastorālā institūta telpās
Pieteikšanās: līdz 13. janvārim,
rakstot uz: janisuplejs@gmail.com vai zvanot: 29368831

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, Silva Atvara, 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

