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Vasara ir aizsteigusies, un klāt septembris, kad bērniem
un jauniešiem novēlam iegūt daudz zināšanu un
pieņemties gudrībā. Mācīt jaunajai paaudzei Dieva
gudrību un liecināt par Viņu vārdos un darbos ir liela
privilēģija un atbildība skolotājiem. Mācīties Dieva
gudrību – tā ir arī jaunās paaudzes privilēģija un atbildība.
Visvairāk Bībelē par gudrību teikts Sālamana pamācībās
jeb Sakāmvārdu grāmatā. Tajā gūstam izpratni par
dievbijību un daudz praktisku atziņu par dzīvi. Tur varam
lasīt par cilvēku kļūdām un vilšanos par dzīvi, ko izraisījusi
attālināšanās no Dieva un Viņa gudrības. Tādēļ Dievs ar
Sālamana vārdiem mums katram sauc: “Gudrība ir
galvenais! Ķer gudrību!’’ (Sakāmvārdi 4:7) Tas nozīmē –
apstājies un uzmanīgi ieklausies pamācībās! Pieaudz
gudrībā! Izvērtē savu dzīves gājumu, pārdomā, kas tajā ir
jāturpina un ko ir jāpārtrauc darīt! Tuvojies Dievam, lasi un

pārdomā Dieva Vārdu! Ja to no sirds darīsim, tad spēsim
pieņemt pareizus lēmumus, kas ir saskaņā ar Dieva gribu.
Ja cītīgi un čakli strādāsim, paklausot Dieva gudrībai, būs
augļi gan profesionālajā, gan kalpošanas jomā.
Uz mirkli apstāsimies un lūgsim par Latvijas skolām,
to vadītājiem, skolotājiem un bērniem. Lūgsim par mūsu
ticības brāļiem un māsām, kuri strādā par skolotājiem.
Lūgsim īpaši par tiem, kuri skolās māca kristīgo mācību.
Lūgsim, lai skolotājos bagātīgi mājo Dieva gudrība un lai
viņi sekmīgi to nodod tālāk jaunajai paaudzei. Lai bērni
un jaunieši spēj “noķert’’ Dieva gudrību un nopietni
ieklausīties tajā. Jo Dieva gudrība mūs visus spēj
pasargāt no grēka ceļiem, dāvāt mums svētību un
izdošanos dzīves gaitās.
Ilvars Ieviņš
LBDS sludinātājs Ropažos

Šogad “Baptistu Vēstnesis” aicina kopīgi lasīt Jauno Derību, iepazīstot un pārdomājot tā saucamās “cits citam”
un “viens otram” pavēles. Jēzus un Jaunās Derības autori tajās ietvēruši Dieva norādījumus kristiešu attiecībām
draudzē un uzvedībai plašākā sabiedrībā. Arī rudenī katru mēnesi pārdomāsim vienu pavēli.

Iedrošinājums
“Sarauj, Latvija!” turpina skanēt uzmundrinājumi Latvijas basketbola
izlasei Eiropas čempionātā. “Nebaidies, tev viss izdosies, mīļumiņ!”
vecāki stiprina savus lielos un mazos skolā gājējus 1. septembrī.
“Jēzus ir uzticams, nezaudē ticību!” bieži vien ir labākais, ko kristietis
kristietim var teikt grūtību un pārbaudījumu brīžos.
Šie un daudzi citi ir iedrošinājuma vārdi, bez kuriem mūsu dzīve
būtu daudz grūtāka. Ja kāds teiktu: “Mani neviens nekad nav
iedrošinājis!” un “Es varu iztikt bez tiem liekvārdiem!”, tad par
nožēlu tāds cilvēks būtu dzīvojis ļoti skarbā vidē vai būtu ar ļoti sliktu
atmiņu. Padomā par sevi – kādi ir nesenākie iedrošinājuma vārdi, ko
tu pats esi teicis vai ko esi saņēmis? ... Atcerējies?
Pirms pāris gadiem Karostas parkā, blakus mūsu mājām izveidojām
futbola laukumu bērniem. Tagad bieži pie mūsu durvīm atskan
zvans. Apskatos – tur bariņš bērnu. “Vai jūs varētu, lūdzu, iedot
padzerties?” Protams! Lieliem malkiem puiši dzer vēso ūdeni.
“Hhēēē!” atskan atvieglota uzelpa un viņu sejā atmirdz smaids.
“... Vai varētu vēl vienu?”
Iedrošinājuma vārdi īstajā brīdī ir kā glāze atspirdzinoša ūdens.
Apustulis Pāvils kopā ar Silvānu un Timoteju raksta jaunajiem
ticīgajiem Tesalonīkē: “Tādēļ iedrošiniet viens otru un stipriniet cits
citu, kā jūs to jau darāt!” (1. Tes. 5:11) Kāpēc Pāvils raksta šos
vārdus? Apmēram mūsu ēras 50. gadā, kad Pāvils devās savā otrajā
misijas ceļojumā, viņš iegriezās Tesalonīkē. Tā bija Romas impērijas
Maķedonijas apgabala galvaspilsēta, viena no nozīmīgākajām
pilsētām Grieķijas teritorijā. Tajā atradās liela osta un bāzējās Romas
impērijas karavīru garnizons. Kā Lūka raksta Apustuļu darbos,
Tesalonīkē bija jūdu sinagoga. Atrodoties tur, Pāvils “trīs sabatus pēc
kārtas pārrunāja ar viņiem vietas no Rakstiem, atklādams un
pierādīdams, ka Kristum tiešām bija jācieš un jāuzceļas no
mirušajiem un ka šis ir Kristus – Jēzus, ...” (Ap. d. 17:1-3) Daži jūdi,
uzklausot Pāvila vēsti, tika pārliecināti, tāpat arī liels pulks dievbijīgu
grieķu un ne mazums dižciltīgu sieviešu (4. pants). Šie cilvēki bija
pirmā tesaloniķiešu draudze. Diemžēl Pāvils šeit nevarēja uzturēties
ilgāk par trīs nedēļām, jo naidīgi noskaņoti jūdi radīja nemierus un
meklēja veidus, kā fiziski izrēķināties ar viņu un jaunatgrieztajiem.
Tāpēc naktī jaunie kristieši slepeni izveda Pāvilu no pilsētas un
aizsūtīja uz citu pilsētu – Beroju (Ap. d. 17:5-10).
Tesalonīkē vajāšanas nebeidzās arī tad, kad Pāvils devās prom un
turpināja savu misijas ceļojumu. Tālāk 1. vēstulē tesaloniķiešiem
Pāvils raksta par šīs draudzes likteni: “Jūs, brāļi, esat kļuvuši
līdzinieki tām Dieva draudzēm Jēzū Kristū, kas ir Jūdejā, jo jūs no
saviem tautiešiem cietāt tāpat kā viņi no jūdiem, kas nogalināja
Kungu Jēzu un praviešus un neganti vajāja arī mūs.” (1. Tes. 2:14)
Pāvils pārdzīvo par viņiem un nespēj sēdēt rokas klēpī salicis:
“Tādēļ arī es, vairs nespēdams ilgāk gaidīt, nosūtīju Timoteju, lai
pārliecinātos par jūsu ticību. Mani māca bažas, vai tik kārdinātājs
nav jūs kārdinājis un mūsu pūles nebūs bijušas veltas.” (3:5)
Pāvils ne vien turp sūta uzticamo Timoteju, bet arī cenšas iedrošināt
un stiprināt tesaloniķiešus ar savu vēstuļu palīdzību. Tas, visticamāk,
notiek laikā no 51.-53. gadam, tātad tikai dažus gadus pēc tam, kad
ticības sēkla tika sēta Tesalonīkes iedzīvotāju vidū. Pāvils vairākkārt
vēlas doties pie šīs draudzes, tomēr viņš nevar, jo “sātans lika mums
šķēršļus” (1. Tes. 2:18b). Tie ir grūti laiki gan garīgā, gan politiskā
ziņā, un Pāvils nekādi nevar ierasties pie viņiem pats. Tāpēc viņš
mudina viņus – iedrošiniet viens otru un stipriniet cits citu!
Labs mācītājs, visticamāk, domā par tevi un citiem draudzes
locekļiem savā ikdienā. Tomēr viņš nevar vienmēr būt tev blakus.
Tāpēc mums katram jākļūst par iedrošinātāju un stiprinātāju
ticībā mūsu brāļiem un māsām. Vārds “iedrošiniet” (grieķu val.
parakaleō) ir līdzīgs tam, kas Bībelē lietots, lai apzīmētu Svētā Gara
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darbu un pastāvīgo klātbūtni. Un vārds “stipriniet” (grieķu val.
oikodomeō) tiek lietots, lai apzīmētu mājas celšanu.
Reizēm sāpīgi dzirdēt, kad divi kristieši sarunājas par visu, tikai ne
ticību. Šovasar es satiku kādu ticības brāli, kam bija ļoti liela nozīme
mana ticības ceļa sākumā. Mēs lieliski pavadījām kopā vairākas
stundas, bet tā arī nepavaicājām viens otram: kā tev iet attiecībās ar
Jēzu? Man ir kauns un nožēla par sevi. Šis vienkāršais jautājums var
aizsākt ļoti dziļu sarunu, kas svētītu gan tevi, gan otru cilvēku.
Nevajag baidīties (1. Tes. 5:14), ka izskatīsies garīgs, kristīgs vai
evaņģēlisks. Tā vietā mums vajadzētu bīties no netiklības un kaisles
(4:3-5), viltus un savtīguma (4:6), kā arī no garīgas snauduļošanas
(5:6-8). Kad sarunas biedrs saka: “Paldies, tavi vārdi un piemērs
mani iedrošina!”, tad saproti, ka esi viņam vai viņai par svētību.
Pamēģini un uzdod šonedēļ jautājumu par attiecībām ar Jēzu
kādam ticības brālim vai māsai!
Kurš un ko iegūst no iedrošināšanas un stiprināšanas? Mēs esam
pieraduši domāt, ka viens parasti ir iedrošinātājs un otrs ir tas, kurš
saņem iedrošinājumu. Bet Bībele mūs pārsteidz, jo izrādās, ka
ieguvums ir lielāks, nekā domājam. Pāvils uz Tesalonīki sūtīja
Timoteju, lai “viņš stiprinātu jūs ticībā un uzmundrinātu, tā ka lai
neviens nekļūtu svārstīgs šajās ciešanās.” (1. Tes. 3:2-3a) Timotejs
atgriezās pie sava skolotāja, izpildījis uzdevumu. Tad Pāvils atkal
raksta tesaloniķiešiem: “Tā nu visās mūsu ciešanās un spaidos jūs,
brāļi, esat mūs iedrošinājuši ar savu ticību. Jo nu mēs patiesi
dzīvosim, ja vien jūs pastāvēsiet Kungā.” (3:7-8) Ja tā var teikt, tad –
dots devējam atdodas. Pāvils, gādājot par to, lai tesaloniķieši tiktu
iedrošināti un viņu ticība stiprināta, pats saņēma iedrošinājumu,
uzzinot par viņu ticību Kristum grūtajos apstākļos. Varbūt šis princips
noder arī tev: brīžos, kad dzīves apstākļi tevi apgrūtina, iedrošini
kādu cilvēku – un varbūt pats saņemsi spēku un iedrošinājumu.
Mēs varam iedrošināt sportistus sasniegt labākus rezultātus un
skolniekus – labāk mācīties un nebaidīties no jauniem
izaicinājumiem. Taču visvērtīgākais ir iedrošināt un stiprināt citam
citu ticēt Kristum un turpināt sekot Viņam visdažādākajos dzīves
apstākļos. Dievs “mūs nav nolicis dusmībai, bet gan lai mēs iegūtu
pestīšanu ar mūsu Kungu Jēzu Kristu, kas miris par mums, lai mēs –
dzīvi vai miruši – dzīvotu līdz ar viņu. Tādēļ iedrošiniet viens otru un
stipriniet cits citu, kā jūs to jau darāt!” (1. Tes. 5:9-11)
Mārcis Dejus
Sludinātājs, draudzes dibinātājs Karostā

Aktualitātes
No 3. augusta līdz 6. augustam Jelgavas novada Zaļeniekos norisinājās Eiropas
Kristīgo motociklistu saiets, kas jau 27 gadus notiek kādā no Eiropas valstīm. Saietu
organizēja Kristīgo motociklistu asociācijas Latvijas nodaļa (“CMA Latvia”). “CMA
Latvia” prezidents Zigmārs Atvars stāsta par iespaidiem: ““CMA Latvia” komandai šis
ir liels izaicinājums un arī svētība – 10 cilvēku sastāvā organizēt tik vērienīgu
pasākumu Latvijā. Paldies ikvienam atbalstītājam! Pasākums ir mums nozīmīgs ne
tikai ar to, ka varējām pie sevis uzņemt ap 200 kristīgos motociklistus no 10 valstīm,
bet arī ar to, ka tajā piedalījās Eiropas un Dienvidāfrikas reģiona vadītājs Renē Delens
Čangvions. Viņš oficiāli apstiprināja “CMA Latvia” kā vienu no “Christian Motorcyclists
Association” oficiālajām nodaļām. Pasākuma laikā katru dienu notika rīta un vakara
dievkalpojumi, kopīgi izbraucieni – uz Rundāles pili un uz Krusta kalnu Lietuvā, kā arī
vakara sadraudzība pie ugunskura.”

Cēsīs 21. un 22. jūlijā pirmo reizi Latvijā tika organizēts starptautisks Zvanu
mūzikas festivāls “Soli Deo Gloria”. Centrālajā koncertā 21. jūlijā uzstājās 6
zvanu ansambļi no Latvijas: “Saules zvani” (Ventspils), Talsu Kristīgās vidusskolas
zvanu ansamblis, “Re-re-mi-la” (Liepāja), “Primus” (Rīga), “Campanella” (Liepāja),
Cēsu Baptistu draudzes zvanu ansamblis (vadītāja Tabita Marhela), kā arī “Texas
Handbell Choir” no ASV (vadītāji Stīvens Etkins un Kerns Reilsbeks). Muzicēja
Vidzemes kamerorķestris, uzstājās Cēsu 1. pamatskolas zēnu koris, solisti Mārtiņš
Zvīgulis un Laura Grušina. 22. jūlijā Cēsu Sv. Jāņa baznīcā notika Zvanu festivāla
vieskolektīvu koncerts un Cēsu Baptistu draudzes telpās – zvanu muzicēšanas
radošās darbnīcas. Interesenti varēja iepazīties ar zvanu mūzikas instrumentu
spēles tehniku, tika izmantoti ne tikai zvani un čaimi, bet arī perkusijas un
netradicionāli muzicēšanas instrumenti. Darbnīcas vadīja “Texas Handbell Choir”
diriģents S. Etkins un citu ansambļu vadītāji. Mazākajiem dalībniekiem bija domāts
darbs grupās “Izspēlējam pasaku” un programma bērniem “Krāsu stāsti”.

Vasaras sākumā Skrīveru draudze svinēja savas pastāvēšanas
20 gadus. Draudzes mācītājs Jānis Balodis stāsta:
“Dievkalpojumi bija plānoti vienkārši un sirsnīgi, liekot akcentus
uz draudzi un draudzes draugiem, uz tiem, kas bijuši svētības
nesēji draudzes veidošanās brīdī un šajos 20 gados. 28. maijā
notika svētku dievkalpojums ar draudzes locekļu, svētdienskolas,
draudzes draugu un atbalstītāju klātbūtni. Dievkalpojums bija
prieka, vienkāršības un Dieva draudzības caurstrāvots. Tā notika
arī nākamajās svētdienās, kad viesojās Rīgas Mateja draudzes
mācītājs Ainars Baštiks un bijušais Skrīveru draudzes mācītājs
Lauris Tartars. Skrīveru draudze, kaut arī ir maza, tomēr to varētu
raksturot ar Atklāsmes grāmatas 2:19 vārdiem: “Es zinu tavus
darbus un mīlestību, ticību un kalpošanu, un tavu izturību, un tavi
pēdējie darbi ir lielāki nekā pirmie.” To mēs arī novēlējām viens
otram un izlūdzāmies no Dieva – dzīvot Dieva mīlestībā, ticībā un
ar savu dzīvi paust Dieva darbus.”

Latvijas Bībeles Centrs (LBC) aicina uz Viljama Fetlera ēkas atklāšanas un
iesvētīšanas, kā arī LBC 25 gadu svinībām šī gada 30. septembrī
plkst. 12:00, Rīgā, Lāčplēša ielā 117.
Vēsturiskās Viljama Fetlera dibinātās “Bībeles un Misiones skolas” ēkas
renovācija ir ilgusi vairāk nekā četrus gadus. Tagad ar lielu prieku un pateicību
Dievam vēlamies svinēt Viņa žēlastību, gādību, apsardzību un vadību projekta
laikā, kā arī domāt un lūgt par nākotnes plāniem, lai Dievs lieto ēkas dotās
iespējas savam darbam Latvijā un pāri tās robežām.
LBC mācību gads sākas 8. septembrī. Aicinām ikvienu, kurš vēlas padziļināt
savas zināšanas Bībelē, pieteikties mācībām klātienē vai tālmācībā.
Vairāk informācijas LBC mājas lapā www.bible.lv vai mob. 27014222.
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Tētis no Dieva
Tāpat, esot jau precētai, viņš ir izpalīdzējis
negaidītās situācijās, kad nevienam citam nav
laika.

Septembrī Latvijā svinam Tēva dienu, un
tas ir brīdis, kad īpaši izceļam un sveicam
mūsu tēvus. Ilmāru Kleinu, Rīgas
Āgenskalna draudzes ilggadējo locekli un
diakonu, daudzi pazīst arī kā draudzes
pansionāta “Saulriets” atjaunotāju un
vadītāju. Ilmāra un viņa sievas Sarmas seši
bērni jau lieli un dāvājuši viņiem 10
mazbērnus. Ilmāram jautājām par bērnu
audzināšanu dievbijībā, bet Sarmai un
bērniem – par vīru un tēvu kā ticības
cilvēku.
Tētis Ilmārs: Bērniem nav iespējams tā
vienkārši, garām ejot, pateikt: “Ticiet Dievam,
un tad jau dzīvē viss būs labi!” Frāzes nestrā
dā. Tas ir kopdarbs: tēvs, māte, bērni, Dievs.
Man ar prieku un pateicību šajā sadarbībā ir
jāieskaita arī manas sievas Sarmas māmiņa
Rute Lodēna, kura ļoti mīlēja savus mazbēr
nus. Kad bērni vēl bija mazi, dzīvojām zem
padomju okupācijas varas, bet tas netraucēja
vakaros kopā ar bērniem lasīt Bībeli, pielūgt
Dievu, sacīt Dievam paldies, ka Viņš mūs mīl,
dzird un ka uzklausa mūsu lūgšanas. Centā
mies bērnus svētdienās vest uz baznīcu,
svētdienskolu, kura bija daudz, daudz
savādāka nekā tagad, kad ir brīvība un nav
jābaidās, ka tevi par to sodīs. Braucām visi
kopā ekskursijās un uz baznīcas rīkotajām
nometnēm. Tā ar Dieva palīgu visi kopā
centāmies audzināt savus bērnus kristīgā
garā. Šodien es kā tēvs vēlreiz un vēlreiz
gribu teikt paldies Dievam, ka Viņš mums ir
palīdzējis un ka bērni šodien var ticēt Dievam
un audzināt savus bērnus ticībā Dievam.

Ilmārs un Sarma Kleini

Ir jau tā, ka arī ceļotājs neizvēlējās drošāko
ceļu un labākos ceļabiedrus, ejot uz Jēriku,
bet samarietis viņu nerāja, bet palīdzēja.
Ilmārs kādreiz arī rāja, bet nekad neatstāja
bērnus vienus viņu lielās vai mazās grūtībās.
Viņā mājo Dieva bijība, ne vien vārdos, bet arī
dzīvē un sirdī. Ja kādreiz, kā jau lielā bērnu
pulkā notiek, sākas jandāliņš, kad visa
pedagoģija un psiholoģija saiet grīstē, tad
atceramies dzejnieces Natālijas Ginteres
mums teikto: “Kad es netiku galā ar saviem
delveriem – Ojāru, Rūtu un Modri, tad runāju
ar Debesu Tēvu – Dievs, Tu devi man šos
bērnus, audzini Tu viņus!” Vai tā nav bijības
pilna un dārga lūgšana tēvam par saviem
bērniem?!

Meita Rute Kārkliņa: Tēta loma manā ticības
ceļā ir ļoti liela. Viena
no senākajām un
mīļākajām atmiņām
ir, kā abi divi esam
nometušies ceļos
pie gultas un lūdzam
Dievu. Skolas gados
tētis parasti bija
pamodies pirmais,
un, kad devos
brokastīs, viņš jau
sēdēja pie galda un
klusībā lasīja Bībeli.
Nekad neesmu
dzirdējusi, ka viņš
par Dievu izteiktos
nievājoši. Viņa
lūgšanās vienmēr
jūtama liela cieņa un
Kleinu ģimene – no kreisās: Gundega, Mārtiņš, Karolīne,
Sarma, Ilmārs, Rute, Agnese un Liene
bijība. Tēta attieksme
pret ticību, kā arī viņa rakstura īpašības
Es pats esmu uzaudzis bez tēta – viņš Otrā
(piemēram, gatavība ikvienam palīdzēt,
pasaules kara laikā frontē pazuda bez vēsts.
strādīgums) savā ziņā veidojušas manu
Mūs ar brāli Aivaru mamma audzināja viena.
priekšstatu par Dievu kā tēvu – ka Viņš ir
Mamma ticēja Dievam. Atkal ir jāsaka paldies
uzticams, nemainīgs, vienmēr klātesošs un ka
Dievam: mammas lūgšanas un tās svētības,
Dievam mūsu ikdiena patiešām rūp.
kuras guvu Golgātas draudzē, ko bērnībā un
jaunībā apmeklēju, palīdzēja Dievam atslēgt
Meita Karolīne Siliņa: Tētis ir mans drošais
manas sirds durvis. Es jau jaunībā varēju
pamats, kam vienmēr var uzticēties. Mazotnē
piedzīvot Dieva pieskārienu, piedošanu un
zināju, ka mums nekā netrūkst, mums ir
glābšanu.”
mājas, ēdiens un pats galvenais – ģimene.
Mamma Sarma: Ilmārs ir žēlsirdīgais
samarietis – ne tikai ģimenē, bet visā dzīvē.
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Tētis bieži vien bija kā glābējs, kad kavējām
skolu, – tad viņš mūs aizveda ar savu mašīnu.

Es esmu pārliecināta, ka tētim spēju viest
drošību savos bērnos dod lielā, stabilā ticība
uz Dievu. Dārgas un svētīgas atmiņas man ir
par agrajām rīta stundām, kad pieceļoties
redzēju, ka tētis pie virtuves galda lasa Bībeli,
tā liekot pamatu savai dienai. Tēta praktiskā
kalpošana daudziem cilvēkiem ir mācījusi
man, ka ticība Dievam nav skaisti vārdi vai
teorija, bet tā kļūst dzīva darbos. Kalpojot
citiem, tu kalpo Dievam. Bieži vien tas prasa
pazemību, cilvēcisko kaprīžu nolikšanu pie
malas un dažreiz pat savu vajadzību atlikšanu
uz vēlāku laiku. Tētis to spēj izdarīt, un es kā
viņa meita arī mēģinu to darīt Dieva spēkā.
Meita Agnese Kosenkova: Tētis vienmēr
man ir tāds kā drošības garants, stabils
pamats zem kājām, ne vienmēr blakus,
saredzams un sataustāms, bet kā stipra
aizmugure, siena, pie kuras var piespiesties,
kad ir grūti, kurš vienmēr palīdzēs – pat pāri
saviem spēkiem. Tāds pats priekšstats man
vienmēr ir bijis par Dievu. Taču ar tēti man
saistās arī joku un saules pilni brīži,
piemēram, tālā ceļa dziesmiņa “Vienumēr lai
priecājamies, katru dienu saule spīd” vai
pantiņš “Kas to koku apkapāja”, kas jāskaita
ātri un daudz reizes. Tieši tāpat manā dzīvē
vismīļāk un vissiltāk Dievs atklājas ikdienišķos
brīžos, situācijās, kad ne no šā, ne no tā
paveras mākoņi, izlaužas saules stari un
paliek priecīgi.
Tētis nekad nekaunas par savu ticību Dievam.
Apkārtējie cilvēki vienmēr zina, kam viņš tic
un kam kalpo. Tā bija arī padomju gados, bet
arī tad viņš bija ļoti iemīļots un sabiedriski
aktīvs kolēģis, jo savu ticību nesa ne kā
plakātu, ik pa laikam kādam ar to iebelžot,
bet gan izdzīvoja kalpojot – palīdzot praktiski
gan savējiem ģimenē, gan māsām un brāļiem
draudzē, gan kaimiņiem un pat tikai dažas
reizes satiktiem cilvēkiem. Un nevis šad un
tad, bet katru dienu, gan saulē, gan lietū, gan
labās, gan sliktās dienās, gan priekos, gan
bēdās, gan spēkā, gan nespēkā... Mana tēta
ticība visredzamāk izpaužas darbos un tie,
manuprāt, beigsies, tikai tad, kad Dievs viņu
ņems pie Sevis mūžībā. Redzot sev blakus
tādu ticību, arī es mācos sevi nelikt pasaules
centrā, mācos kalpot ne tikai ar vārdiem, bet
arī ar darbiem, kas, ņemot vērā manu
raksturu, ir ļoti grūti.
Meita Gundega Gulbe: Reiz rudenī mēs ar
tēti grābām lapas. Grābeklis nesatver pilnīgi
visas lapas, dažas izmūk starp grābekļa
zariem, izraibinot zālāju. Salīdzinot ar
absolūto nogrābto vairākumu, atstātās lapas
ir nieks, tāpēc nav vērts kavēties. Turklāt īsa šī
grābšana nesolās būt – dārzs ir plašs, un
rokas arī jau pagurušas. Tā lietas redzēju es.
Bet tur, kur ātri un nesūdzoties ar grābekli
pāri gāja mans tētis, zālē nepalika neviena
pat vismazākā lapiņa. Kad ieraudzīju tēta
grābumu, tas uz visiem laikiem izmainīja

manu attieksmi pret labi padarītu darbu.
Savā ziņā mana tēta skrupulozo pieeju
darbam var salīdzināt ar Debesu Tēta darbu
pie manas sirds un manas dzīves, lai no
nekārtības un gružiem darinātu vērtīgu
trauku.
Mans tētis vienmēr ir uzticams manu lūgumu
īstenotājs. Esmu simtiem reižu bijusi
pateicīga, iepriecināta un arī izbrīnīta – mans
aizņemtais, skrienošais tētis ir atcerējies
manu sīko lūgumu, atradis laiku un padomu,
lai to izpildītu! Liels paldies, tēti, ka neviens
mans lūgums nav bijis tev par sīku, lai to
atcerētos, un nav bijis par grūtu, lai manis
dēļ papūlētos! Tas jau laikam tētim dots no
Dieva, jo mans Debesu Tētis dara tāpat.
Tētis ļoti cenšas vērtēt dzīves situācijas un
cilvēkus Dieva Vārda gaismā. Lai gan bieži
gadās saskaisties par kādām lietām, kuras ir
notikušas nepareizā veidā, tad tomēr mans

tētis norimstas, atsauc atmiņā Rakstu vietas
un spēj skatīt notikušo jau caur Dieva
prizmu. Caur šādu notikumu analīzi es esmu
iepazinusi vienlaikus gan tēta cilvēcisko
dzīves skatījumu, gan tēta dievišķo dzīves
skatījumu un redzējusi, kā Dieva Vārds manā
tētī ir dzīvs, darbīgs un pārveidojošs. Dieva
spēkā un Garā tētim ir izdevies piedot arī
lielus pāridarījumus, parādot pazemību.

būtu mazs bērns, vai sirmgalvis. Tētis
vispirms padomās par visiem citiem un tikai
tad pats par sevi. Viņš nekad nesūdzas,
arī tad, ja viņam ir ļoti slikti.

Dēls Mārtiņš Kleins: “Ticība bez darbiem ir
nedzīva,” – tētis šo Bībeles un kristīgās
dzīves atziņu ņem vērā ļoti nopietni. Tēta
ticība ir ļoti praktiska, redzama un dzīva. Tā ir
kalpošana savam tuvākajam – sievai,
bērniem, draudzes cilvēkiem, kaimiņiem un
katram kaut nejauši sastaptam cilvēkam.
Debesu Tēva rūpes par saviem bērniem
esmu piedzīvojis pavisam praktiski caur tēta
kalpošanu ģimenei. Tētis ir draudzīgs un
izturas ar lielu pietāti pret cilvēkiem – vai tas

Meita Liene Kleina-Brūvere: Manu tēti
raksturo ne tikai lūgšanas, bet arī stipra
kalpošana draudzei. Tētis ļoti daudz palīdz
cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams, ļoti
rūpējas par ģimeni. Es to redzu reāli dzīvē,
nevis tikai dzirdu tēta lūgšanās. Reāli
izdzīvota ticība kopā ar lūgšanām ir stipra
liecība par Dievu. Esmu pateicīga tētim,
ka viņš lūdz ļoti skaidri tā, ka es visu dzirdu.
Paldies tētim – es viņu ļoti mīlu!

Viena pavisam nesena epizode, kas mani
uzrunāja: man jāsteidzas uz vilcienu, bet
mans tētis vēl paspēj aizskriet uz dārzu,
lai saplūktu skaistākos ziedus, ko man
aizvest savai mīļotajai sievai.

Sagatavoja Silva Atvara

Ekspresintervija: Jūsuprāt, kāda ir tēva loma bērna attiecību ar Dievu veicināšanā?
Kārlis Baštiks, trīs bērnu (Filips – 6, Avija – 5, Lūkass – 1) tētis no
Jūrmalciema draudzes
Tēvam ir svarīgi būt klāt un
vadīt. Tēvam kā ģimenes galvai
jāuzņemas iniciatīva, nosakot
ģimenes virzienu un vadot uz
to. Virziens iekļauj dažādus
jautājumus: Kāds ir mūsu
skatījums uz Dievu? Kā to
iemācīt bērniem? Kā varam
pagodināt Dievu kopīgi un
katrs atsevišķi ar savām
īpašajām dāvanām? Kā tiek
ievērota disciplīna? Kā
pavadām laiku kopā? Šie un
citi jautājumi jau no paša sākuma bērniem māca to, kāds ir Dievs.
Mēs cenšamies pārrunāt dienas notikumus, mudinām piedot un
lūdzam piedošanu, kā arī pārrunājam, ko Bībele saka par
piedzīvoto. Tad lūdzam Dievu, un bērni mācās visu uzticēt Viņam.
Kopīgi lasām Dieva Vārdu – vairākas reizes lasot galvenos Bībeles
stāstus un pārrunājot ar bērniem, ko tie māca, kā tie norāda uz
Jēzu, lūdzot par saprasto. Jāatzīst, ka ar trešā bērna piedzimšanu
es vairāk apzinos, cik svarīgi ir garīgi vadīt savu ģimeni, jo redzu
gan pozitīvos rezultātus, gan negatīvās sekas, kas radušās, man
neesot uzdevumu augstumos. Bībelē rakstītais ir patiesība: “Māci
savam bērnam viņa ceļu, no tā viņš neatstājas arī tad, kad viņš jau
vecs kļuvis.” (Sakāmvārdi 22:6) Šo atbildību nevajag uzgrūst ne
mācītājam, ne skolotājam. To Dievs ir vispirms uzticējis tēvam, lai
bērni mācītos tuvoties Dievam.
Artis Vastlāvis, trīs bērnu (Dārta – 9,
Jurģis – 7, Elīza – 4) tētis no Rīgas
Āgenskalna draudzes
Ja tēvs saviem bērniem ir autoritāte, viņa
ietekme un loma ir nozīmīga visos
jautājumos. Viņš vai nu veicina vai
neveicina bērna attiecības ar Dievu. Tēvam
ir svarīgi ar savu paraugu veidot izpratni
par attiecībām starp vecākiem, starp
vecākiem un bērniem, starp citiem
ģimenes locekļiem un tāpat arī starp
cilvēku un Dievu. Attiecības ar Dievu pēc

būtības neatšķiras no attiecībām ar tuvu cilvēku. Attiecības nav
skaitļos izsakāms lielums, tomēr 50/50 ir veselīga proporcija katras
puses ieguldījumam. Tāpēc nedrīkst tēva lomu nenovērtēt, bet
nedrīkst arī pārvērtēt. Katrā ģimenē un katrā jomā tēva loma
atšķiras. Attiecībās ar Dievu tā ir klātbūtne – sarunās, lūgšanās,
ieklausīšanās, Bībeles lasīšanā un centienos notiekošo ieraudzīt ne
tikai no sava skatupunkta. Mēs, tēvi, vienmēr būsim paraugi saviem
bērniem – kādās jomās labāki, citās – sliktāki. No mums ir atkarīgs,
kurās jomās būsim labi paraugi, – nepārvērtējot sevi un
nepazeminot citus.
Mēs ar bērniem katru vakaru pirms gulētiešanas cenšamies
pārrunāt aizvadīto dienu, ko Dievs mums ir darījis – katrs nosaucam
vienu lietu, kas bijusi laba un ne tik laba. Sarunas palīdz apzināties
un pamanīt labās lietas, ar kurām Dievs mūs svētī, kā arī nākotnē
labot sliktās lietas, kuras pašiem nepatīk.
Laimnesis Pauliņš, četru bērnu
(Gabriels – 17, Elija – 15,
Mihaels – 12, Elizabete – 10) tētis
no Cēsu draudzes
Bērni mācās no vecākiem,
pamatā vērojot viņu darbus,
nevis klausoties viņu vārdos.
Atceros no savas bērnības, ka
vēroju savu tēti viņa darbos, ne
vārdos, pats pēc tam izdarot
secinājumus par to, kas man no
tā der, kas – nē. Apzinos, ka mani bērni dara tāpat. Tādēļ bērnu
attiecības ar Dievu varu ietekmēt ar savu piemēru un necenšoties
izlikties par to, kas es neesmu, jo viņi mani lasa kā atvērtu grāmatu.
Svarīgi ir būt patiesam. Es uzticu bērnus Dievam, jo ne jau tas, kāds
esmu es, bet gan tas, kāds ir Dievs, veido manu bērnu garīgo dzīvi.
Ģimenē cenšamies vakaros kopīgi lasīt Bībeli. Jāatzīst, ka tas ne
vienmēr izdodas regulāri, bet priecājamies par tiem brīžiem, kad
izdodas. Šobrīd lasām Psalmu grāmatu. Katrs tiek aicināts lasīt
vienu psalmu, tad, ja bērniem ir radušies jautājumi, cenšos uz tiem
atbildēt. Ja jautājumu nav, es nemēdzu mākslīgi vedināt uz
diskusiju. Vēl kopīgi lasām pārdomas no grāmatas “365 dienas x
TU”. Vakaros, pirms miega, atvadoties no katra bērna, jau kopš viņu
dzimšanas skaitām lūgšanu, ko atradu kādā vecā dziesmu grāmatā:
“Beigusies ir dieniņa, jāiet man ir dusiņā, sargā mani, labais Jēzu,
bērnu draugs, lai man uznāk miedziņš jauks. Āmen!”
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“Cerību planēta”– jau 10 gadus
bērniem, bet jo īpaši
tiem, kam lielākoties
nākas uzturēties istabā.
Ļoti aizkustinoša izvēr
tās divu ratiņkrēsla
puišu tikšana Pelču
kalnā, protams, ar
sargeņģeļu palīdzību.
Visticamāk, ka, atcero
ties šo notikumu, vēl
tagad kādam saskrien
asaras acīs.

Jau desmito gadu Pelčos satikās bērni un
jaunieši ar īpašajām vajadzībām, viņu
sargeņģeļi, skolotāji un citi palīgi, lai
kopīgi pavadītu iedvesmojošu nedēļu.
Atkalredzēšanās prieks, kas izstaroja no
nometnes dalībniekiem, jau pirmajās stun
dās bija aplipinājis teju visus, no mazā
kajiem līdz sirmajiem. Nometnē kopumā
piedalījās 120 cilvēku. Pateicamies visiem
ziedotājiem no Amerikas un Latvijas
baptistu draudzēm par atbalstu nometnei!
Gandrīz katru dienu nometnē viesojās īpaši
ciemiņi, lai pastāstītu savu stāstu,
uzmundrinātu, vienkārši iepriecinātu kaut vai
ar šokolādi. Ļoti sirsnīga izvērtās pēcpusdie
na ar mūsu valsts prezidentu Raimondu
Vējoni un viņa kundzi Ivetu. Viesi piedalījās
gan radošajās darbnīcās, gan vakara
pasākumā ar uzrunu, fotografēšanās un
autogrāfu sērijā un pat mazā pārgājienā,
kopīgi meklējot apslēptos dārgumus.
Bagātu iespaidu pilna bija diena Ventspilī:
sākumā izbrauciens ar kuģīti, tad tikšanās ar
motociklistiem no apvienības “Dieva suņi” un
viņu braucamrīkiem, pusdienas pils dārzā,
muzeja apmeklējums un nesteidzīgā
vakarēšana Pelčos – draudzēšanās, sarunas,
sports un dziesmas.
Ļoti īpašs viesis nometnē bija puisis ratiņ
krēslā, kurš ikdienā nodarbojas ar gleznoša

Pēdējā nometnes
vakarā daudzi varēja
parādīt savus mazos un
lielos talantus, arī dalīties ar “Cerību
planētas” iespaidiem – kāda bija pirmā
piedalīšanās, kā dalībnieki un palīgi jūtas, jau
vairākkārt piedaloties nometnē.

Noslēgumā dalībnieki laiž gaisā pasta baložus un
gaisa balonus ar saviem sapņiem

nu, – Mareks Odumiņš. Mareks pastāstīja
gan savu dzīvesstāstu par kustību zaudēša
nu nelaimes gadījumā, gan par ticību Jēzum
kā savam labākajam draugam un lielākajam
atbalstam. Viņš arī demonstrēja gleznošanu,
turot otu mutē.
Īpašo bērnu un jauniešu “zvaigžņu stunda”
noteikti bija modes skate, kurā dalībnieki
interesantos un krāšņos kostīmos burtiski
peldēja skatītāju aplausos un dārdošajās
ovācijās.
Daudziem nometnes dalībniekiem atmiņā
paliks vēlais pārgājiena vakars un
ugunskurs. Laikam jau ugunskurs vasaras
vakarā ir un būs kaut kas īpašs visiem

“Cerību planētai” piemīt pozitīvi lipīgs gars
un noskaņojums. Varbūt lipīga ir nometnes
pamatideja, ka šeit mēs esam visi kopā, lai
gan dotu, gan saņemtu. Došana un ņemšana
“Cerību planētā” ir abpusējs un nepārtraukts
notikums – neviens te nav tikai devējs vai
tikai ņēmējs. Vispirms mūs apdāvina mūsu
Kungs Jēzus, un tad mēs visi varam gan dot,
gan ņemt ar atvērtām sirdīm.
Sandra Vadone
Mežgalciema draudze

Timoteja skolas vasaras nometne

draudzes, vadot Bibliodrāmu. Mēs
pētījām un iedziļinājāmies notikumā,
kas aprakstīts Jāņa evaņģēlija
4. nodaļā, – Jēzus pie akas satiekas ar
samarieti. Izzināšanas process notika
gan caur teksta analīzi un jautājumu
uzdošanu, gan iejušanos lomās,
iztēlojoties nedēļu pirms šī notikuma
(kā izrādās, svētdienskolotājām ir labas
aktierdotības!). Visas dienas garumā ne
tikai vairāk iepazinām Dievu, bet arī
izjutām un domājām līdzi, ko Jēzus
māca šajā situācijā un kā tas notiek
šodien.

BPI Timoteja skolas dalībnieki
mācību gada laikā ik mēnesi tiekas
klātienes nodarbībās, bet vasarā –
četru dienu nometnē.
Atvaļinājuma pirmajā dienā es devos uz
Rīgu, lai “Dubultmuižā”, Kleistos, satiktu
un būtu kopā ar mīļajām Timoteja
skolas māsām un pasniedzējām.
Pirmdienas vakarā ar prieku sev patei
cu, ka atvaļinājums ir iesācies ļoti labi.
Nometnē piedalījāmies desmit studen
tes, kuras esam no dažādām Latvijas
vietām. Nometne bija gan kā mācības,
gan atpūta. Katra dalībniece ieradās ar
sagatavotu mājas darbu – svētdiensko
las nodarbību, kuru jānovada visām
nometnes dalībniecēm. Pēc piedalīša
nās deviņās dažādās nodarbībās un
savas nodarbības novadīšanas es
sapratu, ka esam radošas skolotājas,
kuras mīl Dievu un uzticēto kalpošanu.
Īpašs laiks bija kopā ar pasniedzēju
Līvu Fokroti. Viņa skaidroja, kas ir
teoloģija un ko Jēzus saka par sevi
Jāņa evaņģēlijā. Tā kā mūsu grupā ir
sievietes ne tikai no baptistu draudzēm,
bet arī citām konfesijām, bija interesanti
redzēt, kā katrā konfesijā atšķiras
doktrīnas, un saprast, ka ir kļūdaini tās
padarīt par dogmām vai viedokli – par
doktrīnu. Pāri visam Dievs skata cilvēka
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sirdi, nevis pareizos darbus, kurus paveikt var arī
ķeksītim un bez dziļākas izpratnes.
Vienā no nometnes vakariem pavadījām īpašu laiku,
pielūdzot un slavējot Dievu, dziedot dziesmas, daloties
savos priekos un grūtībās un viena par otru aizlūdzot.
Pielūgsmē mūs vadīja Kristīne Rubene un Elīna
Mikijanska no Rīgas Mateja draudzes. Nemanot pagāja
dažas stundas, kas mani iedrošināja un ļāva piedzīvot
īpašo mīlestību, kas valda Dieva bērnu vidū.
Kaut ko jaunu un nezināmu piedzīvojām, kad pie mums
viesojās Astra Dannenfelte no Rīgas Pirmās metodistu

Kopā pavadītais laiks bija patiešām
lielisks – kopīgas maltītes, klusais laiks,
pirts, stāstu vakars ar izdomātiem un
reāliem dzīves stāstiem, svinības ar
ugunskura zupu, pastaigas lietū un
nometnes noslēgums, kopīgi baudot
Svēto Vakarēdienu.
Es ne mirkli neesmu šaubījusies par
izvēli mācīties BPI Timoteja skolā.
Mācības paver daudz plašāku skatu uz
apkārt notiekošo un parāda, ka nav tikai
divu kategoriju: melns un balts. Dievs ir
ļoti daudzveidīgs, un mūsu uzdevums ir
to parādīt bērniem.
Aija Šķerberga
Jelgavas draudzes
Svētdienskolas vadītāja

Nometne meitenēm “SOFT”
Šovasar LBDS Sieviešu kalpošanas apvie
nība rīkoja otro nometni meitenēm “SOFT”,
kas norisinājās no 21. līdz 23. jūlijam
Lēdmanē. Nometnē piedalījās 35 meitenes
vecumā no 14 līdz 20 gadiem – no dažā
dām Latvijas pilsētām un arī no ārzemēm.
Jau pirmajā nometnes dienā piedzīvojām
Dieva žēlastību, kas iedrošināja meitenes
vienoties lūgšanā un redzēt, kā Dievs
darbojas. Aismas Pauniņas lekcija lika domāt
par sava skaistuma kopšanu, un Marikas
Bērtules lekcija veicināja pārdomas par
zīmēm, ko ikdienā redzam un lietojam.
Liecības un dzīvesstāstus līdzdalīja Aija
Grīnberga, Lilita Padžus-Tīsa un Linda Lapsa,
bet svētdienas svētbrīdī dalībnieces uzrunāja
sludinātājs Uģis Pallo.
Meitenes izpaudās radošajās darbnīcās –
mālu, nagu dizaina, mezglošanas,
tamborēšanas un našķu gatavošanā, bet
brīvajā laikā izstaigāja baskāju un ziedu taku.
Protams, neizpalika arī vakars pie ugunskura
ar slavas dziesmu dziedāšanu Tam Kungam
un mielošanos ar pašu gatavotiem našķiem.

“SOFT” dalībnieces un viesi

Nometni caurvija tēma par ziediem – par to,
cik katru no mums Dievs ir radījis īpašu un kā
Viņš par mums rūpējas. Mazo grupu laikā
meitenēm bija iespēja iepazīties ar Annas
Sakses “Pasakām par ziediem” un iesaistīties
diskusijā, lai meklētu to, ko Dieva Vārds saka
par atziņām, kas attēlotas pasakās. Diskusiju
laikā bija ļoti iedrošinoši dzirdēt, ko meitenes
bija pamanījušas tekstos. Nometnes
noslēgumā meitenes attēloja savas

pārdomas īsos uzvedumos, kā arī baudīja
našķu darbnīcā pagatavoto kūku.
Šajās dienās meitenes ieguva jaunas
draudzenes, tika rosinātas uz vērtīgām
pārdomām un piedzīvoja brīnišķīgu atpūtas
un piedzīvojumu laiku. Liels paldies ikvienam,
kas atbalstīja nometni ar ziedojumu un lūdza
par to!
Ingūna Balode
Mazsalacas draudze

Dziedi līdz’: “Cik liels ir mūsu Dievs!”
Sestdienas vakarā lielkoncertu vadīja komponists Ēriks Ešenvalds.
Kopā ar baptistu draudžu apvienoto kori koncertā piedalījās arī
mūzikas skolu jauniešu simfoniskais orķestris. Koncerta programma
bija daudzveidīga: Raimonda Paula dziesmas, tautasdziesmas,
Renāra Kaupera “Mana dziesma”, Ē. Ešenvalda dziesmas
(“Kas Viņš?”, “Pie Tava krusta”, “Mēs dziedāsim par Dievu”),
viņa sacerētā pasaules koru olimpiādes himna (“My Song”) un citas.
Jaunās novada mākslinieces Enija Valdmane un Baiba Kadaģe
dziedāja Ē. Ešenvalda dziesmu “Bērna prieks”.
Ekumēniskais dievkalpojums

Ar dziesmām Dievam vairāki simti mūsu draudžu dziedātāju un
mūziķu pulcējās Priekulē, lai no 11. līdz 13. augustam svinētu
LBDS Muzikālās kalpošanas apvienības 4. Mūzikas festivālu.
Svētkos piedalījās draudžu kori, ansambļi, Priekules novada
jauniešu simfoniskais orķestris un “Fusion” koris, pielūgsmes
grupas un solisti. Priekules Mūzikas festivāla ideja ir priekulnieka,
komponista Ērika Ešenvalda izsapņota un izlolota. Plašāks
atskats uz notikumu: www.lbds.lv.
Piektdien Mūzikas festivālu ieskandināja jauniešu koncerts “Mana
sirds lai dzied!”, kurā piedalījās Rīgas Mateja draudzes pielūgsmes
grupa Māra Titova un Elitas Tīsas vadībā, Liepājas Pāvila draudzes
pielūgsmes grupa Ingas un Jāņa Straumju vadībā, apvienība PIECI-O,
koncertapvienība Miegs (Matīss Pavītols, Roberts Dinters un Jānis
Straume), kā arī apvienotais “Fusion” koris – jaunieši no Rīgas,
Liepājas un Grobiņas.
Sestdien notika tradicionālais Priekules novada Ikara svētku gājiens
“Par prieku sev, par prieku tev” ar dažādu novada iestāžu, organizāci
ju, interešu kopu piedalīšanos. Gājienā piedalījās arī Mūzikas festivāla
kori, ar dziesmām nesot Kristus vēsti. Festivāla koru maratonā
piedalījās Mateja draudzes koris, Priekules draudzes koris, “Fusion”
Mateja koris, apvienotais Rīgas Golgātas un Limbažu draudzes koris,
apvienotais Jelgavas, Tukuma un Bauskas koris. Maratonkoncerti tika
pamanīti – cilvēki iznāca no veikaliem, kādas mašīnas apstājās, tika
atvērti logi. Priekules slimnīcas dārzā kori dziedāja Ilglaicīgās sociālās
aprūpes un rehabilitācijas centra klientiem un darbiniekiem. Cilvēki,
kas spēja, iznāca laukā uz slimnīcas balkona klausīties, sēdošie tika
izstumti ārā, bija atvērti logi, lai arī ilgstoši uz gultas guļošie varētu
dzirdēt Evaņģēliju dziesmās.

Kā atzīst Ēriks Ešenvalds: “Priekules Mūzikas festivāls ir ne tikai
Latvijas baptistu dziedātāju saimes svētki. Ar šiem muzikālajiem
svētkiem mēs nesam Kristus vēsti, kopjam patriotisma jūtas un
klausītājus rosinām vērties uz dvēseliskām un ētiskām vērtībām,
vest novada ļaudis tuvāk gaismai, Kristus un līdzcilvēku mīlestībai.”
Komponists apliecināja piederību ne tikai novadam, bet arī ģimenei,
uz skatuves aicinot savu māsu Annu un brāli Gintu. Māsas duets ar
Daumantu Kalniņu un brāļa ģitārspēle dziesmā “Dūdieviņš”
klātesošajos raisīja siltas jūtas. Noslēgumā Ē. Ešenvalda “Dvēseles
dziesma” skāra daudzu dvēseles stīgas, liekot publikai celties kājās
un pievienoties dziesmai.
Svētdien Mūzikas festivāls noslēdzās ar ekumēnisku svētku dievkal
pojumu Priekules hallē, kurā piedalījās baptistu draudžu apvienotais
koris, solisti, mūziķi, komponists Ē. Ešenvalds, Priekules novada
domes priekšsēdētāja Vija Jablonska, kā arī Priekules mācītāji –
Mārcis Zīverts no baptistu draudzes, Andrejs Kosteļeba no
Vasarsvētku draudzes un Līvija Baltrušaite-Karzone no adventistu
draudzes. Svētrunā mācītājs M. Zīverts uzsvēra, ka dziesmas, Dieva
Vārds, sarunas un sveicieni festivālā aizsniedz un uzrunā Priekules
novada iedzīvotāju sirdis. Noslēguma dziesmā “Cik liels ir mūsu
Dievs” dziedātāji un klausītāji sadevās rokās, tās paceļot, gūstot
neaprakstāmas emocijas Dieva kopīgā slavēšanā. Dievkalpojuma
laikā bērniem stadionā kalpoja vairāku draudžu pārstāvji ar “Svētki
tavā pilsētā” piepūšamajām atrakcijām un velokartiem.
Mēs ticam un ceram, ka festivāls ir aizsniedzis daudzu sirdis un
dvēseles, aicinot cilvēkus tuvāk Dievam. Pateicamies visiem
organizētājiem, dalībniekiem, aizlūdzējiem, Priekules novada domei,
Ē. Ešenvaldam par šo prieka un Dieva klātbūtnes piedzīvojumu.
Kristīne Jaunzeme, Priekules baptistu draudze
Katrīna Bumbiere, Ventspils kora dziedātāja
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Lielie Jāņi 2017
Arī šogad “Lielo Jāņu” klasika – milzu zupas
katls – pulcēja izsalkušos, sporta spēles
uzturēja azartisku sacensību garu, savukārt
spēcīgākie nometnes dalībnieki, velkot auto
un cilājot smagumus, cīnījās par titulu
“Lielais Jānis”. Festivāla īpašie viesi – grupa
“My Radiant You” – īpaši sirsnīgā koncertā
piepulcēja klausītājiem pilnu “Ganību” šķūni.

Jau trešo gadu Jāņu laikā nometņu centrs
“Ganības” kļuva par mājvietu festivālam
“LIELIE JĀŅI”.
Šogad festivāls pulcēja aptuveni 400
dalībnieku, arī jauniešus no Oklahomas
Baptistu draudžu savienības studentu
misijas organizācijas “GoStudent”.
Ar smaidu sejā rūpējoties gan par kārtību
nometņu vietā, gan par festivāla
programmas dažādību, viņi bija lielisks
palīgs “Lielo Jāņu” organizatoru komandai.
Trīs dienās programma bija bagāta – kamēr
pieaugušie meistarklasēs mācījās dažādus
kafijas pagatavošanas “knifiņus”, uzzināja
veselīga uztura noslēpumus, iedvesmojās,
lai dotos piedzīvojumos, kā arī mēģināja
izprast atšķirību starp “normālu” un lielisku
dizainu, bērni līdz sirds patikai iztrakojās

Vēl tik daudz interesanta varēja piedzīvot šī
gada festivālā – visu nemaz nevar uzskaitīt!
Festivāla īpašie viesi – grupa “My Radiant You”

gumijas atrakcijās, cīnījās ar klauna
dāvinātiem balonu zobeniem un trenēja
pirkstu veiklību rokdarbu darbnīcā. Pat
mazuļiem šajās dienās garlaikoties nevaja
dzēja – par to rūpējās Bēbīšu skoliņas
nodarbībās.

Ja ne reizi neesi piedalījies “Lielajos Jāņos”,
tad ieplāno jau šogad, ka 2018. gada
festivālā, kas notiks no 22. līdz 24. jūnijam,
piedalīsies arī Tu!
Festivāla “Lielie Jāņi” komanda

Vīri kā lauvas – BPI DRAFTS
BPI DRAFTS nometnes arī šovasar bija pilnas ar emocijām, fizis
kiem un garīgiem izaicinājumiem. BPI DRAFTS mērķis ir nemai
nīgs – rekrutēt puišus vecumā no 13 līdz 19 gadiem, lai palīdzētu
viņiem kļūt par uzticamiem Kristus sekotājiem, kas saprot Dieva
aicinājumu un kalpo draudzē. Tā arī ir vide, kurā mēs varam
pamanīt un apmācīt topošos vadītājus. Tādēļ BPI DRAFTS notiek
vairākos līmeņos – katrā līmenī puišu atbildība pieaug.
Šogad 1. līmeņa nometne notika jūnija beigās nometņu vietā
“Ganības”, Užavā, kas ir kļuvusi par BPI DRAFTS bāzi vasarā.
Nometnē piedalījās 34 puiši no dažādām Latvijas draudzēm un
pilsētām. Ir prieks par tik lielu dalībnieku skaitu, kas apliecina, ka
mūsu draudzēs cilvēki un vadītāji tic nometnes idejai un uzskata to
par labu iespēju sagatavot jauno paaudzi. BPI DRAFTS nometnes
atzinīgi novērtē ne tikai baptistu draudzes, bet arī citu konfesiju
pārstāvji, kas sūta savu draudžu jauniešus uz nometnēm. Priecē, ka
uz BPI DRAFTS brauc arī jaunieši, kas vēl nav kristieši, bet kuru
vecāki vēlas, lai puiši iepazīstas ar kristīgām vērtībām, veicot
vīrišķīgus uzdevumus un aktivitātes.
BPI DRAFTS formātu nav mainījis: ar dažādiem pietiekami izaicino
šiem uzdevumiem mācām puišiem kristietības pamatus. Var tikai ar
sajūsmu vērot, cik puiši ir atvērti, gatavi mācīties un mainīties. Vienā
no vakariem pie ugunskura vairāki puiši visu pārējo priekšā aplieci
nāja, ka vēlas sekot Jēzum. Nometnes beigās dalībnieki izvērtēja
sevi un nosprauda mērķus vienam gadam. Vislabāk par to, ko Dievs
ir darījis šajā nometnē, var pateikt tie, kas gaida viņus mājās, – vecā
ki un draudžu vadītāji. Prieks saņemt vēstules un telefonu zvanus
par to, cik ļoti dēls vai puisis ir mainījies. Kādas draudzes priekš
nieks atzina, ka puisis, atbraucot mājās, sācis uzvesties daudz vīriš
ķīgāk un palicis nopietnāks. Kāds cits puisis sācis regulāri lasīt Bībeli
un nolēmis regulāri apmeklēt draudzi. Šādas liecības mūs iedrošina,
ka ir jāturpina strādāt ar jauniešiem šādā formātā. To ir svarīgi darīt
arī tāpēc, ka BPI DRAFTS nometnēs daļa puišu aug bez tēviem.
Augusta sākumā organizējām 2. un 3. līmeņa nometni. Uz 3. līmeņa
nometni atbrauca 6 puiši, kas tika sagatavoti tam, lai būtu kapteiņi –
komandu vadītāji. Par šiem puišiem šaubu vairs nav – viņi ir ar
iniciatīvu, atbildības sajūtu un vēlmi vadīt. Divas dienas mācījāmies,
kā vadīt sevi, sagatavot svētrunu, vadīt komandu un vadīt kalpošanu
(projektu). Tad komandu vadītājiem pievienojās BPI DRAFTS 2.
līmeņa 22 dalībnieki, kuri tika sadalīti komandās. Divu dienu garumā
notika komandu saliedēšana, tad visi devāmies misijā. Šogad misija
notika Limbažos, sadarbībā ar Limbažu baptistu draudzi un
sludinātāju Mārtiņu Anševicu, kurš pats reiz piedalījās BPI DRAFTS
nometnēs.
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1. līmeņa BPI DRAFTS puiši darbībā

Komandām tika doti vairāki uzdevumi: jāizplāno dienas grafiks un
budžets, jākalpo vietējiem iedzīvotājiem un jāsludina Evaņģēlijs.
Katru rītu un vakaru svētbrīdi vadīja kapteiņi. Viņiem bija jāsagatavo
10 minūšu svētruna. Kapteiņi šo uzdevumu uztvēra ļoti nopietni un
centīgi gatavojās. Protams, neizpalika arī satraukums.
Pēdējā vakarā komandas uzaicināja vietējos jauniešus uz vakara
pasākumu Limbažu draudzes pagalmā, kurā spēlēja spēles,
draudzējās un sludināja Evaņģēliju. Visi jutāmies kā ieguvēji,
jo misija šajā pilsētā bija lieliska kalpošanas, vadīšanas,
sludināšanas un evaņģelizācijas pieredze.
Vasara ir galā, bet BPI DRAFTS nebeidzas. Esam uzsākuši
mentoringa programmu: aktīvākajiem BPI DRAFTS dalībniekiem
piedāvāsim aktivitātes visa gada garumā, lai uzturētu kontaktu un
turpinātu viņus mācekļot. Ziemā notiks BPI DRAFTS “Mobilizācija”,
un tad jau atkal būs vasara!
Mums ir liels prieks, ka BPI DRAFTS nometni augusta beigās rīkos
mūsu draugi Čehijā. BPI DRAFTS 1. līmeņa nometnē piedalījās viesi
no Baltkrievijas, kuri vēlas rīkot līdzīgas nometnes savā valstī. Tas,
protams, ir liels gods, ka par šo ideju ir starptautiska interese.
BPI DRAFTS nebūtu iespējams bez lieliskas komandas. Esmu
pateicīgs Dievam par komandu, kas ziedo savu laiku, lai kalpotu un
nodotu tālāk savu pieredzi mūsu jauniešiem. Paldies viņiem par to!
Paldies visām draudzēm, kas tic BPI DRAFTS idejai un sūta puišus
uz nometnēm! Paldies visiem, kas finansiāli mūs atbalsta, – jūsu
atbalsts ļauj samazināt nometņu dalības maksu. Lai Dievs dod, ka
mūsu draudzēs turpina augt jauni, stipri vīri!
Kaspars Šterns
BPI DRAFTS vadītājs

“Jā” kalpošanai
ka varu atbalstīt vecākās māsas un iedvesmot
kalpošanā iesaistīties jaunākas māsas.

Agnese Megne jau gandrīz gadu izdzī
vo īstu māceklības skolu LBDS Sievie
šu kalpošanas apvienībā (SKA) –
iedziļinoties 25 gadu laikā paveiktajā
darbā, viesojoties draudzēs, lai iepazī
tos un uzklausītu sieviešu vajadzības
un ilgas, kopā lūgtu un ikdienā
mācītos no Līvijas Godiņas personīgā
piemēra. 2017. gada 4. novembrī, ja
Dievs tā lems un māsas ievēlēs,
Agnese kļūs par SKA jauno vadītāju.

Interesanti, ka Līvija Godiņa kalpošanu uzsāka tieši
tādā vecumā, kādā šobrīd esmu es – jauna un pilna
idejām! Biju patīkami pārsteigta, kad reiz prezentēju
savas idejas Līvijai, kura pazemīgi atzina, ka arī
1999. gadā rīkojusi semināru par tādu pašu tēmu.
Tas liek domāt, ka saturs nemainās – Bībele ir tā
pati toreiz, tagad un pirms 2000 gadiem, bet
mainās pasniegšanas veids. Jaunāka paaudze
izmanto datoru un interneta vides priekšrocības,
tāpēc arī es un SKA aktīvāk izmantošu šīs iespējas.

Kas mūsdienās jaunai sievietei liek
izdarīt izvēli par labu kalpošanai?
Labs jautājums! Kad Līvija pirmo reizi
mani uzrunāja, manā dzīvē viens nozī
mīgs cēliens bija noslēdzies un es meklē
ju savu profesionālo vietu un aicinājumu.
Līvijas trausli un maigi izteiktajam piedā
vājumam, teicu kategorisku “nē”, jo biju
izvirzījusi pilnīgi citu mērķi, kuru izmisīgi
centos realizēt. Un es noteikti negribēju
vairs būt vadītāja, jo 16 gadus vadīju lielu
nevalstisku organizāciju un ļoti labi apzi
nājos, kādu atbildību un darba apjomu
uz saviem pleciem iznes vadītājs. Manos
plānos noteikti nebija pilna laika kalpoša
na, turklāt vidē, kas, no malas skatoties,
man likās tik novecojusi... Un te nu es
esmu!
Kas notika? Kāpēc tik radikāli
pārdomāji?
Lai otrajam aicinājumam pateiktu “jā”,
bija jānotiek izmaiņām manā sirdī.
Kā smejoties saku, lai iegūtu augstāko
izglītību vajag 4 gadus, bet, lai izmainītu
sirdi, reizēm pietiek ar 2 nedēļām! Šķiet,
Dievam nebija laika gaidīt, jo viss notika
ļoti ātri – viens pārbaudījums pēc otra.
Vispirms tiku pārbaudīta ļoti cilvēcīgā
līmenī, piedzīvojot pārpratumu un nepa
tiesu apsūdzību, kas tik ļoti kārdināja
apvainoties un pārstāt kalpot! Tad sekoja
finansiāls pārbaudījums – manam vīram
Lietuvā uzbruka laupītāji, atņemot mašīnu
un pilnīgi visu, kas bija tajā. Pēc tam par
dzīvību Reanimācijas nodaļā trīs dienas
cīnījās mūsu dēls. Sātans varēja gavilēt,
jo es apvainojos uz Dievu, pārstāju Viņu
lūgt un pazaudēju vēsti par Dieva mīlestī
bu. Esmu pateicīga mūsu draudzes
mācītājam Edgaram Mažim un savai
lūgšanu māsai Ausmai, ar kuru regulāri
tikos un atklāti dalījos savās sajūtās.
Lūgšanas darīja brīnumus! Ļoti īpašā un
personīgā veidā attiecības ar Jēzu es
atjaunoju, iepazīstot Viņu pilnīgi citā
dziļumā. Viņš mani neapsūdzēja, bet ar
atvērtām rokām mani sagaidīja atpakaļ.
Jēzus mīlestība piepildīja manu sirdi,
radot vēlmi dot tālāk to labo, ko pati pie
dzīvoju. Šobrīd saprotu, ka tam visam
bija jānotiek, lai es pateiktu vispirms
Viņam un tad arī kalpošanai “jā”.
Viens no Taviem izaicinājumiem ir
apvienot SKA dažādu paaudžu
sievietes. Kā tas varētu notikt?
Mans priekšstats par SKA agrāk bija ļoti

Ja Tu nedarītu to, ko pašlaik dari, ko citu Tu
darītu?

Agnese Megne. Foto: Laura Šūlmeistere

virspusējs. Domāju, ka tā ir vecu kundzī
šu sadraudzība, kas nav saistīta ar mani.
Kad sirmās kundzes vairs nebija
abstrakta masa, bet konkrētas sievietes
ar savu dzīves pieredzi, vērtībām, pārdzī
vojumiem, ilgām, humoru, asarām,
patiesajām attiecībām ar Jēzu un ticības
spēku, manas acis atvērās. Es aptvēru,
cik milzīga vērtība ir šī paaudze, kas
mums būtu jāsaudzē un jālolo kā tāda
dārga pērle. Dievs mani ir ļoti svētījis,
dāvinot brīnišķīgus vecākus, kuri ieaudzi
nājuši cieņu pret vecākiem cilvēkiem.
Man ir ļoti tuvas attiecības ar mammīti,
un tas man palīdz veidot ciešas un
cieņpilnas attiecības gan ar Līviju, gan
citām manām septiņdesmitgadīgajām
draudzenēm, kā es viņas mīļi saucu.
“Ķēniņu meitu skola” (kalpošanas
nozare, kuru Agnese vada Āgenskalna
baptistu draudzē) ir lielisks piemērs tam,
kā Dieva žēlastībā kopā pulcējas dažādu
paaudžu sievietes. Jaunākās māsas var
daudz mācīties no vecākajām, tieši tāpat
kā vecākās – no jaunākajām. Nesen man
kāda 20 gadus veca māsa draudzīgi
aizrādīja, ka tik vecmodīgas prezentācijas
vairs neviens netaisa. Es sapratu, ka arī
man ir vajadzīgs jaunāku cilvēku atbalsts
un palīdzība. Ir tik brīnišķīgi, ja paaudzes
sanāk kopā un netiek dalīts, kurš tic vai
lūdz pareizāk! Mūsu draudze vienmēr
bijusi atvērta dažādām paaudzēm, un
tieši draudzes pasākumos un Bībeles
studiju grupās es esmu piedzīvojusi
paaudžu svētību.
Šobrīd saprotu, ka bieži ar savām idejām
un stratēģiskajiem plāniem esmu ļoti tālu
un atrauta no reālās situācijas, drau
dzēm, cilvēkiem. Tāpēc sāku viesoties
draudzēs, tikties ar cilvēkiem un uzklausīt
viņu vajadzības, jo visas stratēģijas ir tikai
vienam mērķim – par godu Dievam un
par svētību cilvēkiem! Pēc katra drau
dzes apmeklējuma es veicu korekcijas
savos kalpošanas plānos. Es priecājos,

Viena vēlme manā sirdī ir nemainīga – palīdzēt
cilvēkiem, viņus uzklausot un iedrošinot. Kad ar
dēlu bijām slimnīcā, runāju ar vairākiem izmisušiem
vecākiem, kuri ilgojās, lai kāds uzklausītu viņu
sāpes un jautājumus. Es varētu būt starpnieks starp
pacientiem un ārstu.
Kā Tevi atbalsta ģimene?
Ja nebūtu mana vīra Māra emocionālā un praktiskā
atbalsta, diez vai man būtu bijusi drosme pateikt
“jā” pilna laika kalpošanai. Viņš ir uzņēmies
atbildību par mūsu ģimeni. Arī bērni ir tādā vecumā,
kad vairs diennakts aprūpe nav vajadzīga, un viņi
neskumst, ja vakaros bieži kalpoju citiem un
neesmu mājās.
Ko man vajadzētu pajautāt, lai Tevi labāk
iepazītu?
“Lūdzu, iepazīstini ar sevi!” Tas ir viens no
grūtākajiem jautājumiem, kas veido mūsu identitāti.
Ierasts, ka cilvēki atbild, vispirms nosaucot savu
nodarbošanos, amatu, darbavietu un ģimenes
stāvokli. Kad aizgāju no darba, es jutos pilnībā
pazaudējusi sevi – savu lomu, statusu, piederību
kādai grupai. Tikai tad, kad man nebija vairs nekā,
sapratu, ka ir kaut kas nemainīgs un tā ir mūsu
piederība Kristum. Toreiz un tagad esmu Ķēniņa
meita, dārgi atpirkta ar Kristus asinīm, lai nestu tālāk
Evaņģēlija vēsti.
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Ārmisijas aktualitātes
Gruzija
No 31. jūlija līdz 13. augustam
uz Gruziju devās 12 cilvēku
komanda no Igaunijas,
Brazīlijas un Latvijas.
Kalpošana notika divās
Gruzijas pilsētās – Gori un
Tbilisi, Gruzijas galvaspilsētā.
Mēs rīkojām nometni
Krievijas-Gruzijas kara
bēgļu bērniem. Nometnē
piedalījās 45 bērni un
pusaudži. Mūsu komandas
dalībniekiem bija bažas par
saprašanos ar citā valodā
runājošiem bērniem no
atšķirīgas kultūras. Taču izrādījās, ka bažām nav pamata. Kopīgi stāstījām Bībeles stāstus, mācījāmies angļu valodu, nodarbojāmies ar
rokdarbiem, spēlējām spēles, dziedājām dziesmas un gājām rotaļās. Gandarījums ir par to, ka bērni ļoti priecājās par nometni un
parādīja nopietnu interesi par Evaņģēliju. Latviešu grupas vadītājam, BPI studentam Guntaram Lašauri šī ir pirmā misijas pieredze
Gruzijā. Šķiet, ka viņam tā nebūs pēdējā. Paldies visiem aizlūdzējiem un ziedotājiem!

Ungārija
Jau trešo gadu Ungārijas baptisti aicināja mūs atbalstīt
Evaņģēlija nešanu viņu valstī. Šovasar Pilišvorošvāras
jaundibinātā draudze rīkoja angļu valodas nometni bērniem,
kurā mācīja angļu valodu ar Evaņģēlija stāstu palīdzību. Par
piedzīvoto stāsta misijas brauciena dalībniece Tabita Balode:
“Misijas brauciens uz Ungāriju mums – Inetai Matisonei,
Baibai Kvederei un man – bija gan izaicinājums, gan labi
pavadīts laiks. Mēs vadījām bērnu Bībeles un angļu valodas
nometni Pilišvorošvārā, mazā pilsētiņā netālu no Budapeštas.
Brauciens bija ne tikai labs laiks ar cilvēkiem un attiecību
veidošanai, bet arī kā sava veida svētceļojums, kas mums
visām trijām noteikti izmainīja domāšanu un rīcību.”

“Mīlestība kurpju kastē”

KAI
Kurss
RO S
9.-14. oktobris

Ērgļos, Nometņu centrā “Ērgļa spārni“

90,- Eur
Pieteikšanās līdz

18.septembrim

Pieteikšanās kristina@kairoskurss.lv vai
29132325

www.kairoskurss.lv
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Līdz pat novembrim Latvijas pilsētas apceļos labdarības akcijas
“Zvaigzne austrumos” rīkotā fotoizstāde “Mīlestība kurpju kastē”,
sniedzot ieskatu dāvināšanas priekā, kas vieno cilvēkus no
dažādām valstīm
un kultūrām.
Baltijas valstu
iedzīvotāju
sarūpēto dāvaniņu
saņemšanas
prieku karadarbībā
cietušo bērnu
sejās fotogrāfijās
iemūžinājuši
fotogrāfi Andris
Sproģis
(Jordānijā) un Billijs Locs (Ēģiptē). Izstāde no 4.-10. septembrim
būs apskatāma Liepājā, no 11.-17. septembrim Talsos, no 18.-24.
septembrim Ventspilī, no 25. septembra līdz 1. oktobrim Rucavā, no
2.- 8. oktobrim Valmierā, no 16.-22. oktobrim Dobelē, no 30.
oktobra līdz 5. novembrim Jēkabpilī. Gala pieturvieta ceļojošajai
fotoizstādei būs novembrī Rīgā, kur tā priecēs apmeklētājus veselu
mēnesi. Ieeja visās izstādēs ir bez maksas. Vairāk par izstādi un tās
aktivitātēm iespējams uzzināt “Zvaigzne austrumos” Facebook un
Instagram profilos internetā. Izstāde ir ieskaņa ceturtajai dāvaniņu
vākšanas akcijai, kas sāksies 1. novembrī. Sākam gatavot kurpju
kastes!

Bībeles lasīšanas un
aizlūgšanu kalendārs

septembrim

Nedēļas Bībeles lasījums: Romiešiem 15:14-16:27

1

Pateiksimies Dievam, kuram pieder visa gudrība, par
iespējām mācīties visa mūža garumā. Lūgsim vadību un
spēku skolotājiem un tiem, kas sāk vai turpina mācības.
Zinību diena

2

Pateiksimies Dievam par baptistu kustības sākšanos
Latvijā pirms 157 gadiem. Lūgsim, lai mēs varam arī turp
māk būt uzticami Kristus līdzstrādnieki Viņa darbā Latvijā.
Baptistu kustības sākums Latvijā (1860)

3

Lūgsim par Rīgas “Pestīšanas Tempļa” draudzi: lai Dievs
dāvā draudzei ganu, lai Dievs iedrošina draudzi,
sagatavo un lieto to kalpošanai Maskavas ielas rajonā.
Lai Dieva mīlestība vieno draudzi, kā arī lai aug tās
mīlestība pret Misiones draudzes brāļiem un māsām.

Nedēļas Bībeles lasījums: 1. Tesaloniķiešiem 1:1-2:20

4

Lūgsim, lai Dievs vada un stiprina Baltijas Pastorālā
institūta studentus, jauno mācību un kalpošanas gadu
uzsākot. Pateiksimies par BPI iniciatīvu vadītājiem, lūgsim
par viņu attiecībām ar Kristu un kalpošanu cilvēkiem.
Baltijas Pastorālā institūta mācību gada sākums

5

Lūgsim par Zviedrijas apvienoto baznīcu ar
1000 draudzēm un 87500 locekļiem.

6

Lūgsim, lai Dievs mūs bagātīgi apvelta ar garīgo gudrību
un atziņu, lai mēs spētu izprast Viņa gribu un dzīvot
saskaņā ar to (Kolosiešiem 1:9).

7

Lūgsim par Rīgas Semināra draudzi, sludinātājiem Kārli
Kārkliņu un Arti Lejiņu. Lūgsim Dieva vadību jaunajai
draudzes padomei. Lūgsim par draudzes vienotību
pārmaiņu procesā, kā arī par drosmi un gudrību parādīt
cilvēkiem to, cik Dievs ir brīnišķīgs.

8

Lūgsim par LBDS Ārmisijas nozares kalpošanu sīriešu un
irākiešu bēgļiem Jordānijā.

9

Lūgsim par Spānijas Evaņģēlisko baptistu savienību ar
101 draudzi un 11284 locekļiem.

10

Pateiksimies Dievam par mūsu tēviem un vectēviem.
Pateiksimies par dievbijīgiem vīriem – mūsu garīgajiem
tēviem, kas mūs māca un iedrošina sekot Kristum.
Tēva diena

Nedēļas Bībeles lasījums: 1. Tesaloniķiešiem 3:1-4:18

16

Lūgsim par draudzēm, kurās nav pastāvīga garīdznieka.
Lūgsim, lai Dievs stiprina tos, kas uzņēmušies vadības
lomu, un tos, kas viesojas, lai kalpotu. Lūgsim, lai Dievs
aicina jaunos vadītājus kalpošanā šajās draudzēs.

17

Lūgsim Dievam, lai spējam pamanīt jaunas iespējas un
drosmīgi tās izmantojam.

Nedēļas Bībeles lasījums: 1. Tesaloniķiešiem 5:1-28

18

Lūgsim par Rucavas draudzi un sludinātāju Jāni BērziBērziņu. Lūgsim par draudzes gadasvētkiem 24.
septembrī, par fotoizstādi “Mīlestība kurpju kastē” un par
akcijas “Zvaigzne Austrumos” pasākumu 20. oktobrī,
kā arī par dievnama remontdarbiem.

19

Lūgsim par mūsu draudžu jauniešiem un pusaudžiem,
lai viņi iepazīst Kristu un pieaug ticībā Viņam.
Pateiksimies par draudžu cilvēkiem, kas kalpo viņiem.

20

Lūgsim par Sakas draudzi un mācītāju Teodoru Bērziņu.
Lūgsim, lai draudze varētu nest skaidru Kristus vēsti, lai
pasaule netraucētu tiem, kuri meklē Kristu, kā arī lai
Dievs dod gudrību un finanses ēkas jumta sakārtošanai.

21

Lūgsim par topošo draudzi Jaunolainē un tās vadītāju,
BPI studentu Oskaru Lūsi.

22

Pateiksimies par mūsu kaimiņvalstīm – Igauniju un
Lietuvu un lūgsim, lai Dieva valstība tur izplatās,
neskatoties ne uz kādiem šķēršļiem.
Baltu vienības diena

23

Lūgsim par Slovēnijas Baptistu draudžu savienību,
tās 7 draudzēm ar 160 locekļiem.

24

Pateiksimies Dievam, ka Viņš mūs iedrošina.
Iedrošināsim cits citu! (1. Tesaloniķiešiem 5:11)

Nedēļas Bībeles lasījums: 2. Tesaloniķiešiem 1:1-3:17

25

Lūgsim par misijas staciju Nīcgalē.

26

Lūgsim par Saldus draudzi, lai Dievs dod pastāvīgu
draudzes ganu. Lūgsim par draudzes locekļu aktīvāku
iesaistīšanos kalpošanā un par svētdienskolas darbu.

27

Lūgsim, lai Dievs sargā un stiprina cilvēkus, kuri ir
izmisumā, jūtas nedroši par nākotni, iztiku un dzīves jēgu.
Lūgsim, lai Kristus mūs vada pie šādiem cilvēkiem, lai viņi
var saņemt Viņa palīdzību caur mums.

11

Lūgsim par Rīgas Vīlandes draudzi, mācītāju Ģirtu Ašnevicu
un sludinātāju Zigmāru Atvaru. Lūgsim par kalpošanas
nozarēm, jaunajiem kalpošanu vadītājiem un komandām.
Lūgsim par jaunajām ģimenēm, kas dibinātas šovasar.

28

Lūgsim par Sārnates draudzi un sludinātāju Egilu Ozoliņu.
Lai draudze pieaugtu stiprāka kalpošanā un lai baznīca
būtu pieejama visiem cilvēkiem.

12

Lūgsim par Latvijas senioriem, lai viņu dzīves gudrība un
dievbijība ir liecība jaunākajām paaudzēm. Lūgsim, lai
Dievs dod viņiem spēku, prieku un mieru.

29

Lūgsim par oktobrī gaidāmo “Kairos kursu”, tā rīkotājiem
un dalībniekiem.

13

Lūgsim par Brazīlijas Latviešu baptistu apvienību un tās
vadītāju Benjaminu Viljamu Keidanu.

30

Pateiksimies Dievam par sadarbību ar brāļiem un māsām
no Oklahomas Baptistu draudžu savienības draudzēm.

14

Lūgsim par Uzbekistānas Baptistu draudžu savienību,
60 draudzēm ar 2735 locekļiem, kas piedzīvo vajāšanas
Kristus dēļ.

15

Pateiksimies Dievam par jaunām draudzēm Latvijā.
Lūgsim, lai Kristus spēks un gudrība tajās mājo un pieaug.
Draudžu dibināšanas komandu salidojums
15.-17. septembris

Sirsnīgi sveicam!
9. septembrī Betānijas draudzes sludinātāju Vasiliju
Gredasovu 30 gadu jubilejā.
14. septembrī sludinātāju Aivaru Kalnu-Kalnbergu
60 gadu jubilejā.
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LBDS Garīdznieku brālības konference

seminārs svētdienskolotājiem

NEIERASTI PAR
IERASTO
ilustratīvo līdzekļu izmantošana darbā ar bērniem
semināru vada Torbens Ostermarks (Dānija)

“Jaunu spēku”
14. oktobrī plkst. 10:00 -16:00
Rīgas Āgenskalna baznīcā, Mārupes ielā 14
Tiks izskatīti apstiprināšanai sagatavotie dokumenti:
• Garīdznieku brālības Nolikums
• Dr. I. Hiršs “Ūdens kristība jeb bībelīgā pagremde”
Aicināti visi LBDS garīdznieki un
BPI Pastorālās kalpošanas programmas studenti.
Pieteikšanās līdz 3. oktobrim LBDS Kancelejā
(kanceleja@lbds.lv, mob. 20390979).
Garīdznieku brālības kolēģija

LAIKS: 30. septembris, 10:00-16:00
VIETA: Rīga, Lāčplēša iela 37
DALĪBAS MAKSA: 5 eiro
PIETEIKŠANĀS: www.ej.uz/30septembris
INFORMĀCIJA: 29110770
Organizē
LBDS Svētdienskolu apvienība
BPI Timoteja skola

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, Estere 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

