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Novembris ir īpašs mēnesis Latvijas vēsturē – laiks, kad
risinājušies nozīmīgi notikumi, kuri palīdzēja iegūt un nosargāt
Latvijas neatkarību. 1918. gada 18. novembrī tika proklamēta
neatkarīga Latvijas Republika. Jau 1919. gada rudenī jaunās
valsts iedzīvotājiem bija jāaizstāv sava Latvija pret Bermonta
armijas uzbrukumiem. Līdzās Latvijas armijai cīnījās Igaunijas un
Lielbritānijas karavīri. Latvijas neatkarības aizstāvēšanā iesaistījās
visi – jaunieši un sirmgalvji, izglītoti un neizglītoti atdeva savas
dzīvības par Latviju. Kāpēc, neskatoties uz Bermonta armijas lielo
pārspēku, Latvijas iedzīvotāji nepadevās? Droši vien tāpēc, ka
mīlēja savu dzimteni – paši savu Latviju, nevēlējas to atdot citiem,
bet gan nodot tālāk saviem bērniem un mazbērniem.
Novembra vēsturiskie notikumi atgādina, ka, lai iegūtu ko vērtīgu,
kādam vienmēr kaut kas ir jāupurē – reizēm pat sava dzīvība.
Kāds ir atdevis savu dzīvību par mums, cilvēkiem, lai mēs būtu
brīvi un neatkarīgi daudz dziļākā un būtiskākā nozīmē – brīvi no
grēka un tā varas pār mums un brīvi attiecībām ar Dievu.
Evaņģēlists Jānis atgādina: “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis,

ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam
tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” (Jāņa 3:16)
Ko tu esi gatavs upurēt, lai kāds, kam vēl nav Dieva dotās
brīvības Kristū, jau šodien sāktu iepazīt pilnvērtīgu dzīvi? Kā tu
izmanto savas dāvanas, spējas un Dieva dotos līdzekļus, lai
atbalstītu tos, kuri ir gatavi upurēt savu dzīvi, lai cilvēki iegūtu
brīvību Kristū, kas ir daudz vairāk nekā tikai brīvība no
iebrucējiem?
Ja mums ir mūžīgā dzīvība, tad mums ir nākotne. Ja tās nav,
tad mēs dzīvojam bez cerības un ticības. Ja mēs neesam brīvi no
grēka un brīvi Kristū, tad, lai kādai varai būtu pakļauti, mēs
domāsim tikai par sevi, savu labumu un komfortu. Lai Dievs
mums katram palīdz saprast, kas vēsturē ir izdarīts mūsu labā, lai
mēs šodien dzīvotu pilnvērtīgu, brīvu un Kristu apliecinošu dzīvi.
Elmārs Pļaviņš
Rīgas Golgātas draudzes mācītājs un Latvijas Nacionālo bruņoto
spēku virskapelāns

Šogad kopīgi lasām 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. Katru mēnesi pārdomājam vienu pavēli.

Rūpes Kristus miesā
“Bet Dievs miesu ir tā sastādījis, ka mazāk
cienītam loceklim piešķīris lielāku cieņu,
lai neceltos miesā šķelšanās, bet locekļi
saticīgi gādātu cits par citu.”
(1. Korintiešiem 12:24-25, 1965. gada
tulkojuma revidētais teksts)
Vai cilvēka miesas locekļi nejauša
sprādziena rezultātā sakrituši, kā pagadās,
un tad attīstoties sakārtojušies skaistā
veidā? Pat ja mēs nezinātu Radīšanas
notikuma stāstu, tad pietiktu arī ar šo
Rakstu vietu, kura skaidri apliecina – Dievs
sastādījis miesu – Kristus draudzi. Bieži
vien kristīgās draudzes miesas locekļi
dzīvo ar tādu attieksmi, it kā Kristus miesa,
tas ir draudze, būtu nejauša sprādziena
rezultātā radusies un it kā man Kristus
miesā sava vieta jāizcīna vai, vēl ļaunāk,
jāizvēlas. “Es izvēlēšos, kurā draudzē man
labpatiks būt, kur jutīšos ērti, kur pietiekoši
interesanti notiks dievkalpojumi,” šādi un
līdzīgi spriedumi dažkārt dzirdami no
draudzes locekļiem. Dievs miesu ir
sastādījis, Viņš nolicis ikvienu locekli tajā
vietā, kurā Viņš to gribējis likt.
Tu esi ielikts Kristus miesā – tādā kārtībā
un veidā, kādā Dievs to ir gribējis. Kristus
miesa ir brīnišķīgi sastādīta! Katram
loceklim ir sava vieta. Katram loceklim ir
savs uzdevums. Ideālajā miesā nav
šķelšanās, bet visi locekļi vienādi rūpējas
cits par citu.
Vai varētu būt tā, ka dažkārt šķelšanās
rodas no tā, ka vienam miesas loceklim
sāk šķist, ka viņš par otru ir parūpējies,
bet tas otrs nerūpējas par mani? Un, bez
šaubām, ir sāpīgi, ja kāds miesas loceklis
paliek neaprūpēts. Diemžēl tā reizēm
notiek. Tāpēc jau Pāvils mums atgādina šo
līdzību. Mums ir jāaprūpē citam citu.
Tomēr mani vērojumi un pieredze liek
domāt, ka dažkārt mēs sagaidām, ka tas
loceklis, kuru es aprūpēju un samīļoju,
atdarīs man ar to pašu. Es esmu
pārliecināts, ka attieksme “viens otram”
atšķiras no attieksmes “cits citam”.
Draudzes ķermenī roka var pakasīt kāju,
bet kājai reti kad izdosies atdarīt ar to
pašu rokai. Kājas nesīs ausis turp, kur
ausīm labāk sadzirdēt, bet ausis nekad
nepiedalīsies nešanas procesā. “Cits citu”
nozīmē, ka ne vienmēr draudzē dzīvosim
pēc “roka roku mazgā” principa. Bieži vien
par mani parūpēsies kāds, par kuru ir
parūpējies kāds cits, par kuru parūpējies
pavisam cits, un kurš ir pavisam cits, par
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kuru parūpējos es. Šāds redzējums par
“cits citu” ir atšķirīgs no “viens otru”
redzējuma. Tas varētu aiztaupīt daudz
nesaprašanās un sarūgtinājumu mūsu
vidū. “Viens otru” lai paliek laulībai. Bet
Kristus miesā – “cits citu”. Izmantosim un
baudīsim to, ka tiekam iesaistīti “cits citu”
attiecībās.
Vai ir kāda garantija, ka miesā viss labi
darbosies? Garantija ir vienkārša –
vadības procesi jāuztic galvai. Galva nav
mute, acis, ausis vai viss neredzamais
galvaskausā. Galva ir kaut kas it kā
netverams, bet ļoti neaizvietojams un
vadošs. Šķiet, ka galva ir tas, ko varētu
saukt par centrālo nervu sistēmu. Draudzē
“uzticēties galvai” nozīmē uzticēties
Jēzum Kristum. Vēstulē kolosiešiem Pāvils
atgādina, ka “Viņš (Jēzus) ir Savas
miesas, proti, draudzes, galva”. Ikvienam
miesas loceklim ir jābūt savienotam un
pakļautam Galvai, lai viņu darbības būtu

lietderīgas un koordinētas ar pārējiem
miesas locekļiem un lai miesa uzturētu
sevi un būtu noderīga tajā darbā, kuram
Dievs to ir sastādījis.
Kā lai pietiek spēka miesas darbībai?
Miesas locekļiem nākas ļaut sev atgādināt
to pašu, ko Pāvils atgādina Korintas drau
dzei: “Jūsu miesa ir Svētā Gara mājoklis,
kas ir jūsos, un ko jūs esat saņēmuši no
Dieva.” (1. Korintiešiem 6:19) Saskaņā ar
manām anatomijas zināšanām, sirds
asinsvadu sistēma nodrošina cilvēka
ķermeni ar to, ka spēks tiek piegādāts tā
locekļiem. Kas ir miesas dziļumu centrs?
Sirds. Cik labi, ja pašā miesas centrā mājo
Svētais Gars un nodrošina visus locekļus
ar spēku darboties!
Saticīgu gādāšanu citam par citu – Galvas
vadītiem un Sirds spēka apgādātiem!
Pēteris Tervits
Ventspils draudzes mācītājs

Notikumi
Šī gada 30. septembrī Rīgas Mateja draudzē tika svinēta Centra
“Matejs” 20 gadu jubileja. “Mums bija gods un prieks svinēt jubileju ar
skaistu koncertu un sadraudzību kopā ar bijušajiem un esošajiem
audzēkņiem, darbiniekiem un vecākiem. Svinībās sastapām audzēk
ņus un pirmos darbiniekus, dalījāmies atmiņās un pateicāmies Dievam
par svētību un brīnumu, ka cauri dažādiem laikiem un krīzēm Centrs
aktīvi turpinājis darbību. Šodien Centru veido kristīgā pirmsskola
“Matejs”, kas ir licencēta pirmsskolas izglītības iestāde un sagatavo
bērnus skolai, vienlaikus mācot kristīgas vērtības, un “Mateja bēbīšu
skola”, kas darbojas trijās vecuma grupās. Paldies katram, kurš aktīvi
darbojās Centra “Matejs” jubilejas tapšanā un svinībās. Bija patiess
prieks kopā būt un svinēt!” – Centra “Matejs” direktore Iveta Rudoviča.

Liepājā 15. oktobrī tika svinēts jaunizveidotās Liepājas baptistu Centra
draudzes atklāšanas dievkalpojums. Stāsta draudzes sludinātājs Toms
Bermaks: “Šis bija pirmais dievkalpojums, kurš bija atvērts plašākai
publikai, īpaši mūsu draudzes locekļu neticīgajiem draugiem, radiem un
ģimenes locekļiem. Prieks bija redzēt daudzus jaunus cilvēkus, kas Dievu
vēl nepazīst. Kopā bijām nedaudz vairāk nekā 100 cilvēku, tai skaitā
ciemiņi no Liepājas Pāvila un Liepājas Ciānas draudzes. Dievkalpojuma
noslēgumā liecību stāstīja Pēteris, bijušais ieslodzītais, bet tagad – Dieva
bērns. Savu liecību viņš noslēdza ar paša sarakstītu dziesmu ar Evaņģēlija
vēsti, kas tapusi cietumā. Centra draudzes dievkalpojumi turpmāk notiks
katru svētdienu plkst. 11:00 Bāriņu ielā 13.”

LBDS Garīdznieku brālības (GB) gadskārtējā konference “Jaunu
spēku” 14. oktobrī notika Rīgas Āgenskalna baznīcā. GB
priekšsēdētājs, mācītājs Edgars Godiņš atgādināja, kāpēc
vajadzīgs atjaunots spēks, kā to iegūt un paturēt. Bīskaps Pēteris
Sproģis mudināja katru iepazīt sevi un pazemībā izvērtēt savas
stiprās un ēnas puses. Interesantas un pamācošas bija mācītāja
Edgara Maža domas par laulības dzīvi, ko papildināja
psihoterapeita Viestura Rudzīša atziņas. GB atjaunotā Nolikuma
apstiprināšana, raisoties diskusijām, tika atlikta uz vēlāku laiku.
Konference pieņēma LBDS Bīskapa teoloģiskās komisijas
vadītāja Dr. Ilmāra Hirša izstrādāto dokumentu “Ūdens kristība
jeb bībelīgā pagremde”. Pieminējām Mūžībā aizgājušos
garīdzniekus Herbertu Ašmi un Voldemāru Ašnevicu. Sveicām
šogad ordinēto mācītāju Jervandu Grbačjanu un licencēto
sludinātāju Igoru Rautmani. – LBDS mācītājs Aivars Šķuburs.

Jau ceturto gadu oktobrī notiek LBDS Sieviešu
kalpošanas apvienības organizēts māceklības kurss
sievietēm “ENTRUST”. Šogad mācības sāk 8 jaunas
dalībnieces un turpina 13 sievietes. Pasniedzēju vidū ir
četras viešņas no ASV un Kanādas un Latvijas
draudžu pārstāves. Dalībnieces mācās gan būt
lieliskas mazo grupu diskusiju veicinātājas, ne
monologā runājošas skolotājas, gan arī tiek izaicinātas
vairāk uzticēties Dievam. Vecākais kurss apgūst tēmu
“Gudru sirdi meklējot”, kas ļauj ieskatīties savas sirds
ievainojumos un mudina izdzīvot Dieva žēlastību un
mīlestību ikdienā. “ENTRUST” – tas ir stāsts, kā augt
pašai un palīdzēt augt citām sievietēm.
Foto: “ENTRUST” pasniedzējas un dalībnieces
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Zviedru draudžu dibinātāji BPI
darbību, dāvanām un vadību tieši
draudžu dibināšanas kontekstā.
Kopīgi arī mācījāmies par garīgo
cīņu un tās ieročiem (Vēstule
efeziešiem), kā arī par lūgšanas
nozīmīgumu vadītāja dzīvē.

Oktobrī pie Baltijas Pastorālā
institūta Pastorālās kalpošanas
programmas studentiem un
draudžu dibinātājiem viesojās
draudžu dibinātāji no Zviedrijas
“New Life” draudžu kustības.
Kopā pavadītais laiks bija
piepildīts gan satura ziņā, gan
iepazīstoties un veidojot jaunas
draudzības.
Kad pirms vairākiem gadiem BPI
vadībai radās doma, ka mūsu
studentiem, absolventiem un
draudžu dibinātājiem būtu vērts
ne tikai mācīties no ASV
pieredzes, bet arī iepazīties ar
sekmīgas draudžu dibināšanas
pieredzi “tuvajās” ārzemēs, zinoši
cilvēki uzreiz ieteica “New Life”
draudžu kustību Zviedrijā. Šogad
no 9. līdz 11. oktobrim Latvijā ar
prieku viesojās šīs kustības
pārstāvji Džims un Linna Žarmēni
un Josefs un Isabelle Arnfjeli.
Džims un Linna Žarmēni ir drau
džu dibināšanas veicinātāji, kas
dzimuši ASV un jau ilgstoši kalpo
Zviedrijā. Abi piedalījušies vairāku
draudžu dibināšanā ASV, kā arī
bijuši Internacionālās draudzes
mācītāji Hāgā, Nīderlandē. Pašlaik
viņi galvenokārt mentorē draudžu
dibinātājus, izmantojot gan savu
ilggadējo pieredzi, gan Dieva
dotās dāvanas. Savukārt Josefs
un Isabelle ir zviedri, ļoti radoši,
muzikāli apdāvināti cilvēki un
piecu bērnu vecāki, kas dzīvo
Vesterosā. Tur viņi pirms 6 gadiem
dibināja jaunu draudzi, kurā abi
kalpo kā mācītāji. Abu sirdis īpaši
deg par evaņģelizāciju un
māceklību. Turklāt abi pāri labprāt
stāsta par savu pieredzi, un, kā

BPI studenti un viesi

atzīst viens no studentiem, “nebaidās runāt arī savām
kļūdām un neveiksmēm, no kurām var un vajag mācīties”.
Lektori iepazīstināja ar savas kalpošanas modeli. Zviedrijas
“New Life” draudžu kustība apvieno dažādu kultūru, kas
pārstāvētas Zviedrijā, cilvēkus. Draudžu kustības redzējums
ir izveidot 20 draudzes Stokholmas apkārtnē un vēl 10
Zviedrijas pilsētās, kurās ir universitātes. Vairāk par
“New Life” var uzzināt mājaslapā: www.newlife.nu.
Lielākā daļa nodarbību bija diskusiju un sarunu formā,
apspriežot dažādu tēmu lokus. Viens no tiem bija veltīts
komandas darbam (piemēram, kā draudzes dibināšanas

No kreisās: Džims, Linna, Isabelle un Josefs. Tulko Tomass Šulcs

komandai būt “uz viena viļņa”, kā kopā kalpot vīram un
sievai), cits – mācekļošanas modelim, ko sekmīgi izmanto
“New Life” draudžu kustība. Pasniedzēji iepazīstināja ar
urbanoloģiju (disciplīna, kas pēta pilsētas un tām
raksturīgas problēmas), un mēs runājām, kā Rīga un
Stokholma ir gan līdzīgas, gan atšķirīgas, tomēr Dieva sirds
deg par abām pilsētām. Lektori atgādināja par Svētā Gara

“Lai arī nodarbības tika veltītas
draudžu dibināšanas tematikai,
tomēr tās bija vērtīgas arī esošo
draudžu locekļiem,” atzīst BPI
students, viens no Rīgas Mateja
draudzes jauniešu kalpošanas
vadītājiem Matīss Babrovskis.
“Manuprāt, viesu raksturotais
“dzīvības grupu” modelis varētu
ļoti labi darboties esošajās
draudzēs, ļaujot pamanīt un
uzklausīt katru draudzes locekli.
Tā kā neticīgu cilvēku ir daudz
vieglāk uzaicināt ciemos pie sevis,
nevis uz baznīcu, tādēļ šis modelis
lieliski var strādāt arī kā
evaņģelizācijas rīks.”
“Man būtiskas bija divas atziņas.
Pirmkārt, atgādinājums, ka mēs
darbojamies Dieva darbā, un
atgādinājums nenoniecināt Dieva
iespējas: kāpēc mums lūgt pēc
mazumiņa, vai tad mūsu Dievs ir
tik nespēcīgs? Zviedru viesi
aicināja mūs lūgt par 1/10 no
pilsētas iedzīvotājiem. Otra atziņa
ir, ka mēs tiešām esam iesaistīti
garīgajā cīņā un mūsu pretinieks
nesnauž, bet meklē un meklēs
mūsu vājos punktus. Iepretī viņam
mēs esam bruņoti ar Dieva
ieročiem,” atzīst Oskars Lūsis, BPI
students un draudzes dibinātājs
Jaunolainē.
Sagatavoja Līva Fokrote
BPI Pastorālās kalpošanas
programmas vadītāja

Fetlera ēkas atklāšana
Šī gada 30. septembrī notika īpašs renovētās Viljama Fetlera
Misiones un Bībeles skolas ēkas iesvētīšanas dievkalpojums.
Ēka atrodas līdzās Pestīšanas Tempļa dievnamam, Lāčplēša ielā
117. Turpmāk tajā atradīsies Latvijas Bībeles Centrs (LBC),
kas šajā pasākumā vienlaicīgi atzīmēja savas pastāvēšanas
25 gadus. Kopā ar LBC renovētajā namā mājvietu radušas arī
citas organizācijas un draudzes.
Īpašajā dievkalpojumā piedalījās dažādu konfesiju vadītāji un
pārstāvji, arī Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris
Sproģis, kurš pirms pieciem gadiem uzticēja šo pamesto un
nolaisto ēku Latvijas Bībeles Centram rekonstruēšanai. Viņš kopā
ar LBC direktoru Vitāliju Petrenko un LBC Padomes priekšsēdē
tāju Džonu Vudu svinīgi pārgrieza atklāšanas lentu.
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Ēkas renovācijas
darbi sākās 2013.
gada 7. februārī
un ilga 4,5 gadus.
Ēkā izveidots arī
Viljama Fetlera,
pasaules mēroga
evaņģēlista no
Latvijas, muzejs.
Tajā atrodas
Fetlera
personīgās relikvijas – viņa brilles, Bībele un citi priekšmeti.
Nāciet ciemos, lai apskatītu atjaunoto ēku!

Oklahoma - Latvija
Septembrī jau ceturto reizi Oklahomas
un Latvijas sadarbības laikā pie Latvijas
draudzēm viesojās Oklahomas Baptistu
draudžu savienības pārstāvji. Šoreiz tā
bija 18 cilvēku liela delegācija, kurā
divpadsmit pārstāvji ir draudžu mācītāji.
Viņi viesojās 12 draudzēs un jaunu
draudžu dibināšanas vietās, lai
iepazītos un uzsāktu sadarbību.
Oklahomas draudžu mācītāji ciemojās
vairākās Rīgas draudzēs – Āgenskalna,
Golgātas, Semināra un Vīlandes draudzēs,
kā arī Aizputes, Jaunjelgavas, Līgatnes,
Mērsraga, Tukuma, Ogres Trīsvienības,
Valmieras un Liepājas Pāvila baptistu
draudzēs. Viesi apmeklēja arī vairākas
draudžu dibināšanas vietas Liepājā,
Ropažos un Krāslavā. Vizītes ietvaros noti
ka divas tikšanās, kurās Latvijas draudžu
vadītāji un kalpotāji tika iedvesmoti un
izaicināti turpmākai kalpošanai.

Vīru kalpošanas seminārs. No kreisās: lektors Kīts Burkharts, tulko Jānis Uplejs

komandas izveidošanas principiem,
kopīgiem mērķiem, stratēģiju, efektīvu
vadību, sadarbības metodēm, sadarbības
vidi un līdzekļiem, lai pagodinātu Dievu un
nestu Viņam slavu. Tas liek domāt par

Sieviešu kalpošanu vadītāju tikšanās.
No kreisās: Eimija Kordova un Agnese Megne
Semināra dalībnieki

Vīru kalpošanas semināru 30. septembrī
apmeklēja vairāk nekā 60 pārstāvju no
mūsu draudzēm. Semināru vadīja Kīts
Burkharts, Oklahomas Baptistu draudžu
savienības Ģimeņu un vīru kalpošanas
vadītājs, un Skots Filipss, šīs savienības
izpilddirektors. Viņu vadītās lekcijas
palīdzēja labāk izprast vīriešu lomu
draudzē un ģimenē un kā ar vīru
kalpošanas palīdzību aizsniegt Kristum
nekristiešus. Lektori uzsvēra, cik svarīga ir
vīru kalpošana, sniedza ieteikumus par
vīriešu aizsniegšanu dažādās vidēs, par
to, kā viņus “atrast” un kādas ir viņu
“komforta zonas”. Viņi arī parādīja, cik
svarīga ir tieši vīriešu nākšana pie ticības
Dievam, jo, kā liecina statistika, ja
glābšanu piedzīvo vīrietis – ģimenes galva,
tad ticībai tuvojas visa ģimene.
Kā atzīst Pļaviņu draudzes sludinātājs
Rūdolfs Kroičs: “Īpaši uzrunāja lektoru
teiktais par spēcīgas kalpošanas

savu ieguldījumu un aicinājumu draudzē.
Dievs nekļūdīsies aicinot, jo Viņš zina, ko
mēs spējam darīt Viņa spēkā. Dievs
neaicina uz kaut ko, ko tu nevarētu veikt
ar Viņa pārdabiskā spēka palīdzību un
virzību. Šis seminārs man deva iedvesmu
vīru kalpošanai un piesaistīšanai draudzes
darbam. Paldies Oklahomas lektoriem par
iedrošināšanu un sagatavošanu Dieva aici
nājumam!”
LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības
(SKA) vadībai bija iespēja pavadīt laiku
ar Eimiju Kordovu, Oklahomas Baptistu
savienības Sieviešu kalpošanas vadītāju.
Īpaši noderīga šī pieredze bija SKA
topošajai vadītājai Agnesei Megnei.
Eimija, līdzīgi kā Agnese, kalpošanā ir
neilgu laiku, pārņemot vadību no iepriek
šējās vadītājas, kura šajā kalpošanā bijusi
vairākus gadus. Iedvesmojošā sarunā ar
LBDS SKA topošo Padomi Emija iepazīsti
nāja ar pašas izstrādāto rokasgrāmatu un

metodiku kalpošanas darba veicināšanai
un sieviešu pieaugšanai Kristus līdzībā.
Topošā SKA Padome jau domā par ideju
adaptēšanu Latvijas kontekstam.
“Mēs ieguvām jaunas un iedvesmojošas
idejas un labprāt stāstījām par savu
pieredzi – īpaši par māceklības
programmu “ENTRUST”. Ja Dievs tā būs
lēmis, nākotnē varētu izveidoties brīnišķīga
sadarbība starp Latvijas un Oklahomas
sieviešu kalpošanas apvienībām,” atzīst
Agnese Megne.
Priecājos, ka vairākas Latvijas draudzes
un LBDS kalpošanas nozares ir uzsākušas
sadarbību ar Oklahomas draudzēm un
kalpošanām. Priecājos par labajām
atsauksmēm gan no oklahomiešiem, gan
mūsu draudžu pārstāvjiem – ne tikai par
sirsnīgajām attiecībām, bet arī par labo
sadarbību, kas izpaužas kopīgos projektos
un finansiālajā atbalstā.
Sagatavoja Nora Rautmane
BPI Projektu vadītāja
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Vai protam mīlēt bērnus gudri?
Tavā draudzē jau kādu laiku tiek runāts par kalpošanu bērnu
namā. Tu esi piedzīvojis četrus Bāreņu svētdienas dievkalpo
jumus, un katrs video, katra mācītāja uzruna, katra liecība par
bērniem, kas palikuši bez vecāku aprūpes, aizkustina tavu
sirdi. Tu saproti, ka Dievs vēlas, lai tu kaut ko darītu. Tas
varbūt ir labais darbs, ko Dievs ir sagatavojis tieši tev
(Efeziešiem 2:10).

organizācija “New Hope Latvia”. Programmas materiāli ir pieejami
latviski (ar izdevniecības “Atradums – personības attīstības
resursi” gādību). Apmācība paredzēta cilvēkiem, kuri kalpo vai
audzina emocionālu traumu piedzīvojušus bērnus. To veido 9
sesiju moduļi, un kopējais mācību laiks ir 19 stundas.

Tava draudze ir nolēmusi uzsākt kalpošanu bērnu namā. Beidzot
tavs sapnis ir piepildījies, tu varēsi dāvāt savu mīlestību un rūpes
bērniem, kurus ir nodevuši visi, kuriem viņi uzticējās. Tu
priecājies, ka varēsi dalīties savā sirds siltumā, kalpot Dievam un
varbūt padarīt kāda bērna dzīvi gaišāku.
Un tad tu nonāc bērnu namā. Tas ir silts, gaišs, bērni izskatās
labi – apģērbti, paēdināti, aprūpēti. Un tomēr gaisā virmo
skumjas, acīs redzamas sāpes. Tu ievēro puisīti, kurš
nepievienojas pārējo rotaļām, bet sēž stūrī un visus vēro. Tu
saproti, ka šis ir bērns, kuram tev šodien ir jādod mīlestība. Tu
pieej pie viņa, centies ieskatīties viņam acīs, apskaut. Un pretī
saņem: “Ej projām! Es tevi negribu!”
Dodoties uz bērnu namu vai audzinot bērnu, kas ir piedzīvojis
traumu, nākas saskarties ar situāciju, kurā mēs nezinām, kā
rīkoties. Ko darīt, kad labi iecerēto rotaļu laikā kāds no bērniem
tik ļoti sadusmojas, ka sāk histēriski kliegt un sist apkārtējos? Ko
darīt, kad bērns, ar kuru strādājat, cenšas jums iestāstīt, ka jums
viņš jāņem sev līdzi uz mājām vai jānāk pie viņa katru dienu? Un
jūs zināt, ka tas nav jūsu iespēju robežās. Bet kā pateikt: “Nē!”
bērnam, kurš tik ļoti lūdzas? Kas es par kristieti? Kalpot bērniem
bērnu namos vai audzināt bez ģimenes palikušu bērnu savās
mājās ir darbs, kas ir pilns ar izaicinājumiem un jautājumiem:
es viņam gribu tikai labu, bet kāpēc viņš izturas tā?!
Saskaroties ar
bērniem, kuri ir
zaudējuši
ģimeni, bieži
vien aizmir
stam, ka, par
spīti dažādām
sazvērestību
teorijām, bērna
izņemšana no
ģimenes ir
galējais solis.
Tas seko pēc
Apmācību vada Dace Rence (pirmā no kreisās puses)
tam, kad ar
ģimeni ir ilgstoši strādāts un bāriņtiesa kopā ar sociālajiem darbi
niekiem ir nonākusi pie slēdziena, ka ģimene bērnam ir visnelab
vēlīgākā vide. Profesionāļi labi zina, ka bioloģiskā ģimene, lai cik
slikta tā būtu, bērnam ir vislabākais. Tāpēc bērnus izņem no
ģimenēm tikai tad, kad kļūst skaidrs, ka bērnam tiek regulāri,
nepārtraukti darīts pāri. Līdz ar to bērni, kas nonāk bērnu namos,
ir piedzīvojuši ilgstošu kompleksu traumu. Bieži vien mātes
grūtniecība noritējusi lielā stresā, ir bijusi atkarība no apreibino
šām vielām, bērni ir piedzīvojuši emocionālu, seksuālu, fizisku
vardarbību, pilnīgu atstāšanu novārtā, biežu dzīvesvietas un
aprūpētāja maiņu. Līdz ar to viņu uzticība ir iedragāta līdz pašiem
dziļumiem, un tas izpaužas ārējā uzvedībā. Mēs redzam tikai
pašu aisberga virsmu. Zem ūdens līmeņa slēpjas izmisums,
nevērtības sajūta un pārliecība, ka “es neesmu mīlestības
cienīgs”.
Organizācija “Back2Back” ir izstrādājusi apmācību “Kompetents
emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs”, kuru Latvijā pārstāv
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Seminārā piedalās draudžu kalpotāji

Apmācības dalībnieki sapratīs, kādi ir bērna labklājības mērķi un
kādas pamatprasmes ir nepieciešamas, lai kompetenti aprūpētu
emocionāli traumētus bērnus. Viņi sapratīs potenciālo traumas
ietekmes ilgumu uz bērna attīstību un pratīs atpazīt, kā bērnībā
radītais traumas stress saasinās, ja bērns turpmākajā dzīvē
saskaras ar dažādiem stresa faktoriem. Apmācība palīdzēs prast
identificēt atbildes reakcijas, stiprās puses un aizsargājošos
faktorus, kas veicina emocionāli traumēto bērnu pozitīvu
pielāgošanos. Tā arī sniegs jaunas stratēģijas, metodes un
prasmes, kā tikt galā ar bērna pagātnes traumām, un stratēģijas,
kas veicinās rūpes pašiem par sevi.
Organizācijas “New Hope Latvia” trenere Kodija Stīvensa ir
apmācījusi programmas trenerus Latvijā. Šie treneri ir dažādu
kristīgo konfesiju pārstāvji un speciālisti, kuri paši aktīvi darbojas
ar bērniem ārpusģimenes aprūpē un vēlas palīdzēt tiem, kuriem
šī kalpošana ir svarīga. Zināšanas un informētība mūs sagatavo
un dara stiprākus, kā arī dod dziļāku līdzjūtību pret bērniem.
Programma palīdz būt ne tikai līdzjūtīgiem, bet arī kompetentiem
aprūpētājiem.
Dzīve un darbs ar bērniem, kuri ir piedzīvojuši dziļas traumas, ir
liels piedzīvojums un iespēja tuvoties Dievam. Gandrīz katru
dienu nonākam situācijās, kas ir pāri mūsu spēkiem un kurās tikai
Dievs spēj dot gudrību, pacietību un mīlestību. Mūsu ilgas un
mērķis ir palīdzēt šiem cilvēkiem saprast, ka viņi nav vieni – ka
viņiem ir pieejamas rūpes un atbalsts, ka uz viņu jautājumiem var
rast atbildes. Latvijas bērniem visdrošākā vieta ir ģimene, kura mīl
Dievu un ir informēta par to, kā posta vietās sēt jaunas dzīvības
sēklas.
Šajās nedēļās programmu Rīgas Svētās Vecās Ģertrūdes
luteriskajā baznīcā apgūst kalpotāju komandas no Vecās
Ģertrūdes draudzes, Āgenskalna baptistu draudzes, Jelgavas
Vasarsvētku draudzes, Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas
baznīcas un citi interesenti. Ja jūsu draudze vai organizācija
kalpo bērnu namā vai bērniem ārpusģimenes aprūpē un jūs
vēlaties apgūt šo kursu, lūdzu, sazinieties ar “New Hope Latvia”
pārstāvi Latvijā Mārīti Bortņikovu, rakstot uz epastu:
maritebortnikova@gmail.com vai sazinoties ar “Latvijas Kristīgās
Alianses bāreņiem” pārstāvjiem, rakstot Vēsmai Sandbergai uz
epastu: latsand4@yahoo.com.
Vēsma Sandberga
“Latvijas Kristīgā Alianse bāreņiem” valdes priekšsēdētāja

Attiecības, kas veicina izaugsmi
Baltijas Pastorālā institūta sērijā “BPI
Bibliotēka” iznāk jauna grāmata – Pola
Stenlija un Roberta Klintona
“Mentorings: attiecības, kas veicina
izaugsmi”. Piedāvājam ieskatu dažos
fragmentos no grāmatas 1. nodaļas.
Grāmatu varēs iegādāties kristīgās
literatūras veikalā “Amnis”.
Es, Pols, sēdēju draudzes solu pēdējā
rindā un ar grūtībām spēju sekot līdzi
mācītāja teiktajam. Mēs bijām nesen
pārcēlušies uz šo pilsētu, tālu no ģimenes
un draugiem. Man bija jauns darbs, bija
jāpielāgojas jaunai kultūrai un videi. Viss
bija jauns un svešs. Vai kāds man varētu
palīdzēt? “Man ir vajadzīgs kāds, ar ko
aprunāties, kāds, kurš jau ir gājis pa šādu
pārmaiņu ceļu,” es nodomāju. Kurš tas
būtu? Mans skats pievērsās baznīcas
priekšējām rindām, kur pamanīju mācītāja
dēlu. Mēs tikko bijām iepazinušies. Viņš
pastāstīja, kā viņa ģimene pārcēlās no
Kanādas uz Vīni pirms vairāk nekā
piecpadsmit gadiem. Es pēkšņi sapratu:
“Viņš ir īstais! Viņa tēvs ir piedzīvojis un
izturējis to, ar ko man šobrīd jāsaskaras.
Man jārunā ar viņu!”
Mentorings ir tikpat sens kā civilizācija.
Tas ir dabisku attiecību process, kurā
pieredze un vērtības tiek nodotas no
paaudzes paaudzē. Mēs varam redzēt
mentoringa attiecības Vecajā Derībā –
starp praviešiem (Ēlī un Samuēls, Elija un
Elīša) un starp vadītājiem (Mozus un
Jozua), kā arī starp Jaunās Derības
vadītājiem (Barnaba un Pāvils, Pāvils un
Timotejs). Cilvēces vēstures gaitā
mentorings ir bijis primārais veids, kā
nodot tālāk zināšanas un iemaņas visās
dzīves jomās – no grieķu filozofiem līdz
pat jūrniekiem – un visās kultūrās. Bet
mūsdienās mācīšanās process ir
mainījies. Tagad mācīšanās balstās
galvenokārt uz datoriem, klasēm,
grāmatām un videofilmām. Attiecību
saikne starp zinošo, pieredzes bagāto
cilvēku un zināšanu un pieredzes
saņēmēju ir kļuvusi vāja vai neeksistē
vispār.
“Lūdzu, piedodiet man, brāļi. Esmu
gribējis ar to tikt galā jau daudzus gadus,
bet nespēju,” nopūtās pusmūža vecuma
vadītājs – kristietis, nožēlā noliecot galvu.
Mēs tikko bijām konfrontējuši viņu par
atkārtoti negodīgu rīcību apmēram
divdesmit gadu laikā. Vai neviens nebija
pamanījis pretrunas viņa rīcībā visus šos
gadus? Ja pamanīja (un daudzi
pamanīja), tad kāpēc nemudināja viņu
atklāti izrunāties? Šie un daudzi citi
jautājumi nāca prātā, skatoties uz cilvēku,
kurš salauzts ieskatījās acīs savam

grēkam un tā skarbajām sekām. Džons
būtu varējis izvairīties no šīs situācijas, ja
meklētu un veidotu attiecības, kas balstās
uz savstarpēju atbildību. Tās būtu
ietekmējušas viņa izvēles un personisko
integritāti, kā arī devušas paliekošu
ieguldījumu Dieva valstībā. Taču vienaudži
un tie, kuri kalpošanā bijuši ilgāk, netika
ieaicināti viņa tuvāko cilvēku lokā.
Rezultātā paradumi, no kuriem varēja
atbrīvoties pašā iedīglī, izauga tik lieli, ka
bija vajadzīga nopietna iejaukšanās un
disciplinēšana.

pievīlusi Džeinas cerības un šajā situācijā
nepalīdzēja.
Mana atbildes vēstule bija gara. Es centos
viņu iedrošināt, aprakstot citu cilvēku
pieredzi, pildot pirmo kalpošanas
uzdevumu. Es apgalvoju, ka tas, ko viņa
piedzīvo, ir normāli un palīdzēs viņai augt
un mācīties. Es mudināju Džeinu
koncentrēties uz savas garīgās jeb
iekšējās dzīves attīstību šo mulsinošo
problēmu vidū. Es devu viņai dažas
garīgo disciplīnu idejas, cerot, ka tās nāks
viņai par labu.
Mūsu mentoringa stāstiem ir kaut kas
kopīgs. Visi stāsti sākās ar cilvēku, kuram
ir problēmas un vajadzības. Šis cilvēks
sastapa kādu, kurš bija vairāk pieredzējis
un varēja viņam palīdzēt. Izveidojās
attiecības. Jo vairāk pieredzes bagātais
cilvēks stāstīja par to, ko ir piedzīvojis un
iemācījies, jo vairāk palīdzēja otram.
Uzklausot un pieņemot stāstīto, mentors
mentorējamajam palīdzēja izturēt
konkrētās situācijās. Tā nebija tikai
zināšanu apmaiņa, bet reāla, dzīvi
izmainoša apmaiņa. Šo apmaiņu starp
mentoru un mentorējamo mēs saucam
par spēju attīstības un personiskās
izaugsmes veicināšanu. Tas ir process,
kas ir pamatā mentoringam.

Bobam bija jaunam vīram, tēvam un
mācītājam raksturīgas problēmas. Tā kā
biju saskāries ar līdzīgām situācijām, es
sapratu Boba spriedzi. Mēs sarunājām
satikties kopīgās brokastīs. Brokastu laikā
viņš stāstīja, kā Dievs viņu vadījis uz
kalpošanu draudzē un pašreizējiem
pienākumiem. Klausoties viņā, Svētais
Gars apstiprināja manas sākotnējās
bažas. Es uzdevu konkrētus jautājumus
un ieminējos, cik svarīgi ir izveidot
kalpošanas filozofiju, kas ir pamatā
lēmumu un prioritāšu noteikšanai. Bobs
uzdeva vairākus jautājumus, kas liecināja,
ka manis teiktais ir radis atsaucību viņa
sirdī. Otrajā tikšanās reizē mēs uzreiz
ķērāmies pie viņa dienas grafika un
iespējamajiem konfliktiem ar draudzes
locekļiem, kuri šķietami pretojās Boba
iecerētajām pārmaiņām. Mans uzdevums
bija klausīties un uzdot izpratni veicinošus
jautājumus.
Džeina pirmo reizi saskārās ar vairākām
iepriekš nepiedzīvotām situācijām.
Kalpošanas prakse notika pie mācītāja un
draudzes komandas, kas bija ar
liberālākiem uzskatiem. Gūtā izglītība bija

Mentorings ir attiecības, kurās viens
cilvēks veicina otra cilvēka spēju
attīstību un personisko izaugsmi,
lietojot Dieva dotos resursus. Cilvēku,
kurš stāsta par pieredzēto, sauc par
mentoru. Cilvēku, kurš no tā gūst labumu,
sauc par mentorējamo. Dieva dotie resursi
ir gudrība, pieredze, veids, kā kaut ko
darīt, paklausības paradumi, principi, kā
arī virkne citu aspektu. Mentori un
mentorējamie bieži apmainās ar dažāda
veida perspektīvām, kas izgaismo
situāciju. Apmaiņa var notikt ilgākā vai
īsākā laika periodā, klātienē vai no
attāluma. Tās var būt regulāras tikšanās,
piemēram, ik nedēļu, reizi divās nedēļās
vai reizi mēnesī. Tikšanās var arī būt
neregulāras un notikt laiku pa laikam.
Mentoringa attiecības var ierosināt gan
mentors, gan mentorējamais.
Pavērt ceļu cilvēkam, kurš vēlas mācīties
un augt, var dažāda veida attiecības.
Mūsu stāsti ilustrēja dažus no septiņiem
mentoringa tipiem: mācekļotājs, garīgais
vadītājs, treneris, padomdevējs, skolotājs,
paraugs un sponsors. Turpmākajās
nodaļās mēs sniegsim šo terminu
detalizētāku skaidrojumu.
Sagatavoja
Elza Roze un Līva Fokrote
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Ne tikai dzirdēt, bet arī redzēt
Mēs redzam, dzirdam, sasmaržojam, lasām, sataustām –
Dievs devis cilvēkam tik dažādus veidus, kā uzzināt ko
jaunu, mācīties, piedzīvot. Izpētīts, ka no lasītā cilvēks
atceras vien 10%; ja stāsts dzirdēts, iespēja atcerēties jau
lielāka – 20%; redzēto atceramies vēl labāk – 30%. Ja
redzam un dzirdam, varam jau cerēt uz to, ka atcerēsimies
apmēram pusi, bet, ja iesaistāmies diskusijā, pārrunās par
redzēto, lasīto, dzirdēto – iespējams, arī pēc laika varēsim
atcerēties pat 70% no uzzinātā. Pētot Jēzus mācīšanas
metodes, redzam, ka Viņš, kurš pazīst cilvēku visos tā
sīkumos, ņēmis vērā šīs tendences. Rakstos neatrodam, ka
Viņš uz kādu jautājumu atbildētu: “Ej un izlasi!” Jēzus dod
iespēju klausīties, izmanto uzskates līdzekļus – kā pie akas,
runājot par dzīvo ūdeni (Jāņa 4:6-29), un uz mācekļu
jautājumu: “Kas tad ir lielākais Debesu valstībā?” atbild,
aicinot viņu vidū bērnu (Mateja 18:1-5). Jēzus, kurš pats ir
Patiesība, iesaista cilvēkus diskusijās, sarunājoties gan ar
mācekļiem, gan virspriesteriem un šķietami nejauši
sastaptiem cilvēkiem. “Ko jūs domājat?” (Mateja 18:12),
“Vai jūs neesat lasījuši?” (Mateja 19:4), “Ko tu gribi?”
(Mateja 20:21) – šie ir tikai daži no diskusiju rosinošiem
jautājumiem, ko uzdeva Jēzus.

Semināra “Neierasti par ierasto” dalībnieki

Kā tam vajadzētu ietekmēt kalpošanu bērniem? Praktiskas
atbildes uz šo jautājumu svētdienskolotājiem bija iespēja gūt
seminārā “Neierasti par ierasto”, kas notika šī gada
30. septembrī. Semināru apmeklēja vairāk nekā simts
svētdienskolotāju. Par semināru stāsta tā iniciatore, LBDS
Svētdienskolu apvienības Padomes locekle Inese Komela.

Semināra nosaukums bija “Neierasti par ierasto”. Kas neierasts
slēpjas aiz šiem ierastajiem vārdiem?
Tas, ko redzam, darām un kur esam savā ikdienā, var būt ļoti zināms
un pat ierasts. Līdzīgi ar vēsti, ko saprotam ar vārdu “Evaņģēlijs” – arī
tā kristiešiem var šķist ļoti ierasta. Taču, nesot to cilvēkiem pasaulē,
kura šodien ir pārpludināta ar informāciju, nākas meklēt neierastu
veidu, lai vēsts uzrunātu.
Tu ieteici kā semināra vadītāju uzaicināt Torbenu Ostermarku.
Kā Tava iepriekšējā pazīšanās un sadarbība ar Torbenu
ietekmējusi to, kā Tu kalpo bērniem?
Torbens un citi, kas
kalpo ar misiju
“Open Air
Campaigners”,
izmanto dažādus
uzmanību piesaisto
šus līdzekļus, lai
Evaņģēliju padarītu
vienkārši saprotamu
un uztveramu. Viņam
ir 35 gadu pieredze
evaņģelizācijā,
Semināra viesis Torbens Ostermarks, tulko Lelde Keice
uzrunājot bērnus,
jauniešus un pieaugušos. Viņš bieži piedalās arī ielu evaņģelizācijā.
Torbena mācītais mani ir mudinājis izvērtēt un domāt, kā no bērnam
vai pieaugušajam zināmā aizvest uz vēl nezināmo, kā no virspusējā iet
dziļumā. Es pati vislabāk mācos, ja varu redzēt, un vēl labāk, ja varu
darīt un piedzīvot. Esmu mācījusies Bībeles patiesības ietērpt ne tikai
vārdos, bet arī attēlos, trikos, priekšmetos, simbolos. Arī šajā
seminārā redzējām, kā, piemēram, parastu papīra lapu pārvērst
uzskates līdzeklī, kas piesaista uzmanību un palīdz dalīties ar pasaulē
vissvarīgākajām ziņām.
Ja vēlaties, lai bērni atcerētos gandrīz visu, atliek vēl pēdējais – likt
viņiem pašiem to mācīt. Pētījumi liecina, ka no tā, ko paši māca,
skaidro, rāda, cilvēki atceras gandrīz visu, tas ir vismaz 90%.
Apmāciet bērnus izmantot kādas no ilustratīvajām metodēm – lai viņi
tās pielieto citās svētdienskolas grupās, draudzes pasākumos,
ģimenē, sarunās ar draugiem. Labo vēsti ir ne tikai jādzird, bet arī
jāredz!
Estere Roze
Svētdienskolu apvienības vadītāja

Dievam vārdu daudz
Kādā vārdā Tevi uzrunā? Pasē ierakstīts
vecāku dotais vārds, bet atsaucies arī
tad, ja Tevi uzrunā kā dēlu vai meitu,
mammu vai tēti, draugu, kolēģi vai
kaimiņu. Arī uzrunājot Dievu, lietojam
dažādus vārdus – Viņš ir Radītājs,
Tiesnesis, Ķēniņš, Svētais un Vienīgais.
Šos un citus, kopumā divdesmit astoņus
Dieva vārdus un īpašības, bērniem
saprotamā veidā paskaidro un ilustrē
grāmata “Kā Tevi sauc, Dievs?”
Jaunākajiem bērniem noderēs dzejolītis,
gados vecāki bērni un pieaugušie varēs
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lasīt katra vārda sīkāku skaidrojumu.
Vārdi sakārtoti tādā secībā, kādā šīs
Dieva īpašības atklājas Bībelē. Katram
vārdam pievienotas arī norādes, kur par
attiecīgo Dieva īpašības izpausmi izlasīt
Bībelē.
Nikolass Čojs šo grāmatu veltījis savai
meitiņai Tehilai, vēloties dalīties ar viņu
savā priekā par teoloģiskajām
pārdomām. Lai tā sniedz prieku arī
ģimenēm Latvijā, kopā iepazīstot Dievu
un pārrunājot – kas un kāds tad Viņš ir?

“SAVIENOTS” – jauniešiem
Visi Latvijas baptistu draudžu
jaunieši vienuviet!? Jā! No 17.
līdz 19. novembrim Rīgas Mateja
baptistu draudzē norisināsies
visas Latvijas baptistu draudžu
jauniešu salidojums
“SAVIENOTS”!
Rīgas Mateja draudzes organizētais
salidojums sāksies piektdien,
17. novembrī plkst. 18:00 ar kopīgu
slavēšanas un sadraudzības
vakaru. Līdz plkst. 18:00
reģistrēšanās Mateja draudzes
telpās.
Sestdienu, 18. novembri, iesāksim
ar rīta svētbrīdi par godu Latvijas
99. dzimšanas dienai. Pēc tam
notiks dažādas interešu lekcijas un
sarunas par jauniešiem aktuālām
tēmām. Baudīsim pusdienas un
piedalīsimies aktīvā pēcpusdienas
aktivitātē. Vakarā – draudžu
priekšnesumu laiks un atkal iespēja
kopējai sadraudzībai.
Svētdien, 19. novembrī, svinēsim
svētku dievkalpojumu kopā ar
Latvijas Baptistu draudžu
savienības bīskapu Pēteri Sproģi.
Pēc dievkalpojuma sekos kopīga
sadraudzība un salidojuma
noslēgums. Mājās dosimies plkst.
18:00.
Aicinām ikvienu jaunieti no baptistu
draudzēm pieteikties salidojumam,
rakstot uz epastu: matejs@matejs.
lv vai zvanot pa tālruni 67506050.
Piesakoties līdz 10. novembrim,
garantējam naktsmājas. Dalības
maksa: EUR 5 vienam cilvēkam.
Matīss Babrovskis un
Edgars Deksnis
Rīgas Mateja draudzes jauniešu
kalpošanas vadītāji

Pāvila draudzes skola Liepājā
Šī gada decembrī Liepājas Pāvila draudzes skolā pirmos divus mācību gadus noslēgs 12 studenti.
Skola ir iespēja strādājošiem cilvēkiem katru otro sestdienu mācīties ar Bībeles izpēti saistītus priekšmetus, un tā
sagatavo kristiešus kontekstuālai Bībeles izpētei, saprašanai un skaidrošanai. Skola ļauj iegūt zināšanas un
prasmes, kas noder gan sludinātājiem, gan mazo grupu un kalpošanas nozaru vadītājiem. Dalībnieki apgūst
ievadu Vecajā un Jaunajā Derībā, teoloģiju, Bībeles skaidrošanu, ievadu kristīgajā padomdošanā, baznīcas vēsturi
un citus priekšmetus. Pasniedzēji ir mūsu draudžu mācītāji: profesors Dr. Ilmārs Hiršs, Edgars Mažis un Oļegs
Jermolājevs.
Šobrīd organizējam jaunu grupu, kura mācības uzsāks 2018. gada 13. janvāri. Visus interesentus lūdzam zvanīt
mācītājam Mārtiņam Balodim pa tālruni 26171070 vai rakstīt uz: uzprieksu@gmail.com.
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Kairos kurss “Ērgļa spārnos”
Oktobra otrajā nedēļā nometņu centrā
“Ērgļa spārni” jau otro gadu notika
Kairos kurss, kas māca par misiju no
bibliskā, vēsturiskā, stratēģiskā un
kultūras viedokļa un parāda, kā Dievs
darbojas pasaules glābšanā no tās
radīšanas līdz mūsdienām. Šī gada
apmācība ir nozīmīga ar to, ka Kairos
kurss pirmo reizi notika latviešu valodā
un pirmo reizi to pasniedza sertificēti
instruktori no Latvijas.
Apmācības virsvadītājs arī šogad bija
Stefans Ross no Vācijas, bet jau nākamajā
gadā, izpildot sagatavošanās prasības,
Latvijas instruktori iegūs tiesības patstāvīgi
vadīt Kairos kursu Latvijā.
Šogad mācībās piedalījās 7 studenti no
dažādu konfesiju draudzēm. Jekaterina no
Liepājas saka: “Es esmu piedalījusies
daudzos semināros uzņēmējdarbības vidē
un draudzē. Šis bija viens no pārdomātākajiem un vislabāk
organizētajiem kursiem, ko esmu piedzīvojusi.” Madara no Rīgas
apliecina: “Man ļoti patīk, ka Kairos kurss iedod ne tikai lielo
mērķi un vīziju, bet arī praktiskus soļus, kā to īstenot. Kursā

Stefans Ross vada kursa nodarbību

runājām ne tikai par to, ka Jēzus pavēli “dariet par mācekļiem
visas tautas” mums būtu jādara, bet arī par to, ka tas ir padarāms
darbs. Mani īpaši uzrunāja kursa laikā skatītie videomateriāli par
to, kā Jēzus misijas pavēle jau tiek praktiski veikta.” Vēl viens
liepājnieks, Rustams, turpina: “Kursā piedalīties mani
mudināja mans mācītājs. Pirms tam man nebija
īpašas intereses par misijas darbu. Mani ļoti uzrunāja
informācija par to, ka vēl joprojām ļoti daudzas
tautas nav aizsniegtas ar Evaņģēliju. Es noteikti
iesaku citiem piedalīties Kairos kursā, pat tad, ja viņi
nejūt aicinājumu uz misiju.”
Tiešām, Kairos kurss dod labus ieteikumus un
paraugus misijas darbam. Tas atgādina, ka Jēzus
pavēle “darīt par mācekļiem visas tautas” vēl nav
izpildīta. Pasaulē joprojām ir ap 7000 tautību grupu,
kurām Evaņģēlijs nav pieejams savā valodā. Kādas
grupas ir nošķirtas no pārējās pasaules, citas dzīvo
starp jau aizsniegtajām tautām. Joprojām ir aktīvi
jāmeklē ceļš pie šiem cilvēkiem. Ja misionāri neiet
labprātīgi, tad, kā rāda Bībele un vēsture, Dievs
misionārus pārvieto uz misijas laukiem piespiedu
kārtā.
Taču notiek arī pretēji – Dievs “atved” misijas lauku
pie misionāriem. Līdz ar to misijas darbs ne vienmēr
nozīmē atstāt savu pilsētu vai valsti, jo daudzi cilvēki,
kas nav dzirdējuši Evaņģēliju, varbūt jau dzīvo esošo
draudžu tuvumā. Arī Latvijā ir tautas, kuru vidū nav
draudzes, piemēram, jidišā runājoši austrumu ebreji
un tatāri, kā arī bēgļi, studenti un viesstrādnieki.
Lūdzot Dievu un praktiski rīkojoties, mums ir jāmeklē
ceļš pie viņiem, lai viņi dzirdētu Evaņģēliju.
Paldies draudzēm, kas jau ir atbalstījušas Kairos
kursa ieviešanu Latvijā. Plānojam, ka pēc gada visi
sagatavošanās darbi būs izdarīti un vadītāju
apmācības līmeņi pilnībā pabeigti, lai Kairos kurss
varētu darboties Latvijā patstāvīgi. Gaidiet turpmāko
informāciju par mācīšanās iespējām Latvijas
reģionos!
Mārtiņš Balodis
Liepājas Pāvila draudzes mācītājs
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Bībeles lasīšanas un
aizlūgšanu kalendārs
Nedēļas Bībeles lasījums: 1. Korintiešiem 1:1-3:23

1

Lūgsim par Tukuma draudzi, lai Svētais Gars to vada, dod
gudrību, palīdz kalpot un ikdienā izdzīvot Dieva Vārdu.

2

Pateiksimies par Nīderlandes Baptistu savienību ar
77 draudzēm un 10606 draudzes locekļiem.

3

Pateiksimies Dievam par mūsu draudžu muzikālajiem
vadītājiem un apskaņošanas kalpotājiem.

4

Lūgsim par LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības
Kongresu, tā dalībniecēm un īpašu Dieva vadību
gaidāmajās pārmaiņās.
LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības Kongress
“Solis tuvāk”
BPI Muzikālo vadītāju skolas seminārs

5

Lūgsim par kalpošanu bāreņiem Latvijā, par bērnu
namiem un to darbiniekiem, par audžuģimenēm.
Bāreņu svētdiena

Nedēļas Bībeles lasījums: 1. Korintiešiem 4:1-6:20

novembrim
17

Lūgsim Dieva svētību un vadību mūsu draudžu
jauniešiem, kas pulcējas uz salidojumu “Savienots”
Rīgas Mateja draudzes telpās.
LBDS draudžu jauniešu salidojums “Savienots”
17.-19. novembris

18

Pateiksimies par savu valsti, valdību un cilvēkiem.
Lūgsim, lai Dievs svētī Latviju.
Latvijas Republikas proklamēšanas diena

19

Pateiksimies Dievam, ka varam Viņu pazīt un mīlēt
(Skat. 1. Korintiešiem 8:3).

Nedēļas Bībeles lasījums: 1. Korintiešiem 10:1-12:31

20

Pateiksimies Dievam par Užavas draudzes 156 gadu
pastāvēšanu. Lūgsim pēc Svētā Gara spēka garīgā darba
turpināšanai, par ēkas siltināšanas projektu, un lai katrs
draudzes loceklis atsauktos kalpošanai.

21

Pateiksimies par Polijas Baptistu savienību ar 86 draudzēm
un 5000 draudzes locekļiem.

22

Lūgsim Dieva spēku un aizsardzību brāļiem un māsām
Kristū, kas pašlaik piedzīvo grūtības un pārbaudījumus.
(Skat. 1. Korintiešiem 10:13b).

23

Lūgsim par “Baptistu Vēstneša” komandu un iecerēm
nākamajam gadam.

24

Lūgsim par Vaiņodes draudzi, lai Dievs dod spēku
kalpotājiem un izredz jaunus kalpotājus. Lai palīdz
draudzes cilvēkiem saskatīt, kā ikdienā būt par Kristus
gaismu vietā, kur katrs esam.

6

Lūgsim par Portugāles Baptistu savienību, tās
72 draudzēm un 4800 draudzes locekļiem.

7

Lūgsim pēc skaidras Jēzus Kristus atziņas, vienotības un
mīlestības mūsu draudzēs (Skat. 1. Korintiešiem 1:10).

8

Lūgsim par Tērvetes un Ziedkalnes draudzēm, lai Dievs
dod gudrību draudzē, drosmi Evaņģēlija nešanai un lai
nostiprina vīru Bībeles studiju grupu.

9

Pateiksimies Dievam par Viņa žēlastību, kas ir jauna katru
rītu.

25

Pateiksimies Dievam par Viņa visvarenību, uzticību un
pacietību pret mums.

10

Lūgsim par GLS vadītāju konferences sekmīgu norisi, par
Dieva dotiem mērķiem un spēku konferences
dalībniekiem.
GLS vadītāju konference
10.-11. novembris

26

Lūgsim par tiem, kuru tuvinieki aizgājuši Mūžībā,
lai Dieva mierinājums ir ar viņiem.
Mirušo piemiņas (Mūžības) svētdiena

11

Pateiksimies Dievam par piemēru, ko varam gūt no tiem,
kas, cīnoties par brīvu un neatkarīgu Latviju, upurēja
daudz – pat savu dzīvību.
Lāčplēša diena

12

Lūgsim, lai Dieva Gars dod mums gudrību izdzīvot
vārdus: “Viss man ir atļauts, bet ne viss der.”
(1. Korintiešiem 6:12).

Nedēļas Bībeles lasījums: 1. Korintiešiem 7:1-9:27

Nedēļas Bībeles lasījums: 1. Korintiešiem 13:1-16:24

27

Lūgsim par Moldovas Baptistu draudžu savienību ar
482 draudzēm un 19578 draudzes locekļiem.

28

Lūgsim par Valdemārpils-Ārlavas draudzes telpu izbūvi
dažādām draudzes aktivitātēm. Lūgsim par Cīruļu un
Lielsalu ciemu iedzīvotājiem, lai viņi sāk regulāri apmeklēt
draudzi. Lai Dievs dod kalpojošas sirdis visās draudzes
kalpošanas nozarēs.

29

Pateiksimies Dievam par sadarbību starp Oklahomas un
Latvijas draudzēm. Lūgsim Viņa vadību, kopjot šīs
attiecības un kopīgi kalpojot Kristum.

30

Lūgsim par Valmieras draudzi, lai Dievs dod gudrību
jautājumā par savu draudzes namu, lai svētī
evaņģelizācijas pasākumus un dod jaunu jauniešu
vadītāju.

13

Pateiksimies par misijas staciju Vecpiebalgā.

14

Lūgsim par Uguņciema draudzes vienotību. Lai Dievs dod
sludinātājam Kasparam Maķevicam gudrību un spēku
kalpošanai. Pateiksimies par kalpošanu Vandzenē, kur
tiek atjaunota ēka un rīkoti dievkalpojumi.

15

Lūgsim par saviem ģimenes locekļiem, radiem un
draugiem, kuri ir garīgos meklējumos, lai Dievs viņiem
atklājas.
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16

Pateiksimies Dievam un lūgsim par šī mēneša
gaviļniekiem, lai Dievs katru iepriecina un bagātīgi svētī.

LBDS Kongress notiks 2018. gada 19. maijā Rīgā,
Savienības namā, Lāčplēša ielā 37.
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10. - 11. novembris
GLS vadītāju konference

Vadītājs. Ietekme. Pārmaiņas.

KONFERENCES
LEKTORI & TĒMAS
Izcilākie pasaules līmeņa vadītāji video
formātā un labākie Latvijas vadītāji
klātienē aplūkos sekojošas tēmas:
Organizācijas attīstības
potenciāla novērtēšana

pēteris
Sproģis

Jānis
Buks

GLS Latvija vadītājs,
LBDS bīskaps

Bankas Luminor
Korporatīvā
departamenta
direktors

MARKUSS
BAKINGEMS

Bestselleru autors,
The Marcus Buckingham
Company dibinātājs

ŠERILA
SANDBERGA

Facebook operāciju
vadības direktore

Novatoriskas uzņēmuma
kultūras veidošana

BILS HAIBELSS

BRAIENS STĪVENSONS

DŽULJETA FANTA

Radoša vadība strauju
pārmaiņu laikmetā

MARKUSS LEMONISS

ENDIJS STENLIJs

GERIJS HAUGENS

FREDRIKS HĒRENS

LAZLO BOKS

Vilovkrīkas draudzes dibinātājs
un mācītājs

Panākumus veicinošas
personiskās īpašības un prasmes
Darba procesa radoša
optimizācija
Kā plaukt un zelt
grūtos apstākļos

CNBC šova The Profit dalībnieks,
Camping World izpilddirektors
Autors, uzņēmējdarbības
radošuma eksperts

Organizācijas Equal Justice
Initiative dibinātājs un vadītājs
Mācītājs, lektors, autors
grāmatām par vadību
Google vecākais konsultants,
bestselleru autors

Korporācijas Whitespace at Work
izpilddirektore
Organizācijas International Justice Mission

DŽONIJA ERIKSONE TADA
Bestselleru autore, organizācijas
Joni and Friends dibinātāja un
izpilddirektore

Reģistrācija, vairāk informācijas: glslatvija.lv
Videokonferences norises vieta: Ūnijas iela 99, Rīga, Kristīgā centra “Labā Vēsts” telpas
twitter.com/GLSLatvija | facebook.com/glslatvija | instagram.com/glslatvija | 29368831 | info@glslatvija.lv

Apgāda “Amnis” jaunākās grāmatas jūs gaida mūsu veikalos
Rīgā, Lāčplēša ielā 37, tel. 67243094, 22175797
Liepājā, Siena ielā 10, tel. 25558083
www.amnis.lv
Ar prieku kalpojam jums, nodrošinot kristīgās dzīves un baznīcas kalpošanas priekšmetus,
kā arī ar iespieddarbiem un dāvanām piedaloties Evaņģēlija pasludināšanā!

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, Marika Kozlovska, 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

