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Man vairs nepatīk svinēt Lieldienas pavasarī. Nepārprotiet, man
patīk nepārvaramais saules spēks un pirmo pavasara ziedu
skaistums. Man patīk putnu dziesmas un garšo spirdzinošās
bērzu sulas. Es esmu Lieldienu dienā dzimis aprīļa bērns.
Man ļoti patīk pavasaris, taču mani kaitina salkanās runas par
Lieldienām kā simbolu jaunai cerībai, spirgtumam, dzīvei –
augšāmcelšanai.

īstenībā būs diena, kad Dievs Kristū visu darīs jaunu. Tad vairs
nebūs asaru un sāpju, nebūs slimību un nāves. Nevis Kristus kā
simbols, bet reālais, augšāmceltais Kristus ir Visu Valdītājs
Kristus.

Lieldienas esot jauks simbols tam, ka pēc ziemas nāks
pavasaris, pēc bēdām nāks prieki, pēc nāves – dzīvība. Vēsts par
Lieldienām kā skaistu simbolu nav tas, kas dos mieru un cerību
tuviniekiem pie maniaka nogalinātas meitenītes kapa vai arī
vīram spēka pilnbriedā, kas avārijā zaudējis locekļus. Tā nebija
vēsts, kas varēja iepriecināt mani, kad pats stāvēju piederīgo
pulciņā pie savu vecāku vaļējās kapa kopiņas.

Tāpēc es gribētu svinēt Kristus augšāmcelšanās svētkus
Dienvidu puslodē, kur tagad ir rudens. Dienas paliek īsākas, tiek
ievākta raža, koku zari drīz būs kaili, bez augļiem un lapām. Visi
dabas procesi liks domāt par norimšanu un nomiršanu. Kad
dabā viss iet uz norietu un galu, arī paša cilvēka maņas un
pieredze saka: noriets ir neizbēgams. Tad atskan Lieldienu
Evaņģēlijs: “Kad iznīcīgais ietērpsies neiznīcīgajā un mirstīgais
ietērpsies nemirstīgajā, tad piepildīsies rakstītais vārds: nāve ir
aprīta uzvarā. Bet pateicība Dievam, kas mums dod uzvaru caur
mūsu Kungu Jēzu Kristu!” (1. Korintiešiem 15:54, 57)

Apustuļi sludināja augšāmcelšanos nevis kā pavasara simbolu,
bet kā laikā un telpā notikušu faktu. Tikai tad, ja Jēzus
augšāmcelšanās ir īstenība un fakts, tikai tad Evaņģēlijā ir dziļš
un nesatricināms spēks, jo Kristus Lielajā Piektdienā uzņēmās uz
sevi mūsu grēku, mūsu sodu, mūsu nāvi, bet Dievs Kristu trešajā
dienā uzcēla no nāves, svinēdams uzvaru pār to!
Caur ticību Kristum mēs kļūstam šīs jaunās dzīvības apsolījumu
mantinieki līdz ar Kristu. Tieši tāpēc, ka Kristus augšāmcelšanās
diena bija īsts notikums laikā un telpā, mēs varam ticēt, ka reiz

“Jo Viņam ir jāvalda tik ilgi, līdz Viņš noliks visus ienaidniekus
zem savām kājām. Pēdējais ienaidnieks, kas tiks iznīcināts, būs
nāve. Jo Dievs ir pakļāvis visu zem Viņa kājām.” (1. Kor. 15:25-27)

LBDS Padomes vārdā sveicu visus “Baptistu Vēstneša” lasītājus
Kristus Augšāmcelšanās svētkos!
Pēteris Eisāns
LBDS bīskapa vietnieks
Rīgas Mateja draudzes mācītājs
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Cilvēki pie Jēzus krusta
dēļ. Viņi domāja, ka kalpo Dievam, bet
Jēzus jau bija nodevis spriedumu par
viņiem un tos nosaucis par “sātana
sinagogu”.
Tas dīvainākais ir, ka viņi, kalpojot
sātanam, bija neatņemama Dieva
pestīšanas plāna sastāvdaļa. Viņi bija rīki,
Dieva darba rīki šī plāna izpildīšanā.
Bez reliģiozo jūdu līdzdalības Poncijam
Pilātam ne prātā nenāktu notiesāt Jēzu
krusta nāvei. Kas ir Jēzus šiem cilvēkiem?
Viņš ir bīstams viņu varas pretinieks, kas
jāiznīcina.

Lieldienu gaidās ieklausīsimies mācītāja
Oļģerta Cakara svētrunā par Lūkas
evaņģēlija 23. nodaļu. Oļģerts Cakars ir
Čikāgas Latviešu baptistu draudzes
mācītājs, Amerikas Latviešu baptistu
apvienības izdevuma “Kristīgā Balss”
redaktors, Čikāgas Daugavas Vanagu un
Pensionāru biedrības priekšnieks,
neoficiālais Čikāgas “Bībelnieku”
starpdraudžu Bībeles stundu vadītājs un
arī Latvijas Republikas Atzinības krusta
kavalieris, kuram šī gada 9. maijā apritēs
90 gadi.
Lielās Piektdienas stāsts veidojas kā
varena drāma mūsu gara acu priekšā.
Tā saviļņo mūsu jūtas. Drāmas dalībnieki
zīmēti īsos, skopos un tomēr spēcīgos
vilcienos. Tur ir cilvēki, arī pūlis, kas
darbojas ap un aiz šī notikuma kā
nozīmīgas drāmas sastāvdaļas.
Drāmas galvenā persona ir nepatiesi
apsūdzētais Jēzus, ap ko virmo visa
darbība un cilvēki.
Pavērosim un uzskaitīsim tos, kuri ir
minēti Jaunās Derības ciešanu stāsta
lappusēs. Pavērosim, kādas ir viņu
attiecības ar Jēzu, kā tie Viņu izprot un
rīkojas. Varbūt atradīsim vietu, kur it kā
atrodamies arī mēs, vietu, kurā
iederamies.
Tautas vecaji un augstie priesteri. Jūdu
tautas politiskais un garīgais zieds! Viņi
noteica tautas stāvokli attiecībā pret
Romas varu. Viņi pārstāvēja tautu Dieva
priekšā templī un arī tautas priekšā –
Dievu. Viņi ir redzamā daļa no varenā
Dieva klātienes jūdu tautā. Viņi pieņēma
upurus un upurēja, vadīja reliģisko svētku
norises un ikdienas kalpošanu Dievam.
Cik svarīga bija šo ļaužu grupa? Ļoti! Bez
viņiem Jēzus nebūtu krustā sists. Viņi bija
tie, kas nepatiesi apsūdzēja Jēzu, meloja
“augstākās patiesības un tautas labuma”
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Pilāts un Hērods. Arī viņi ir svarīgas,
neaizvietojamas personas šajā drāmā. Vai
esat pamanījuši, ka Pilāta vārds ir minēts
Apustuļu ticības apliecībā: “.. cietis zem
Poncija Pilāta .. .”?! Un Hērods, kas,
Jēzu – cietumnieku redzot, “tapa līksms.
Jo tas .. cerēja kādu zīmi no Viņa redzēt”
(23:8). Hērods gribēja izklaidēties,
uzjautrināties, redzēt kādu maģisku zīmi.
Toreiz dzīve bija vienkārša un vienmuļa arī
ķēniņiem. Tiem vajadzēja algot ākstus,
nerrus savai uzjautrināšanai. “Bet Viņš
tam nekā neatbildēja.” (23:9) Tā ir sacīts
par Jēzu. Tad Hērods un viņa pils ļaudis
paši sarīkoja izklaidēšanos, tie “Viņu
nicināja, apmēdīja un apvilka tam baltu
drēbi un sūtīja atpakaļ pie Pilāta” (23:11).
Ieklausieties tālāk: “Tajā dienā Pilāts un
Hērods tapa draugi, jo iepriekš tie savā
starpā bija naidā.” (23:12)
Nežēlīga patiesības aizliegšana un
nevainīga cietumnieka nicināšana vienoja
abus valdniekus draudzības saitēm. Kā
nu ne, viņi abi izpildīja Dieva nolikto. To,
kas ir Jēzus viņu dzīvē, tie apstiprināja ar
zaimiem un sodu.
Pūlis, sakūdītais pūlis, kas kliedza pēc
slepkavas Barabas atbrīvošanas un lai
Jēzu sit krustā. Zēns būdams, lasīju
grāmatu ,”Pūļa psiholoģija”. Vēl tagad
atceros iezīmīgākās domas. Pūlī cilvēki
zaudē savu spriedumu un vērtības.
Cilvēks vairs nerīkojas pēc savām, bet
pūļa mērauklām. Zūd cilvēka identitāte un
sirdsapziņas balss. Pūlis ir noteicējs. To
sliktām un briesmīgām lietām ārkārtīgi
viegli iespaido pūļa psiholoģijas pazinēji.
Tāds bija asinskārais pūlis toreiz
Jeruzālemē, priesteru un vecaju sakūdīts.
Tie vēlējās tikai vienu – Jēzus Kristus
asinis. Viņam jāmirst, to jāpiesit krustā!
Bez satrakotā pūļa Pilāts nebūtu nodevis
Jēzu nāvei. Pat pūlis bija Dieva darba
rīks, Viņa nodomu pildītājs. Kas ir Jēzus
šim pūlim? Viņi neapzinājās, ka Jēzus ir
viņu Pestītājs, kas mirst arī par viņu
grēkiem.

Kā ir ar Sīmani no Kirēnas, kas bija
spiests sekot Jēzum, nesot Viņa moku un
nāves rīku – krustu? Vai mums, Kristus
sekotājiem, ir kaut kas kopējs ar šo
krustnesi? Mateja evaņģēlija 16:24 Jēzus
saka: “Ja kas grib Man sekot, tam būs
sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot
Man.” Sīmaņa krusta nešana –
palīdzēšana nespēcīgajam Jēzum, notika
ar Romas karavīru pavēli. Viņam gadījās
iet garām ciešanu ceļa vietai. Labāk
sakot, Dievs bija tā iekārtojis, ka viņš
varēja kaut mazliet palīdzēt Jēzum sāpju
ceļā. Mateja evaņģēlijs runā par sava
krusta nešanu. Iedomāties, ka mēs kaut
kā varētu palīdzēt Jēzum nest Viņa
krustu, ir aplamība. Pie tam mēs, reizēm
stingri pretojamies krusta nešanai. Tas ir
neērts un nepatīkams darbs. Kas ir Jēzus
Sīmanim – to nezinām. Nezinām, vai viņš
sajuta līdzcietību pret Jēzu, vai tas bija
tikai nepatīkams, uzspiests slogs.
“Un kad tie nonāca tai vietā, ko sauc par
Pieres vietu, tad tie tur sita krustā Viņu un
tos ļaundarus...” (23:33) Kas bija “tie”?
Kareivji un virsnieki. Kāda ir Jēzus nostāja
pret šiem cilvēkiem, kas izpilda viņiem
doto rīkojumu? “Tēvs, piedod tiem, jo tie
nezina, ko tie dara.” (23:34) Tas ir Jēzus
aizlūgums par saviem mocītājiem un
nāvētājiem. Kā tam atsaucās šie karā un
varmācībās rūdītie ļaudis? “Bet arī
virsnieki Viņu izsmēja, sacīdami: “Viņš
citiem palīdzējis, lai palīdz pats sev, ja šis
ir Kristus, Dieva izredzētais!”” (23:35)
Vai nedomājat, ka tā ir brīnumaina rakstu
vieta? Kā šie cilvēki, svešinieki, romiešu
virsnieki, zināja tik daudz par Jēzu - ka
Viņš ir cilvēkiem palīdzējis, tos
dziedinājis, ka Viņš sevi sauc par Kristu,
Dieva izredzēto? Vai viņi būtu
noklausījušies Pilāta pagalmā, tiesas
laikā? Matejs savā evaņģēlijā piemin, ka
Pilāts sauc apsūdzēto par “Jēzu, kuru
sauc par Kristu” (Mat. 27:17). Bet tur nav
nekādu ziņu par Jēzus brīnuma darbiem
un to, ka Viņš ir Dieva izredzētais. Kādas
ziņas ir ieklīdušas arī valdnieku namos
par šo Brīnumdari, ko gribēja redzēt
Hērods. Bet par Dieva izredzēto? Par to,
ka viņi to zināja un saprata, liecina arī 46.
pants: “Un Jēzus sauca skaņā balsī:
“Tēvs, es nododu savu garu Tavās rokās.”
Un, to sacījis, Viņš nomira. Un virsnieks,
redzēdams, kas notika, Dievu teica un
sacīja: “Patiesi, šis bija taisns cilvēks.””
(23: 46-47) Dievu teica Romas virsnieks,
viens no zaimotājiem, izsmējējiem, kurš
zināja – un varbūt ticēja? – ka ir Dievs. Ne
elku dievi Romas tempļos, bet Dievs!

Lieldienas

Kur ir Jēzus mācekļi, draugi un sekotāji?
Vai lielajā ļaužu pulkā, kas gāja līdzi Viņa
sāpju ceļā uz Golgātu? “Bet visi Viņa
paziņas stāvēja no tālienes un sievas, kas
ar Viņu bija nākušas no Galilejas, un šīs
lietas redzēja.” (23:49) No tālienes – šķiet,
skatījās nedroši un nobijušies ...
Ievērojiet traģiskos vārdus: “Viņa paziņas
...” Bija mācekļi, draugi, sekotāji, bet
tagad tālumā – paziņas. Paziņas nav
pārāk tuvi, nav pārāk nozīmīgi kāda dzīvē.
Paziņas, kuri aizbēga, parādoties varai,
kuri noliedza savu Meistaru. Kritiens no
Kristus mācekļa – līdz paziņai. No
šķietamas zināšanas un saprašanas par
to, kas ir Jēzus Kristus, līdz cilvēcīgam
izmisumam un neziņai.
Varbūt mēs esam šajā Jēzus paziņu
pulkā, kas no tālienes noskatās, skumst
un vaimanā par sava Kunga ciešanām un
nāvi? Šķiet, tā varētu būt. Mums ir
cilvēcīgā tieksme visu vērot no tālienes –
īsti neiesaistoties. Kādreiz arī draudzē
darbojamies tā – no tālienes, paliekam
skatītāju, apspriedēju un nosodītāju
pulkā. Bet Jēzus mira, lai arī šie tālienes
ļaudis, Viņa “paziņas” varētu iegūt mūžīgo
dzīvību un sadraudzību ar Dievu. Tā ir
brīnišķīgā Evaņģēlija vēsts!
Ir divi cilvēki, par kuriem vēl neesam
domājuši: “Bet divi ļaundari arī tapa
novesti, ka taptu nomaitāti līdz ar Viņu.”
(23:32) Pavērosim, vai tie nav savā veidā
mūsu līdzinieki.
Kad biju vēl zēns, atgriezies pie Kristus,
kristīts un draudzes loceklis, man likās, ka
ļaundaris pie krusta, kuram Jēzus apsolīja

paradīzi tajā pašā dienā, ir
apskaužamākais cilvēks visā Bībelē. Pats
Pestītājs viņam apsolīja: “Patiesi, Es tev
saku: “Šodien tu būsi ar Mani paradīzē!””
(23:43) Kas var būt vēl labāks? Nekas!
Šodien es gluži tā vairs nedomāju. Tagad
man šķiet, ka ļaundari ir līdzīgi mums, tie
ir sava veida mūsu attēla tipi. Kā tā, jūs
uztrauksieties, mēs taču neesam ļaundari,
esam godīgi cilvēki! Vai tiešām? Pāvils
raksta Vēstulē romiešiem: “Nav neviena
taisna, it neviena.” (3:10) Dieva acīs mēs
esam krituši grēcinieki, ļauna darītāji
attiecībā pret mūžīgo, svēto Dievu. Cilvēki
izvēlas, tāpat kā šie divi, vai nu Dievu
pieņemt par Kungu, vai Viņu atmest. Tas
arī nozīmē – zaimot.
Vai esat kādreiz domājuši, kāpēc šie
ļaundari ir Kristus krusta tuvumā? Kāpēc
viņi ir tur, kad vissvarīgais notika pie
vidējā krusta, kur cieta un mira mūsu
Pestītājs, lai mums būtu taisnošana un
mūžīgā dzīvība?
Abi pārējie krusti arī ir svarīgi. Es ticu
Dieva pestīšanas ceļa plānam, un tajā ir
arī šie divi citi krusti un ļaundari. Dievs
rāda, ka Viņš dod mums izvēli – Viņa Dēlu
pieņemt vai noraidīt, un kas notiks, ja
cilvēks, ļaundaris, pieņem pestīšanas
dāvanu – Jēzu. Tas arī rāda, cik vienkārša
savā būtībā ir atgriešanās pie Dieva. Viens
no ļaundariem savās sāpēs un bezcerībā
“Viņu zaimoja, sacīdams: “Ja Tu esi
Kristus, glāb sevi pašu un mūs.” Bet otrs
to norāja un sacīja: “Arī tu nebīsties Dieva,
kas esi tajā pašā sodā! Un mums gan
pareizi notiek, ko esam pelnījuši ar saviem

darbiem, bet šis nekā ļauna nav darījis.”
Un viņš sacīja: “Jēzu, piemini mani, kad Tu
nāksi savā valstībā!”” (23:39-47)
Te atkal redzam, ka Jēzus darbība un
sludināšana bija atstājusi dziļāku un
plašāku iespaidu, nekā to varam
iedomāties. Otrais ļaundaris atzīst savus
grēkus, pieņem sodu kā pelnītu un atzīst
Jēzu kā Dieva valstības valdnieku. Ja
esam redzējuši, cik neizpratnes pilni ir
ļaudis, Jēzus klausītāji, rakstu mācītāji un
pat Viņa paša mācekļi par to, kas ir Jēzus,
par Viņa īsto stāvokli un uzdevumu, tad ir
jābrīnās par šī ļaundara vārdiem un
atziņu. Mums jāsaka tāpat, kā Jēzus
sacīja Pēterim, kad Pēteris atzina Jēzu par
Dieva Dēlu: to viņam nav teikušas miesa
un asinis, bet Dieva Svētais Gars. Šoreiz
tas izskan no Kristu atzinušā ļaundara
mutes.
Jūs iebildīsiet – bet ļaundaris taču izcieta
soda pilno mēru un mira pie krusta.
Pareizi, tādi esam arī mēs. Mēs esam
pieņēmuši Kristu un ticējuši Dzīvības
Kungam, un tomēr mums būs jāmirst
tāpat kā ļaundarim. Bet tagad es zinu,
priekā saprotu un liecinu, ka man nav kā
toreiz, bērnībā, jāilgojas – būt kā
ļaundarim pie krusta, kuram Jēzus apsola
paradīzi. Tagad es saprotu un ticu, ka
tāds pats apsolījums ir Bībelē daudzreiz
dots arī man, mums visiem, - ka pēc
dzīves pēdējā mirkļa pretī pacelsies
mirdzošais, brīnišķīgais Jēzus apsolījuma:
“Šodien tu būsi ar mani paradīzē!”
piepildījums. Āmen!

Lieldienas ar misiju: gaidām jūsu stāstus
Aicinām draudzes, kalpošanas un aktīvus kristiešus iesūtīt aprakstus
par kalpošanu Lieldienu laikā, kuras mērķis ir kalpot apkārtnes
iedzīvotājiem vai kādai cilvēku grupai, radoši un praktiski liecinot un
pasludinot Evaņģēliju. Jūsu apraksti palīdzēs veidot “Lieldienas ar
misiju” lappusi “Baptistu Vēstnesī”. Apraksta apjoms – līdz 2000
zīmēm, lūdzam pievienot arī kvalitatīvas fotogrāfijas.
Lūdzu, sūtiet uz epastu: kanceleja@lbds.lv vai pa pastu:
LBDS, Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011.
Termiņš: 25. aprīlis. Lai Dievs svētī jūsu uzdrošināšanos!
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Garīdznieki un vadītāji

Kaspars Maķevics –
Uguņciema draudzes
jaunais sludinātājs
Kaspara Maķevica, Baltijas
Pastorālā institūta 3. kursa
studenta, ievešana
sludinātāja amatā
Uguņciema baptistu draudzē
23. februārī sākās trijos
pēcpusdienā, līdz ar to
dievkalpojuma liecinieki
varēja būt arī no citām
apkārtnes draudzēm. Šo
iespēju izmantoja daudzi, un
saulainajā pēcpusdienā
dievnams bija piepildīts.
Svētku dievkalpojumu vadīja
mācītājs Aivars Šķuburs,
piedaloties Dundagas
draudzes sludinātājam
Andim Smeltem un Talsu
Aizlūgums par sludinātāju
draudzes mācītājam
Kasparu Maķevicu
Miervaldim Lindmanim.
Par muzikālo noformējumu rūpējās gan Uguņciema draudzes
jaunieši, gan Andrejs Tīss, Pēteris Tīss, Jānis Uplejs un Aivars
Šķuburs.
Klātesošos uzrunāja bīskaps Pēteris Sproģis, kurš vilka paralēles
starp šobrīd notiekošo un Mārtiņa Lutera Kinga sapņiem un
nozīmīgākajām runām. Izskanēja aicinājums uzdrīkstēties sapņot
lielus sapņus un atgādinājums, ka Dievam arī ir sapnis – lai mēs
visi būtu glābti. Pēc uzrunas sekoja jautājumi Kasparam
Maķevicam, uz kuriem atbildot ar skaļu “jā”, viņš apliecināja,
ka ir satvēris aicinājumu no Dieva. Par jaunā sludinātāja lēmumu
aizlūdza mācītājs Imants Neilands un bīskaps Pēteris Sproģis.
Pēc daudzajiem apsveikumiem Kaspars Maķevics uzrunā
klātesošajiem pauda prieku un īsumā izstāstīja savu dzīves
ceļu – no biznesmeņa ambīcijām līdz vēlmei kalpot un uzticēties
Dievam.
Slava un pateicība Dievam par vīriem, kuri nebaidās uzņemties
atbildību un atsaucas Dieva aicinājumam. Lai Jēzus paraugs ir
galvenais, uz ko tiekties visiem sludinātājiem un mācītājiem!

Sludinātājs Māris Vītols
licencēts Jaunjelgavas
draudzē

Aizlūgums par sludinātāju Māri Vītolu

16. marts Jaunjelgavas baptistu draudzē bija svētki – Māri Vītolu,
Baltijas Pastorālā institūta absolventu, licencēja par draudzes
sludinātāju. Viesi bija sabraukuši no Rīgas Mateja, Aizputes,
Viesītes, Siguldas, Ogres un Skrīveru draudzēm. Draudzes nams
bija tik pilns, ka vecāki ļaudis sāka atcerēties 1990. gadu
sākumu, kad ļaudis tik ļoti slāpa pēc Dieva klātbūtnes, ka nams
katru svētdienu bija pilns.
Licencēšanas dievkalpojumu vadīja ilggadējais Jaunjelgavas
draudzes sludinātājs Valdis Obersts, kas šeit kalpoja pagājušā
gadsimta 90. gados. Dieva Vārdu sludināja LBDS bīskaps Pēteris
Sproģis. Bīskaps atgādināja, ka mums, kristiešiem, ciešanās
svarīgāk ir nevis tās izskaidrot, bet būt līdzās cietējiem.
Dievkalpojumā piedalījās un par sludinātāju Māri Vītolu lūdza arī
sludinātājs Pāvils Jakovļevs, kas kalpojis draudzē pēdējos
vienpadsmit gadus. Pielūgsmi vadīja Ogres Trīsvienības
draudzes jauniešu ansamblis un mācītājs Dainis Pandars.
Sveicēju pulkā bija ne tikai baptistu draudžu pārstāvji, bet arī
Jaunjelgavas novada domes pārstāvji.
Paldies Jēzum Kristum par aicināšanu kalpošanā.
Paldies visiem sveicējiem par klātbūtni šajos svētkos.
Māris Vītols, Jaunjelgavas draudze

Lidija Ēce, Talsu draudze

Garīdznieku brālības konference
Garīdznieku brālības konference notiks 26. aprīlī
plkst. 10:00 Savienības namā, Lāčplēša ielā 37, Rīgā.

luteriskās baznīcas Rīgas Doma draudzes mācītājs,
sertificēts ģimeņu psihoterapeits Sandis Ratnieks.

Konferencē runāsim par to, kā labāk palīdzēt cilvēkiem
pastorālajā aprūpē; kā lietot Bībeli, lai iedrošinātu un
stiprinātu cilvēkus, kā arī, cik lielā mērā psihoterapija un
tās metodes var palīdzēt mācītājiem darbā ar cilvēkiem.
Viens no konferences viesiem būs Latvijas Evaņģēliski

Aicināti visi LBDS garīdznieki, draudžu dibinātāji un
Baltijas Pastorālā institūta studenti.
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Pieteikšanās: līdz 20. aprīlim LBDS Kancelejā
(mob. 20390979, epasts: kanceleja@lbds.lv)

Garīdznieki un vadītāji

Dieva darbs turpinās
2014. gada pirmie trīs mēneši Baltijas Pastorālā institūta studentiem
paskrējuši nemanot. Lai arī janvārī neuzņēmām jaunus studentus,
studijas turpina 2. un 3. kurss. Šie vīri kalpo dažādās Latvijas draudzēs
un vienu nedēļu mēnesī pulcējas Baltijas Pastorālā institūta telpās jaunu
zināšanu iegūšanai, pieredzes
izvērtēšanai, kalpošanas uzvaru
svinēšanai un – vienkārši
draudzīgai kopābūšanai.
Katrai mācību nedēļai ir savs
tematiskais fokuss. Janvārī
teorētiski un praktiski iepazinām
Svēto Garu. Pavadījām laiku ar
Viņu, ieklausoties Gara balsī.
Diskutējām par Ilmāra Hirša
grāmatu “Patiesības Gara spēkā”.
Klausījāmies BPI pastāvīgā un
iemīļotā vieslektora Vollija Skūna
Īpaša pateicība Vollijam Skūnam –
Latvijas olimpiskā līdzjutēja krekls
(Zviedrija) mācītajā, kā arī
iztaujājām viesus – katoļu,
luterāņu, vasarsvētku un metodistu draudžu pārstāvjus par Gara
teoloģisko izpratni un personisko pieredzi ar Viņu.

Jau otro gadu īpašs
elements BPI studiju
nedēļā ir grupu
mentorings piektdienās.
BPI Mentoringa vadītāja
Igora Rautmaņa un BPI
absolventu Māra Vītola,
Andra Jēgermaņa, Mārča
Dejus un Ilvara Ieviņa
Mācāmies ieklausīties viens otra viedoklī
vadītajās grupās puiši
izvērtē, kā veicies ar
iepriekšējā reizē nospraustajiem mērķiem, kā arī nosaka
mērķus nākamajam mēnesim. Šogad mēs īpaši koncentrē
jamies uz studentu izaugsmi divās jomās – rakstura
attīstība un praktisko kalpošanas iemaņu veidošana.
Pēc marta mācību nedēļas, tikai pāris stundas pēc
nodarbību beigām, saņēmu epastu no kāda studenta.
Viņa rakstītais ne tikai atgādina bīskapa P. Sproģa
izaicinājumu satvert Dieva doto sapni (skat. “Baptistu
Vēstneša” šī gada marta numura vāku), bet arī iedrošina
mani turpināt kalpot BPI studentiem. Viņš raksta:
“Braucot autobusā uz mājām, man pēkšņi
“saslēdzās” daudz reālāk nekā līdz šim
kādas lietas. Es sapratu, ka man ir Sapnis!
Es ieraudzīju to no malas. Ģimene ir atslēga
katram ciemam un pilsētai. Šī BPI nedēļa
bija ar daudz pārdomām un svētībām, kas,
liekas, arī ir manas atklāsmes avots. Varbūt
Tu vari lūgt, lai to, ko Dievs man parādīja,
Viņš arī svētī. Mēs ar ģimeni nākamajā
nedēļā brauksim uz [..], lai lūgtu un meklētu
Dieva iedrošinājumu sākt piepildīt to, ko
Viņš ir man atklājis. Negribu skriet pa
priekšu Dievam, bet pirms tam saņemt Viņa
spēku un drosmi.”

BPI studenti ar Klaudiju un Stīvu Lī (centrā)

Februārī BPI viesojās mācītājs Stīvs Lī un viņa sieva Klaudija Lī no
Suburbānas draudzes Korvallisā (Oregona, ASV). S. Lī vadītā draudze
veido partnerattiecības ar Rīgas
Mateja draudzi. BPI studentiem
bija iespēja iepazīt Suburbānas
draudzes kalpošanas filozofiju un
praksi, kas vērsta uz visas
ģimenes aizsniegšanu Kristum.
Klaudija arī tikās ar BPI studentu
un absolventu sievām un līgavām,
lai iedrošinātu viņas, esot līdzās
vīriem un līgavaiņiem – draudžu
un kalpošanu vadītājiem.
Marta viesis Bobs Adamss ir
bijušais Bogolusas Pirmās
baptistu baznīcas (Luiziāna, ASV)
Aizlūgums par Bobu Adamsu. Viņam
mācītājs, kurš šogad devies
dāvinājām BPI simbolisko gana spieķi
pensijā. Bobs ir iemīļots BPI
studentu un absolventu vidū savas pazemības, bibliskās mācības un
patiesas vēlmes atbalstīt jaunākus kalpotājus dēļ. B. Adamss viesojās
BPI jau trešo reizi, lai mācītu par svētīgu draudzes vadītāju, dažādām
mācītāja lomām un viņa attiecībām un rūpēm par ģimeni. Pazemīgi,
bibliski, vienkārši, aizraujoši – tā, kā to Dievs devis darīt tikai viņam.

Kopš BPI aizsākumiem pagājuši seši gadi,
nosvinēti četri izlaidumi. Daudz vai maz – par to spriediet
paši. Tomēr Dieva vadība un gudrība ir bijusi ar mums visu
šo laiku. Par to es varu Viņam tikai pateikties un lūgt, lai arī
turpmāk mēs, BPI vadība, būtu uzticīgi Evaņģēlija vēstij,
atvērti Gara mudinājumiem un paklausīgi Dieva Vārdam.
Paldies jums katram, ka esat šajā Dieva uzticētajā darbā
kopā ar mums. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Lai Dievs jūs katru
bagātīgi atalgo!
Līva Fokrote
BPI Pastorālās programmas vadītāja

Baltijas Pastorālais institūts uzņem
studentus studijām
Pastorālās kalpošanas programmā
Studiju sākums: 2014. gada septembris
Pieteikšanās: līdz 2014. gada 30. aprīlim,
aizpildot pieteikuma un rekomendācijas
anketas: www.bpiriga.lv
Intervijas: 2014. gada 1.- 31. maijs.
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Jaunieši

4 krēsli :

māceklības
izaicinājums
jauniešiem

Šī gada 28. februārī un 1. martā Rīgas
Lutera draudzes namā notika biedrības
“Jauniešu Virzība” organizētā konference
“4 krēsli”. Konferences mērķis bija izaicināt
jauniešus fokusēties uz māceklību – veidojot
par Kristus mācekļiem citus jauniešus,
kuri varētu mācekļot vēl citus.
Konference “4 krēsli” pulcināja apmēram 70
jauniešus no dažādām Latvijas pilsētām un
konfesijām. Kopā ar mūsu draudžu
pārstāvjiem piedalījās luterāņu, metodistu
un draudzes “Dieva mājas” jaunieši. Īpaši
gaidīti viesi bija jaunieši no Igaunijas
baptistu draudzēm.

Konferences dalībnieki

Konferences galvenais runātājs bija Dens
Speiders (ASV). Viņa mācītais bija tas, ko
Dens izmanto, apmācot jauniešu vadītājus
jau vairākus gadu desmitus. Dens ir alianses
“Global Youth Initiatives” vadītājs, kura
apvieno organizācijas un vadītājus, kuri
strādā ar jauniešiem visā pasaulē. 1978.
gadā Dens Speiders uzsāka kalpošanu
“Sonlife Ministries” Ziemeļamerikā.
Tās mērķis bija apmācīt jaunus vadītājus
vietējām draudzēm. Sākotnēji apmācība
notika vienas draudzes ietvaros, kur Dens
kalpoja kā jauniešu vadītājs. Apmācības
pamatā ir Kristus dzīves apskats. No šīs
kalpošanas aizsākumiem līdz 2000. gadam
tika apmācīti vairāk kā 75 000 jauni vadītāji.
Drīz šie jaunie vadītāji paši sāka mācīt par
Kristus dzīvi un māceklības nozīmi. Viņi
mācīja ne tikai Ziemeļamerikā, bet arī
Austrālijā, Eiropā, Latīņamerikā – kopumā
70 valstīs.
Konferenci sākot, Dens Speiders izaicināja
mūs ar jautājumu: “Cik skaidra ir mūsu
misija?” Jautājums lika aizdomāties par to,
kas ir mana misija un kā tā veicama. Dens
palīdzēja atbildēt uz šo jautājumu, aplūkojot
galvenos uzskatus par Jēzus Kristus dzīvi.
Viņš uzsvēra, ka Jēzus un Viņa pirmie
sekotāji domāja par pavairošanu un aicināja:
“Dariet to, ko Es esmu darījis”, “dzīvojiet, kā
Es esmu dzīvojis”, “sekojiet piemēram, ko
Es esmu jums atstājis”. (Jāņa 14:12,
1. Jāņa 2:6, 1. Pētera 2:21).
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Uz kura krēsla sēdi Tu?

Ja mēs esam aicināti darīt
to, ko darīja Jēzus,
fokusēties uz to, uz ko
Viņš fokusējās, tad mūsu
misija izriet no kristiešiem
labi zināmās Jēzus
pavēles Mateja 28:16-20 –
veidot Kristus mācekļus,
kas veido citus par Viņa
mācekļiem. Māceklībā
svarīgs ir mūsu piemērs, kā mēs paši to
darām. Metode, kā mēs to darām, nāk no
Jēzus piemēra. Līdz ar to šajā konferencē
lektors uzsvēra četrus izaicinājumus, kurus
Jēzus deva saviem
mācekļiem: 1) nāciet
un redziet (Jāņa
1:39); 2) sekojiet Man
(Jāņa 1:43); 3)
sekojiet Man un Es
jūs darīšu par cilvēku
zvejniekiem (Mateja
4:19) un 4) ejiet un
nesiet augļus (Jāņa
15:16). Četri krēsli ir
metafora, kas apzīmē
šos četrus
izaicinājumus.
Uz pirmā krēsla sēž
cilvēki, kuri ir garīgi
miruši, meklētāji, kam
nepieciešams dzirdēt
Evaņģēliju. Uz otrā krēsla sēž jauni kristieši,
garīgā ziņā “bērni”, kuru identitāte Kristū
tikai sākusi veidoties un kurus ir garīgi labi
jāēdina. Uz trešā krēsla sēž “strādnieki” jeb
jaunieši, kuri jāapmāca un jāsagatavo
kalpošanai dažādos veidos, kuri mācās

Konferences lektors Dens Speiders

dzīvot Gara pildītu dzīvi. Uz ceturtā krēsla
sēž cilvēki, kas ir tādi kā “vecāki”, kuri
fokusējas uz mācekļu veidošanu un
pavairošanu un pilnveido “vecāku” prasmes.
Mums katram ir svarīgi izvērtēt, uz kura
krēsla mēs sēžam. Bija interesanti un vērtīgi
uzzināt Dena secinājumu, ka vairums
kristiešu netiek tālāk par trešo krēslu.

Iemesls, kādēļ ir grūti tikt tālāk par trešo
krēslu, ir, ka tas nav viegli (Ebrejiem 12).
Tā ir cīņa, tas ir grūti, svarīga ir disciplīna, un
mēs tiekam tīrīti no visa nevajadzīgā. Tas ir
sāpīgi, tas atklāj trūkumus. To nevar paveikt
“miesīgi” (Romiešiem 7-8), bet šis process
prasa laiku un gatavību mācīties (Ebrejiem
12:11b). Mēs tiekam aicināti un mudināti
izturēt šo Dieva darbu pie mums, lai cik grūti
un sāpīgi nebūtu (Ebrejiem 10-12).
Jo patiesībā mēs esam aicināti nonākt līdz
“vecāku” posmam, kļūt par arvien
nobriedušākiem Kristus mācekļiem, kuri
veido citus par Viņa mācekļiem.
Konferences nobeigumā, pārdomājot
Kristus piemēru, mēs runājām par Jēzus
sirds paradumiem: Jēzus bija atkarīgs no
Svētā Gara, lūgšanas vadīts, paklausīgs
Tēvam, Dieva Vārds bija Viņa pamats, Viņš
pagodināja Tēvu un veidoja mīlestības pilnas
attiecības. Tas mudināja izvērtēt – kā ar šiem
sirds paradumiem ir manā dzīvē? Jo 1. Jāņa
vēstulē 2:3-6 ir teikts: “Mēs noprotam, ka
esam Viņu atzinuši, ja turam Viņa baušļus...
Bet, kas Viņa vārdus tur, tanī patiesi Dieva
mīlestība ir kļuvusi pilnīga. No tā mēs
noprotam, ka esam Viņā. Kas teicas
paliekam Viņā, tam pienākas arī pašam tā
dzīvot, KĀ Viņš ir dzīvojis.”
Kā LBDS Jaunatnes apvienības vadītājs es
priecājos, ka konferencē piedalījās daudzi
jaunieši no mūsu draudzēm. LBDS
Jaunatnes apvienības mērķis ir sekmēt
jauniešu kalpošanas, lai tās kļūtu
kristocentriskas, pavairoties spējīgas un
misionālas. Pašlaik mēs vēlamies stiprināt
esošos jauniešu vadītājus un viņu
komandas un palīdzēt tām evaņģelizācijas
jomā, kā arī veicināt jaunu kalpošanu
veidošanos. Konference “4 krēsli” palīdzēja
īstenot pirmo mērķi, izaicinot jauniešu
kalpošanas fokusēties uz mācekļu
veidošanu, darot citus par mācekļiem gan
individuāli, gan kopīgi kā jauniešu
kalpošanai.
Gatis Jūrmalis
LBDS Jaunatnes apvienības vadītājs

Bērni

Būt komandai –
ne vārdos, bet darbos
Šogad svētdienskolu komandas jau otro
reizi tika aicinātas piedalīties Sporta
dienā. Ventspils Pārventas sporta hallē
1. martā satikās 12 komandas un to
līdzjutēji. Doma par vajadzību bērniem
satikties Sporta spēlēs bijusi ne vienam
vien. Lai sapņi īstenotos darbos, liels
nopelns ir Annai Tervitei. Pirms pāris
gadiem Anna vēl pati būtu varējusi būt
dalībniece. Bet tagad jau kā organiza
torei pēc Sporta dienas jautājām Annai –
kādēļ viņa organizējusi Sporta dienu?
Kādas bijušas grūtības un kādi prieki?
Anna Tervite stāsta: “Sporta dienu
organizēju tāpēc, ka starp svētdien
skolām ir diezgan maz sadraudzības,
praktiski tas notiek tikai Dziesmu dienā.
Vislielāko prieku man sagādāja tas, ka
bērni vispār bija atbraukuši, smaidīja, bija
priecīgi un aktīvi. Gatavojoties sastapos
ar izaicinājumiem, un vislielākais
izaicinājums bija tikt galā pašai ar sevi.
Kad kaut kas neizdevās, uzreiz gribējās
nolaist rokas un visu atmest. Tomēr es
centos saņemties un iet līdz galam. Man
ļoti daudz palīdzēja ģimene un draugi.
Mans tētis Pēteris Tervits neatļāva
padoties un lika iet līdz galam. Viņš bija
galvenais organizators. Arī pie mammas
es varēju iet jebkurā laikā un izkratīt sirdi,
un tas ļoti palīdzēja. Pasākums nevar
izdoties, ja nav brīvprātīgo, kuri šoreiz
bija mūsu Ventspils draudzes jaunieši, un
viņi patiešām ir superīgi cilvēki. Jaunieši
bija ļoti atsaucīgi un pacietīgi. Milzīgs
paldies par viņu darbu! Esmu ļoti
pateicīga Debesu Tēvam par šo dienu!”
To, ka Annas mērķis Sporta dienai tika
sasniegts, liecina dažu komandu vadītāju
teiktais.
Modrīte Stūre uz Sporta dienu atveda
apvienoto Skatres un Kalnišķu komandu.
“Tā bērniem no abiem ciemiem bija laba
iespēja atkal satikt vienam otru un
piedalīties sacensībās vienā komandā.
Savukārt bērnus, kuri sacensībām bija
par lielu, aicināju būt par līdzjutējiem.
Zēns, kurš visilgāk nāk svētdienskolā,
pieteicās būt par palīgu sacensību laikā,
un viņš ar to labi tika galā. Bērni bija

Rīgas Āgenskalna draudzes vecākās zēnu grupas
skolotājs Gatis Vācietis par piedalīšanos Sporta
dienā saka: “Labprāt piedalos pasākumā, kur es kā
skolotājs varu iepazīties tuvāk ar saviem un arī citiem
svētdienskolēniem. Lielākais ieguvums bērniem un
arī svētdienskolotājiem bija iespēja iepazīties un
varbūt pat pirmo reizi ieraudzīt bērnus no citām
draudzēm. Tāds kā atklājums, ka kaut kur citur arī ir
sagatavojuši man pārsteigumu –
apsveica dzimšanas dienā ar dziesmu un tādi paši kristieši kā mēs.”
dāvanām. Tas bija LIELS pārsteigums un Priekules draudzes priekšsēdētājs Guntars Ķeris
stiprinājums turpināt iesākto darbu.”
novērtē Sporta dienu: “Pirms devos uz Sporta dienu,
uzdevu sev jautājumu – kādēļ to daru? Tā nebija
braukšana tikai braukšanas pēc. Vēlējāmies iemācīt
to, ko mums māca Bībele – būt komandai līdz galam,
būt kopā panākumos un arī grūtos brīžos, kā arī
mācīties pazemību. Tas arī ir mūsu lielākais ieguvums
– saliedēta komanda, kas ļoti cīnās un atbalsta viens
otru. Lielākā daļa no mūsu 15 bērniem bija no ārpus
draudzes ģimenēm, un šie bērni arī bija sajūsmā!”

Komandas tikšanās laikā – Ķemeru draudzes
komanda. Foto: Paula Zveja

Mateja draudzes svētdienskolas
vadītāja Liene Indrāne kā ieguvumus
dalībai Sporta dienā min sekojošo: “Tā
bija iespēja kopā ar bērniem pavadīt
krietni ilgāku laiku, nekā sanāk,
satiekoties svētdienā, līdz ar to iespēja
labāk un citādāk iepazīt bērnus,
nostiprināt attiecības ar viņiem. Tā bija
iespēja skolotājiem paplašināt savu
kalpošanu, kā arī iespēja iesaistīt bērnu
vecākus. Tā bija iespēja sportot,
piedzīvot prieku par uzvarām, kā arī
mācīties zaudēt. Lielai daļai bērnu tā bija
iespēja pirmoreiz aizbraukt uz Ventspili
un būt Ūdens atrakciju parkā.
Man liels prieks bija redzēt, kā bērni
atbalstīja savējos, kā centās pieņemt, ka
visi vienlaicīgi nevar būt laukumā un gūt
punktus, ka piespēle ir ļoti nozīmīgs
elements, un mācījās saprast, ka
komandas biedru uzvara ir arī viņu
uzvara. Prieks bija redzēt, kā mūsējie
pēc spēles uzmundrināja pretinieku
komandu, kura bija saskumusi par
zaudējumu.

Uzvaras prieks – arī šogad to piedzīvo Ventspils
draudzes komanda. Foto: Paula Zveja

Paldies Jelgavas, Kandavas un Ģipkas, Ķemeru,
Liepājas Ciānas, Liepājas Pāvila, Priekules, Rīgas
Āgenskalna, Rīgas Mateja, Skatres un Kalnišķu,
Talsu, Ventspils baptistu draudzes un Ventspils
luterāņu draudzes bērnu un skolotāju komandām par
piedalīšanos, organizatoru komandai par iniciatīvu un
ieguldīto darbu!
Komandā ir spēks, arī svētdienskolā!
Estere Roze
LBDS Svētdienskolu apvienības vadītāja

Lai arī šoreiz mūsu komanda pie
medaļām netika, skumjas, ko dažos bija
raisījuši zaudējumi, tika aizskalotas
Ūdens atrakciju parkā. Visu dienu bija
sportots, tomēr bērnus dabūt ārā no
ūdens nenācās viegli, viņi bija sajūsmā
par šādu dienas noslēgumu.”

BPI Timoteja skolas atvērto durvju diena
Sestdien, 12. aprīlī, plkst. 11:00-16:00 Rīgā, Lāčplēša ielā 37
Aicināti topošie dalībnieki un visi interesenti.
Programmā: Ieskats mācību procesā, atbildes uz jautājumiem,
pusdienas, sadraudzība, praktiskas Lieldienu svinību idejas
svētdienskolām. Pieteikšanās: līdz 9. aprīlim,
Estere Roze (mob. 29110770, epasts: timotejaskola@lbds.lv)
Dalības maksa: EUR 5.
BPI Timoteja skolas jaunās grupas mācības uzsāksim 2014. gada septembrī.
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Draudžu atjaunotne

LBDS reģionālās tikšanās
Cēsīs un Liepājā
22. februārī Cēsīs piedzīvojām vērtīgu un saturīgu dienu, domājot
par mūsu draudžu dažādiem dzīves un kalpošanas aspektiem.
Reģionālās tikšanās ir labs veids, kā veidot ciešāku un tiešāku
saikni gan starp draudzēm reģionā, gan arī lai iepazītos ar
kopdarba aktualitātēm Savienības mērogā.
Izvēlētās tēmas ir aktuālas
draudžu darbā, par ko liecināja
arī dalībnieku pozitīvās
atsauksmes. Tikšanās laikā
klausījāmies sekojošas lekcijas:
“Pasludinām Evaņģēliju kopā”
(mācītājs Kaspars Šterns),
“Lūgšana kā noslēpums” (prof.
Ilmārs Hiršs), “Kā atraisīt
konflikta mezglu” (mācītājs
Edgars Mažis), “Mūsu draudzei
ir nauda?!” (Viljams Šulcs,
Profesors, Dr. teol. Ilmārs Hiršs
misijas “Pakāpieni” vadītājs),
aicināja domāt par lūgšanu kā
noslēpumu
“Padod tālāk, ko esi saņēmis”
(bīskaps Pēteris Sproģis). Vēlējos,
lai būtu atvēlēts vairāk laika diskusijām un sarunām.
Vidzemes
reģionā
draudžu
mācītāju vidū
jau ilgāku
laiku tiek
diskutēts
jautājums, ka
ir stratēģiski
svarīgi veidot
stiprus
reģionus,
Sadraudzība pie pusdienu galda
veidojot
ciešākas saiknes starp draudzēm reģiona ietvaros. Uzskatu, ka
tieši reģionālajās tikšanās draudzes var labāk apzināties gan savu
atbildību, gan savas iespējas draudžu kopdarbā.

8. martā Liepājas Pāvila draudzē
notika reģionālā tikšanās, kuras
moto bija “Piedalies, mācies,
mainies”. Tas bija aicinājums man
piedalīties. Bija prieks satikt tik
daudzas pazīstamas māsas un
brāļus no Kurzemes reģiona, kaut
arī pietrūka laika, lai ar katru kaut
nedaudz aprunātos. Prieks bija
iepazīties ar jauniem dalībniekiem
un sarunāt turpmāku sadarbību.
Moto otrais vārds – mācies!
Bīskapa Pētera Sproģa uzruna
Tikšanās man bija lieliska iespēja
mācīties. Dievs caur lektoriem
mani spēcīgi uzrunāja un atgādināja par lietām, kuras biju nolikusi
malā. Nevēlējos tās izdarīt, jo īsti nepatika un nepadevās. Šeit
saņēmu pamudinājumu – izdari! Tas ir nepieciešams, lai varu
turpināt iesākto kalpošanu. Ņemšu un darīšu.
Es atkal un atkal
apbrīnoju Dievu, cik Viņš
ir pacietīgs un neatlaidīgs
pie manis veidošanas.
Tāpēc jau moto trešais
vārds ir – mainies! Šis
vārds ir domāts tieši man.
Lai kā es pati to gribētu
darīt ar saviem spēkiem,
saprotu, ka nevaru. Man
ir nepieciešam mīļā Tēta
Karostas komanda diskusiju laikā
palīdzība. Ne piedalīties,
ne mācīties, ne mainīties
nevaru pati, ja manas dzīves centrā nav Kungs Jēzus Kristus. To
cenšos sev atgādināt katru dienu un jautāju: “Kas man šodien ir
vissvarīgākais?” Arī reģonālās tikšanās laikā tas tika atgādināts un
uzsvērts – dzīvot dzīvi ar vīziju, sapni, un to, ko esam saņēmuši,
dot tālāk. Vienam otru atbalstīt, pamācīt, iedrošināt un mīlēt.

Paldies Savienības vadībai par iniciatīvu un ieguldīto darbu.
Lai Dievs svētī reģionālās tikšanās arī citos Latvijas reģionos!

Paldies ikvienam, kurš piedalījās reģionālās tikšanās organizēšanā.
Paldies ikvienam, kurš atnāca un atbrauca uz tikšanos, jo visi kopā
mēs varam darīt lielas lietas mūsu Kunga valstības darbā.

Oļegs Jermolājevs
Cēsu draudzes mācītājs

Modrīte Stūre
Liepājas Pāvila draudzes locekle

Laulāto kurss Mērsragā
Mērsraga baptistu draudze organizē Laulāto kursu – pasākumu pāriem, kuri
ilgāku laiku dzīvo kopā un vēlas uzlabot savas attiecības. Kurss notiek romantiskā
gaisotnē – pāri pie galdiņa bauda gardas vakariņas, klausās praktiskas uzrunas
un pārrunā tās divatā. Mēs tiekamies Mērsraga Tautas namā katru sestdienu kopš
1. marta. Randiņu maratonu plānojam noslēgt 12. aprīlī.
Iepriekšējā tikšanās reizē pāri klausījās un diskutēja par tēmu “Konfliktu
risināšana”. Lai pāri justos gaidīti, telpas noformējums tiek veidots romantisks –
galdiņi ir pieklājīgi uzklāti, uz tiem ir novietots pārsteigums. Pēc restorāna
cienīgām vakariņām varam sākt nodarbību. Vispirms izklāstam kursa praktiskās
nianses, kā arī “laužam ledu” ar stāstu par dienas tēmu, kuram ir neliela humora
pieskaņa. Vakariņu un pāra diskusiju laikā atskaņojam romantisku mūziku.
Šoreiz konstatējām, ka laulībā nesaskaņas ir neizbēgamas, jo cilvēki ir atšķirīgi.
Labas laulības noslēpums meklējams prasmē risināt nesaskaņas.
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Apskatījām konfliktu
risināšanas principus, kurus
lietojot, varam vairīties no
bezjēdzīgiem strīdiem.
Kopīgas izaugsmes
nosacījums ir apzināties, ka
nevaram izmainīt otru cilvēku,
bet tikai mainīties paši. Ja abi
to darām, tad izdodas
Laulības kursa vadītāji
salāgoties aizvien labāk, gluži
Jānis un Anita Buļi
kā ejot iemācāmies salāgot
savu soļu garumu. Bieži vien pašu spēki ir par vāju,
tāpēc kopīgas lūgšanas ir svarīgs instruments konfliktu
risināšanai. Noslēgumā atgādinājām par mājas darbu,
jo, vienīgi izzinot viens otra viedokli, varam arvien tuvāk
iepazīties un veidot labu laulību.
Jānis Bulis, Mērsraga draudzes priekšnieks

Draudžu aktualitātes

Vīlandes draudzei – 19
9. marta rītā Vīlandes dievnamā rosība bija
jūtama jau agri. Gaiss smaržoja pēc rosola,
ziediem un pacilātām gaidām. Ļaudis pulcējās,
lai sveiktu draudzi 19. dzimšanas dienā.
Dievkalpojums iesākās ar video, kurā mūs
uzrunāja kāda meitene: “Es esmu izslāpusi pēc
mīlestības. Parādi man, kas ir beznosacījumu
mīlestība! Beidz man stāstīt par savu Dievu,
parādi man, kas Viņš ir! Es smiešos par tevi,
strīdēšos tev pretī, bet tu nepadodies!”
Dievkalpojumu caurvija šis vēstījums. “Vai, izejot
ārpus dievnama durvīm, mēs draudzi un to
mīlestību, kas veido draudzi, nesīsim līdzi?”
draudzei vaicāja viesis, Kuldīgas baptistu
draudzes priekšnieks Jānis Jūrmalis. Dievnamu
pieskandināja gandrīz 40 balsis no kuplā
Jūrmaļu dzimtas kora. Aizputes baptistu
draudzes mācītājs Jānis Balodis uzrunu balstīja
uz Jāņa evaņģēlija 10:11: “ES ESMU labais
gans. Labais gans atdod savu dzīvību par
savām avīm.” Viņš novēlēja mācīties no avīm,
kas “katru rītu pieceļas un katru vakaru
apgulstas caur ceļiem”.
Vīlandes draudzes mācītājs Ģirts Ašnevics
paldies par kopīgo sludināšanas kalpošanu
teica Raimondam Loginam, Markum
Rožkalnam, kā arī sludinātājam Kārlim
Kārkliņam. Svētku dalībnieki saņēma īpašu
dāvanu – plakātu ar Jēzus vārdiem no Kalna
sprediķa.
Atskatoties uz draudzes deviņpadsmit gadiem,
mācītājs Ģirts Ašnevics stāsta: “Draudzes

Vīlandes draudzes svētku viesi – Jūrmaļu dzimtas koris

sastāvs ir mainījies – draudze ir kļuvusi gados jaunāka. Taču šeit jūt kopības
sajūtu. Dažādās paaudzes ļoti labi prot kopā sadzīvot un kalpot.” Domājot par
nākotni, mācītājs atklāj: “Manas ilgas ir, lai katrs, kas atnāk uz Vīlandi, saprastu,
ka Dievam ir konkrēts plāns, ko Viņš grib caur mums sasniegt. Tāpēc mēs kā
Vīlandes draudze gribam par pamatu likt Dieva Vārdu. Mēs gribam spēku
smelties ģimenē, kopībā. Mēs gribam visi kopā piepildīt lielo uzdevumu, ko
Kristus mums ir devis.”
Par Jūrmaļu dzimtas kora uzstāšanos stāsta draudzes locekle Elīna Lūse: “Es uz
Jūrmaļu dzimtu skatos kā uz fenomenu. Lielais koris mani sapurināja un
uzrunāja. Sajutu, ka tur Dievs rullē! Mēs nenovērtējam, ka mūsu dzīvēs Dievs var
rullēt tikpat labi!” Sešgadīgais Amadejs Brūvers stāsta, ka “Vīlande ir ļoti, ļoti
uzticīga. Uzticīga Dievam un visiem pārējiem.” Viņš īpaši priecājas, ka svētdienu
rītos baznīcā cienā ar tēju un cepumiem. Jānis Uplejs, kas draudzei pievienojies
pirms trim mēnešiem, uzskata, ka Vīlande ir “kā ģimene, Ģirts [Ašnevics] mums
ir kā gans. Patīk, ka šī ir dzīva draudze.”
Lai Dievs ar savu gudrību un vadību palīdz Vīlandes draudzei piepildīt tās misiju
arī turpmākajos gados!
Rute Kārkliņa, Vīlandes draudzes locekle

Sieviešu vakars ar
Klaudiju Lī Mateja draudzē

Klaudija Lī

28. februāra vakarā Rīgas Mateja draudzē
pulcējās ap 45 dažāda gadagājuma sieviešu,
lai vienotos Dieva pielūgšanā, sadraudzībā un
atspirdzinājuma gūšanā lūgšanas jomā.
Bagātīgos uzkodu galdus pildīja pat saldumi no
ASV, no kurienes atbraukusi vakara viešņa –
Klaudija Lī, mācītāja Stīva Lī sieva. Lī pāris dzīvo
Korvallisā, Oregonas pavalstī, un kalpo
Saburbānas draudzē. Mācītājs Lī un viņa kundze
viesojās Latvijā, lai veidotu partnerattiecības ar
Mateja draudzi.

Klaudija ir kristiete 43 gadus. Viņas un Stīva ģimenē uzaugušas trīs meitas.
Pirms trim gadiem viena no viņām, Bekija, gāja bojā autokatastrofā.
Pēdējos trijos gados Dievs vedis Klaudiju vēl dziļāk lūgšanu dzīvē, tāpēc
tā ir tēma, kas izvēlēta mūsu kopīgajam vakaram.
Klaudija runāja par Dievu, kurš ir katra Draugs. Komunikācija lūgšanā nav
tikai vienā virzienā. Mēs pārāk bieži aizmirstam par ieklausīšanos Dievā.
Ābrahāms, Mozus un Dāvids ir saukti par Dieva draugiem, jo viņi sarunājās
ar Dievu un darīja kopīgus darbus. Jāņa evaņģēlijā Jēzus atkārtoti saka,
ka Viņš neko nedara un nesaka no sevis, bet gan dara un runā to, ko Tēvs.
Jēzus dzīve parāda mīlestību ar paklausību Tēvam – pilnīgu tādas dzīves

piemēru, kādu mēs varam dzīvot, sekojot Jēzum. Lai
mēs darītu to, ko vēlas Dievs, mums ir jāieklausās
Viņā. Viņš runā caur savu Vārdu un caur Svēto Garu.
Klaudija aicināja mūs iesaistīties nesen izveidotajā
lūgšanu ķēdē par Latviju (www.lugsana.lv), atrast
uzticamas lūgšanu partneres un lūgt Dievu, lai Viņš
māca mūs Viņu lūgt. Vakara noslēgumā mēs teoriju
pielietojām praksē. Trīs reizes kopīgi lasījām Psalmi
37:1-9. Pirmajā reizē centāmies sadzirdēt, vai kāds
vārds vai frāze mūs uzrunā īpaši. Otrajā lasījumā
vajadzēja atbildēt, vai saskatām tekstā Kristu, vai
kaut kas īpaši uzrunā šī brīža situācijā. Lasot Rakstu
vietu trešo reizi, vērojām, uz ko tiekam aicinātas
savā raksturā, attieksmē, vārdos vai darbībā.
Uzrunāja ne tikai Klaudijas praktiskais skats uz
lūgšanu dzīvi, bet arī viņa pati ar Kristus pazemību
un mīlestību. Viņa iedvesmoja mūs turpināt lūgšanu
jeb sarunu dzīvi ar To Kungu.
Anete Ābola, Rīgas Mateja draudzes locekle
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Aktuāli pasaulē

Ukraina
Šajās dienās Ukrainas valsts, tauta un kristieši ir ne vien
mūsu televizoru ekrānos un ziņu portālos, bet bieži vien arī
mūsu katra klusajās un draudzes kopīgajās lūgšanās.
Politiskie notikumi, reizēm cilvēciski tik neizprotami, attīstās
ļoti strauji. Mēs ticam, ka Dievs ne vien redz notiekošo, bet ir
aktīvi klāt un iesaistījies Ukrainas liktenī.

Dieva iejaukšanās
“Ukraina piedzīvo Dieva iejaukšanos,” šādu pārliecību intervijā
Billija Grehema organizācijas izdotajam žurnālam “Entsheidung”
pauda Ukrainas pagaidu prezidents Oleksandrs Turčinovs, kuru
šajā amatā apstiprināja Ukrainas pagaidu valdība 2014. gada 22.
februārī.
Turčinovs ir baptistu draudzes “Dzīvības vārds” Kijevā loceklis un
viens no draudzes diakoniem. Draudzes mācītājs Volodimirs
Kunets viņu raksturo kā “jaunpiedzimušu kristieti, kurš patiesi mīl
Dievu”. Mācītājs arī atzīst, ka Ukrainas kontekstā ir visai neparasti,
ka valsts vadība uzticēta baptistam.
“Es redzu visā Dieva roku – kad gandrīz neapbruņoti cilvēki
Kijevā paziņoja, ka aizstāvēs savu brīvību un neatkarību pret
apbruņotu profesionālu armiju,” saka Turčinovs. Pagaidu
prezidents liecina, ka arī pats piedzīvojis Dieva apsardzību: kad
uz viņu tika mesta rokas granāta, viņš guvis tikai nelielus sejas
ievainojumus.
Ukrainas pagaidu prezidents Oleksandrs Turčinovs aicina lūgt
Dievu par mierīgu konflikta risinājumu Krimā un Ukrainā. Savu
pārliecību viņš pamato Dieva vārdā: “Ja Dievs ar mums, kas būs
pret mums?”( Romiešiem 8:31)
Kritiku par Krievijas rīcību Ukrainā izteicis bijušais Krievijas
Baptistu savienības prezidents Jurijs Sipko. “Tas ir kauns un
balstīts uz meliem pret brālīgo ukraiņu tautu,” teicis Sipko.
Pašreizējais Krievijas Baptistu savienības prezidents Aleksejs
Smirnovs aicina draudžu locekļus atteikties no aktīvu politisku
viedokļu paušanas, bet lūgt Dievu par mieru un labklājību
Ukrainā.

Miera nesēji
Kopš 2013. gada novembrī Ukrainā sākās protesti, Ukrainas
kristieši bieži vien ir bijuši miera nesēji. Dažādu kristīgo konfesiju
garīdznieki un draudžu locekļi kalpojuši cilvēkiem abās pusēs ar
garīgo un praktisku atbalstu. Kā stāsta kāds Grieķu Pareizticīgās
baznīcas priesteris: “Tas notika tikai dažu soļu attālumā: simtiem
Ukrainas policistu stāvēja vienā pusē un tie, kas protestēja pret
valdību, - otrā. Un mēs stāvējām pa vidu, aicinot uz mieru.” Arī
pašlaik Ukrainas kristieši sludina samierināšanās vēsti un aicina
draudzes praktiski apliecināt, ka Ukrainas tauta var tikt dziedināta
un atjaunota.

Ukrainas baptistu aktivitātes
Ukrainā ar apmēram 46 miljoniem iedzīvotāju, vairums no kuriem
ir pareizticīgie, ir apmēram viens procents protestantisko
kristiešu. To vidū ir daudz evaņģēliski kristīgo baptistu, kuri aktīvi
iesaistījušies misijas darbā.
Baptistu kustības pirmsākumi Ukrainā meklējami pirms
170 gadiem. Pirmos baptistu pārliecības ticīgos vajāja tolaik
dominējošā Pareizticīgā baznīca, taču, neskatoties uz to, kustība
auga un izplatījās. 1926. gadā valstī bija 1000 draudzes, bet vēlāk
tās smagi cieta no padomju varas. Jaunas iespējas pavērās
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1990. gadā pēc Padomju Savienības sabrukuma. Baptistu kustība
atkal strauji pieauga. Pašlaik Visukrainas Evaņģēlisko kristiešu
baptistu asociāciju savienībā ir gandrīz 2400 baptistu draudzes ar
vairāk nekā 125 000 draudzes locekļiem.
Kā liecina Eiropas Baptistu federācijas informācija, Ukrainā, līdzīgi
kā Latvijā, notiek aktīva draudžu dibināšana. Daniels Truševics,
Eiropas Baptistu federācijas Misijas koordinators, savā marta
mēneša sākumā publicētajā apkārtrakstā iepazīstina ar četriem
misijas centieniem.
Mācītājs Vladimirs Omelčuks draudzes dibināšanas darbu Kijevā,
Ukrainas galvaspilsētā, uzsāka 2003. gada maijā. Viņa mērķis bija
dibināt jaunu draudzi “Žēlastība”. Darbs tika bāzēts uz mājas
grupām, un mērķauditorija bija jaunieši un jauni pāri. Ar laiku tika
attīstītas vairākas efektīvas programmas un sociālie projekti,
piemēram, darbs ar narkotiku atkarībās nonākušajiem un
preventīvas lekcijas skolās. Tagad draudzē ir vairāk nekā 300
regulāru apmeklētāju, un tā ir dibinājusi vairākas citas draudzes.
Viena no draudzes “Žēlastības” dibinātajām draudzēm ir draudze
“Augšāmcelšanās”. Tās aizsācējs Ihors, studējot Odesas
Teoloģiskajā seminārā, bija lasījis grāmatu par draudzi, kuras
pamatā ir mazās grupas jeb šūniņas. Tas iedvesmoja Ihoru
misijas darbam. Pirms pieciem gadiem Ihors pārcēlās uz dzīvi
Kijevā. Drīz vien tika dibināta draudze, kuras pamatmetode ir
darbs mazajās grupās. Visas grupas satiekas dievkalpojumā
katru svētdienu īrētā hallē. Tiek organizēta ielu evaņģelizācija un
vasaras nometnes. Kristības parasti notiek ārpus draudzes
telpām un ir dabiska evaņģelizācijas iespēja. Ihors ir pārliecināts,
ka, pateicoties draudzes misijas darbam, drīz tiks dibināta vēl
viena jauna draudze.
Volodimirs darbojas Burštunā, kas ir pilsēta Rietumukrainā. Viņš
raksta: “Mēs organizējam svētdienās dievkalpojumus, un katru
reizi nāk arvien jauni cilvēki, pat bez īpaša uzaicinājuma. Vietējie
iedzīvotāji mūs atpazīst no evaņģelizācijas pārraidēm vietējā
televīzijā. Pateicoties šiem raidījumiem un personīgiem
kontaktiem, mēs satiekam cilvēkus, kas vēlas iepazīt Dievu.
Nesen kāds vīrs sāka apmeklēt mūsu draudzi. Sākumā viņš bija
ļoti kautrīgs, bet tad piedzīvoja lielas izmaiņas savā dzīvē. Mūsu
lielākā vēlēšanās ir turpināt strādāt Galičas rajonā, tāpēc mēs
palīdzam dažām grupām jaunas draudzes dibināšanā.”

Lūdzam par Ukrainu
Saistībā ar traģiskajiem notikumiem Ukrainā un joprojām
nenoteikto situāciju valstī, Visukrainas Evaņģēlisko kristiešu
baptistu asociāciju savienība ir aicinājusi kristiešus iesaistīties
aizlūgšanās, lai valstī izbeigtos vardarbība, naids un šķelšanās.
Mēs tiekam aicināti lūgt par:
-

pilsoņu bruņotas sacelšanās pārtraukšanu;

-

Ukrainas valdību un par visiem politiskajiem spēkiem;

-

par to, lai ukraiņu tauta meklētu Dievu.

Aizlūgšanu atbalstu vēstulē Visukrainas Evaņģēlisko kristiešu
baptistu asociāciju savienībai izteikusi arī Latvijas Baptistu
draudžu savienība. Ukraiņu brāļi un māsas ir pateicīgas par mūsu
aizlūgšanām.
Pēc Eiropas Baptistu federācijas materiāliem un Interneta
resursiem sagatavoja Elza Roze

Aktuāli pasaulē

Sīrija: grūtības un iespējas
Par vienu no ilgstošiem “karstajiem punktiem” pasaulē ir
kļuvusi Sīrija. Saskaņā ar starptautiskās palīdzības
organizācijas vajātajiem kristiešiem “Open Doors”
jaunākajām ziņām, kristiešu vajāšanu intensitātes ziņā Sīrija
ieņem trešo vietu pasaulē.

Saspringtā situācija turpinās
Par situāciju Sīrijā žurnālam “Open Doors” stāsta mācītājs Safi no
Damaskas: “Situācija valstī joprojām ir ļoti saspringta. Šeit valda
haoss, anarhija, vardarbība un bailes. Preču un pakalpojumu
cenas ir ļoti cēlušās, veicinot galēju nabadzību un to, ka daudzi
iedzīvotāji paliek bez pajumtes. Arvien vairāk bērnu tiek nosūtīti
uz tā saucamajām korāna skolām. Nežēlīgi noziegumi tiek
legalizēti islāma vārdā. Teroristi no visas pasaules ierodas Sīrijā,
lai karotu par islāmu. Vardarbību, kas šeit valda, ir grūti
iedomāties. Kristieši ir ļoti apdraudēti. Viņi tiek spīdzināti, tiek
atņemti viņu īpašumi. Daudzi ir nonāvēti. Mēs dzīvojam nemitīgās
bailēs, ka varam zaudēt savus tuviniekus, un ik brīdi gaidām, kas
notiks.”
Mācītājs turpina: “Tajā pašā laikā mēs redzam to, kā Dievs maina
situāciju. Tieši grūtībās daudzi kļūst par kristiešiem. Arī daudzi
musulmaņi saredz pretrunas tajā, kā Sīrijā tiek praktizēts islāms.
Viņi jautā, kur visā notiekošajā ir Dievs, un meklē patiesību.
Draudzē mēs stāstam viņiem, kas ir Jēzus un ko Viņš ir darījis
mūsu labā. Mūsu baznīca sniedz patvērumu un palīdzību 2000
bēgļu ģimenēm neatkarīgi no viņu reliģiskās piederības. Daudzi
no šīm bēgļu ģimenēm sāk ticēt Jēzum. Tieši šajos pilsoņu kara
apstākļos mēs varam parādīt cilvēkiem mīlestību un līdzjūtību.
Tādēļ mūsu ģimene ir nolēmusi, neskatoties uz vajāšanām, palikt
Sīrijā.”

2013. gada nogalē Eiropas Baptistu Sieviešu apvienība aicināja
atbalstīt Sīrijas bēgļu nometnes, ziedojot līdzekļus, lai iepriecinātu
šos cilvēkus, kas pārsvarā ir sievietes un bērni, jo vairums vīru ir
devušies karā un daudzi ir krituši. Atsaucoties uz “Baptistu
Vēsneša” šī gada janvāra numurā publicēto aicinājumu, Latvijas
baptistu draudzes un individuāli ziedotāji kopīgi šim mērķim
saziedoja EUR 900. Paldies Dievam un atsaucīgajiem!
“Baptistu Vēstneša” janvāra numurā arī rakstījām, ka februāra
sākumā Eiropas Baptistu Sieviešu apvienības prezidente Aniko
Ujvari (Ungārija) un Padomes locekle Sinnovera Gasvara
(Norvēģija) viesosies pie sievietēm bēgļu nometnēs Libānā un
dosies arī uz Beirutu. Brauciena laikā abas kundzes kopā ar
Libānas palīdzības organizāciju iegādājās higiēnas preces un
produktus, kuri tika sapakoti un dāvināti ģimenēm. Beirutā viņas
satikās ar mācītāju Mazenu, kurš pēc humanitārās palīdzības bija
atbraucis no Sīrijas ar mašīnu. Šis mācītājs, kura kalpošanas
centrā pašlaik ir bēgļu aprūpe, kontaktējas ar apmēram 1600
ģimenēm. Ar viņa palīdzību daļa no Eiropas Baptistu Sieviešu
apvienības ziedotajiem līdzekļiem tiks izmantoti, lai iepriecinātu
sievietes Mātes dienā.
Brauciena laikā Aniko un Sinnovera sastapa kristiešus, kuri ar
lielu mīlestību un degsmi parāda Kristus mīlestību, palīdzot tiem,
kas nonākuši grūtībās. Par šo apciemojumu bija liels prieks
cilvēkiem, kas saņēma ne tikai redzamo daļu, bet arī mīlestību un
sajūtu, ka viņi nav aizmirsti.
Eiropas Baptistu Sieviešu apvienība joprojām aicina ziedot Sīrijas
bēgļu atbalstam. Latvijā to joprojām iespējams izdarīt, ziedojot
LBDS ar norādi “Palīdzība Sīrijas bēgļiem”, vai personīgi
nogādājot ziedojumu LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības
birojā Rīgā, Lāčplēša ielā 37, tālr. 26834744.

Eiropas Baptistu Sieviešu apvienības pārstāves gatavo dāvanas
Sīrijas bēgļu ģimenēm

Ziedojumi Sīrijas bēgļiem

Palīdzība Sīrijai

Latvijas Baptistu draudžu savienība

Daudz atbalsta un palīdzības ir nepieciešams arī tiem Sīrijas
iedzīvotājiem, kuri devušies bēgļu gaitās uz Libānu. Libāna ir
Sīrijas kaimiņvalsts. Pirms 20 gadiem, Libānas pilsoņu kara laikā,
Sīrijā patvērās daudzi libānieši. Šobrīd Libānas iedzīvotāji rūpējas
par saviem kaimiņiem. Sīrijas bēgļiem ierodoties Libānā, šīs
valsts iedzīvotāju skaits pieaudzis no 4 līdz 5 miljoniem. Bēgļu
dzīves apstākļi ir neiedomājami grūti - cilvēki dzīvo sagrautu māju
drupās, teltīs un kur vien iespējams.

Banka: A/S SWEDBANK
Reģistrācijas nr. 90000085765
Konts: LV78HABA0551025781989
Norāde: “Palīdzība Sīrijas bēgļiem”
Pēc Eiropas Baptistu federācijas materiāliem un Interneta
resursiem sagatavoja Elza Roze un Līvija Godiņa
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Draudžu dibināšana

Sācies M4 apmācības
ceturtais cikls
Ar Dieva vadību un svētību šī gada februāra beigās uzsākām M4
draudžu dibināšanas komandu apmācības ceturto ciklu. Dievs
joprojām aicina cilvēkus, kuri vēlas dibināt kopienas un
draudzes Latvijā un citās vietās, kur dzīvo latvieši.

Kalētu grupa

M4 ir apmācību programma, kuras mērķis ir sagatavot, apmācīt,
mentorēt un nodrošināt ar nepieciešamajiem resursiem draudžu
dibinātājus un viņu komandas. Tā ir kā inkubators, kurā
komandas var apstāties, konstatēt realitāti, ieraudzīt savu
potenciālu, lūgt Dievu, saklausīt redzējumu un fokusēties uz to.
Apmācības formāts un saturs ir līdzīgs iepriekšējo gadu
apmācībai. To veido četri moduļi – Meistars, Misija, Māceklība un
Mobilitāte (kustība). M4 uzdevums ir palīdzēt komandām
sākumposmā, lai pēc diviem gadiem komanda būtu spēcīga,
ar skaidri nodefinētu vīziju, misiju un kalpošanu; lai komanda
aizsniegtu neticīgos, kā arī lai tai būtu izstrādāti konkrēti soļi, kā
mācekļot jaunos kristiešus un sagatavot vadītājus, kuri nākotnē
varētu vadīt jaunas kopienas un komandas. Katrs M4 modulis ir
veidots tā, lai palīdzētu komandai mērķtiecīgi virzīties uz priekšu,
neaizmirstot par kvalitāti un pāri visam – par uzticēšanos Dieva
vadībai.
Šogad M4 piedalās komandas no Liepājas, Vidrižiem,
Varakļāniem un Kalētiem. Mēs ceram, ka pavasarī izdosies
uzsākt arī pirmo reģionālo M4 Latgalē, kurā varētu iesaistīties
četras komandas.
M4 laikā komandas sagatavoja un prezentēja savas kalpošanas
pašreizējo situāciju, izmantojot SVID analīzi (stiprās un vājās
puses, iespējas un draudi). Apmācības laikā dzirdējām lekcijas

par tādām tēmām kā
draudzes dibinātāja
motivācija, aicinājums,
komandas kodola
veidošana un stiprināšana un skaidras vīzijas veidošana. Pēc
katras lekcijas dzirdēto pārrunājām komandās. Katras komandas
dalībnieki vienojās, ko no lekcijā dzirdētā viņiem vajadzētu
visvairāk ņemt vērā.
Neatņemama M4 daļa ir pateicības
un aizlūgšanas. Tam tiek veltīts viens
vakars, kad komandas stāsta
liecības, slavē Dievu ar dziesmām un
aizlūdz viena par otru. Tā mēs
vēlamies komandām mācīt, cik
svarīgs ir pareizs fokuss un ka viss
šis darbs ir Dieva darbs – tā ir Viņa
draudze, Viņa misija. Tādēļ mūsu
iesaistīšanās sākas ar nomešanos
ceļos un lūgumu: “Vadi, Dievs, Tu
mūs šajā darbā!”

Viens no lektoriem – draudzes
dibinātājs Karostā, sludinātājs
Mārcis Dejus

Apmācību pēdējā dienā komandas jau
sāka strādāt pie piecu gadu redzējuma – sapņa, ko Dievs ielicis
viņu sirdīs, lūdzot Dievu un ieklausoties Viņā, kā arī viens otrā.
Noslēgumā katra komanda izstrādāja sešu mēnešu rīcību
(“kaujas”) plānu ar konkrētiem mērķiem un darāmajiem darbiem.
Ar nepacietību gaidu septembri, kad komandas atkal sanāks
kopā un stāstīs, kā ir veicies un kādas Dieva brīnuma lietas ir
piedzīvotas kalpošanā.
Dažas komandas ir pašā ceļa sākumā. Tām jo īpaši ir vajadzīgs
liels mūsu visu atbalsts. Ja jūsu draudzē ir cilvēki, kas ir sākuši
draudžu dibināšanas kalpošanu, lūdzu, atbalstiet viņus un
lūdziet par viņiem. Nesāciet viņus kritizēt un vērtēt pēc pirmajām
kļūdām, bet drīzāk mudiniet neapstāties un nepadodies, bet iet
uz priekšu.
Turpiniet lūgt Dievu un aicināt cilvēkus iesaistīties draudžu
dibināšanā. Latvijā joprojām ir daudz vietu, kurās vajadzīgas
jaunas kopienas un draudzes.
Kaspars Šterns
LBDS bīskapa vietnieks draudžu dibināšanas jautājumos

Seminārs sievietēm,
kuras dzīvo vienas
Piektdien, 16. maijā plkst. 18:00-21:00 un
sestdien, 17. maijā plkst. 9:30-17:00 Rīgā,
Mārupes ielā 16 (Āgenskalna draudzes
pagalmā), 3. stāvā.
Temati: mūsu iekšējās un garīgās vajadzības:
kā tās saprast un izmantot personīgai
attīstībai; ko Bībele māca par nepiepildītām
vajadzībām un vēlmēm, par seksualitāti, krīzi
un sērām.
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Lektores: lic.phil. Kristina Bardilla (Christina
Bardill, psiholoģe, neprecējusies, Rīga), Lotti
Šūma (Lotti Schum, mācītāja atraitne, Šveice)
un citas sievietes, kas ir atraitnes, šķirtas vai
neprecējušās.
Dalības maksa: EUR 5 vai pēc iespējām.
Pieteikšanās: www.christinabardill.lv
līdz 15. maijam

iespējas

Atbalstīsim Agritas
atgriešanos no Bolīvijas
Daudzi zina, ka es neesmu vienīgā latviete, kas jaunajos laikos devās
kalpot uz tālo Tīģera kaktu Bolīvijas džungļos. Šī gada janvārī turp
devās Rasa Zālīte no Ventspils, taču pirms pusotra gada uz Rinkonu
aizbrauca Agrita Drēska. Rasa vēl tikai sāk iedzīvoties, taču Agrita ir
sapratusi, ka viņas laiks džungļu misijā ir noslēdzies. Viņa ir padarījusi
tik daudz! Melnās miesās rāvusies misijas virtuvē, lai katru dienu
pabarotu apmēram 150 cilvēku. Viņa ir tīrījusi, mazgājusi, berzusi,
kārtojusi, uzklausījusi, iedrošinājusi, uzņēmusi viesus, strādājusi gan
vietējā aptieciņā, gan pārtikas veikaliņā ... Agritai izdevies izplatīt
mūsu Debesu Tēva labo slavu mūža mežu vidū.
Taču katrai misijai ir sākums un noslēgums. Mums ir jāpalīdz
misionāriem ne tikai aizlidot, bet arī atlidot mājās. Tāpēc sirsnīgi
vēlos lūgt baptistu draudzes rast iespēju palīdzēt misionārei
Agritai atgriezties Latvijā. Ja viss izdosies kā cerēts, viņa Latvijā
atgriezīsies maijā. Lai tā notiktu, nepieciešami vismaz EUR 1000.
Liels paldies jums, ja varēsiet Agritai dāvināt kaut nelielu daļu no
šīs summas.
Jūsu māsa Kristū,
Liene Svoka
Ziedojumi
Latvijas Baptistu draudžu savienība
Reģistrācijas nr. 90000085765
SEB banka, konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314
Swedbanka, konts, LV11HABA0551025781934
Mērķis: misijai Bolīvijas džungļos

3. maijā - Draudžu
labdarības turnīrs
volejbolā “Talsi 2014”
Jau otro gadu Aizputes baptistu draudzes jaunieši kopā ar
sporta biedrību “VissVolejbolam” rīko Draudžu labdarības
volejbola turnīru. Tā mērķis ir, sportiski un kvalitatīvi
pavadot laiku, sniegt finansiālu atbalstu kādai organizācijai
vai personai. Lai dotu iespēju palīdzēt savai pilsētai vai
novadam, turnīra norises vietu un ziedojuma mērķi nosaka
iepriekšējā turnīra uzvarētāji.
2013. gada maijā Draudžu labdarības volejbola turnīrs
norisinājās Aizputē, pulcējot ap 100 dažāda vecuma
dalībnieku no Valmieras, Rīgas, Ventspils, Talsiem, Pitraga,
Kuldīgas, Aizputes, Grobiņas un Liepājas. Iegūtie līdzekļi
tika ziedoti Aizputes novada Lažas speciālās
internātpamatskolas sporta zāles izveidei. Par pirmajiem
turnīra uzvarētājiem kļuva Talsu novada Pitraga komanda.
Šogad 3. maijā Labdarības volejbola turnīrs notiks Talsu
novadā. Savāktie līdzekļi tiks ziedoti Talsu novada Strazdes
bērnu namam.
Vieta: Sporta centrs “Lauciene”, Talsu novads, Lauciene
Turnīra dienas kārtība: Komandu ierašanās un reģistrācija
no plkst. 9:00, turnīra sākums plkst. 10:00, sadraudzības
pasākums Talsu ev. lut. baznīcas Draudzes namā plkst.
18:00
Dalības maksa komandai: 40 EUR (piesakoties līdz
20. aprīlim), 48 EUR (piesakoties pēc 20. aprīļa)
Pieteikšanās: līdz 28. aprīlim, rakstot uz
e-pastu: martins@vissvolejbolam.lv

Baznīcu nakts 6. jūnijā

Informācija: Mārtiņš Kirsānovs (mob. 20228873,
epasts: martins@vissvolejbolam.lv)

Vajadzīgi brīvprātīgie palīgi

Naktsmājas Mazsalacā

2014. gada 6. jūnija vakarā Rīgā pirmo reizi notiks Baznīcu nakts –
ekumenisks notikums, kas šī gadsimta sākumā aizsākās vairākās
Rietumeiropas valstīs. Piektdienas, 6. jūnija, vakarā no plkst. 18:00
līdz pat pusnaktij cilvēki būs aicināti ienākt atvērtajos dievnamos un
saņemt garīgu iedvesmu, iepazīstot baznīcu māksliniecisko un
kultūrvēsturiski nozīmīgo mantojumu – arhitektūru, mūziku, mākslu un
vēsturi. Ikviens būs aicināts apjaust, ko dievnamā, kur kādreiz varbūt
nākusi vecmāmiņa un vectētiņš, var atrast un saņemt kā stiprinājumu
savai dzīvei šodien – ticību, mieru, sapratni un tuvākā mīlestību.
Baznīcu nakts ieceri atbalsta Latvijas tradicionālo kristīgo konfesiju
vadītāji.

Apceļojot Ziemeļvidzemi ar ģimeni vai individuāli, aicinām
izmantot naktsmājas Mazsalacas baptistu dievnamā.
Piedāvājam divas divvietīgas istabiņas ar iespējām izvietot
papildvietas un visu, kas nepieciešams mierīgai un jaukai
atpūtai. Esam padomājuši arī par pašiem mazākajiem
ceļotājiem. Maksa par naktsmāju izmantošanu ir EUR 8 no
pieaugušā par nakti. Vairāk informācijas: Ineta Martinsone
(mob. 26575343, epasts: martineta@inbox.lv).

Baznīcu nakts iniciatīvas grupa aicina pievienoties brīvprātīgos
palīgus, kurus uzrunā Baznīcu nakts ideja un kuri vēlas palīdzēt
pasākuma organizēšanā. Ir vēlama pieredze pasākumu organizēšanā
draudzē vai ārpus tās. Lūdzam sazināties ar Jurģi Klotiņu
(jurgis.klotins@gmail.com, tālr. 29182954) vai Sintiju Sproģi
(sproge.sintija@gmail.com, tālr. 29122606).
Iniciatīvas grupas pārstāvji aicina uz kopīgām ekumeniskām
lūgšanām, kas notiek katru otrdienu plkst. 19:00 Marijas ielā 16-119.
Lūdzam iekļaut Baznīcu nakts norisi savās personiskajās un draudzes
aizlūgšanās, lai tā pagodina Dievu un kalpo cilvēkiem par svētību.
Vairāk par Baznīcu nakts norisi un iespējām to atbalstīt var uzzināt
pagaidu vietnē: www.baznicunakts.blogspot.com.
Jurģis Klotiņš, Baznīcu nakts iniciatīvas grupas vadītājs

Latvijas Lūgšanu tīkls aicina ikvienu pievienoties
24-7 lūgšanā, lai lūgtu par iedzīvotājiem visā Latvijā
vienas stundas laikā. To var izdarīt, piereģistrējoties
mājas lapā www.lugsana.lv sadaļā 24-7 lūgšana.
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Bībeles lasīšanas un aizlūgšanu kalendārs

aprīlis

1

Lk. 8:40-56 un 9:1-9; Ps. 40:1-8
Lūgsim par Ukrainu (skat. 10. lpp.).

2

Lk. 9:10-27; Sal. pam. 8:22-31
“Mūsu dvēsele gaida uz To Kungu, Viņš ir mūsu
palīgs un vairogs!” (Psalmi 33:20)

3

Lk. 9:28-56; Ps. 40:9-18
Lūgsim par Kauguru draudzi un draudzes
priekšnieku Aivaru Gaidžunu.

4

Lk. 9:57-62 un 10:1-24; Ps. 41:1-6
Lūgsim par draudžu dibināšanas kalpošanu Nevejā.

5

Lk. 10:25-42 un 11:1-4; Ps. 41:7-14
Lūgsim par Ķemeru draudzi un mācītāju Ivanu
Rošioru.

6

Lk. 11:5-32; Sal. pam. 8:32-36
Lūgsim Dieva vadību jauniešiem, lai viņi nenonāktu
atkarībās, bet rastu īsto brīvību Kristū.

16

Lk. 17:11-37; Ps. 46

17

Zaļā ceturtdiena.
Lk. 18:1-30; Ps. 47

“Kāpēc tu esi tik izmisusi, mana dvēsele, un tik
nemiera pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es Viņam vēl
pateikšos, savam glābējam un savam Dievam!”
(Psalmi 43:5)

Pateiksimies Dievam par Svēto Vakarēdienu,
ko baudot, esam vienoti Kristū un draudzē.

18

Lielā piektdiena.
Lk. 18:31-43 un 19:1-10; Sal. pam. 10:1-10
Pateiksimies Dievam par glābšanu, kas pieejama
visiem Kristus upura dēļ.

19

Lk. 19:11-44; Ps. 48:1-8
Norimsim Dieva priekšā. Lai Dieva Vārds mūs uzrunā,
lai piedzīvojam Kristus tuvumu.

20

Kristus Augšāmcelšanās svētki. Pirmās Lieldienas.
Lk. 19:45-48 un 20:1-26; Ps. 48:9-15

7

Lk. 11:33-54; Ps. 42:1-6
Lūgsim par LBDS bīskapu Pēteri Sproģi un
viņa ģimeni.

8

Lk. 12:1-34; Ps. 42:7-12
Lūgsim par Horvātijas Baptistu savienību ar
48 draudzēm un 2000 locekļiem.

9

Lk. 12:35-59; Ps. 43
“Tu pārbaudi manu sirdi, Tu noraugies uz mani arī
naktī, Tu iedziļinies manā dvēselē, ..” (Psalmi 17:3)

22

Lk. 21:5-38; Sal. pam. 10:11-20
Lūgsim par Kuldīgas draudzi un tās priekšnieku
Jāni Jūrmali.

10

Lk. 13:1-30; Sal. pam. 9:1-12
Lūgsim par Krimuldas draudzi un sludinātāju Fridrihu
Kaptānu.

23

11

Lk. 13:31-35 un 14-1-14; Ps. 44:1-12
Lūgsim par izdevniecību “Amnis”, tās vadītāju
Edgaru Godiņu un darbiniekiem.

Lk. 22:1-38; Ps. 50:1-15
“Lai mana dvēsele Tev dzied un necieš klusu.
Ak, Kungs, Tu mans Dievs, es Tev pateikšos mūžīgi!”
(Psalmi 30:13)

24

Lk. 22:39-62; Ps. 50:16-23

25

Lk. 22:63-71 un 23:1-25; Ps. 51:1-9
Lūgsim par draudžu dibināšanas kalpošanu Kalētos.

26

Lk. 23:26-56; Sal. Pam. 10:21-30
Pateiksimies Dievam par Viņa radības daudzveidību
un krāšņumu.

12

Lk. 14:15-35; Ps. 44:13-27
Lūgsim par Jordānijas Baptistu savienību ar
21 draudzēm un 1200 locekļiem.

13

Palmu (Pūpolu) svētdiena.
Lk. 15:1-32; Ps. 45:1-9
Lūgsim, lai Dievs atjauno mūsu draudzi Kristus
Augšāmcelšanās svētku laikā un lai mēs izmantotu
visas iespējas nest cilvēkiem Kristus vēsti.

Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!

21

Otrās Lieldienas.
Lk. 20:27-47 un 21:1-4; Ps. 49
Lūgsim par Zviedrijas Baptistu savienību ar
200 draudzēm un 17500 locekļiem.

Lūgsim par Liepājas Ciānas draudzi, mācītāju
Andri Biti un sludinātāju Mārtiņu Anševicu.

Plkst. 10:00 Garīdznieku brālības konference.
Lielā talka 2014 visā Latvijā (www.talkas.lv).

14

Lk. 16:1-18; Sal. pam. 9:13-18
Lūgsim, lai Svētā Gara augļi veidojas un ir redzami
mūsu dzīvē un kalpošanā.

15

Lk. 16:19-31 un 17:1-10; Ps. 45:10-18
Lūgsim par Sīrijas Baptistu savienību ar
10 draudzēm, 3 grupām un 600 locekļiem,
par situāciju valstī (skat. 11. lpp.).

14 baptistu vēstnesis

27

Lk. 24:1-35; Ps. 51:10-21
Lūgsim par Serbijas Baptistu savienību ar
69 draudzēm un 1983 locekļiem.

28

Lk. 24:36-53; Ps. 52
Lūgsim par Liepājas krievu draudzi “Evaņģēlija balss”
un mācītāju Sergeju Garkušu.

Bībeles lasīšanas un
aizlūgšanu kalendārs

aprīlis

29

Jņ. 1:1-28; Ps. 53
Lūgsim par Azerbaidžānas Baptistu savienību ar
22 draudzēm un 3000 locekļiem.

30

Jņ. 1:29-51; Sal. pam. 10:31-32 un 11:1-8
“Kad es Tevi piesaucu, Tu mani paklausīji un devi
manai dvēselei drosmi un spēku.” (Psalmi 138:3)

SIRSNĪGI SVEICAM JUBILEJĀ !
“Tas, ko Dievs dara, tas paliek mūžīgi: tam nevar neko nedz
pielikt, nedz atņemt.” (Sal. māc. 3:14)
12. aprīlī LBDS mācītājam Arnim Ašmim aprit 60 gadi.
29. martā pensionētajam LBDS mācītājam Elmāram
Baumanim aprit 90 gadi.

SVEICAM !
16. martā Māris Vītols licencēts par sludinātāju Jaunjelgavas
draudzē.

Sieviešu kalpošanas
apvienības vasaras nometne
“Nozīmīgumu meklējot”

LBDS KONGRESS 2014
IET UN NEPAGURT

SESTDIEN, 17. MAIJĀ, plkst. 9:30-18:00
Savienības namā, Lāčplēša ielā 37, Rīgā
PIETEIKŠANĀS
Lūdzam Kongresa delegātu un viesu sarakstu (VĀRDS,
UZVĀRDS, DZIMŠANAS GADS, TĀLRUNIS, EPASTS, DRAUDZE,
STATUSS) protokola izraksta veidā ar draudzes vadītāju
parakstiem sūtīt uz: LBDS, Lāčplēša ielā 37, Rīga, LV-1011,
vai e-pastu: kanceleja@lbds.lv (pēc tam nosūtot arī protokola
izraksta oriģinālu). Termiņš: 2. maijs.
DALĪBAS MAKSA
Rīgas draudzēm: EUR 12, pārējām draudzēm: EUR 10 par katru
delegātu vai viesi. Dalības maksā iekļautas Kongresa
sagatavošanās izmaksas, pusdienas, kafijas pauzes, materiāli
u.c.
Lūdzam iemaksāt LBDS bankas kontā līdz 5. maijam:
Latvijas Baptistu draudžu savienība
Reģ. nr. 90000085765
SEB banka, LV03UNLA0002000701314 vai
Swedbanka, LV11HABA0551025781934
Norāde: Kongresa dalībnieku iemaksas par (draudzes
nosaukums), pārstāvju skaits
NAKTSMĀJAS
Lūdzam interesēties, zvanot uz LBDS kanceleju, tālr. 67223379,
mob. 20390979.

No 25.-27. jūlijam notiks Sieviešu
kalpošanas apvienības organizēta
nometne Siguldā – viesnīcā pie
Kaķīškalna un 2. vidusskolā. Lūdzu,
sekojiet turpmākai informācijai
“Baptistu Vēstnesī”, SKA vadības
vēstulēs, kas tiek sūtītas draudzēm,
vai interesējieties, rakstot uz epastu:
marta.kalpo@lbds.lv

DELEGĀTU UN VIESU IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA

Kur organizēt
draudzes nometni?
Kur atrast naktsmājas?

Viesu skaits nedrīkst pārsniegt pusi no delegātu skaita (ja
draudzei ir sludināšanas vietas ārpus dievnama un tā vēlas
palielināt viesu skaitu, lūdzam laicīgi to darīt zināmu).

Šie jautājumi kļūst aktuāli, tuvojoties vasarai. “Baptistu
Vēstnesis” aicina draudzes iesūtīt informāciju par iespējām
izmantot draudžu ēkas un ar draudzēm saistītas ēkas
naktsmājām vai pasākumu (semināru, nometņu)
organizēšanai. Tas ļaus mūsu draudžu locekļiem atklāt vēl
neatklātas nometņu un semināru vietas, plānot ģimenes
atpūtu Latvijā, kā arī praktiski atbalstīt vienam otru kopīgā
kalpošanā Dievam.
Ar prieku publicēsim jūsu iesūtīto informāciju
“Baptistu Vēstneša” maija numurā.
Informāciju lūdzam sūtīt uz epastu: kanceleja@lbds.lv vai
pa pastu: LBDS, Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011.
Termiņš: 25. aprīlis.

Aprēķini jāizdara, ņemot vērā draudzes locekļu skaitu uz
2014. gada 1. janvāri:
Ja draudzes locekļu skaits ir mazāks par 50 – jāievēl 1 delegāts;
Ja draudzes locekļu skaits ir lielāks par 50, tad no katriem
pilniem 50 – jāievēl 1 delegāts, no atlikuma, kas ir 25 un vairāk, –
vēl 1 delegāts;
Papildus no katras draudzes, neatkarīgi no draudzes locekļu
skaita, – vēl 1 delegāts.

Dalībnieka delegāta statuss Kongresā ir Garīdznieku brālības
ordinētiem garīdzniekiem, kuri dalībnieka draudzē vai dalībnieka
pārraudzībā esošās jaundibināmās draudzēs kalpo kā draudzes
mācītāji vai sludinātāji. LBDS garīdznieki, pamatojoties uz LBDS
Satversmes punktu Nr. 6.3.2., nav jāievēl (taču ir jāpiesaka).
Viņi automātiski ir Kongresa delegāti, un tas neatbrīvo viņus no
Kongresa dalības maksas.
IELŪGUMS
LBDS aicina piedalīties Kongresā viesa statusā tos
garīdzniekus, kas dotajā brīdī nekalpo konkrētā draudzē, un
jaundibināmo draudžu pārstāvjus.
Īpaši aicināti piedalīties ir LBDS pensionētie garīdznieki un
garīdznieku atraitnes, kam LBDS nosedz dalības maksājumus.
Kristus mīlestībā,
LBDS izpilddirektore Žanna Drūnese
baptistu vēstnesis 15

IET UN NEPAGURT
“Bet, kas cer uz To Kungu, atgūst spēku,
ceļas spārnos kā ērgļi, skrej un nepiekūst,
iet un nepagurst.” Jesajas 40:31

SESTDIEN, 17. MAIJĀ, plkst. 9:30-18:00
Savienības namā, Lāčplēša ielā 37, Rīgā
LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBAS KONGRESA 2014
DARBA KĀRTĪBA
8:30-9:30

Delegātu un viesu reģistrēšanās

9:30-13:00

Pirmā sēde. Vada LBDS bīskapa
vietnieks, mācītājs Pēteris Eisāns.

14:00-18:00 Otrā sēde. Vada LBDS bīskapa vietnieks,
mācītājs Kaspars Šterns.

Svētbrīdis

Vēlēšanas vada Garīdznieku brālības
priekšsēdētājs, mācītājs Edgars Mažis.

LBDS Kongresa atklāšana

LBDS Nominācijas komisijas ziņojums par
LBDS bīskapa vēlēšanām

LBDS Kongresa konstruēšanās

LBDS bīskapa vēlēšanas

Viesu sveicieni
Pateicības par mūža ieguldījumu

LBDS Nominācijas komisijas ziņojums par
LBDS Padomes kandidātiem

Mūžībā aizgājušo darbinieku pieminēšana

LBDS Padomes vēlēšanas

Mandātu komisijas ziņojums
Aizlūgums par LBDS jaunajiem
garīdzniekiem

LBDS Nominācijas komisijas ziņojums par
Nominācijas, Mandātu komisiju
kandidātiem

LBDS bīskapa Pētera Sproģa uzruna

LBDS komisiju vēlēšanas

13:00-14:00 Pusdienu pauze

LBDS Revīzijas komisijas ziņojums, LBDS
finanšu darbības pārskata un budžeta
apstiprināšana
LBDS apvienību, nozaru aktualitātes

LBDS Kongresa darba kārtībā iekļauti
divi svarīgi vēlēšanu jautājumi:
LBDS bīskapa vēlēšanas. LBDS Padome, konsultējoties
ar Garīdznieku brālību, aizklātā balsošanā par bīskapa
kandidātu izvirzījusi pašreizējo bīskapu Pēteri Sproģi,
cerot uz viņa pozitīvu atbildi.

Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums
LBDS bīskapa, Padomes, komisiju locekļu
sveikšana
LBDS bīskapa uzruna
Debates, kolekte
LBDS Kongresa noslēgums

LBDS Padomes vēlēšanas. Saskaņā ar LBDS Satversmi
jāpārvēl 1/3 daļa LBDS Padomes. Šogad termiņš beidzas
sekojošiem Padomes locekļiem: Hanss Bērziņš,
Pēteris Samoiličs, Pēteris Tervits un Mārcis Zīverts.

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, Līva Fokrote, Līvija Godiņa, Elza Roze, Agnese Spura
maketētājs Filips Tālbergs
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

