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Kas ir labāk?
Jūnija mēnesim izvēlētajā Salamana pamācībā ir teikts: “Labāks
ir mazumiņš, iegūts ar taisnību, nekā saņemt daudz ienākumu
ar netaisnību.” (Pamācības 16:8) Vārds “labāk” šajā pamācībā
norāda uz to, ka, ja izvēle ir starp mazumiņu, kas ticis iegūts
godīgi, vai daudzumu, kas iegūts netaisnā ceļā, tad priekšroka
ir mazumiņam, kas iegūts taisnā ceļā. Katra netaisnība ir grēks,
un mūsu nepaklausība Dievam nošķir mūs no Viņa. Dievs nevar
svētīt to, kas ir iegūts netaisnā ceļā.
Mēs bieži dzirdam, ka mērķis attaisno līdzekļus, respektīvi,
vienalga kādā veidā, bet galvenais ir – sasniegt mērķi. Tomēr
dzīvē redzam, ka, sasniedzot mērķi netaisnā ceļā, cilvēks ne tikai
neiegūst vēlamo, bet arī zaudē to mazumiņu, kas viņam jau bija.
Otrās Ķēniņu grāmatas 5. nodaļā lasām stāstu par Gehazi,
pravieša Elīsas kalpu. Gehazis, redzot, ka viņa kungs neņem samaksu no Aramas ķēniņa karaspēka virspavēlnieka Naamana par
dziedināšanu, nolemj šo situāciju izmantot, lai ar melu palīdzību
iegūtu sev mantu. Ar netaisniem līdzekļiem iegūtā manta nenes
viņam neko labu. Gluži pretēji – viņš zaudē darbu un līdzšinējos ienākumus, kā arī pārmanto Naamana slimību. Ja Gehazis
nebūtu ļāvies kārdinājumam – netaisnā ceļā kļūt bagāts – viņš
nebūtu zaudējis veselību un varētu turpināt kalpot pravietim,

Labaks ir

ieguts ar
taisnibu,

esot apmierināts ar to mazumiņu, kas viņam ir. Tātad – labāk
mazumiņš ar taisnību, nekā daudzums ar netaisnību.
Ir svarīgi, ka mūsu dzīvē Dievs ieņem pirmo vietu. Viņš dod
patieso gudrību, kā pareizi sakārtot prioritātes mūsu dzīvē.
Viens no spilgtākajiem piemēriem tam ir trešais Izraēla ķēniņš
Salamans. Kad viņš pēc sava tēva Dāvida nāves tiek svaidīts
par ķēniņu, viņš apzinās lielo atbildību gan cilvēku, gan Dieva
priekšā. Brīdī, kad Dievs piedāvā piepildīt jebkuru viņa vēlēšanos,
Salamans izvēlas gudrību. Viņam ir iespēja izvēlēties pārticību,
bagātību un godu, ienaidnieku nāvi vai ilgu mūžu. Taču Salamans
izvēlas gudrību un zināšanas. Tajā brīdī Salamans savu cerību liek
nevis uz bagātību, bet gan uz Dievu, kurš viņam dod gudrību.
Un tad viņš no Dieva saņem visas pārējās lietas, arī bagātību, kā
papildus nodrošinājumu (2. Laiku 1:10-12).
Dievs ir apsolījis vienmēr rūpēties par saviem bērniem. Tas gan
nenozīmē, ka taisnie vienmēr būs bagāti. Tas nozīmē, ka Dievs ir
ar viņiem un rūpējas par viņiem visās dzīves situācijās. Nepareizi
izprazdami šos vārdus, cilvēki nāk pie Dieva, cerot uz bagātību
un dzīvi bez problēmām, lai gan Dievs to nav apsolījis. Ne katrs
spēj panest bagātību, un daudzus paklupina nauda. Tāpēc Dievs
katram dod tik, cik viņš vai viņa spēj panest.
Gudrais Agurs, kura gudrības vārdi apkopoti Salamana pamācību
30. nodaļā, izlūdzas no Dieva divas lietas. Pirmkārt, lai viņš
nekļūtu nabags un viņam nevajadzētu iet zagt. Otrkārt – lai viņš
arī nekļūtu tik bagāts, ka aizmirstu Dievu. Domāju, ka viņš ir
labs piemērs arī mums katram, lai mēs varētu saņemt no Dieva
gudrību.
Dievs zina, kāds un kur mūsu dzīvē ir mazumiņš, ar kuru mums
pietiek. Viņš zina, kāda un kur mūsu dzīvē ir robeža, aiz kuras
mēs sākam paļauties uz materiālajām lietām un ne vairs uz To
Kungu. Savukārt mēs, zinot to, ka Dievs mūs mīl un rūpējas
par mums, varam ieraudzīt svētību tajos apstākļos, kuros esam
nolikti. Mēs varam vienmēr zināt, ka mums ir tieši tik, cik nepieciešams, – tik, cik spējam panest un nepaklupt.
“Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt: ko ēdīsim, vai: ko dzersim,
vai: ar ko ģērbsimies? Jo pēc visa tā pagāni dzenas; jo jūsu Debesu Tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Bet dzenieties papriekš pēc
Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs lietas
taps piemestas.” (Mateja 6:31-32)

Juris Grigs
Viesītes draudzes mācītājs

Daudz ienakumu
ar netaisnibu
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Notikumi

No 12. līdz 22. aprīlim LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja Agnese Megne (Rīgas
Āgenskalna draudze), Agnese Spura (Rīgas
Golgātas draudze), Lāsma Ašme (Ventspils
draudze) un Laura Jursone (Valmieras Sv.
Sīmaņa ev. lut. draudze) noslēdzošo kursu
“Entrust” apguva Šveicē. Sievietes ir atgriezušās ar paplašinātu skatījumu uz to, cik
dažādos veidos sievietes var kalpot sievietēm Latvijā un citur. Šoruden programma
“Entrust” pirmo reizi notiks latviešu valodā ar
jaunu nosaukumu – māceklības programma
“Sieviete sievietei”. Tā ir fokusēta uz personīgām attiecībām ar Jēzu, un, ļaujoties Svētā
Gara spēkam, dalībnieču sirdīs un raksturos
notiek būtiskas izmaiņas. Mācības šogad notiks no 12. līdz 14. un no 19. līdz 21. oktobrim
Rīgā. Informācija: www.padodtalak.lv.
Foto no kreisās: L. Jursone, A. Spura,
L. Ašme, A. Megne.

No 3. līdz 5. maijam Bauskas novada Bruknas
muižā notika seminārs Zemgales reģiona
mācītājiem un viņu dzīvesbiedrēm. Semināra tēma “Es visu spēju Tā spēkā, kas mani
dara stipru.” ( Fil. 4:13) Pasākumu organizēja
Bauskas draudze sadarbībā ar ASV Oklahomas baptistu draudzēm. Semināru atbalstīja
un kā vieslektori piedalījās ASV Oklahomas
baptistu draudžu mācītāji ar dzīvesbiedrēm. Pasākuma mērķis bija sapulcināt kopā
mācītājus ar dzīvesbiedrēm, lai saņemtu
garīgu stiprinājumu kalpošanai, piedzīvotu
savstarpēju sadraudzību un attīstītu uzsākto
partnerattiecību projektu starp Bauskas baptistu draudzi un ASV Oklahomas sadarbības
draudzēm.

Mātes un Ģimenes dienas ietvaros Brocēnu
baptistu draudze rīkoja vairākus seminārus
par tēmu “Ģimene”. Pasākums tapa sadarbībā ar Brocēnu novada pašvaldības finansiālu
atbalstu. Draudzes mērķis ir paust sabiedrībā
veselīgu, uz kristīgiem pamatiem balstītu
mācību par attiecībām un ģimeni. Psihoterapeite Aivita Roze palīdzēja ieraudzīt, caur
ko iet cilvēks, atrodoties attiecību krustcelēs, un kā saskatīt un parādīt šim cilvēkam
gaismu tuneļa galā. Mācītājs Ainars Baštiks
iedrošināja ticēt tam, ka mīlestība var būt
mūžīga, mudinot laulātos turpināt skatīties,
klausīties un runāt vienam ar otru. Meitu un
dēlu atšķirīgo pasaules uztveri un audzināšanu palīdzēja iepazīt un izprast pedagoģe un
metodiķe Aija Grīnberga.

Ar pateicības dievkalpojumu LBDS Kongresa laikā Baltijas
Pastorālā institūta Pastorālās kalpošanas programma šī gada
19. maijā svinēja izlaidumu. Programmu, kas apvieno teorētisku zināšanu apgūšanu un praktisku kalpošanu draudzē vai
jaundibināmā draudzē, absolvēja pieci studenti. Guntars Lašauri
drīzumā saņems sludinātāja licenci un uzsāks garīdznieka kalpošanu Priekules draudzē. Oskars Lūsis turpinās vadīt draudzes
dibināšanu Olainē un kalpot Latvijas M4 komandā. Toms Priedoliņš ir Liepājas Pāvila draudzes kalpotājs. Valters Siksna kalpo
Rīgas draudzē “Mājvieta”, un Mārtiņš Svitka – Ropažu jaundibināmajā draudzē. Pateicības dievkalpojumu vadīja LBDS bīskaps
emeritus, mācītājs un BPI direktors Pēteris Sproģis. Savā svētrunā – ceļavārdos jaunajiem kalpotājiem – viņš uzsvēra, ka bailēs
un dusmās mūsu redzējums sašaurinās un mēs redzam tikai
vienu – sevi. Savukārt mīlestībā mūsu redzējums paplašinās, un,
paradoksāli, mēs redzam tikai vienu – Jēzu Kristu. Uzņemšana
BPI Pastorālās kalpošanas programmas 2018. gada grupā turpinās – gaidām tos, kurus Dievs aicina!
Foto no kreisās: M. Svitka, V. Siksna, O. Lūsis, P. Sproģis,
G. Lašauri, T. Priedoliņš

Foto: Aivis Ilsters
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Esmu vienkārši
dzīvojusi
Saruna ar Līviju Godiņu, bijušo LBDS Sieviešu kalpošanas (iepriekš – Māsu apvienības)
vadītāju, Eiropas Baptistu sieviešu apvienības vadītāju un LBDS Padomes locekli.
Šī gada LBDS Kongresā Līvija saņēma LBDS pateicību par mūža ieguldījumu, īpaši
novērtējot viņas kalpošanu Latvijas un Eiropas baptistu sieviešu vidū.

Ar Līviju iepazinos, kad sāku strādāt Latvijas Baptistu draudžu savienībā. Pirmais
iespaids – klusa, mierīga un ļoti zinātkāra.
Taču pamazām atklājās spēks un redzējums, ar kādu Līvija dzīvo. Apbrīnoju Līvijas
paļāvību uz Dievu, gudrību, gādīgumu un
enerģiju. Līvija ļoti mērķtiecīgi nāca ar
mani runāt par manu dzīvi un vēlāk – par
iesaistīšanos Sieviešu kalpošanas apvienības darbībā un māceklības programmā
“Sieviete sievietei”.

Šogad LBDS Kongresā Tu saņēmi pateicību par mūža ieguldījumu. Kādas ir
sajūtas?
Ar mūža ieguldījumu ir dīvaini, jo īsti ne
saprotu, par ko tas, – jo esmu vienkārši
dzīvojusi. Saprotu, ka tā ir pateicība LBDS
Sieviešu kalpošanas apvienībai, tās darbībai
un attīstībai. Sajūta, ka esmu kā simbols,
kam saka paldies. Īstenībā šis paldies ir arī
daudzām sievietēm, kas bija Māsu apvienības
Padomē dažādos laika posmos, kā arī tūkstoš
māsām Latvijas draudzēs, kas uzticīgi kalpoja
un kalpo joprojām. Gribētu teikt paldies arī
viņām – jūs esat bijušas uzticīgas un labi
darījušas!

Kā sākās Tava darbošanās tieši ar sievietēm?
Droši vien, kad mācītājs Jānis Tervits uz to
virzīja. Es kādu laiku Āgenskalna draudzē
rūpējos par vecāka gada gājuma ļaudīm.
Apciemoju un kalpoju cilvēkiem, kuri paši
nevarēja atnākt uz draudzi. Ļoti tuvas man
bija divas māsas – Marija Mihejeva, kura bija
slimībā piesaistīta gultai, un otra, kas viņu
aprūpēja, Lilija Biteniece. Viņas bija manas
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autoritātes, man patika būt kopā ar viņām.
Kad Lilija aizgāja mūžībā, tad mani aicināja
uzņemties šo kalpošanu. Nākamais posms –
kad mācītājs Tervits bija jau LBDS bīskaps un
organizēja “Sludināšanas kursu” mācītājiem
(tas tajos laikos bija aizliegts), viņš aicināja arī
mani. Spēcīgāk tiku uzrunāta, kad netīšām
nonācu Seulā.

Kā var “netīšām” nokļūt Seulā?
Bija Atmodas sākums, un Latvijas baptisti
varēja aktivizēt saites ar citiem baptistiem
pasaulē. 1990. gada augustā notika Vispasaules Baptistu savienības kongress Seulā,
Korejā. Pirmo reizi no Padomju Latvijas bija
iespējams braukt delegācijai, – četri mācītāji
un es. Tur pirmo reizi dzirdēju par baptistu
sieviešu kalpošanu.
Kad atbraucu uz Latviju, LBDS bīskaps Jānis
Eisāns rosināja veidot Māsu apvienību. Tika
izveidota Rīcības komiteja, kuras locekle
kļuvu. Tās uzdevums bija organizēt Māsu
apvienības dibināšanas kongresu. Tajā laikā
māsu darbs lokālajās draudzēs attīstījās, veidojās māsu pulciņi, un bija vajadzība veidot
kopdarbu. Kongress notika 1992. gada 29. augustā Mateja baznīcā. Daļa Rīcības komitejas
locekļu kļuva par pirmo Māsu apvienības
Padomi un mani ievēlēja par vadītāju. Mans
uzdevums bija veicināt kalpošanas attīstību
draudzēs un iesaistīt māsas kopdarbā.
Kāpēc par vadītāju izvēlējās tieši mani, es
nevaru pateikt. Man pret sievietēm ir kaut
kas Dieva dots. Kaut kas neizskaidrojams.
Esmu ļoti laimīga, esot sieviešu kalpošanā.
To patikšanu man Dievs ir devis, vienkārši
radījis mani tādu – ar lielu mīlestību pret
sievietēm.

Ļoti daudz manu raksturu un dzīvi ir mainījusi un saprašanu devusi kalpošana Eiropā.
Sākumā bija tāda uztveres kastīte, ka nespēju
iedomāties, ka var citādi Dievu pielūgt, citādi
izskatīties un ģērbties. Eiropas un Latvijas
sieviešu kalpošanu vadīšana arī sekmēja
dažādas prasmes. Viss bija brīnums – visu
gribēju zināt, par visu interesēties, visu mācīties! Latvijā Padomē bija tik dažādas māsas –
katrai savas dāvanas, kuras, katru lietojot,
var panākt to kopdarbu.

Kā ar vīziju? Vai tā bija jau sākumā?
Pēc ievēlēšanas biju panikā. Nebija vīzijas.
Tā radās pamazām. Ļoti palīdzēja mammas
sacītais bērnībā: “Par visu esiet pateicīgi!”
(1. Tesaloniķiešiem 5:18) Tā kādu nedēļu staigāju un pateicos ar prātu, līdz arī mana sirds
pievienojās pateicībai. Atnāca miers. Bija
skaidrs, ka jāveicina sadraudzība starp sievietēm draudzēs un tur, kur nav māsu pulciņi,
lai tie rastos. Pamazām lūdzām un domājām.
Man bija jāzina, kā iet draudzēs, tāpēc sāku
viesoties draudzēs un iepazīties.
Pamazām no dzīves apstākļiem un vajadzībām veidojās jaunas lietas. Piemēram, žurnālu “Marija un Marta” aizsāka Tervitu ģimene,
lai informētu, kas notiek draudzēs. Amerikas
latvieši atbalstīja finansiāli un varēja rasties
“zupas virtuve”. Elitai Lapiņai mazdēliņš
ir ar īpašām vajadzībām, no tā izveidojās
kalpošana bērniem ar īpašām vajadzībām.
Dzīve parādīja lietas, kuras satvert. Bet tas
nebija skaidrs pirmajā gadā. Arī izglītojošā puse vienmēr bija svarīga. Kopumā trīs
virzieni: žēlsirdības kalpošana, sadraudzība
un izglītība.
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Kas Tev dod prieku?
Man nav lielāka prieka kā redzēt, ka Debesu
valstība izplatās: tur uzplaukst un tur… Uz to
visu mūžu esmu tiekusies un vēlējusies. Savā
laikā es sacīju: “Dievs, Tu taču redzi, ka es
nevaru. Tev ir jāuzņemas atbildība, tad es eju
un daru.” Tā bija arī tad, kad tiku ievēlēta par
Eiropas baptistu sieviešu prezidenti. Tad man
arī likās – ārprāts, ko es tagad izdarīju! Tad
lūdzu, lai Dievs paņem manu nastu, lai nasta
nav pārāk smaga – ar angļu valodu, citām valodām un kultūrām. Un es tiešām piedzīvoju,
kā Dieva spēks parādās manā nespēkā.
Sagatavoja

Agnese Spura
Rīgas Golgātas draudze

Līvijas atziņas
Kad Dievs dod uzdevumu, Viņš dod arī
prasmi to paveikt. Vajag sirds degsmi
un atsaucību, un Viņš dod prasmi.

Foto: Aivis Ilsters

Ļoti svarīgi ir paklausīt Svēta Gara
klusajai balsij. Ja paklausu, tad dzirdu
nākamos soļus. Ja kaut kur esmu nepa
klausīga, balss apslāpējas, sirds paliek
cieta un vairs nejūtu vadību. Tad es
mēģinu saprast, kur esmu, un lūdzu,
lai Dievs atjauno.

Par izglītību runājot, kā atradi un atvedi
uz Latviju māceklības programmu “Entrust” jeb “Sieviete sievietei”?
Viesojoties kādā Austrumeiropas valstī, es
satiku sievietes, kurām vienmēr līdzi bija
Bībele, un viņas vienmēr bija gatavas runāt.
Domāju – kā tas ir, ka visas sievietes var
runāt no Bībeles?! Izrādījās, ka tur notika “Entrust” mācības. Savas pārdomas par novēroto
pastāstīju Kimai Tomsonei, misionārei Latgalē. Viņa zināja šo programmu un piedāvāja
iztulkot daļu no tās – “Staigājot ar Kristu”.
2008.-2009. gada ziemā reizi mēnesī notika
pirmās nodarbības. Kad Kima devās prom no
Latvijas, apmācība apsīka. Nākamais virzītājs
bija Morīna Poga, misionāre no Kanādas, kas
bija apguvusi šo programmu. Tā kopā sākām
attīstīt programmu Latvijā.

Līvij, Tu mani divas reizes aicināji mācīties, un es piekritu tikai trešajā reizē.
Kāpēc Tu neatlaidies?
Man patīk cilvēkus uzrunāt vairākas reizes, lai
ir iespēja padomāt. Mana rakstura būtība ir,
ka es pati uz pirmo uzaicinājumu neatsaucos,
jo man nav pārliecības, ka uzreiz jāskrien.

Man ir šaubas, vai vajag. Un, ja aicina vēl un
vēl, tad viss notiek. Vispār tas nav mūsdienīgi, bet es to saredzu kā dievišķu principu, jo
Dievs ar mums ir pacietīgs, Viņš mūs aicina
atkal un atkal. Protams, mums paliek tiesības
teikt: nē!

Kā Tu sadzīvo ar atbildi “Nē”?
Atslēga ir tā, ja es esmu pārliecināta par kaut
ko, tad es kļūstu par cīnītāju, tad mans lēnais,
maigais gars kļūst neatlaidīgs. Ja esmu pārliecināta, ka tas ir labi un derētu cilvēkam, tad
atraidījums ir tikai pagaidu stāvoklis. Nekas,
ja pasaka “nē” vienu reizi…

Kādi ir Tavi nākotnes plāni?
Kalpošanā visu esmu atdevusi un vienkārši
stāvu rokas stiepiena attālumā no Agneses
(Agnese Megne – SKA vadītāja). Es esmu
pilnīgi laimīga! Pēdējais laimes piliens ir Lāsma
Ašme, kura uzņēmās pārraudzīt māceklības
programmu “Sieviete sievietei”. Man tiešām
nekādu plānu nav. Šajā posmā man ir svarīgi
“būt un izdzīvot”, bet ne darīt. Es skrienu tikai
ar mazbērniem. Šobrīd ir citāds dzīves ritms,
kas ir jāiemācās, citāda veselība, kas mainās.

Mācīties pazemību. Lepnībai ir tūkstoš
paveidu.
Ļaut sev kļūdīties. Atlaist un iet tālāk –
arī kalpošanā.
Nebūt tik kategoriskai spriedumos.
Man ļoti palīdzēja Eiropas pieredze ar
dažādību cilvēkos un kultūrās.
Visās paaudzēs un laikos ir vajadzīga
pacietība un iejūtība vienam pret otru.
Es esmu tiltu būvētāja jeb saišu
veidotāja starp cilvēkiem. Atrast un
savest kopā īstos cilvēkus – tas ir mans
aicinājums.
Visgrūtākajos brīžos mēs Dievu
piedzīvojam citādāk. Es gan neesmu tas
cilvēks, kas saka, ka ciešanas dara mūs
labākus. Ciešanas var mūs arī salauzt.
Brīdī, kad es biju salauzta, piedzīvoju
Dieva beznosacījuma mīlestību.
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Stipras un saliedētas
draudzes un
draudžu vadītāji
Atskats uz LBDS Kongresu
Par 19. maijā Savienības namā notikušā 2018. gada Latvijas Baptistu draudžu savienības (LBDS) Kongresa moto tika izvēlēti Jēzus
vārdi mācekļiem: “Celieties un nebīstieties!” (Mateja 17:7) Viens no
visvairāk gaidītajiem brīžiem bija jauna LBDS bīskapa vēlēšanas, jo
mācītājs Pēteris Sproģis pēc vairāk nekā 12 gadu kalpošanas šajā
amatā ir nolēmis pieņemt jaunus izaicinājumus. Kongresā piedalījās 240 delegāti un 99 viesi no 76 draudzēm.

Dievs strādā jūsu valstī, un mēs esam pateicīgi jums par privilēģiju,
ka varam strādāt kopā ar jums vietā, kur Dievs darbojas,” teica M.
Hands. Bīskaps Pēteris Sproģis pateicās Oklahomas baptistu draudžu
savienības komandai, ka viņi ierodas Latvijā, nevis lai mācītu, kā
dzīvot, bet lai palīdzētu un dalītos ar savām zināšanām. Viesiem
tika pasniegta dāvana – fotokanva ar Kongresa moto “Celieties un
nebīstieties!”.

Kongress iesākās ar svētbrīdi, kurā klātesošos uzrunāja Liepājas Pāvila
draudzes mācītājs Mārtiņš Balodis. Savās pārdomās par Mateja evaņģēlija 17. nodaļas 7. pantu viņš uzsvēra, ka mums šodien, tieši tāpat kā
mācekļiem toreiz, ir jāsaprot, ka Jēzus ir vienīgais Glābējs: “Vēstures
lielie vīri bija savam laikam un savai vietai. Viņi bija vajadzīgi, bet
vēsture paliek vēsturei. Jo vairāk par viņiem mums ir vajadzīgs Tas,
kurš bija viņiem. Kā viņu lielākā vērtība bija Dievs, kura vadībā viņi
izdarīja visas fantastiskās lietas, tā arī mums šodien vairāk par lieliem
vīriem ir vajadzīgs Dievs.” Mācītājs savas runas noslēgumā teica, ka
Jēzus vārdi “Celieties un nebīstieties!” ir jādzird ikvienam nepārtraukti. Tie ir iedrošinājums nebaidīties no grūtībām un neizbīties no Dieva
godības, mudinājums būt kopā ar Kungu ikvienā darbā un domās un
būt pārsteigtam par Viņa godību un spēku.

Romas Katoļu baznīcas ģenerālvikārs un Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes prāvests Andris Kravalis savā sveicienā
izmantoja līdzību: “Bieži vien draudzi salīdzina ar laivu. Laivai svarīgs
ir masts, airi un stūre, bet ļoti svarīga ir arī bura un cilvēku vienprātība. Manuprāt, šāda tikšanās ļauj vairāk atvērties Svētā Gara spēkam,
lai varētu dzīvot Tā vadībā.” A. Kravalis nodeva sveicienus kopā ar
pateicību par daudziem darbiem, ko abas konfesijas var veikt kopā,
aizstāvot ģimenes vērtības, lūdzoties, izplatot kristīgo liecību un
sadarbojoties citos veidos.

Operatīvi un vienbalsīgi tika pieņemta Kongresa darba kārtība, apstiprināts Sekretariāts un Balsu skaitīšanas komisija. Tehnisko jautājumu risināšanai sekoja ļoti iedvesmojoši viesu sveicieni no Amerikas
Latviešu baptistu un Brazīlijas Latviešu baptistu apvienībām. Klātienē
Kongresa delegātus un viesus sveica Oklahomas baptistu draudžu
savienības (ASV) un Latvijas Romas Katoļu baznīcas pārstāvji.

Pirms “Pateicības par mūža ieguldījumu” pasniegšanas bīskaps
Pēteris Sproģis atgādināja, ka prasmīga labā ievērošana ir viens no
laimīgas dzīves pamatiem. “Labo vienmēr ir grūtāk pamanīt, jo cilvēki
bieži vien pieņem labas lietas kā pašsaprotamas. Kaut kas negatīvs
daudz vieglāk piesaista uzmanību. Tāpēc ir svarīgi ikdienā pamanīt,
mācīties, novērtēt labo un nepieņemt to kā pašu par sevi saprotamu.
Tas ir viens no iemesliem, kāpēc jau vairākus gadus tiek pasniegta
“Pateicība par mūža ieguldījumu”, lai pamanītu cilvēkus, kuri ir darījuši labu darbu, no kuriem ir vērts mācīties un kam līdzināties,” teica
Pēteris Sproģis. Viņa uzrunai sekoja ļoti aizkustinošs un iedvesmojošs
video par Līviju Godiņu – lūgšanu cilvēku, bijušo LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāju un LBDS Padomes locekli. Līvijai Godiņai
tika pasniegts pateicības raksts par mūža ieguldījumu sieviešu personīgajā un garīgajā izaugsmē, vadot sieviešu kalpošanas darbu Latvijā
un Eiropā, kā arī aktīvu kalpošanu citās LBDS darbības jomās.

Oklahomas baptistu draudžu savienības Partnerattiecību stratēģijas vadītājs Maiks Hands savā sveicienā atklāja, ka Latvijā viesojas
jau piekto reizi, un pajokoja, ka viņam pietrūkst vēl tikai mazliet, lai
pretendētu uz pilsonības iegūšanu. M. Hands pateicās par viesmīlību un pauda pateicību tām draudzēm Latvijā, kurām ir izveidojušās
partnerattiecības ar 28 Oklahomas draudzēm. “Ir acīmredzams, ka

Bīskapa vietnieks, mācītājs Edgars Godiņš aicināja pieminēt aizvadītajā gadā mūžībā aizgājušos darbiniekus. Balta piemiņas svece tika
aizdegta par “Zilā krusta” vadītāju Kārli Dreimani, mācītāja Ilmāra
Arāja dzīvesbiedri Guntu Arāju, evaņģēlistu Biliju Grehemu, diriģentu,
komponistu, ērģelnieku, pianistu un dvēseļu kopēju Gunāru Knesi un
ērģelnieku, mūzikas pedagogu un profesoru Tālivaldi Deksni.

Kongresu atklāja un pirmo sēdi vadīja Rīgas draudzes “Mājvieta” sludinātājs Kārlis Kārkliņš. Viņš uzsvēra, ka katrs kongress nes pārmaiņas
un cilvēku dabiskā reakcija ir būt nedrošiem un nedaudz baidīties.
Taču kristiešu uzdevums ir paļāvībā uz Dievu turpināt aktīvi darboties
Dieva valstības un visu draudžu labā.
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Ar pateicību Dievam un ikvienam cilvēkam par uzticību savu aktīvo
bīskapa kalpošanu noslēdza mācītājs Pēteris Sproģis. Divpadsmit
gadi LBDS vadītāja lomā viņam ir bijuši drosmīgu lēmumu un svētīgas
kalpošanas laiks. Savā uzrunā P. Sproģis teica: “Ja es pareizi saskai
tīju, tad tie bija 12 gadi, 2 mēneši un 9 dienas. Tas bija ļoti piepildīts
laiks. Tāds tas ir bijis Latvijā. Tāds tas ir bijis Savienībā un draudzēs
ar daudz jaunām lietām, ko Dievs ir ļāvis uzsākt. Un tāds tas ir bijis
arī manā personīgajā dzīvē. Es no sirds esmu pateicīgs, ka man šajos
gados nav bijusi nepieciešamība būt populistam, jo jūs man esat bijuši
līdzās un atbalstījuši. Esmu centies šo darbu darīt pēc labākās sirdsapziņas un ar tā brīža man pieejamo garīgo briedumu.” P. Sproģis atzina,
ka ir bijušas lietas, kas ir izdevušās, kā arī lietas, kas nav sanākušas.
“Iedomība būtu sevi slavēt par to, kas ir izdevies, jo aiz tā ir bijis Dieva
darbs un Dieva svētības, kā arī daudzi cilvēki visdažādākajās atbildībās. Iedomība būtu sevi vainot par visu, kas nav izdevies, jo ir svarīgi
katru dienu apzināties, ka tas ir Kristus darbs, Kristus draudze un
viņas darbs. Ir iedomīgi iedomāties, ka kāds no mums to var apturēt. Kalpošanā ir uzvaras un mācību stundas, un abas vajag mācīties
pieņemt un novērtēt,” Pēteris Sproģis pateicās Dievam, atklājot, ka
neveiksmju atzīšana viņu ir padarījusi pazemīgāku un gudrāku. Uzrunas noslēgumā P. Sproģis pateicās LBDS Padomei, kalpošanas nozaru
un apvienību vadītājiem, kā arī Baltijas Pastorālā institūta vadības
komandai.

LBDS bīskapa vietnieks, mācītājs Edgars Godiņš visu LBDS draudžu
vārdā pateicās mācītājam Pēterim Sproģim par kalpošanu bīskapa
amatā, norādot, ka viņš ir ieviesis jaunus vadības principus, kvalitātes
standartus un iedvesmojis ar iniciatīvu.
Pateicības rakstā, kas tika pasniegts P. Sproģim, pausta pateicība par
viņa nozīmīgo ieguldījumu LBDS vadīšanā no 2006. līdz 2018. gadam,
uzsverot vairākas konkrētas jomas – LBDS Nākotnes redzējuma
izveidošana 2012. gadā un tā īstenošana; jaunu draudžu dibināšanas
redzējuma un stratēģijas izveidošana un īstenošana; Baltijas Pastorālā institūta nodibināšana; LBDS draudžu, kalpošanas apvienību un
nozaru, garīdznieku un kalpotāju stiprināšana un atjaunošana; jaunas
LBDS apvienību un nozaru vadītāju komandas izveidošana un vadīšana; jaunas kalpošanas kvalitātes radīšana LBDS draudzēs un struktūrās; Savienības nama un LBDS saimnieciskās darbības sakārtošana,
LBDS īpašumu atgūšana un sakārtošana; lokālu un starptautisku
kontaktu un partnerattiecību veidošana LBDS un tās draudzēm; ziedojumu un finansiāla atbalsta piesaistīšana LBDS un BPI darbībai, Pateicības vakariņu izveidošana; Latvijas sabiedrībai nozīmīgu iniciatīvu
uzsākšana – GLS vadītāju konference, Bāreņu svētdiena; kā arī LBDS
draudžu pārstāvēšana valstiski nozīmīgās evaņģelizācijas iniciatīvās –
Bilija Grehema evanģelizācijas asociācijā, Cerības festivālā 2010. gadā,
Latvijas Valsts lūgšanu brokastīs, Latvijas Evaņģēliskajā aliansē u.c.
Kongresa dalībnieki aizlūdza par jaunajiem garīdzniekiem, kas kalpošanu uzsākuši laikā kopš 2017. gada Kongresa, - par sludinātājiem
Igoru Rautmani (Rīgas Āgenskalna draudze), Matīsu Babrovski (Rīgas
Mateja draudze), Sandi Kažmiru (Ģipkas draudze), Dāvidu Viskupaiti
(Saldus draudze), Guntaru Lašauri (drīzumā uzsāks sludinātāja kalpošanu Priekules draudzē), kā arī par mācītāju Edgaru Deksni (Rīgas
Mateja draudze). Sēdes noslēgumā, noskatoties enerģisku un saviļņojošu video par draudzes dibināšanas sākumiem, Kongresa delegāti
vienprātīgi nobalsoja par Liepājas Centra draudzes uzņemšanu LBDS
sastāvā.
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Otro sēdi vadīja LBDS Ārmisijas darba vadītājs un Madonas baptistu draudzes mācītājs Pēteris Eisāns, kurš, uzsākot darbu, aicināja
Nominācijas komisijas locekli, mācītāju Edgaru Godiņu iepazīstināt
Kongresa dalībniekus ar LBDS bīskapa kandidātu – mācītāju Kasparu
Šternu. E. Godiņš pateicās draudzēm, kuras ieteikušas kandidātus, un
atzina, ka darbs nav bijis viegls, jo bīskaps Pēteris Sproģis ir uzstādījis
augstu kvalitātes latiņu. Izvēloties LBDS bīskapa kandidātu, Nominācijas komisija īpašu uzmanību pievērsusi tam, kāds ir pretendenta
raksturs, attieksme pret kalpošanu, un vai ticība šim cilvēkam ir tikai
vārds vai arī dzīvesveids. Kasparu Šternu, LBDS Ādažu Misijas draudzes mācītāju un līdzšinējā bīskapa vietnieku draudžu dibināšanas
jautājumus, raksturo dedzība, vēlme sludināt Evaņģēliju un piedzīvot,
kā cilvēki tiek glābti. Viņu raksturo arī viņa darbi kalpošanā – dažādas sporta kalpošanas, BPI DRAFTS nometnes, draudžu dibināšanas
komandu apmācības M4 vadīšana un Misijas draudzes izveidošana
Ādažos. Arī LBDS Padome bīskapa kandidāta amatam izvirzījusi
mācītāju Kasparu Šternu.
Savā uzrunā Kongresa dalībniekiem mācītājs Kaspars Šterns atzina,
ka P. Sproģa personā viņam ir bijis labs vadītāja piemērs, kurš nežēlojas un nevaino citus, bet uzņemas atbildību, ir gatavs iesaistīties visos
darbos, kā arī iedvesmo grūtās situācijās. “Esmu pateicīgs Dievam, ka
man ir bijusi iespēja mācīties vadīt un būt līdzās vadītājam. Tas man ir
devis drosmi uzņemties šo aicinājumu,” teica mācītājs. Kaspars Šterns
aicināja, kopā strādājot, kalpot draudzēm, skatīties vienā virzienā un
turpināt iesākto ceļu. Par galvenajiem sava darba uzdevumiem viņš ir
izvēlējies esošo draudžu stiprināšanu un saliedēšanu, jaunu draudžu
dibināšanu, kā arī vadītāju stiprināšanu un jaunu vadītāju sagatavošanu.
Balsošanā par LBDS bīskapa kandidātu piedalījās 224 Kongresa delegāti. Ar 192 balsīm “par” un 32 balsīm “pret” mācītājs Kaspars Šterns
tika ievēlēts par LBDS bīskapu uz četriem gadiem. Jaunais LBDS
bīskaps pateicās visiem, kuri balsoja “par”, un arī tiem, kuri balsoja
“pret”, cerot, ka pēc kāda laika visi tie, kuri izvēlējās balsot “pret”,
būs noskaņoti pozitīvi. “Es to pieņemu kā izaicinājumu redzējumam
un vērtībām, kuras vēlos kopā ar jums īstenot,” teica jaunais LBDS
bīskaps Kaspars Šterns. Kongresa turpinājumā par LBDS bīskapa
vietniekiem vienbalsīgi tika ievēlēti mācītāji Edgars Godiņš un Viktors
Abramovs.
Aizklātā balsojumā uz nākamajiem trīs gadiem tika ievēlēti četri
LBDS Padomes locekļi – Limbažu draudzes sludinātājs Mārtiņš
Anševics (144 balsis), Madonas draudzes mācītājs Pēteris Eisāns (190
balsis), Dr. Ilmārs Hiršs (179 balsis) un Rīgas Mateja draudzes mācītājs
Ainārs Purmalis (138 balsis).
Kongresa noslēgumā LBDS apvienību un nozaru vadītāji informēja
par tuvākajā laikā plānotajām aktualitātēm, kā arī atklātā balsojumā
mācītājam Pēterim Sproģim tika piešķirts tituls “LBDS bīskaps emeritus”. Pēc sēdes sekoja Baltijas Pastorālā institūta Pastorālās kalpošanas programmas izlaiduma dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu.
Sagatavoja

Dace Kalniņa
Rīgas Mateja draudze
Foto: Aivis Ilsters
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Lāsma Ašme (Ventspils draudze):
Šis ir otrais LBDS kongress, kurā piedalos. Šobrīd esmu aktīvi
iesaistījusies Sieviešu kalpošanas apvienības darbā, tāpēc man
ir svarīgi piedalīties gan priekam, gan arī atbildības dēļ. Gribējās
būt kopā ar brāļiem un māsām Kristū un būt klāt pārmaiņās.
Mani uzrunāja stāsti par Līvijas Godiņas dzīvi un kalpošanu, par
jaunas draudzes izveidošanu Liepājā un jaunu sludinātāju licencēšana. Domājot par Jēzus vārdiem: “Celieties un nebīstieties!”,
es savas bailes izdzīvoju pavisam nesen – baidījos, ka neesmu
pietiekami piemērota un nemāku paveikt darbus tā, kā citi.
Iedrošinājums man nāca no 1. vēstules korintiešiem, kur rakstīts, ka Dievs aicina nevis tos, kuri kaut ko māk labi darīt, bet
gan Viņš aicina savam godam un dod savu spēku.
Atis Deksnis (Liepājas Pāvila draudze):
Draudzes loceklis esmu kopš 1991. gada un samērā regulāri piedalos LBDS kongresos kā delegāts. Šogad gribēju būt klāt nozīmīgajā pasākumā – bīskapa vēlēšanās. Kongresā mani iedvesmo kopā būšana un tas, ka varam kopīgi Dievu lūgt. Domājot
par Kongresa moto, paldies Dievam, nav iemesla baidīties!
Dzintars Strodāns (Alūksnes draudze):
LBDS Kongresā piedalos pirmo reizi, mūsu draudzes priekšnieks uzaicināja mani braukt viņam līdzi. Šeit mani iepriecina,
ka cilvēki aktīvi darbojas un Dieva darbs notiek. Es baidos no
tā, ka cilvēki, raugoties uz manu raksturu, var neieraudzīt Dievu, bet gan vairāk mani. Tomēr saprotu, ka nevajag tik daudz
koncentrēties uz sevi, jo Dievs jau ir galvenais darītājs. Lai gan
dažreiz jau gribu pabaidīties, vajag saprast realitāti - Dievs ir
galvenais.
Maija Tikmane (Ogres Trīsvienības draudze):
Kongress piepilda ar iedvesmu un jaunām domām. Prieks par
to, ka Dievs un Svētais Gars klājas pār mums visiem, šodien
es to īpaši izjutu. Priecājos par jauniem cilvēkiem, kuri skaidri
zina, ko viņi grib, un ka viņiem sirdī ir Dievs. Viņi grib darboties
Dievam, sev un pasaulei par prieku.
Mārcis Rožkalns (Rīgas Āgenskalna draudze):
Neesmu skaitījis, bet esmu apmeklējis daudzus LBDS kongresus. Kā draudzes priekšniekam man ir pienākums piedalīties
Kongresā, taču es arī pats vēlējos šeit būt. Mani iepriecina
jaunā bīskapa ievēlēšana, tādu rezultātu es arī gaidīju. Patīk
tas, ka jaunais bīskaps Kaspars Šterns nav persona no malas,
bet viņš var turpināt to, kas ir jau iesākts. Viena no pozitīvākajām K. Šterna īpašībām ir tā, ka viņš vēlas sludināt Labo vēsti
un parādīt mīlestību visiem cilvēkiem.
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Mūs sagaida
atbildīgs darbs
LBDS bīskapa kandidāta mācītāja Kaspara Šterna
uzruna LBDS 2018. gada Kongresā

Savā uzrunā mācītājs Kaspars Šterns vispirms pauda pateicību
līdzšinējam LBDS vadītājam, bīskapam Pēterim Sproģim, uzsverot,
ka viņš spējis iedot Savienībai un draudzēm jaunu redzējumu, aizraut
ar to un arī īstenot to. Bīskapa Sproģa vadībā ir paveikts nozīmīgs
darbs. Pāri visam K. Šterns ir pateicīgs Dievam, jo bez Viņa nekas no
tā nebūtu iespējams. Taču, kā norādīja bīskapa amata kandidāts, mēs
nedrīkstam apstāties pie tā, kas ir sasniegts – ir jāvirzās uz priekšu. Arī turpmāk LBDS un tās draudzes sagaida atbildīgs darbs.

Šīs trīs vērtības – kristocentriskums, spēja pavairoties un misionālisms – ir jāturpina iedzīvināt galvenajās jomās: vadītāju un garīdznieku attīstīšana, bērnu un jauniešu kalpošana, draudžu stiprināšana
un draudžu dibināšana. Un tas jādara ar mērķi, kā teica mācītājs: “Lai
mūsu Savienībā būtu dzīvas, augošas draudzes, kurās Evaņģēlijs tiek
pasludināts, cilvēki nāk pie Kristus un seko Viņam kā Kungam, pieaug
ticībā, dzīvo uzticīgā un kalpojošā sadraudzībā ar citiem. Lai draudzēm ir vadītāji. Lai draudzes atstāj ietekmi uz apkārtējo sabiedrību,

Mācītājs K. Šterns apliecināja, ka ir gatavs vadīt LBDS ar Nākotnes
redzējumu, kas tika apstiprināts LBDS Kongresā 2012. gadā. Tas
ietver izpratni par baptistu draudzēm kā kristocentriskām, pavairoties spējīgām un misionālām draudzēm un draudžu savienību. Tas
nozīmē, ka draudzes centrā ir Kristus – Viņš ir tas, kurš ceļ, stiprina,
atjauno un pavairo. Tas nozīmē, ka mēs pavairojam Jēzus mācekļus,
vadītājus, kalpošanas un arī draudzes. Tas nozīmē, ka esam draudzes,
kas ir pasaulē, starp cilvēkiem, nevis izolējas no sabiedrības. K. Šterns
aicināja draudzes dzīvot ar misiju, ko mums uzticējis Jēzus, – būt pilsētai kalnā, kas ir redzama, nevis apslēpta, lai cilvēki, redzot draudzi,
spētu satvert svarīgāko – to, ka katrs cilvēks ir Dieva radīts un mīlēts
un Dievs vēlas veidot attiecības ar ikvienu.

lai cilvēki piedzīvo to, ka mūsu sabiedrība kļūst labāka, jo tajā ir dzīva,
aktīva draudze.”

Draudze nesākas ar cilvēkiem,
mērķiem vai metodēm,
bet tā sākas ar Jēzu.
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Par savām prioritātēm mācītājs Šterns nosauca trīs jomas: draudžu
stiprināšana un saliedēšana, jaunu draudžu dibināšana un draudžu
vadītāju stiprināšana un sagatavošana.
Runājot par draudžu stiprināšanu un saliedēšanu, K. Šterns uzsvēra,
ka vispirms nepieciešama mūsu katra iekšēja atjaunošanās attiecībās
ar Dievu: “Draudze nesākas ar cilvēkiem, mērķiem vai metodēm, bet
tā sākas ar Jēzu. Metodēm, mērķiem un cilvēkiem ir sava vieta, bet
tikai pēc tam, kad Jēzum ir atvēlēta Viņam pienākošā vieta.” Otrkārt,
draudzēm ir jāaug “uz augšu, uz iekšu, uz āru” – attiecībās ar Dievu,
savstarpējās attiecībās un attiecībās ar sabiedrību. Lai tas notiktu,
svarīgi ir veikt sevis izvērtēšanu: Kāpēc mēs darām to, ko darām?
Kā mēs varam darīt labāk to, ko darām? Kādu draudzi vēlas redzēt
Dievs?

Nevis konkurence,
nevis aprunāšana vai
skaudība, bet mīlestība.
Treškārt, K. Šterns uzsvēra nepieciešamību draudzēm būt savstarpēji
vienotām, ne sašķeltām, cienot katras draudzes autonomiju. Viņš
uzsvēra, ka baptistu draudzes ir viena ģimene, kurā esam aicināti
rūpēties viens par otru: “Jēzus ir teicis, ka no mīlestības mūsu vidū
cilvēki sapratīs, ka esam Viņa mācekļi. Nevis konkurence, nevis
aprunāšana vai skaudība, bet mīlestība. Lai cilvēki, paskatoties uz
baptistiem, var teikt, ka šo cilvēku vidū ir mīlestība.” Ceturtkārt, viņš
norādīja, ka mums, iesaistoties sabiedrībā, “ir jābūt nevis skaļiem, bet
gudriem, nevis izolētiem, bet ieinteresētiem. Tomēr mūsu rīcībai un
rezultātiem ir jābūt skaļākiem par mūsu vārdiem, komentāriem un
saukļiem.” Ja draudzes būs aktīvas pilsētas kalnā, cilvēki to pamanīs,
jautās un ieklausīsies mūsos.
Mācītājs K. Šterns aicināja īpaši uzmanību pievērst jauniešu darbam,
kas nav viegls un ne visur norit sekmīgi. Draudžu jauniešu kalpošanu
stiprināšana ir viens no svarīgākajiem šī brīža uzdevumiem.
Otra mācītāja K. Šterna kā bīskapa kandidāta prioritāte ir jaunu
draudžu dibināšana – joma, kurā viņš līdz šim ir kalpojis kā LBDS
bīskapa vietnieks, kā arī viņa vadībā izveidota Ādažu Misijas draudze.
Kaspars Šterns uzsvēra, ka pavairošana ir veselīgas draudzes pazīme
un jaunu draudžu rašanās nav jāuztver kā konkurences palielināšanās.
Tieši pretēji: “Mēs vēlamies dibināt jaunas draudzes, jo mēs vēlamies
paplašināt Dieva valstību.”

Vadītāju stiprināšana un jaunu vadītāju sagatavošana kalpošanai ir
vēl viena no bīskapa kandidāta prioritātēm. K. Šterns atzina, ka vadītāji pagurst, saskaroties ar izaicinājumiem un pārbaudījumiem. Pāvila
vārdiem Timotejam: “Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu pabeidzis,
ticību turējis..”, kā uzsvēra K. Šterns, vajadzētu būt vēstij, ko izdzīvo
katrs garīdznieks un ko viņš nodod tālāk nākamajai paaudzei, jo “tu
vari jaunajiem stāstīt, skaidrot, pārmest, bet, ja viņi to neredzēs tavā
dzīvē, viņi tev nesekos”. Šajā jomā tiek plānots tuvākajā laikā uzsākt
Sabata programmu garīdzniekiem un viņu dzīvesbiedrēm. Jau top
tālākizglītības iespējas interneta vidē “BPI Platformas” formātā, kas
būs pieejamas un noderīgas ne tikai garīdzniekiem, bet visa veida vadītājiem draudzēs, lai augtu garīgi un gūtu kalpošanai nepieciešamās
zināšanas un prasmes.
Lai pamanītu “Timotejus” un sagatavotu jaunus vadītājus draudzēm,
par to ir pastāvīgi jādomā – gan aicinot mācīties BPI Pastorālās
kalpošanas programmā, gan Timoteja skolā, gan Muzikālo vadītāju
skolā, gan sūtot puišus uz BPI DRAFTS nometnēm. Mācītājs uzsvēra,
ka ir pateicīgs Dievam par to, ko Viņš ir darījis puišu dzīvēs BPI
DRAFTS nometnēs, kur ne vien notiek jaunu vadītāju sagatavošana,
bet arī Evaņģēlija pasludināšana jauniešiem.

Viens šķērslis, kas
ir jāpārvar mums visiem –
NETICĪBA.
Uzrunas noslēgumā K. Šterns atzina, ka ir daudz šķēršļu, kas varētu
kavēt Dieva dotā redzējuma īstenošanu: “Mēs varam vainot cilvēkus,
valdību, mēs varam teikt, ka mums nav talanta, laika, naudas vai
atbalsta. Bet ir viens šķērslis, kas ir jāpārvar mums visiem –
NETICĪBA.” Tā ir neticība Dieva redzējumam, tam, ka Viņš joprojām ir misijā un ka Viņam joprojām ir svarīgs katrs cilvēks. Mācītājs
atgādināja vārdus no Jāņa 1. vēstules: “… lielāks ir Tas, kas jūsos,
nekā tas, kas ir pasaulē” (4:4), un mudināja apzināties, ka mūsos mīt
Dieva Svētais Gars, kas vada mūs un dod mums Dieva spēku: “Būsim
atvērti Dieva vadībai un tajā pašā laikā būsim ar pārliecību un ticību,
kas izpaužas rīcībā.”
Sagatavoja

Līva Fokrote
BPI Pastorālās kalpošanas programmas vadītāja

Aicinām Jūs pagodināt ar savu klātbūtni
Latvijas Baptistu draudžu savienības
bīskapa Kaspara Šterna
inaugurācijas dievkalpojumu
2018. gada 17. jūnijā plkst. 11:30
Rīgas Mateja baptistu baznīcā (Matīsa ielā 50b)
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Drosmes deva

No 19. līdz 21. aprīlim Rīgā pirmo reizi notika Ziemeļvalstu un
Baltijas valstu baptistu draudžu dibināšanas konference, kuru
rīkoja Eiropas Baptistu federācija, draudžu apvienība “Converge
Worldwide” (ASV) un LBDS. Mērķis – iedrošināt reģiona draudžu
dibinātājus un to atbalstītājus apmainīties ar pieredzi, kā arī veidot
jaunus kontaktus un sadarbības iespējas. Konferencē piedalījās
gandrīz 120 dalībnieku no ASV, Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Norvēģijas, Polijas, Somijas un Zviedrijas.
LBDS bīskapa Pētera Sproģa ievadrunā man svarīga likās sekojoša
doma. Lielākas, vecākas draudzes bieži vien nevēlas riskēt ar jaunām
idejām, jo tām ir daudz, ko zaudēt. Savukārt jaunas draudzes nebaidās riskēt, jo tām nav, ko zaudēt. Tāpēc daudzas labas kalpošanas
idejas un veidus atrod tieši jaunu draudžu veidotāji. Man kā jaunas
draudzes veidotājam šī atziņa dod papildus drosmes devu nebaidīties
no jaunām idejām, kaut arī neviens tās vēl nav izmēģinājis. Jo, iespējams, ka mums izdosies.
Turpmāk tika apskatītas vairākas ļoti svarīgas tēmas. Kāpēc misija? Kā
draudze iet uz āru? Kā mēs ietekmējam sabiedrību, kurā dzīvojam? Kā
mēs varam iet uz āru ārpus svētdienas dievkalpojuma? Kāpēc dibināt
jaunas draudzes? Kā to darīt citādāk, radoši? Cik svarīgi ir ieguldīt
jaunos vadītājos? Ko nozīmē būt draudzei un mācītājam?
Skots Ridauts, “Converge Worldwide” prezidents, savā uzrunā “Kāpēc misija?” uzsvēra, ka Dievs meklē cilvēkus, kuri ir gatavi pievienoties Viņam tajā, ko Viņš dara. Mums dažkārt gribas noteikt, kur
Dievam jāpievienojas mums un kad Viņam jāsvētī mūsu darbs. Dažkārt problēma nav pļaujā (neticīgajos), bet draudzē, jo mēs neesam
pievienojušies Dieva darbam šajā pasaulē.
Entonijs Peks, Eiropas Baptistu federācijas ģenerālsekretārs, runāja
par draudzes lomu sabiedrībā. Viņa uzruna man lika aizdomāties
par to, ka arī mūsu draudzei ir jālūdz pēc Dieva atklāsmes. Jo katrai
draudzei un pilsētai, kurā atrodas draudze, ir savs unikāls veids, kā
aizsniegt neticīgos. Un šo veidu zina tikai Dievs.
Aspenas draudžu dibināšanas tīkla vadītājs un mācītājs Pols Džonsons (ASV) stāstīja par savu pieredzi. Man svarīgs šķita viens no viņa
ieteikumiem. Savā laikā viņš regulāri lūdza, lai Dievs katru svētdienu
uz draudzi atvestu vienu jaunu cilvēku. Un pēc gada jeb 52 nedēļām
draudze bija pieaugusi par 52 cilvēkiem. Pēc konferences arī es lūdzu
Dievam šādu lūgšanu. Tajā pašā svētdienā uz draudzi atnāca divi jauni cilvēki, un viens no viņiem turpina nākt jau piecas svētdienas pēc
kārtas. Katru svētdienu mūsu draudzē ir vismaz viens jauns cilvēks.
Ja mēs lūdzam Dievu un ticībā ceram, tad Dievs atbild. Tas, ka visi
cilvēki nāk pie Kristus, nav tikai mana griba. Tā, pirmkārt, ir Dieva
griba. Nebaidieties lūgt Viņu. Baidieties tikai par to, ka jūsu lūgšanas
varētu būt pārāk pieticīgas.

Konferences otrajā dienā Pols Džonsons runāja par jauniem vadītājiem. Klausoties viņā, es sapratu, ka mana kā vadītāja loma ir radīt
vidi, kurā var augt jauni vadītāji. Mans uzdevums ir atvērt durvis jauniem vadītājiem un pasargāt viņus no tiem, kas sagaida, ka viņi kritīs
un pieļaus kļūdas. Jo, tikai krītot un kļūdoties, vadītāji aug.
Mani ļoti iedrošināja divas atziņas, ko izteica Pols. Pirmkārt, teikt, ka
mēs dibinām jaunu draudzi, nozīmē pieteikt karu garīgajā pasaulē.
Tas nozīmē, ka tu vairs necīnies pēdējās rindās, bet frontes pirmajās
līnijās. Otrkārt, ja draudzē ir maz cilvēku, tas nenozīmē, ka tev kā vadītājam kaut kas nav izdevies. Tie ir sātana meli. Svarīgākais ir tas, vai
Evaņģēlijs maina cilvēku dzīves un ģimenes, vai pie ticības Viņam nāk
arvien jauni cilvēki. Ja tavā draudzē tas notiek, tad jūs esat uz pareizā
ceļa, it īpaši, ja esat jauna draudze.
Eiropas Baptistu federācijas prezidente Dženija Entrikana runāja par
savu pieredzi draudžu dibināšanā Lielbritānijā, izmantojot radošumu,
lai īpaši uzrunātu jauniešus. Es no jauna pārliecinājos, ka jaunieši ir ne
tikai mūsu nākotne, bet arī tagadne. Ieguldīt laiku un spēku jauniešos
nozīmē domāt ilgtermiņā. Un tieši to es vēlos darīt, daru un darīšu.
Konference man bija ļoti noderīga, jo līdz šim par draudžu veidošanu
biju informēts nedaudz. Tagad labāk saprotu, cik daudzi kristieši to
jau dara visā pasaulē un ka arī Latvijā jaunu draudžu veidošana ir ļoti
vajadzīga.

Toms Bermaks
Liepājas Centra draudze

11

Baptistu Vēstnesis - JAUNIEŠI

Foto: Arturs Jonaitis

“Fusion” – īpaša
vieta jauniešiem

“Fusion” – kādi teiktu, ka tā ir vide, kur viņi jūtas kā mājās.
Citiem tā ir vieta, kur atklāt savu vēl neapzināto talantu. Vēl
citiem – iknedēļas satikšanās ar draugiem un iespēja apsēsties un
parunāties ar viņiem.
Kā vēsta interneta vietne, “Fusion” ir koris un grupa jauniešiem
vecumā no 12 līdz 20 gadiem. “Jaunieši ir dalībnieki roka korī,
apgūst dažādus mūzikas instrumentus, teātra mākslas un dejošanas
prasmes, viņiem ir iespēja uzstāties koncertos. Katru nedēļu viņi
satiekas mēģinājumos, ieklausās īsā vēstījumā par dzīvi no jauniem
cilvēkiem, kuri vada kori vai grupu, un izdzīvo ikdienas pieredzi kopā
ar viņiem. Katrā pilsētā, kur notiek “Fusion”, to atbalsta vietējā
draudze.” Pašlaik “Fusion” notiek Rīgā, Liepājā un Grobiņā.
Piedzīvojot “Fusion” kalpošanu pēdējo septiņu gadu laikā, varu
teikt, ka tas ir kas vairāk. Tā ir vide, kur veidojas ģimene: cilvēki
ar dažādām vērtībām un vēsturēm, pavadot laiku kopā, spēj kļūt
par ģimeni. Kā? Jo cilvēki, kuri vada “Fusion”, mērķtiecīgi izdzīvo
Kristus mīlestību savā vidū (Jāņa 13:35), lai kļūtu par liecību pasaulei
(Jāņa 17:20-21), arī jauniešiem.
“Fusion” kalpošanā nozīmīga ir mūzika. Bieži vien jaunietim nav cita
iemesla, kāpēc nākt uz “Fusion”, kā tikai tas, ka tur tiek izpildīta
viņa mīļākā dziesma vai ka viņš var iemācīties spēlēt kādu mūzikas
instrumentu. Labākais ir tas, ka mūzika ir tik universāla, ka tik ļoti
spēj vienot un savest kopā dažādus jauniešus.
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Ar laiku jaunieši var sākt nākt uz draudzes jauniešu vakariem,
mazajām grupām vai tikties ar kādu kristieti individuāli. Šeit atklājas
nākamais mērķis – Kristus mūs ir aicinājis darīt par mācekļiem
citus, kuri tālāk darīs par mācekļiem vēl citus jauniešus. Draudzes
kontekstā vienmēr aktuāls ir jautājums par to, vai draudze pieņems
šos jauniešus un spēs mīlēt tā, kā Kristus mūs ir mīlējis. Vai mēs
esam gatavi ieguldīt laiku jaunietī, lai redzētu augļus pēc daudziem
gadiem? Vai esam gatavi spert soli ārpus savas komforta zonas, kaut
ko pat ziedojot, lai palīdzētu jaunam kristietim augt un nobriest? Vai
esam gatavi nodot tālāk mums uzticēto Kristus mantojumu, mācot
jaunietim turēt visu, ko Kristus mums ir pavēlējis (Mateja 28:20)?
Manuprāt, ieguvumi, kalpojot “Fusion” vidē, ir vairāki. Pirmkārt, kaut
kādā mērā es pastāvīgi uzturu sapratni par to, kas notiek apkārtējā
pasaulē, “neiesprūstot” kristiešu subkultūrā. Otrkārt, es ik nedēļu
satieku cilvēkus, kuri pilnībā atšķiras no manis. Vienmēr ir iespēja
pateikties Dievam par to, cik atšķirīgu Viņš katru ir radījis. Treškārt,
manā acu priekšā Kristus izmaina cilvēku dzīves, un mans ticības
“termometrs” kļūst krietni karstāks. No otras puses, grūtākais
“Fusion” kalpošanā ir tas, ka tā prasa nodošanos, ieguldījumu
komandas darbā un diezgan daudz cilvēku resursu, lai kalpošana
noritētu veiksmīgi.
Aicinu lūgt Dievu par savu un apkārt esošajām draudzēm, cenšoties
saprast, vai Dievs aicina tur sākt “Fusion” kalpošanu. “Fusion”
kalpošanu var atbalstīt finansiāli, organizācijas “Jauniešu virzība”
mājaslapā jauniesuvirziba.lv, sadaļā “ziedot”, norādot mērķi “Fusion
kalpošanas attīstībai”.

Ieva Ābola
Liepājas Pāvila draudze

Tomēr mūzika nav galvenais. “Fusion” vadītāji vēlas radīt vidi, kur
jaunieši var praktiski piedzīvot Kristus mīlestību, vadītājiem mīlot
jauniešus tā, kā Kristus mūs mīlējis pirmais (1. Jāņa 4:19). Piedzīvojot
to savstarpēji, mēs spējam to dot tālāk. Bieži jaunieši nāk no
dažādiem dzīves apstākļiem – viens nejūtas pieņemts skolā, citam ir
grūtības ģimenē, vēl cits kaut ko meklē dzīvē. Mēs gribam dot viņiem
vidi, kur viņi jūtas piederīgi un pieņemti tādi, kādi viņi ir.

FUSION NOMETNES 2018
Jauniešiem vecumā no 12 līdz 20 gadiem

“Fusion” kalpošana ir lielisks veids – platforma, kur var sastapties
kristieši un nekristieši. Tas ir arī evaņģelizācijas instruments, kas ļauj
jauniešiem “sagaršot” Kristus mīlestību un veicina viņu interesi par
Kristu.

Pieteikšanās, rakstot uz epasta adresi:
iraudina@jauniesuvirziba.lv

Rīga 7.-13. jūlijs
Liepāja 22.-28. jūlijs
Grobiņa 22.-28. jūlijs

Baptistu Vēstnesis - BĒRNI

Šogad LBDS Svētdienskolu apvienības organizētā bērnu Dziesmu
diena, kas tika svinēta 28. aprīlī Mateja baznīcā, bija arī projekta
“Dziļi sirdī” ieraksta un grāmatas atvēršanas svētki. “Dziļi sirdī” –
tās ir oriģināldziesmas ar Bībeles vārdiem maziem un lieliem, lai
Dieva Vārdā izteiktie apsolījumi un norādījumi iespiestos dziļi sirdī
visiem, kas tās dziedās un klausīsies.
Koncerta programmu veidoja 12 dziesmas, kuru ierakstus iedziedājuši
bērni no Liepājas Pāvila un Rīgas Āgenskalna draudzēm un solisti
Lība Ēce-Kalniņa, Jānis Uplejs, Pieci-O, Marta Jakoviča, Megija Baranovska un Timotejs Rozentāls. Dziesmu dienā šīs dziesmas izskanēja
bērnu kopkora un solistu izpildījumā, kā arī koncerta dalībniekiem
bija iespēja klātienē un neklātienē tikties ar dziesmu autoriem.

Foto: Andris Sproģis

Dziļi sirdī

Dziesmas savu skanējumu var turpināt, pateicoties grāmatai “Dziļi
sirdī”, kurā atrodamas katras dziesmas notis, teksts, kas palīdz izprast
dziesmas vārdu nozīmi vai pielietojumu mūsdienās, Bībeles panta
plakāts un QR kodi, kas aizved uz notīm, dziesmas fonogrammu un
pilno ierakstu, kā arī dažu dziesmu videoversijām. Grāmatu iespējams
iegādāties veikalā AMNIS un vairumā arī LBDS Svētdienskolu apvie
nībā. Dziesmu ierakstu koordinēja Lība Ēce-Kalniņa: “Bērnu mūzika
manā ikdienā skan bieži – tā vienmēr skan mašīnā, kad ar mani brauc
bērni, tā viņus uzmundrina un nomierina. Arī mājās bieži ar bērniem
kopā dziedam un spēlējam. Tādēļ priecājos par izaicinājumu ierakstīt
šīs dziesmas un īpaši par to, ka šo dziesmu vārdi ir Bībeles panti, kuri
dziļi iemājos klausītāju un dziedātāju sirdīs. Jau kopš gada sākuma,
kad ar mūziķiem uzsākām dziesmu ierakstīšanu, dziesmas skanējušas
arī manās mājās. Tās nepārtraukti skan manā galvā, kā arī tās bieži
dzied mans četrgadīgais dēls. Viņš jautā par vārdu nozīmi, piemēram:
“Kas ir zemes malas, un kā tās Dievs radīja? (Par dziesmu “Mūžīgais
Dievs ir Kungs”.) Ceru, ka dziesmas bērni dziedās arī draudzēs un
dažādos koncertos, izmantojot notis, kā arī fonogrammas, kuras var
lejupielādēt, iegādājoties grāmatiņu.”
Starp Dziesmu dienas dalībniekiem bija arī bērni no Talsu draudzes
svētdienskolas. Par viņu piedzīvoto stāsta svētdienskolas vadītāja
Maija Gleglu: “Piedalīšanās Dziesmu dienā bērniem sniedza ļoti
daudz pozitīvu emociju, sākot ar priecīgu kopā būšanu ar citu
draudžu bērniem, dziedot skanīgas un nesarežģītas slavas dziesmas
mūsu mīļajam Debesu Tētim, piedzīvojot pārsteidzošus mirkļus
kopā ar klauniem, kā arī paspējot izpildīt aizraujošas un interesantas aktivitātes starp mēģinājumu un koncertu. Bērni mājupceļā
dziedāja dziesmas no uzdāvinātās Dziesmu dienas grāmatiņas “Dziļi
sirdī”. Lūdzam Dievam un ticam, ka dziesmās izteiktā pielūgsme būs
atgādinājums slavēt Viņu, pateikties un pielūgt – katram, kas Viņu jau
pazīst, un visiem, kas Viņu vēl iepazīs.”
Sagatavoja LBDS Svētdienskolu apvienība
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Baptistu Vēstnesis - VĪRIEŠI

Laiks vīriem

Aprīļa nogalē pieci LBDS draudžu pārstāvji – mācītājs Mārcis
Zīverts (Priekules draudze), sludinātājs Nauris Graudiņš (Rojas
jaundibināmā draudze), Māris Megnis (Rīgas Āgenskalna draudze),
Oskars Lūsis (Olaines jaundibināmā draudze) un Guntars Lašauri
(Priekules draudze) devās vizītē uz ASV, lai gūtu idejas vīru kalpošanas attīstīšanai Latvijā. Oklahomas Baptistu savienības vīru kalpošanas konference divu dienu garumā notika vēsturiskā nometņu
vietā – Folzkrīkā, kas šogad svinēs savu 101. gadadienu.
Vīru konference “Men Rewired” notika vienpadsmito reizi un pulcēja
vairāk kā 3500 vīriešu. Konferences mērķis ir pulcināt vīriešus, lai stiprinātu viņu ticību Kristum. Konference ir arī vide, uz kuru draudzes vīrieši var aicināt savus neticīgos darba kolēģus vai draugus. Pasākums
ir evaņģelizējošs un ar īpašu, tieši vīriešiem pielāgotu programmu.
Šogad konferences īpašie viesi bija divi. Bijušais restlinga čempions
ar pseidonīmu “One Million Dollar Man” [vienu miljonu dolāru vērts
vīrs], izejot cauri dažādiem dzīves līkločiem, ir kļuvis par evaņģēlistu
un izmanto savu popularitāti, lai uzrunātu ar Evaņģēliju daudzus
tūkstošus vīru ASV. Otrs viesis – hip hop mākslinieks Tedešī ar savu
intensīvo mūziku spēja piecelt kājās līdz pēdējam piepildīto konferences zāli, lai visi kopīgi slavētu Dievu mūsdienu jaunatnes mūzikas
ritmos.
Līdzīgi kā citās kristīgās konferencēs, arī šeit bija pielūgsme un lektori. Kas tad šo konferenci padarīja tik īpašu?
Pirmkārt – vīrieši. Konferencē piedalījās vairāk vīriešu nekā ir visās
Latvijas baptistu savienības draudzēs kopā saskaitot. Un tas radīja patiešām varenu iespaidu un kopības sajūtu starp visdažādākā
vecuma, izskata un profesiju vīriešiem – no motokluba “Faith Rider”
braucējiem līdz mācītājiem.
Otrkārt – konferences saturs, kas ir pielāgots vīriešiem. Tā nav teoloģiska un Bībeli izzinoša konference, bet gan iedvesmojoša un vīriešus
pacilājoša konference. Lektori stāstīja par pārdzīvojumiem savā dzīvē,
par Dieva izaicinājumiem un Viņa dotu vadību un izpratni, kā rīkoties
konkrētā situācijā. Daži lektori bija bijušie karavīri, citi – bestselleru
autori vai vienkārši tēvi, kas, daloties savā dzīves pieredzē, palīdzēja
citiem vīriem aizdomāties par savu aicinājumu un lomu ģimenē un
sabiedrībā.
Treškārt – tā saucamās brīvā laika aktivitātes. Konferences norises teritorijā bija pieejamas tradicionālās amerikāņu lauku spēles, kāpšanas
siena un nobrauciens pa virvi. Apskatei bija pieejams motokluba īpašais, pašu izgatavotais izstādes motocikls, kā arī varējām aprunāties
ar kristīgā motokluba brāļiem. Vakara gaitā vērojām motobraucēju
paraugdemonstrējumus. Pieminēšanas vērts ir vīrs vārdā Lū Sterets,
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zirgu treneris, kurš izmanto zirgus, lai ilustrētu bibliskas patiesības,
piemēram, par cilvēku stūrgalvību. Divas dienas pirms konferences
Lū sniedza īpašu savas apmācības paraugdemonstrējumu Latvijas
vīru komandai.
Ja piektdienas programma vairāk pulcēja vīrus vienkopus, tad sestdien varējām vairāk izklīst – doties uz dažādām meistarklasēm un
lekcijām mazākās grupās.
Konferences noslēgumā tās organizators Kīts Burkhārts emocionālā uzrunā nodeva savas konferences organizatora pilnvaras savam
māceklim, piecu bērnu tēvam Bubbam Burhamam, kurš turpmāk būs
atbildīgs par šīs konference rīkošanu.
Latvijas vīru komanda, piedaloties šajā pasākumā, guva īpašu pieredzi, iedvesmu un nostiprināja izpratni par nepieciešamību mērķtiecīgi
iesaistīt vīriešus draudzēs. No vienas puses, šodien ir ļoti daudz un
dažādu atpūtas un brīvā laika pavadīšanas veidu vīriešiem nekristiešiem. No otras puses – kristīgas draudzes dažādu iemeslu dēļ nespēj
radīt vidi, kas būtu īpaši pielāgota un uzrunātu vīriešus, – vidi, kurā
vīriem kristiešiem ieaicināt savus neticīgos draugus un kolēģus. Lai
arī ASV, konkrētāk Oklahomas štatā, ir cits reliģiskais un ticības vēstures fons, arī tur draudzes īpaši piedomā pie tā, kā aizsniegt jaunus
vīriešus un darīt viņus par Kristus sekotājiem. Tieši vīrieši ir tā sabiedrības daļa, kas ir arī atbildīga par saviem bērniem, dēliem, lai viņi tiktu
audzināti paļāvībā uz Kristu. Tāds ir arī mūsu, Latvijas komandas,
novēlējums un iedrošinājums sev un draudzēm – uzdrošināsimies būt
radoši un meklēt veidus, kā ieaicināt draudzē dažādu vecumu vīriešus
un būt kopā ar viņiem, mācoties sekot Kristum!
Foto no kreisās: N. Graudiņš, G. Laušauri, A. Megnis, O. Lūsis,
M. Zīverts.

Oskars Lūsis
Olaines jaundibināmā draudze

Baptistu Vēstnesis - MISIJA

Strādnieku maz?
Lūdziet!

ielu. Kādā konkrētā namā es uzzināšu patiesību. Es tā arī darīju – gāju
uz pilsētu un konkrētajā adresē atradu kristiešu draudzi. Draudzes
mācītājs man izskaidroja Evaņģēliju par Jēzu. Kopš tās dienas es esmu
Jēzus sekotājs.” Vēlāk sarunā atklājās, ka šis vīrs vedis pie ticības savus
draugus un viņu ciemā ir neliela mājas draudzīte. Lūgšanai ir spēks!
Kā lai vairojam šo spēku savā un draudzes dzīvē?

Šobrīd 90% misionāru kalpo jau aizsniegtajās un evaņģelizētajās
tautās, kuras ir varējušas iepazīt Kristus vēsti kādā formā vai
veidā. Taču tikai 10% kalpo tautām, kuras vēl nav aizsniegtas Kristum. Kā to mainīt? Ko varam darīt mūsu draudzēs?
Vecajā Derībā skaitlis 70 norāda uz visas zemes tautām. Pirmās Mozus grāmatas 10. nodaļā tiek uzskaitītas 70 tautas, kas pēc lielajiem
grēku plūdiem rodas no Noa trim dēliem un tiek izkliedētas pa visu
zemi. Jēzus sūta 12, tad 70 mācekļus. Tas parāda Jēzus mērķi – ar
žēlastības Evaņģēliju aizsniegt ne tikai 12 Izraēla ciltis, bet visas pasaules tautas. Tieši šādā kontekstā Jēzus runā ar mācekļiem par to, ko
darīt, ja darba ir vairāk nekā darītāju: “Pļaujamā daudz un strādnieku
maz: tad nu lūdziet pļaujas kungu, lai viņš strādniekus sūta savā pļaujā.” (Lūkas 10:1-2) Konstatējot, ka darītāju maz, Jēzus saka: “Lūdziet!”
Kad runājam par Dieva valstības robežu paplašināšanu, tad bez
lūgšanas neiztikt. Kad pirms 15 gadiem aktīvi vadīju komandas misijā
uz Baškīriju, katram dalībniekam bija vismaz 10 aizlūdzēji. Ja komandā
bija 20 cilvēki, tad mūs atbalstīja vismaz 200 cilvēku liela aizlūdzēju
komanda. Reizēm pret mums vērsās vietējās amatpersonas ar draudiem un iebiedēšanu. Reizēm mūs apdraudēja vietējie huligāni un
kaušļi. Reizēm radās problēmas ar veselību vai transportu. Es esmu
atkārtoti piedzīvojis aizlūgšanu nozīmi un spēku misijā!
Spēks ir arī lūgšanai par tiem, kurus personiski nepazīstam. Kāds mācītājs no Briseles man stāstīja par nelielu draudzi, kura bija apņēmusies lūgt par šerpām – tautu Nepālā, lai viņi kļūtu par Kristus sekotājiem. Pēc gadu ilgas un regulāras lūgšanas draudze nolēma sūtīt divus
brāļus izlūkbraucienā uz Nepālu. Nonākot Nepālas kalnos, pirmajam
cilvēkam, ar kuru veidojās saruna, viņi jautāja, vai viņš ir dzirdējis
par Jēzu. Šerpa atbildējis: “Jā, protams, es pazīstu Jēzu!” Puiši bija
pārsteigti par viņa atbildi. Tad sarunu biedrs turpināja: “Pirms gada
es redzēju sapni. Man parādījās vīrs gaišās drēbēs. Sapnī viņš man
deva norādes, lai es eju lejā no kalniem uz pilsētu uz tādu un tādu

Lūgšanas mērogs. Izmantojiet Apustuļu darbu 1:8 minēto formātu
savām lūgšanām – Jeruzāleme, Jūdeja, Samarija, pasaule, - virzoties
no tuvākā uz tālāko. Apņemieties lūgt – ne tikai par sevi un savējiem,
ar kuriem runājam vienā valodā un viegli saprotamies. Ne tikai par
kaimiņiem, ar kuriem runājot, reizēm vajadzīgs “tulks”. Bet arī par
tiem, kas ir tālu no mums tiešā un pārnestā nozīmē, un, šķiet, ka
saprašanās ar viņiem vispār nav iespējama. Ja lūgsim tikai par sevi
un savu ģimeni, draudze būs vērsta uz sevi un savu iekšējo dzīvi. Ja
lūgsim tikai par tālām tautām un nepazīstamiem ļaudīm, tad draudze
liksies bezpersoniska. Ir nepieciešami abi spārni, lai lidotu. Ja mums
nebūs apņemšanās mērķtiecīgi attīstīt abus lūgšanas “spārnus”, pats
no sevis tas nenotiks.
“Adoptējiet” tautu. Apņemieties uz gadu vai ilgāku laika posmu
“adoptēt” kādu neaizsniegto tautu. Interesējieties, iepazīstiet un
lūdziet par to. Draudzes kafejnīcā gatavojiet našķus, izmantojot
šīs tautas receptes. Uzziniet, vai Latvijā ir studenti no šīs tautas,
centieties iepazīties. Lietojiet Misijas svētdienas lūgšanu kartiņas,
lai fokusētu savas lūgšanas. Vairāk par neaizsniegtajām tautām varat
lasīt internetā: https://joshuaproject.net.
Lūdziet par aicināto sūtīšanu misijā. Balstoties uz Lūkas evaņģēliju 10:2, lūdziet, lai Dievs “sūta strādniekus savā pļaujā”. Ir svarīgi
rekrutēt, apmācīt, veidot atbalsta sistēmas un sūtīt misionārus, taču
pirmais solis ir lūgšana.
Lūdziet par Jordāniju. Lūdziet par Lieni Svoku Salaitu un viņas ģimeni. Lūdziet par ģimeni no Kurzemes, kas sāk gatavoties kalpošanai
Jordānijā, – lai Dievs paver durvis, pulcina atbalstītājus un svētī viņu
kalpošanu Tuvajos Austrumos.
Reizēm sakām, ka mums nav naudas misijai. Citreiz sakām, ka nevaram darīt misijas darbu, jo mums nav valodas zināšanu. Kas kavē Tevi
lūgt? Naudu tas neprasa, un svešu valodu nav jāmācās. “Lūdziet, tad
jums taps dots,” saka Jēzus (Mateja 7:7).

Pēteris Eisāns
Biedrības “Baltijas Globālā iniciatīva” vadītājs

15

Baptistu Vēstnesis - JAUNIE GARĪDZNIEKI

Mūsu jaunie
garīdznieki
Ar prieku un pateicību Dievam atskatāmies uz šī pavasara garīdznieku
licencēšanas un ordinācijas svētkiem Ģipkas, Rīgas Mateja un Saldus draudzē.

Atsaukties Dieva ceļam
Šī gada 22. aprīlī mūsu mazajā Ģipkas baptistu draudzē tika licencēts
jauns sludinātājs Sandis Kažmirs.

Vēlos īpaši pateikties tiem, kas mūs atbalstīja, apciemoja un kalpoja
ar Dieva Vārdu. Paldies LBDS bīskapa vietniekam, mācītājam
Edgaram Godiņam par rūpēm un ieinteresētību.”
Sandis Kažmirs ievešanas dievkalpojumā stāstīja: “Mans ceļš līdz
šai dienai ir Dieva kārtots un vadīts dažādos veidos jau no jaunības.
Pirmais bija vectēva Jāņa Valdmaņa rosinājums, redzot manu interesi
par garīga satura grāmatām. Tālāk sekoja mani meklējumi, pārdomas, izvērtējumi un atsaukšanās Dieva ceļam. Tad pabeidzu Baltijas
Pastorālā institūta Pastorālās kalpošanas programmu un kalpoju
Ventspils draudzē ar Dieva Vārdu. Tagad atsaucos Ģipkas draudzes
aicinājumam.”
Zinot, cik neliela ir mūsu draudze, cik stratēģiski “nepiemērotā” vietā
tā atrodas – izmirstošā jūrmalas piekrastes zvejniekciemā, kur pārsvarā dzīvo vecāka gadagājuma cilvēki, un redzot, ka garīgais darbs
te, visticamāk, nebūs žilbinošiem sasniegumiem rotāts, var tikai
pateikties Dievam par sludinātāja Sanda nopietno soli. Jo draudzei –
tāpat kā ģimenei – jāgādā ne tikai par jaunu bērnu dzimšanu, bet arī
par atbalstu vecākām paaudzēm. Vēlam mūsu jaunajam sludinātājam
Sandim Kažmiram drosmi, gudrību un spēku jaunajā kalpošanā!

Mums jautā: “Kā draudze nonāca līdz lēmumam, ka tieši Sandis ir
īstais?” Uz to draudzes priekšnieks Dairis Runcis atbild: “Ikviens no
mūsu iepriekšējiem mācītājiem ir bijis īstais, un mēs ļoti novērtējam
kopā pavadīto laiku. Tas nav jautājums par īsto. Tad jau varētu visu
mūžu meklēt īsto draudzi, īsto konfesiju, īsto vīru vai sievu... Pašam jābūt īstajam. Posmos, kad esam bijuši bez garīdznieka, Dieva
klātesamība nav mazāka. Drīzāk varētu būt jautājums – kurš ir gatavs
nākt tur, kur citi nenāk, staigāt “to ceļu, kur daudzi nestaigā”?

Sekojot Kristus aicinājumam
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Brauciet pie mums ciemos – dievkalpojumi un sadraudzība notiek
katra mēneša otrajā un ceturtajā svētdienā plkst. 11:00. Vasarās
iespējams apmesties mūsu dievnamā, baudīt atpūtu jūras un Dieva
tuvumā. Esiet laipni gaidīti!

Tabita Runce
Ģipkas draudze

Rīgas Mateja draudzē īpaša diena bija 15. aprīlis – svētki diviem
draudzes kalpotājiem un arī visai draudzei. Šajā dienā par pilntiesīgu
mācītāju tika ordinēts sludinātājs Edgars Deksnis un LBDS sludinātāja licenci saņēma Matīss Babrovskis.

par Matīsu un Elīnu Babrovskiem, Edgaru un Aneti Dekšņiem vadīja
mācītājs Dr. Ilmārs Hiršs, mācītāji Ainars Purmalis, Ainars Baštiks un
Mārtiņš Balodis. Sirsnīgās uzrunās abi kalpotāji pateicās par uzticību
un apliecināja gatavību un savu nodošanos kalpot cilvēkiem, nesot
tālāk viņiem uzticēto Dieva vēsti. Ar skanīgām dziesmām kalpoja
draudzes vokālā grupa.

Svētrunu teica mācītājs Dr. Ilmārs Hiršs, šajā svinīgajā dienā pārstāvot arī Latvijas Baptistu draudžu savienības vadību. Aizlūgumu

Matīss Babrovskis ir uzaudzis Mateja draudzē, par draudzes locekli
kļuvis 15 gadu vecumā. Sākumā Matīss iesaistījās bērnu kalpoša-

nā – Vasaras Bībeles skolā un
svētdienskolā, pēc tam pusaudžu
un jauniešu kalpošanā, vēlāk bija
jauniešu darba vadītājs. Sadzirdot
aicinājumu kalpot un saņemot
atkārtotu uzaicinājumu, 2016.
gadā Matīss uzsāka mācības Baltijas Pastorālā institūta Pastorālās
kalpošanas programmā. 2017. un
2018. gads ir viņa prakses laiks
Mateja draudzē, iesaistoties dažādās draudzes nozarēs, visvairāk
jauniešu darbā. Ceturtdienu vakaru dievkalpojumos un to norisē,
sniedzot atbildes uz klausītāju
saņemtajiem jautājumiem, lielā mērā izjūtams Matīsa ieguldījums. Arī
viņa sieva Elīna un meitiņa Emma ir atbalsts kalpošanā.
Edgars Deksnis Mateja draudzes lokā ir ne tik ilgu laiku – tikai dažus
gadus. Viņa dzimtā pilsēta ir Liepāja, kur Edgars uzaudzis ārsta Egila
Dekšņa ģimenē. Bērnība un pusaudža gadi pagājuši Liepājas Pāvila
draudzē. Pabeidzot Baltijas Pastorālo institūtu pirmā iesaukuma
grupā, Edgars kalpoja Pāvila draudzē mācītāja Mārtiņa Baloža vadībā.

Īpašā Edgara Dekšņa kalpošanas
joma vienmēr ir bijusi pusaudži un jaunieši. Pēc vairākiem
gadiem jauniešu kalpošanā un
organizācijā “Jauniešu virzība”
tika saklausīts aicinājums dibināt
draudzi Rīgā, Iļģuciemā. Bet
nu jau vairākus gadus Edgars ir
Mateja cilvēks un arī vada organizāciju “Jauniešu virzība”, kas
palīdz draudzēm kalpot jauniem
cilvēkiem. Viņa un ģimenes rūpju
lokā joprojām ir jaunu un aktīvu
cilvēku garīgā aprūpe.
“Mēs iesim līdz’ …” – kā visu kopīgs solījums izskanēja dziesma dievkalpojuma noslēgumā. Lai Dievs svētī jaunos kalpotājus un draudzi,
kopīgi sekojot Kristus aicinājumam.

Laima Dravniece
Rīgas Mateja draudze

Kalpot, nevis meklēt atrunas
Saldus baptistu draudzē 6. maijā kalpošanu uzsāka un tika licencēts
sludinātājs Dāvids Viskupaitis. Aizlūgumā par jauno amata brāli
piedalījās LBDS bīskaps Pēteris Sproģis, LBDS bīskapa vietnieks, Garīdznieku brālības vadītājs, mācītājs Edgars Godiņš un mācītāji Hanss
Bērziņš un Arnis Ašmis. Par muzikālo noformējumu rūpējās draudzes
koris un mūziķi.
Mūsu draudzei šie bija īpaši svētki, jo pēc vairāku gadu pārtraukuma
mums ir pastāvīgs sludinātājs. Laiks bez sludinātāja bija samērā garš
lūgšanu ceļš. Mēs esam pateicīgi katram Dieva kalpam, kurš šo gadu
laikā atsaucās un svētdienu rītos mēroja tuvāku vai tālāku ceļu uz
Saldu, lai dalītos ar Patiesības Vārdu, savu liecību, tā stiprinot mūsu
ticību. Pateicība arī katram lūdzējam!
Pagājušā gada jūnijā, kad Dāvids jau kādu laiku bija braucis un vadījis
pie mums dievkalpojumus, viņam tika izteikts aicinājums kalpot
Saldū. Lai pieņemtu lēmumu, Dāvidam ļoti svarīgs bija sievas San
dras atbalsts. Tā kā viņas atbalsts bija pozitīvs, rudenī tika saņemts
apstiprinājums kalpošanai Saldus draudzē. Protams, pārcelties no
Rīgas uz dzīvi mazpilsētā ir liels izaicinājums. Viņi šo izaicinājumu ir
pieņēmuši. Dievkalpojumā savā uzrunā Dāvids minēja, ka mums parasti vairāk rodas atrunas, lai darbu neuzsāktu, bet mēs neuzdodam
citu jautājumu: kāpēc gan to darbu nedarīt?
LBDS bīskapa vietnieks, mācītājs E. Godiņš svētrunā aicināja domāt
par Debesu valstības atslēgām un no jauna apzināties, ka tās ir uzticētas mums, Dieva bērniem. Vai es šo atslēgu lietoju? Vai es kādam
atslēdzu šīs durvis, kas ir Kristus? Turpinot tēmu, bīskaps P. Sproģis
iedrošināja draudzi meklēt tiltus un domāt, kā varam atvērt durvis
apkārtējiem iedzīvotājiem. Līdzībā par diviem dēliem viens ir ļoti
priecīgs, ka viņš ir mājās, un tomēr nav gatavs piedzīvot to, ka brālis,
kurš bija pazudis, atgriežas mājās. Mūsu uzdevums ir rūpēties par
tiem, kas ir mājās, un kopā ar viņiem nemitīgi turēt, atmodināt tās
rūpes un mīlestību uz tiem, kas nav mājās. Tā mēs varam piepildīt
savu aicinājumu.

Dāvids ir dzimis Rīgā, kristiešu ģimenē un bērnības vasaras bieži
pavadījis Vaiņodē pie opīša Monvīda un omītes Veltas, kas no visas
sirds mīlēja Jēzu. Dāvids apmeklēja Mateja draudzi, tās svētdienskolu
un tur tika kristīts. 2011. gadā Dāvids sāka studijas Baltijas Pastorālajā
institūtā. Mācību laikā viņš palīdzēja draudžu dibināšanas kalpošanā
Liepājas Karostā, sludinātāja Mārča Dejus vadībā. No 2012. līdz 2018.
gadam Dāvids aktīvi kalpoja Rīgas Pestīšanas tempļa draudzē. Dāvidu
un viņa sievu Sandru Dievs svētījis ar diviem bērniem – dēlu Kālebu
Monvīdu un meitu Teodoru.

Ieva Geislere
Saldus draudze
17

Ja veidojam mācekļus,
tad vienmēr būs draudze.
Ja veidojam draudzi,
tad mācekļi būs tikai reizēm.

Praktisks seminārs

Māceklības veidošana
draudzē
8. jūnijs plkst. 18:30-21:30
9. jūnijs plkst. 8:30-19:00
BPI telpās, Rīgā, Lāčplēša ielā 37
Seminārs iepazīstinās ar 3DM māceklības principiem, kas ir biblisks un
praktisks veids, kādā Jēzus mācekļoja savus mācekļus. 3DM ir saīsinājums angļu valodā, kas apzīmē trīsdimensionālu kustību, kuras mērķis
ir sagatavot mācekļus, kuri dara par mācekļiem citus cilvēkus, – kā
to darīja Jēzus. 3DM gadījumā māceklības un mācekļa dzīves pamatprincipi tiek ilustratīvi attēloti ar ģeometriskām figūrām, kas palīdz tos
saprast, atcerēties un arī izskaidrot citiem.
Tēmas:
•
•
•
•
•

Māceklības bibliskie pamati: derība un Valstība
Jēzus pieeja māceklībai. Māceklības kultūras veidošana draudzē
Mācekļa dzīve: kā Kristus veido mūsu dzīvi
Kāpēc pievienoties mācekļu grupai: tās mērķis un uzdevumi
Kā katrs kristietis var īstenot Jēzus doto uzdevumu - darīt citus
par mācekļiem

“3DM ir apkopojis, manuprāt, būtiskākos māceklības principus, kādi
atrodami Bībelē. Praktiskais veids un ieteikumi ir viegli pielietojami gan per
sonīgajā, gan – pats svarīgākais – draudzes dzīvē. Šie māceklības principi
var kļūt par brīnišķīgu instrumentu māceklības kultūras uzsākšanai, kas var
kļūt par kustību, kura izmaina kristīgo kopienu.” – Dainis Pandars, Ogres
Trīsvienības draudzes mācītājs
“Mācekļu grupas mentora pieredze un ģeometriskās figūras palīdz labāk
izprast Jēzus mācību un ieraudzīt Dieva darbu savā dzīvē. Man kā vadītā
jam tas ir vairojis mieru un paļaušanos uz Dievu. 3DM māceklības principi
ir efektīvi un viegli saprotami ikvienam.” – Mārcis Dejus, Karostas jaundibināmās draudzes sludinātājs
Semināru vadīs draudzes mācītājs un pieredzējis mācekļu grupu vadītājs
Džefrijs Allens un komanda no ASV, Lietuvas un Latvijas. To organizē
LBDS un BPI Kalpošanas stratēģiskās attīstības centrs SĀC sadarbībā ar
ASV Kolorado štata Faith Community draudzi.
Dalības maksa: EUR 10 (apmaksa veicama, ierodoties uz semināru)
Vairāk informācijas un pieteikšanās: mob. 26442462,
epasts: l.spickopfa@gmail.com (Lelde)
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Ziņas īsumā
• Liepājas Ciānas draudze ir uzsākusi kapitālu baznīcas
kanalizācijas un tualešu pārbūvi. Darbi sākti ticībā,
bez pietiekoša uzkrājuma. Draudze aicina ziedot
šim projektam: Liepājas baptistu Ciānas draudze,
reģistrācijas nr. 90000159087, Swedbank konts
LV10HABA0551003271453.
• Rīgas Mateja draudzē 20. maijā Vasarsvētku dievkal
pojumā tika kristīti 14 cilvēki un 12 pievienojās no citām
draudzēm.
• No 7. līdz 8. jūnijam Užavā, nometņu vietā “Ganības”
notiks seminārs programmas “Īsta brīvība” esoša
jiem un topošajiem vadītājiem. Apmācību vadītājs Bils
Špehts no ASV runās par to, kā strādāt ar cilvēkiem
un kā būt vadītājam. Nometnes mērķis ir iepazīstināt
draudzes Latvijā ar šo atveseļošanās programmu,
liecināt par Dieva darbu un veicināt jaunu vadītāju
un dalībnieku piesaisti. No 8. līdz 10. jūnijam notiks
pasākumi tiem, kuri vēlētos labāk izprast programmas
“Īsta brīvība” norisi, uzklausot lekcijas un programmas
dalībnieku liecības, uzzinot vairāk par tās 12 soļiem,
kā arī piedaloties mazo grupu darbā. Informācija,
pieteikšanās: kristine.rubene@gmail.com
• LTV1 televīzijas dievkalpojums 17. jūnijā tiks pārraidīts
no Rīgas Mateja draudzes.
• No 2. līdz 8. jūlijam Pelčos notiks gadskārtējā nomet
ne “Cerību planēta” bērniem un jauniešiem ar īpašām
vajadzībām. Nometnes tēma – “Šī ir tā diena...” Aicinām
draudžu jauniešus pieteikties “Sargeņģeļu kalpošanai”
nometnes laikā. Būsim pateicīgi par aizlūgšanām, gatavojoties nometnei, un īpaši tās laikā. Informācija:
mob. 26377007 (Elita Lapiņa)
• BPI Pastorālās kalpošanas programmas jaunā grupa
mācības uzsāks šī gada septembrī. Informācija:
www.bpiriga.lv, mob. 26554780 (bīskaps Kaspars
Šterns).
• Septembrī BPI Timoteja skolā mācības uzsāks jauna
dalībnieku grupa. Mācībām aicināti pieteikties esošie un
topošie svētdienskolotāji, bērnu kalpošanas vadītāji, lai
iegūtu zināšanas, prasmes un atjaunotu sirdsattieksmi
pret Dievu, draudzi un bērniem. Informācija: www.
bpiriga.lv, timotejaskola@lbds.lv, mob. 29110770
• Eiropas Baptistu federācijas Misijas un evaņģelizācijas
komiteja rīko konferenci “Drosmīgi darbi: redzēt, kā
agrīnās draudzes Dievs darbojas šodien”. Konference
no 13 līdz 16. jūnijam notiks Sofijā, Bulgārijā.
• “Baznīcu nakts 2018” notiks 1. jūnijā. Tās tēma ir
saistīta ar Latvijas simtgadi un ir aicinājums izzināt
kristīgo mantojumu Latvijas kultūrā un identitātē.
Ziņas, pateicības, lūgšanu vajadzības jūlija/augusta numuram gaidām līdz 10. jūnijam epastā: kanceleja@lbds.lv.

LBDS Padomes informatīvs izdevums. Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67223379, e-pasts: vestnesis@lbds.lv, kanceleja@lbds.lv, www.lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Žanna Drūnese, Marika Kozlovska, Līva Fokrote, Līvija Godiņa, Elza Roze, Estere Roze, maketētājs
Latvijas Baptistu draudžu savienība, Reģ.nr. 90000085765, SEB Banka, kods: UNLA LV2X, Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314

.

Aizlūgšanu kalendārs jūnijs
01
Starptautiskā bērnu
aizsardzības diena
Baznīcu nakts 2018
Lūgsim, lai Dieva
mīlestības roka apklāj
un pasargā bērnus visā
pasaulē.

02

Lūgsim par tiem, kas Baz
nīcu naktī guvuši garīgas
atziņas, lai viņu Dieva
meklējumu ceļš turpinās.

03
Pateiksimies Dievam par
Viņa mīlestību, sūtot Jēzu
Kristu, “kas nāca meklēt
un glābt pazudušo”
(Lūkas 19:10).

04
Lūgsim par Ādažu Misi
jas draudzes mācītāju
Kasparu Šternu un viņa
ģimeni. Lūgsim, lai bērnu
sirdis Vasaras Bībeles
skolā ir atvērtas Evaņģēlijam. Lūgsim Dieva vadību
draudzei, lai atrastu vietu
un piesaistītu līdzekļus
draudzes nama iegādei
vai īrei.

05
Lūgsim par Slovēnijas
Baptistu draudžu savie
nību ar 7 draudzēm ar
160 locekļiem un Slovēnijas Evaņģēlisko kristiešu
baznīcu ar 6 draudzēm
un 253 locekļiem.

06
Pateiksimies Dievam par
ilggadējo SKA vadītāju
Līviju Godiņu un viņas
ģimeni. Lūgsim, lai
Dievs bagātīgi svētī un
iepriecina.

07

08
Lūgsim par Nāriņciema
draudzi, lai Dievs dod
garīdznieku un gādā, lai
ciema bērni varētu regu
lāri būt svētdienskolā.

09
Lūgsim par mūsu
draudžu vasaras plāniem,
lai tie ir Dievam tīkami
un cilvēkiem par svētību.
Sirsnīgi sveicam LBDS
mācītāju Teodoru Bērziņu
90 gadu jubilejā!

10
Pasaules baptistu
Jauniešu lūgšanu diena
Lūgsim par jauniešiem,
lai viņi atrod Kristu un
dzīvo ar Viņu.

15
Lūgsim par Ogres
Evaņģēlisko draudzi
un mācītāju Vadimu
Kovaļevu – lai Dievs
stiprina draudzi, gādā
jaunas telpas un īpaši
svētī starpkonfesionālo
Vasaras Bībeles skolu
jūlijā.

16
Lūgsim Dieva vadību
skolēniem un studentiem,
kas izvēlas turpmāko
izglītības ceļu vai darba
gaitas.

17
Latvijas Republikas
okupācijas diena

11
Lūgsim par Oglaines
draudzes sludinātāju Stefanu Rošioru. Lūgsim par
garīgo atmodu Oglainē
un tās apkārtnē; lai
attīstītos svētdienskolas
darbs un būtu jauniešu
vadītājs.

12
Pateiksimies Dievam par
pirmo baptistu draudzi
Bahreinā, kas ir Dieva
brīnums musulmaņu vidē.
(Bahreinas Karaliste ir
salu valsts Persijas līcī.)

13
Lūgsim par Ēģiptes
Baptistu savienību ar
19 draudzēm un 2250
locekļiem.

LBDS bīskapa K. Šterna
inaugurācijas dievkalpojums plkst. 11:30 Rīgas
Mateja baznīcā.
Pateiksimies Dievam
par Viņa neredzamo, bet
drošo klātbūtni padomju
laikos. Pateiksimies par
atgūto brīvību.

18
Lūgsim par Ogres Trīs
vienības draudzes mā
cītāju Daini Pandaru un
viņa ģimeni. Lūgsim par
evaņģelizāciju pilsētā un
tās apkārtnē; par ģime
nes centra “Tabita” at
tīstību; par māceklību un
garīgo izaugsmi draudzē.

19
14

Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas diena

Lūgsim, lai spējam dzīves
steigā baudīt, “Cik dārgas
man ir Tavas domas, ak,
Dievs, un cik liels ir to
daudzums!” (Ps. 139:17).

Lūgsim pēc Dieva aizsardzības cilvēkiem, kuri
tiek apspiesti, cieš ticības
dēļ, piedzīvo vardarbību
un ir spiesti doties bēgļu
gaitās.

Bībeles lasījums
28.05. - 03.06.
Pamācības 27
Lūkas 16-20

Bībeles lasījums
04.06.-10.06.
Pamācības 28
Lūkas 21-24

Lūgsim par Somijas (so
miski runājošo) Baptistu
savienību ar 14 draudzēm
un 691 locekļiem.

20
Pateiksimies Dievam
par Baltijas Pastorālā
institūta atbalstītājiem.

Bībeles lasījums
11.06.-17.06.
Pamācības 29
Apustuļu d. 1-5
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27
27.-30. jūnijs BPI
DRAFTS 1. līmenis

Lūgsim par Somijas
(zviedriski runājošo)
Baptistu savienību ar
17 draudzēm un 1162
locekļiem.

22
Lūgsim par Olaines
draudzes mācītāju
Dmitriju Rošioru un viņa
ģimeni. Pateiksimies par
labām draudzes telpām
Olaines centrā.

23
Festivāls Lielie Jāņi
22.-24. jūnijs
Lūgsim par festivālu Lielie
Jāņi Užavas “Ganībās” –
lai Dievs svētī ar
atpūtu, sadraudzību un
evaņģelizācijas iespējām.

24
Jāņu diena. Jāņa
Kristītāja diena

Lūgsim, lai Dievs svētī
BPI DRAFTS vasaras
nometņu dalībniekus ar
spēku un jaunām atziņām
un dod vadītājiem
gudrību un mīlestību.
Sirsnīgi sveicam mācītāju,
bīskapu emeritus Pēteri
Sproģi 45 gadu jubilejā!

28
Lūgsim par LBDS
Ārmisijas kalpošanu, tās
vadītāju Pēteri Eisānu un
viņa ģimeni. Lūgsim, lai
misijas darbs paplašinās
un tajā iesaistās vairāk
draudžu.

29
Pateiksimies Dievam par
jaunajiem sludinātājiem
Sandi Kažmiru, Matīsu
Babrovski un Dāvidu
Viskupaiti un mācītāju
Edgaru Deksni. Lai Dieva
Gars vada un palīdz
kalpošanā!

28

Lūgsim pēc drosmes
un iespējām Jāņu laikā
stāstīt citiem par Jēzu
Kristu.

25
Lūgsim pēc Dieva gud
rības, spēka un Gara
vadības LBDS bīskapam
Kasparam Šternam un
Padomei.

Lūgsim par Mežgalciema
draudzes mācītāju Aivaru
Vadoni un viņa ģimeni.
Pateiksimies Dievam
par iespējām kalpot un
būt par svētību Nīcas
novadam.
Sirsnīgi sveicam Aizvīķu
un Skatres draudzes
sludinātāju Arti Peterlevicu 40 gadu jubilejā!

29
26
Lūgsim svētību un
gudrību tiem, kas organizē Vasaras Bībeles
skolas un nometnes, lai
nestu Kristus vēsti bērniem un jauniešiem.
Sirsnīgi sveicam Cēsu
draudzes mācītāju Oļegu
Jermolājevu 40 gadu
jubilejā!

Bībeles lasījums
18.06.-24.06.
Pamācības 30
Apustuļu d. 6-10

Pateiksimies par dažādo
nozaru kalpošanu
draudzēs un lūgsim
gudrību nest Evaņģēliju
ārpus draudzes sienām.

30
Lūgsim pēc Gara spēka
būt pastāvīgiem un neatlaidīgiem lūgšanās par
atmodu mūsu ģimenēs,
draudzēs un valstī.

Bībeles lasījums
25.06.-1.07.
Pamācības 31
Apustuļu d. 11-15
19

“Padod tālāk”
Kristīgs žurnāls sievietēm
Izdod LBDS Sieviešu kalpošanas
apvienība
Žurnāla “Marija un Marta”
turpinājums jaunā veidolā
Iznāk 4 reizes gadā
(šogad vēl septembrī un decembrī)

Informācija par iegādāšanās
iespējām: epasts: ska@lbds.lv,
mob. 29384007 (Marta Mežecka)

