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Kas tad šajā gadījumā ir dievbijība? Par dievbijību mēs Pamācībās 
lasām daudz vairāk nekā par pazemību. Doma par dievbijību ir 
saskatāma visā Bībelē. Protams, šeit nav runa par bailēm, kuras 
paralizē cilvēku un traucē viņam pieņemt lēmumus. Protams, nē! 
Dievbijības ideja ir daudz dziļāka. 

Bailes Kunga priekšā bieži vien nosaka mūsu rīcību dažādos 
apstākļos. Tomēr dievbijība nav mūsu dabiska sajūta vai rakstura 
īpašība. Dievbijība mūsos arī neparādās pēkšņi, kopā ar Jēzus 
Kristus pieņemšanu par savu Kungu un Glābēju. Bet dievbi
jība rodas un aug tad, kad aug un stiprinās mūsu personīgās 
attiecības ar Dievu. Kad mēs iepazīstam, kāds ir Dievs. Kad mēs 
skaidri redzam reālas svētības dzīvē ar Dievu un reālus lāstus 
dzīvē bez Dieva. Tad mums rodas bailes – bailes palikt bez Dieva 
un atgriezties atkal tajā dzīvē, kurā Dievam nebija vietas. 

Dievbijība ir ļoti cieši saistīta ar Dieva atziņu. Ja mūs neraksturo 
dievbijība, tad tā ir viena no pazīmēm, ka mēs Dievu nepazīstam. 
Bet, ja mēs bīstamies no Kunga, tad arī ticam, ka Viņa Vārds un 
Viņa griba ir vislabākais mums. Tā Ābrahāms, būdams dievbijīgs, 
paklausīja Dieva pavēlei un atstāja visu, kas viņam bija, lai dotos 
uz Dieva apsolīto zemi un dzīvotu tur kā svešinieks. 

Pirmās Ķēniņu grāmatas 18. nodaļā ir rakstīts par dievbijīgu 
cilvēku Obadju, Izraēla ķēniņa Ahaba nama pārvaldnieku. Kad 
Izebele, kēniņa sieva no citas tautas, kas kalpo svešiem dieviem, 
iznīcina Dieva praviešus, Obadja izglābj 100 praviešus (18:4, 13). 
Lūk, dievbijība! Obadjam nevajag saņemt kādu īpašu pavēli no 
Dieva, lai saprastu, kā rīkoties. Paslēpjot praviešus, viņš riskē 
gan ar savu augsto amatu sabiedrībā, gan arī ar savu dzīvību. 
Bet Obadjam Dieva autoritāte ir augstāka par visu citu, un viņš 
rīkojas tā, lai patiktu Dievam, nevis ķēniņam. Tā pazemība stāv 
ļoti tuvu dievbijībai: jo, kad mēs esam pazemīgi, mēs atzīstam 
Dievu par savu augstāko autoritāti un spējam rīkoties tā, kā Viņš 
mums pavēlējis savā Vārdā.

Kāpēc tik liels atalgojums ir apsolīts pazemīgiem un dievbi
jīgajiem? Viss ir ļoti vienkārši: bagātība un gods var kļūt par 
lieliem kārdinājumiem. Lai mēs spētu dzīvot bagātībā un godā 
un saglabātu dievbijību, mums jābūt ļoti pazemīgiem mūsu 
Kunga priekšā. Tomēr vislielākā alga ir dzīvība. Ja mēs pazemīgi 
pieņemam Jēzu par savu Kungu, Dievs mums katram apsola un 
dāvā mūžīgo dzīvību.

Vasilijs Gredasovs
Betānijas draudzes sludinātājs

Gudrais Salamans, nākamās paaudzes mācīdams, vairākas reizes 
runā par dievbijību. Šajā pantā viņš pieliek klāt dievbijībai arī 
tādu tikumu kā pazemība. Mēģināsim noskaidrot, kas ir dievbi
jība un pazemība un kāpēc tās ir tik dāsni atalgotas. 

Pazemību mūsos var redzēt tad, kad mēs liekam sevi un savas 
vēlmes kaut kur ļoti dziļi un pakļaujamies augstākai autori
tātei. Tomēr mums vienmēr jānošķir īstā pazemība, kad mēs 
pieņemam Dievu par savu augstāko autoritāti un esam Viņam 
paklausīgi, no tādas pazemības, kad mēs vienkārši nespējam 
pārvarēt apstākļus un pieņemam tos tādus, kādi tie ir. Šajā 
situācijā mēs vienkārši padodamies, domādami, ka tāpat neko 
nepanāksim. Bet, ja esam pazemīgi Dieva priekšā, mēs atzīstam, 
ka visa situācija ir Dieva rokās. Tad mēs rīkojamies un pieņemam 
lēmumus, būdami paklausīgi Dievam. Līdzīgi Jāzepam, kurš bija 
ļoti nepatīkamos apstākļos: vispirms brāļi pārdeva viņu Ēģiptes 
verdzībā, viņš nonāca faraona galmā pie sardzes priekšnieka 
Potifara, tad Potifara sieva viņu apmeloja, un viņš nonāca 
cietumā. Jāzeps šajos apstākļos ļoti labi parādīja, ko nozīme būt 
pazemīgam Dieva priekšā, jo visur viņš rādīja sevi kā uzticīgu 
Dieva kalpu. 

Pazemība un 
dievbijība
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“Baznīcu nakts” pasākumos 1. jūnijā piedalījās 
vairāk nekā 170 baznīcas visā Latvijā. Liepā
jas Pāvila draudzē vakaru ievadīja mācītājs 
Mārtiņš Balodis, stāstot gan par baptistiem 
raksturīgo, gan ar citām kristīgām konfesijām 
kopīgo. Draudzes diakons Jurģis Šuba stāstīja 
par Bībeles tulkošanu un tulkojumiem latviešu 
valodā, sniedzot īsu ieskatu valodas īpatnībās. 
Pasākuma “nagla” bija jauniešu kustības “Fu
sion” koncerts, kas pamatīgi ieskandināja drau
dzes telpas. Plkst. 21:00 klātesošie pievienojās 
visiem citiem “Baznīcu nakts” dalībniekiem un 
apmeklētājiem kopīgā lūgšanā “Mūsu Tēvs” 
un Valsts himnas dziedājumā. Sekoja gan 
kristīgu dziesmu dziedājumi, dzejas lasījumi, 
gan aizlūgšanas par apmeklētāju vajadzībām. 
“Baznīcu nakts” notika jau piekto reizi, un tās 
tēma bija “Gaisma ir nākusi pasaulē”, uzsverot 
Kristus klātbūtni mūsu vidū.

Rīgas Āgenskalna draudzē 9. jūnijā jau piekto gadu 
notika Dārza svētki, sniedzot apmeklētājiem iespēju 
piedalīties radošajās darbnīcās un spēlēs, kā arī kafejnīcā 
baudīt gardumus un mājās gatavotu saldējumu. Svētkos 
notika arī tirdziņš – andele. Muzikāli svētku atmosfēru 
bagātināja grupa “Riverfall” (Jānis un Kaiva Upleji). Ar 
savu darbību iepazīstināja dienas centrs bērniem un jau
niešiem ar autismu “Solis augšup” un kalpošana cilvēkiem 
ar invaliditāti “Wings for Wheels”, aicinot ziedot līdzekļus 
gan savam darbam, gan vides pieejamības uzlabošanas 
projektiem. Šogad, kā arī citus gadus, Dievs mūs brīniš
ķīgi svētīja ar atsaucīgiem kalpotājiem gan no draudzes, 
gan ārpus tās. Viens no galvenajiem Dārza svētku mēr
ķiem ir iepazīties un sadraudzēties ar draudzes apkārtnē 
dzīvojošiem cilvēkiem, īpaši ar ģimenēm. Pasākumā iegū
tos līdzekļus draudze izmantos, lai palīdzētu daudzbērnu 
ģimenēm un citiem grūtībās un vajadzībās nonākušiem 
cilvēkiem.

Notikumi

Valdermāpils-Ārlavas draudze šovasar 
kalpo Cīruļu apkārtnes bērniem, katru 
mēnesi rīkojot īpašus pasākumus. Bērni nāk 
no ģimenēm, kuras nepazīst Dievu un kuras 
finansiāli nevar atļauties sūtīt bērnus uz 
nometnēm. Draudze vēlas palīdzēt bērniem 
tuvoties Dievam, saturīgi pavadīt brīvlaiku 
un atpūsties. Aktīvās atpūtas dienās no 18. 
līdz 22. jūnijam katru dienu pulcējās 1416 
bērnu. Programmā – Rakstu vietas lasīšana 
un pārrunāšana, sportiskas aktivitātes un 
iespējas izpausties radoši, kā arī īpaši vakari  
kinovakars, piepūšamās atrakcijas un vakara 
orientēšanās ar pārbaudījumiem. Bērni paši 
gatavoja noslēguma vakara programmu sa
viem vecākiem, un vecāki tika cienāti ar pašu 
bērnu gatavotām kūkām. Jūlijā bērni varēs 
mācīties angļu valodu, bet augustā – piedalī
ties Vasaras Bībeles skolā.

Šī gada 9. jūnijā Limbažu pilsētas centrālajā 
parkā notika Limbažu draudzes pasākums 
“Svētki tavā pilsētā”. Svētki bija plānoti drau
dzes pagalmā, tomēr tehniski apstākļi mūs 
“aizvirzīja” uz norises vietu pašā Limbažu 
centrā. Pasākumam bija divi mērķi. Pirmkārt, 
darīt Evaņģēliju un draudzi pieejamāku Lim
bažu iedzīvotājiem. Otrkārt, reklamēt Vasa
ras Bībeles skolu, kas sadarbībā ar Purselas 
draudzi (Oklahoma, ASV) notika no 11. līdz 
14. jūnijam. Pasākumu apmeklēja apmēram 
100 bērnu kopā ar saviem vecākiem. Drau
dzes cilvēki iesaistījās sarunās ar vecākiem 
un aicināja bērnus uz Vasaras Bībeles skolu. 
Apmēram 10 no 45 Vasaras Bībeles skolas 
dalībniekiem par to uzzināja šajā pasākumā. 
Mēs esam pateicīgi Dievam, kurš mūs izaici
nāja domāt un rīkoties daudz plašāk.
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Ceļojums ir sācies
LBDS bīskapa Kaspara Šterna inaugurācijas dievkalpojums

“Nāc, tagad ir laiks, nāc pielūgt… Nāc, 
ļauj savai dvēselei pateikties!” dziedot šo 
dziesmu, kurā ietverts aicinājums tuvoties 
Dievam, 17. jūnijā Rīgas Mateja baznīcā sākās 
jaunā LBDS bīskapa, mācītāja Kaspara Šterna 
svinīgais amatā ievešanas dievkalpojums, 
kuru tiešraidē varēja vērot arī LTV 1. Par 
dievkalpojuma muzikālo noformējumu gādā
ja Mateja draudzes mūziķi dažādos sastāvos.

Savā uzrunā, sveicot jauno vadītāju un 
klātesošos, LBDS bīskaps emeritus Pēte
ris Sproģis uzsvēra, ka cilvēkam uzticētās 
dāvanas un spējas tikai tad kļūst nozīmīgas, 
kad viņš uzņemas atbildību, tās lieto un tajās 
dalās gan ar savu ģimeni un tuviniekiem, gan 
draudzi, sabiedrību un tautu. Bībeles stāstā 
par žēlsirdīgo samarieti lasām par to, kā viņš 
pretstatā ļoti izglītotiem un garīgi spējīgiem 
vadītājiem izmainīja savus plānus. Tas, kas 
viņam šķita kā traucēklis, kļuva par īsto 
plānu. Tā notiek tad, kad mēs uzdrīkstamies 
piepildīt savu aicinājumu, kaut arī tas šķiet 
ļoti grūti vai neiespējami. P. Sproģis mudināja 
tā rīkoties visus – gan jauno bīskapu, gan 
kristiešus.

Jaunajam bīskapam Kasparam Šternam, 
atbilstoši amatā ievešanas kārtībai, tika 
uzdoti vairāki jautājumi, uz kuriem izskanēja 
reizē pārliecinošas un pazemīgas K. Šterna 
atbildes: “Jā! Ar Dieva palīdzību.” Tad sekoja 
aizlūgšanu un svētīšanas brīdis, kad Die
va svētību bīskapam K. Šternam izlūdzās 
pensionētais Talsu draudzes mācītājs Aivars 
Šķuburs, Rīgas Mateja draudzes mācītājs 
Ainars Baštiks un bīskaps emeritus Pēteris 
Sproģis.

Bīskaps Kaspars Šterns pateicās visiem, kas 
viņu vadījuši un palīdzējuši līdz šim brīdim 
saskatīt savas dzīves aicinājumu. Vispirms jau 
tie bija vecāki, kuri mācīja mīlēt Dievu, darbu 
un cilvēkus. Tad ļoti nozīmīga ir arī bīskapa 
paša ģimene  – sieva Ilze un trīs dēli, kuriem 

ir sava loma viņa kā vīra un tēva rakstura 
veidošanā un kalpošanā. 

Savu uzdevumu tuvākajos gados LBDS 
bīskaps salīdzināja ar ceļojumu, kurā viņam 
jādodas kopā ar citiem ceļiniekiem. Šo 
ceļojumu raksturo trīs iezīmes. Pirmkārt, 
mēs nedodamies ceļojumā nejauši, bet tādēļ, 
lai piepildītu savu Dieva doto uzdevumu un 
misiju. K. Šterns uzsvēra, ka mūsu uzdevums 
ir dzīvē īstenot mīlestību, radīt pozitīvas 
pārmaiņas, būt par sāli un gaismu pasaulē. 
Otrkārt, mēs neejam ceļā vieni paši. Jēzus 
apsolīja, ka būs ar mums līdz pasaules galam. 
Viņš mūs vada cauri dažādām situācijām 
un notikumiem. Treškārt, mēs nedodamies 
ceļojumā nesagatavoti, bet mums ir dots 
Dieva Gara spēks.

Jauno LBDS bīskapu sveica gan mūsu 
konfesijas, gan vairāku citu kristīgo kon
fesiju vadītāji un pārstāvji. LBDS bīskapa 
vietnieks, Garīdznieku brālības vadītājs, 
mācītājs Edgars Godiņš pasniedza bīskapam 
K. Šternam dāvanu – Svētā Vakarēdiena pie
derumus. Viņš novēlēja K. Šternam, lai viņa 
sirdī vienmēr būtu ilgas saņemt no Debesīm 
un dot tālāk cilvēkiem. Tā kā Vakarēdiens ir 
īpaša sadraudzība, tad E. Godiņš arī novēlēja 
bīskapam redzot lielos apvāršņus, nepazau
dēt vēlmi būt kopā ar atsevišķiem cilvēkiem.  
Un draudzēm veidot vienotību ap Kristu.

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas 
arhibīskaps Jānis Vanags, nesot sveicienus 
no ticības brāļiem un māsām luteriskajā 
baznīcā, novēlēja bīskapam K. Šternam būt 
kalpam, kas atrod labvēlību sava Kunga acīs 
un parāda Dieva godības atspulgu savā per
sonībā līdzīgi Mozum, kura vaigs staroja pēc 
sastapšanās ar Kungu Dievu. Būtisks ir arī 
otrs arhibīskapa J. Vanaga novēlējums – atzi
ņa no 4.5. gadsimtā dzīvojušā Hippo pilsētas 
bīskapa Svētā Augustīna par bīskapa uzdevu
mu: “Norāt kūdītājus, mierināt mazdūšīgos, 

rūpēties par vājajiem, atspēkot ienaidniekus, 
pamanīt lamatas, mācīt nemācītos, modināt 
lēnos, atturēt ķildīgos, nolikt vietā lepnos, 
nomierināt kareivīgos, palīdzēt nabagajiem, 
atbrīvot apspiestos, iedrošināt labos, izturēt 
ļaunos un – ak! – mīlēt viņus visus!”

Romas Katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps 
metropolīts Zbigņevs Stankevičs savā svei
cienā uzsvēra pirmās un galvenās lietas, kas 
jādara kristietim un vispirms jau bīskapam – 
jāsludina Evaņģēlijs un jālūdz Dievs. Viņš, 
līdzīgi kā arhibīskaps J. Vanags, pauda cerību 
uz tikpat labu sadarbību starp konfesijām arī 
turpmāk.

Latvijas Pareizticīgās baznīcas un tās virsga
na metropolīta Aleksandra sveicienus nesa 
priesteris Jānis Dravants, novēlot stingri 
sargāt vērtības, kuras atklātas Bībelē, – 
vispirms jau kristīgās ģimeniskās vērtības un 
tradīcijas.

Mācītājs Vilnis Latgalis, Septītās dienas ad
ventistu Latvijas draudžu savienības bīskaps, 
novēlēja neaizmirst, ka mūsu cīņas ieroči ir 
garīgi un ka tādiem cīnītājiem jāmācās uzva
rēt ar pazemību un skaidru sirdi. 

Dievkalpojuma tiešraide LTV 1 noslēdzās 
ar jaunā bīskapa K. Šterna vadītu kopīgo 
lūgšanu “Mūsu Tēvs debesīs” un svētīšanas 
vārdiem. Pēc tam izskanēja vēl citi svei
cieni – arī no Rīgas Mateja draudzes, kurā 
bīskaps K. Šterns uzsāka savu kalpošanu, un 
no Ādažu Misijas draudzes, kura dibināta 
bīskapa vadībā un kurā viņš pašreiz kalpo.

Ceļojums ir sācies. Lai tas turpinās – dros
mes, aizrautības un cerības pavadīts!

Laima Dravniece
Rīgas Mateja draudze

Foto: Mareks Šteins
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Dievs ir katrā detaļā

Keitija Lezervuda ir sertificēta protezēšanas un ortozēšanas 
speciāliste, kura vēlas nest Jēzus Kristus mīlestību cilvēkiem ar 
funkcionāliem traucējumiem. Vienmēr smaidīgā un enerģiskā ame-
rikāniete no Teksasas štata jau vairākus gadus dzīvo Latvijā, gan 
praktiski palīdzot cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, gan 
arī izglītojot draudzes un sabiedrību. 

Keitija, ko Tu dari Latvijā?

Esmu “Designed to live” direktore, un mēs palīdzam cilvēkiem ar 
funkcionāliem traucējumiem. Viena no kalpošanas sastāvdaļām ir 
ortozēšana un protezēšana cilvēkiem, kuriem tas ir nepieciešams, 
bet viņi to nevar atļauties vai saņemt no valsts. Es arī lasu lekcijas un 
vadu apmācības tehniskajiem ortopēdiem un šīs jomas studentiem. 
Viens no jaunākajiem projektiem, ko esmu uzsākusi, ir “ParaFit” – tā 
ir pielāgota spēka treniņprogramma cilvēkiem ar kustību traucē
jumiem. Bieži piedalos dažādos projektos, lai palīdzētu draudzēm 
saprast, kā iekļaut draudzēs cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem. 
Piedāvāju draudzēm arī praktiskus resursus un praktiskus veidus, kā 
to darīt. Piemēram, tādi ir “Pauze” pasākumi.

Kāpēc, Tavuprāt, ir svarīgi informēt draudzes par šiem jautā-
jumiem?

Manuprāt, kristiešu vidū ir izveidojusies neatbilstoša izpratne par to, 
kas ir invaliditāte un ko tas mums kā kristiešiem nozīmē. Manuprāt, ir 
svarīgi pārrunāt šo neizpratni, ieskatīties Bībelē un ieraudzīt, kā Jēzus 
izturējās pret cilvēkiem ar invaliditāti, kāda bija Viņa kalpošana šiem 
cilvēkiem. Svarīgi ir arī dot praktiskas idejas, kā draudzes var atrisināt 
problēmas un iekļaut cilvēkus ar kustību traucējumiem draudzē.

Cilvēki ar kustību traucējumiem ir tādi paši kā tu un es. Bet bieži 
vien, redzot cilvēku riteņkrēslā, mēs neuztveram viņu kā personu un 
neiekļaujam draudzē kā citus. Dievs radīja draudzi ar dažādām daļām, 
dažādu spēka mēru, talantiem. Cilvēkiem ar kustību traucējumiem 
vajadzētu būt iekļautiem tajā, jo arī viņiem piemīt unikāli talanti 
un prasmes, kas, iespējams, nav citiem. Runa nav par “mums” un 
“viņiem”, bet par to, ka mēs visi kopā slavējam Dievu. Šo iemeslu dēļ 
es strādāju ar draudzēm un palīdzu tām atrast veidus, kā praktiski 
risināt šāda veida jautājumus.

Kas ir visgrūtākais Tavā kalpošanā šeit, Latvijā?

Valoda. Es aktīvi strādāju pie tā, lai to apgūtu, bet tā ir visgrūtākā 
lieta manā kalpošanā. Jo kalpošana ir saistīta ar attiecību veidošanu. 
Es gribu zināt to cilvēku stāstus, ar kuriem strādāju, gribu zināt, no 

kurienes viņi nākuši, kādas ir viņu cīņas. Es vēlos veidot attiecības ar 
viņiem. Lietas, ko es daru, apmierina fiziskās un praktiskās vajadzības, 
bet tas nav galvenais, ko daru. Galvenais ir veidot attiecības ar šiem 
cilvēkiem, parādīt viņiem, ka viņi ir nozīmīgi un Dieva radīti, un tā 
aizsniegt viņus ar Evaņģēliju. Bet, labi nezinot valodu, tas ir diezgan 
sarežģīti. Iepazīt pacientus, kuri neprot angļu valodu, es varu tikai 
virspusējā līmenī, un tas ļoti traucē. Man ir ļoti labi draugi, kas palīdz 
ar tulkošanu, bet pat tad kontakts notiek caur trešo personu un 
svarīgi sīkumi var pazust. Bet es ļoti ceru, ka ar laiku šī problēma kļūs 
arvien mazāka un mazāka. 
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Baptistu Vēstnesis - INTERVIJA

Un kas Tev dod vislielāko gandarījumu?

Cilvēku progress – ka varu redzēt, kā cilvēki progresē jomās, pie kurām 
kopā strādājam. Protēžu un ortožu izgatavošana ir komandas darbs. 
Man ir nepieciešama klienta iesaistīšanās un viņa atgriezeniskā saite, 
lai būtu iespējams izgatavot to, kas viņam vai viņai palīdzēs vislabāk. 
Tā mēs radām palīgierīci, kas labi der, palīdz viņiem un palielina viņu 
mobilitāti. Viņi var staigāt labāk – un mani tas mudina turpināt strādāt.

Vēl man lielu prieku dod lekciju lasīšana universitātē vai profesionāļu 
apmācīšana. Kad redzu, kā viņi kaut ko saprot un sāk darīt, un tas uzla
bo viņu klientu aprūpi. Arī tas mani motivē turpināt strādāt. Strādājot 
“ParaFit”, gandarījumu gūstu, kad manu atlētu spēks vairojas katrā 
treniņā un viņi kļūst pārliecinātāki par to, ko šo treniņu dēļ spēj izdarīt 
ikdienas dzīvē. Tas mani motivē strādāt un palīdzēt viņiem vēl vairāk. 

Gandarījumu dod arī iespējas stāstīt cilvēkiem par to, kas ir funkcionālie 
traucējumi un kāda ir dzīve ar tiem. Tas, kā cilvēki maina domas, viņu 
uzskati sāk šķobīties un viņi sāk ieraudzīt cilvēkus ar funkcionāliem 
traucējumiem citādā gaismā. Jo Dievs nav viņus radījis kā cilvēkus 
riteņkrēslā, bet gan kā personas, personības. Arī tas man palīdz turpināt 
darbu.

Kā Tu, esot šajā nevieglajā kalpošanā, redzi Dieva darbu?

Es saprotu, ka nekas no tā, kas notiek manā kalpošanā, nebūtu iespē
jams pašas spēkiem. Dievs ir katrā mazākajā detaļā – cilvēkos, kurus 
es satieku, viņu dzīves notikumos, viņu skatījumā uz attiecībām un 
praktiskajās vajadzībās. Redzu Viņa roku katrā savas dzīves un kalpo
šanas aspektā. Un tas man tik tiešām palīdz augt un būt tuvāk Viņam. 
Es esmu svešā zemē, valodu zinu ne pārāk labi, man šeit nav ģimenes, 
tomēr es zinu, ka neesmu viena, jo Viņš ir mani vadījis visu laiku. 

Kāpēc Tu izvēlējies doties tieši uz Latviju?

Viss sākas ar to, ka mūsu draudzei Teksasā ir ilgtermiņa partnerattiecī
bas ar Cēsu baptistu draudzi. Kad es mācījos vidusskolā, es atbraucu uz 
basketbola nometni Cēsīs, pēc tam uz vēl dažiem pasākumiem. Sākot 
studēt universitātē un veidojot profesionālo karjeru, es piemirsu par 
Latviju. Bet tad es savā karjerā nonācu punktā, kad sapratu, ka Dievs 
vēlas, lai es savas prasmes lietoju citādā veidā. Es daudz par to lūdzu 
Dievu un runāju ar vairākiem cilvēkiem. Es biju atvērta dažādiem piedā
vājumiem – vai tas būtu Āfrikā, Teksasā… Latvija nebija manā sarakstā, 
jo parasti, domājot par to, kur ir liela nepieciešamība pēc protēzēm un 
ortozēm, Latvija nav tā valsts, kas pirmā nāk prātā. Parasti iedomājas 
par kara skartajām valstīm. Tomēr es satikos ar Čaku Keliju (misijas 
organizācijas “Bridge Builders/ Partneri” prezidentu) un pastāstīju par 
ideju, kuru man bija devis Dievs. Viņš teica – jā, parunāsim par to, un 
kopš tā brīža durvis ir vērušās un iespējas nākušas šķietami pašas no se
vis. Kopš tā brīža man bija skaidrs, ka Dievs grib, lai es dodos uz Latviju. 
Dievs turpina rādīt, ka es esmu šeit ar mērķi.

Kā Tu esi iedzīvojusies Latvijā?

Es te jūtos kā mājās. Es to nesaku tāpēc, ka tā vajadzētu teikt, bet gan 
tāpēc, ka tad, kad dodos uz ASV satikt savu ģimeni un draugus, es jūtos 
tā, it kā tās vairs nebūtu manas mājas. Kamēr esmu tur, es sāku skaitīt 
dienas, līdz būšu atpakaļ Latvijā. Šeit es jūtos kā mājās un plānoju te 
palikt ilgtermiņā, – tik ilgi, kamēr Dievs vēlēsies mani šeit. Šeit ir mani 
draugi. Šeit ir mana dzīve.

Kas Tev patīk Latvijā?

Man šķiet, ka kultūra šeit ir ļoti specifiska un atšķirīga no citām 
kultūrām pasaulē. Es esmu redzējusi citas Eiropas un pasaules tautas, 
bet šī man ļoti patīk. Patīk lepnums, kas latviešiem ir par savu val
sti, vēsturiskajām tradīcijām un valodu. Tas ir ļoti, ļoti spēcīgs lep

nums. Te ir arī iespējams būt pie jūras un jau pēc minūtes – mežā.  
Daba ir tik dažāda, te par to ļoti rūpējas. Noteikti patīk cilvēki –  
inovatīvi un progresīvi domājoši cilvēki, studenti, profesionāļi, klienti. 
Jums ir tik daudz tehnoloģiju, jaunuzņēmumu un mākslinieku tik  
nelielā valstī!

Dina Grīnberga
Rīgas Vīlandes draudze
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Īss ieskats Latvijas 
misijas vēsturē

Misijas darbs vienmēr ir saistīts ar draudzi – Kristus miesu. Misija 
nekad nav šķirta no draudzes. Misijas darba autors ir Dievs, kurš 
draudzi sūta misijas darbā. Misija pieder Dievam (Misio Dei), un 

mums katram ir dota iespēja un privilēģija iesaistīties tajā.

Dažādos kristīgās Baznīcas pastāvēšanos laikmetos par pamatu misi
jas darbam ir kalpojušas dažādas Rakstu vietas. Viduslaikos bieži tika 
izmantota piespiešanas metode (balstoties uz Lūkas 14:23), savukārt 
19. gadsimtā – atsaukšanās pavēlei (skat. Mateja 28:1820). Tomēr 
Tēvs mūs ir sūtījis un sūta vienmēr (Jāņa 20:21). Kā mums ir veicies?

Septiņpadsmitā gadsimta vidū Kurzemes hercogs Jēkabs Ketlers 
nodibināja divas kolonijas, kurās veicināja arī misijas darbu. Uz Gam
biju kā misionārs 1652. gadā tika sūtīts G. Ebelings. Tad 1655. gadā 
hercogs turp sūtīja mācītāju J. Dannenfeldu. Arī Amerikā Kurzemes 
hercogistei bija sava kolonija – Tobāgo sala. Uz šo salu hercogs 
Jēkabs sūta P. Engelbrehtu, kurš vēlāk bija mācītājs Vecmuižas 
draudzē. Daudzi izceļotāji bija latviešu luterāņi, un viņi nodibināja 
savas draudzes arī tur. Došanās uz Tobāgo tiek uzskatīta par pirmo 
misijas kustību no Latvijas. Kaut gan Kurzemes zemnieki nedevās 
turp kā misionāri, viņi veda līdzi savu ticību Kristum.

Pēc tam latviešiem nebija daudz citu iespēju, līdz 19. gadsimtā iero
sinājumi ārmisijai nāca no luteriskās Baznīcas Vācijā. Tur 1820. gados 
tika organizētas vairākas misijas biedrības, un ārmisijas darbs Vācijā 
guva rezonansi arī Latvijā. Par to, ka mūsu tautā bija interese par 
ārmisiju, liecina arī šajā laikā izdotā literatūra. Jau 1833. un 1834. gadā 
iznāk Straupes mācītāja G. G. Sokolovska “Ziņas par notikumiem iekš 
Dieva valstības, mīļām latviešu dvēselēm par atzīšanu”, 1846. gadā – 
mācītāja K. K. Ulmaņa 25 lappušu biezā brošūra “Kā Tahiti salas ļaudis 
palikuši par kristīgu tautu”, 1849. gadā – skolotāja P. Zēberga “Ziņas 
no Āfrikas” un rakstnieka Fr. Mālberga “Tā Kunga žēlastība pie hoten
totu tautas”. No 1857.1865. gadam katru otro nedēļu iznāca misijas 
pielikums “Latviešu Avīzei”. Mācītājs Juris Neikens par misiju rakstīja 
“Ceļa Biedrī” laikā no 1863. līdz 1867. gadam. 

Ap gadsimta vidu ārmisijas darbs un interese par to bija aptvērusi 
daudzas latviešu luterāņu draudzes. Ļoti iecienīti kļuva misijas svētki. 
Kad Latvijā izveidojas baptistu draudzes, arī baptisti sāk iesaistīties 
misijas darbā. Tā kā latviešu baptistu saknes ir meklējamas vācu 
baptistu draudzē Mēmelē (Klaipēdā), tad ir svarīgi uzsvērt, ka vācu 
baptists un Eiropas baptistu “tēvs” J. G. Onkens uzskatīja, ka katrs 
baptists ir misionārs. 

Tā kā Latvijā nebija iespējams iegūt misionāra izglītību, tad cilvēki, 
kas juta Kunga aicinājumu misijas darbam, ieguva izglītību citviet 
Eiropā. Piemēram, 1903. gadā pēc semināra beigšanas Vācijā Andrejs 
Staņislavs kā misionārs devās uz Ķīnu. Augusts Puķe bija misionārs 
Ķīnā no 1917. gada, strādājot galvenokārt starp krieviski runājošiem 
cilvēkiem. Margrieta VitandeTahrina pabeidza misijas skolu Šveicē 
un Vācijā un 1938. gadā kā misionāre devās uz Indiju. Bija vēl citi 
misionāri, kas brauca uz īsāku laika posmu. Ap 1924. gadu Viljams 
Fetlers nodibināja Latvijas Misiones un Bībeles skolu. Daži no skolas 
absolventiem devās ārmisijā, piemēram, māsa Kraule uz Tunisiju un 
Ernests Zingers bija misionārs Indijā vairāk nekā 20 gadus.

Dzīve Latvijā 1920. gadu sākumā sāka attīstīties, un šķita, ka ļaunums 
un grūtības ir aiz muguras. Tomēr baptistu vidū runāja par atklāsmi, 
ko daži bija saņēmuši, ka Latviju aprīs “sarkanais pūķis”. Neviens nez
ināja, kas īsti ir “sarkanais pūķis”, tikai zināja, ka Bībelē tas nozīmēja 
velnu. Brīdinājums iedvesa ļoti lielas bailes, un vairāki tūkstoši Latvi
jas baptistu devās uz Brazīliju, kur nodibināja vairākas kolonijas. Lai 
gan viņi nedevās turp kā misionāri tradicionālajā izpratnē, tomēr viņi 
atveda līdzi savu ticību Kristum un pasludināja Evaņģēliju vietējiem 
brazīliešiem. Latvieši palīdzēja organizēt arī teoloģiskos seminārus, 
kā arī bija to mācībspēki. Viņi savu darbību paplašināja arī Urugvajā, 
Paragvajā, Čīlē un Bolīvijā. Viena no latviešu ievērojamākajām misi
jām bija Bolīvijā. Latviešu ģimenes, kas tur dzīvoja, sajuta no Kunga, 
ka viņiem ir jāaizsniedz čikito indiāņi un aijorieši. Viņi nodibināja 
RinkondelTigre misiju ar skolu, baznīcu, aijoriešu ciematunometni, 
klīniku un darbnīcām. Misijai bija liela ietekme uz visu apgabalu.

Piecdesmit padomju gados Draudzei Latvijā bija ierobežotas iespējas 
iekšmisijā, un ārmisija kļuva gandrīz neiespējama. 1980. gadu beigās 
Rīgas Mateja draudzes loceklis A. Līkums kā misionārs “telšu taisītājs” 
kalpoja Turkmenistānā. Pirmais misijas ceļojums uz Turkmenistānu 
sadarbībā ar Līkumu notika 1993. gada augustā. Ar Āgenskalna bap
tistu draudzes atbalstu misijas braucieni uz Turkmenistānu turpinājās 
vēl četrus gadus. Ašhabadā tika dibināta draudze, kā arī izveidotas 
vairākas mazās grupas ārpus galvaspilsētas. Ap 2000. gadu gan 
luterāņi, gan baptisti sūtīja misionārus uz Baškortostānu. Mācītāja 
Pētera Eisāna vadībā uz Baškortostānu devās vairākas mācītāju un 
laju kalpotāju grupas.

Baptistu Vēstnesis - MISIJA
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Latvieši kā misionāri īstermiņa un ilgtermiņa misijās ir devušies uz 
gandrīz visiem kontinentiem. Bet īstu misijas vilni mēs vēl neesam 
piedzīvojuši. Profesors Dr. Roberts Feldmanis ir teicis: “Misijas darbs 
ir vienmēr nemaldīga mēraukla kādas Baznīcas garīgajai dzīvībai un 
modrībai. Atkarībā no tā, vai kāda Baznīca strādā misijas darbu vai 
ne, stāv viņas īstā vērtība un viņas dzīvības spēki. Strādājot misijas 
darbu, nozīmē atrasties ciešā vienībā ne tikai ar Kristus pavēli, bet arī 
ar Viņa svēto Miesu – Viņa Baznīcu zemes virsū un debesīs.”

Dievs Tēvs mūs joprojām sūta misijas darbā. Vai es atsaukšos?

Izmantotie avoti: O. Brūvers, Dž. Fetlers, E. Jākobsons, Č. Kellijs, 
I. Noviks, P. Sproģis, G. Stalte, J. Tervits 

Kristīna Ēce
Kairos kursa pasniedzēja,  
Rīgas Jēzus ev. lut. draudze

Nova Odessas baptistu lūgšanas nama iekšpusē Fazenda Veļā,  
Nova Odesā, Brazīlijā

Roberts Feldmanis Indijā (ar bērnu rokās)

1925./26. g. –  Latvijas Misiones un Bībeles skola

Slidkalniņš bērniem misijas brauciena laikā Baškortostānā. 2005. g.

Vasaras Bībeles skola Baškortostānā misijas brauciena laikā

9



“Īsta brīvība” ir atveseļošanās programma, kas cilvēkiem vēlas 
nest atbrīvošanu un atjaunošanos, pamatojoties uz Jēzus Kristus 
mācību. Kalna svētrunas principu apzināšanās spēj mainīt mūs un 
izvest no atkarībām, līdzatkarībām, veciem paradumiem, nemiera, 
sāpēm un ievainojumiem. Rīgas Mateja draudzē programma notiek 
otrdienās – jau kopš 2012. gada.

Programmā izvēlas piedalīties cilvēki, kuri atzīst, ka viņiem ir nevese
līgas attiecības ģimenē tagad vai bērnībā, ka viņiem piemīt lepnības, 
skaudības grēks, ka viņi cīnās ar dusmām un aizvainojumu, sevis ne
novērtēšanu, robežu pārkāpšanu, nepiedošanu, arī iedzeršanu. Kopā 
mēs mācāmies atpazīt līdzatkarību un atkarību. 

Vakara pirmajā daļā darbs rit kopējā grupā, otrajā daļā dalībnieki 
strādā mazajās grupās. Katra nodarbība tiek uzsākta ar lūgšanu un 
slavēšanu. Pielūgsme un pateicība Dievam ar mūziku sagatavo mūsu 
sirdis un prātus, lai uzdrīkstamies pateikt Dievam un viens otram, 
ko vēlamies mainīt savā raksturā, ieradumos, domāšanas veidā, un 
atklāt, ka ar savu gribasspēku un gudrību to neesam spējuši, tāpēc 
vēlamies uzticēt savas dzīves vadību Dievam.

Ikreiz uzrunu saka kāds no “Īsta brīvība” vadītājiem, pēc tam seko 
programmas video noskatīšanās, kurā kāds no Latvijā pazīstamiem 
kristīgiem vadītājiem stāsta par vienu no programmas tēmām. Nereti 
vakara pirmajā daļā piedalās kāds uzaicināts viesis ar savu liecību. Ik
reiz kāds no dalībniekiem nolasa programmas 8 principus, kas balstīti 
Dieva vārdā, un īsi iepazīstina ar sevi.

Lai katrs dalībnieks tuvotos brīvībai no netikuma vai pāridarījuma 
sāpēm, lai dvēseles tiktu veldzētas un dziedinātas, lai cits citam 
varam izsūdzēt grēkus – ir nepieciešama droša vide. Tā tiek panākta, 
ievērojot programmas vadlīnijas: katrs brīvi stāsta tikai par sevi un 
tikai to, ko vēlas pateikt, par savām jūtām; citus mēs nepārtraucam 
un neizlabojam, arī nedodam padomus; tiek ievērota konfidencialitā
te – kas tiek pārrunāts grupā, netiek stāstīts ārpus tās.

Kāda 2. kursa dalībniece stāsta par savu pieredzi: “Programmā nokļu
vu negaidītā veidā pirms diviem gadiem. Cīnoties ar depresiju, ko iz
raisīja darbaholisms un sarežģīta situācija ģimenē, saņēmu ieteikumu 
atrast atbalsta grupu. Lai arī reiz biju aktīva kristiete, pēdējos gados 
biju zaudējusi saikni gan ar Dievu, gan citiem ticīgajiem. Depresija 
bija pēdējais “modinātājzvans” tam, ka manā dzīvē kaut kas ir aizgājis 
greizi un pa vecam dzīvot vairs nebūs iespējams. Sāku meklēt Dievu 
no jauna, atsāku intensīvi lasīt Bībeli un domāt par to, kā atjaunot 
attiecības arī ar kristiešiem. Pavisam nejauši atvēru Mateja draudzes 
mājas lapu, kur bija informācija arī par programmas “Īsta brīvība” 
sapulcēm. Uzreiz sapratu, ka tas varētu būt meklētais. Esmu piedalī
jusies gandrīz visās sanāksmēs. Nav daudz vietu, kur vienkopus sanāk 
cilvēki, kas apzinās savus trūkumus, nepilnības, vājumu, bezspēcību 
un ir gatavi runāt par to atklāti ne tikai ar Dievu, bet arī viens ar otru. 

Tas sniedz lielu atbalstu  – vairs nav tik ļoti bail savu grūtību priekšā, 
jo blakus ir cilvēki, kurus Dievs ir vedis un ved cauri līdzīgiem izaicinā
jumiem. Šo gadu laikā esmu tuvinājusies Dievam, meklējusi atbildes, 
patiesību par sevi, Dieva dziedināšanu un saņēmusi lielu cilvēku 
atbalstu un aizlūgšanas, turpinot iet cauri savas dzīves lielākajiem 
pārbaudījumiem. Lai arī cilvēciski gribētos saņemt ātrus risinājumus, 
saprotu, ka mans svētdarīšanas ceļš ir nebeidzams, tāpēc turpināšu 
šo ceļu arī ar “Īsta brīvība” palīdzību.”

Jūnijā ar nometni Užavā noslēdzās sestais kalpošanas gads. Nometnē 
programmas vadītāji Bila Špehta (ASV) vadībā mācījās, kā strādāt 
ar cilvēkiem grupās un individuāli un kā būt labiem vadītājiem. Mēs 
stāstījām par programmas “Īsta brīvība” norisi Latvijā un ieklausījā
mies ASV pieredzē. Mācītājs un psihoterapeits Uldis Jumejs stāstīja 
par līdzatkarību. Protams, kas gan būtu nometne bez radošajām 
darbnīcām, sporta, atpūtas, sarunām, pielūgsmes laika, kinovakariem, 
saulrietiem lieliskajā Užavas jūrmalā un citiem neaizmirstamiem 
piedzīvojumiem!

Nometnes dalībniece, kura ar šo kalpošanu iepazinās pirmoreiz, 
stāsta: “Ikdienā mans darbs ir saistīts ar cilvēkiem, no kuriem ļoti 
daudziem ir atkarību un līdzatkarību pazīmes, bet viņi to nav sev de
finējuši, vai arī, ja ir definējuši, tad ir par kūtriem, lai kaut ko mainītu. 
Mans uzdevums ir palīdzēt viņiem nonākt pie vēlmes mainīties. Tādēļ 
man bija ļoti vērtīgi uzzināt par programmu un tās iespējām cilvēku 
atveseļošanās procesā. Īpaši priecājos par vīriešiem, kuri ir pieņēmuši 
Jēzu par savu Glābēju un spēj atzīt Dieva varenību un savas vājības 
Viņa priekšā arī publiski. Visu cieņu tiem kungiem, kuri bija nometnē 
un dalījās savā pieredzē gan publiski, gan individuālās sarunās. Esmu 
apņēmības pilna runāt ar potenciālajiem programmas atbalstītājiem 
un ieviesējiem Talsu pusē.”

Ja Tu meklē risinājumu savām dvēseles sāpēm, apzinies, ka ir nepie
ciešams mainīt ieradumus, gaidīsim Tevi programmā “Īsta brīvība” 
otrdienas vakaros, sākot ar šī gada oktobri.

Kalpošanas “Īsta brīvība” vadītāji
Rīgas Mateja draudze

Baptistu Vēstnesis - DRAUDŽU NOTIKUMI

“ĪSTA BRĪVĪBA” 
Matejā draudzē
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Lai palīdzētu saprast, kā praktiski draudzē veidot māceklības 
kultūru, un palīdzētu sākt to veidot, no 8. līdz 13. jūnijam Latvijā 
viesojās Faith Community draudzes (Kolorādo, ASV) mācītājs Džefs 
Alens ar sievu Elīzi un viens no draudzes vadītājiem Fils Trimbls ar 
sievu Renē. Sadarbībā ar BPI Kalpošanas stratēģiskās attīstības 
centru SĀC viņi rīkoja semināru “Māceklības veidošana draudzē”, 
kā arī viesojās vairākās draudzēs.

Savā laikā mācītājs Džefs Alens bija tuvu izdegšanas robežai, jo re
dzēja, ka draudze, nespējot aizsniegt cilvēkus ārpus draudzes sienām, 
nepieaug ne garīgi, ne skaitliski. Viņš devās trīs mēnešu garā atpūtā 
un meklēja atbildes pie Dieva. Šajā laikā viņš iepazinās ar māceklības 
veidošanas kustību “3DM”. Tā pamatojas uz bibliskiem principiem, 
aicina sekot Jēzus piemēram un darboties mācekļu veidošanā. “3DM” 
seminārā viņu uzrunāja teikums: “Ja veidojam mācekļus, tad vienmēr 
būs draudze. Ja veidojam draudzi, tad mācekļi būs tikai reizēm.” Mā
cī tājs Džefs saprata, ka līdz šim viņam nav bijis neviens māceklis un 
ka arī viņu neviens nekad nav mācekļojis. Viņš nolēma veidot savā 
draudzē māceklības kultūru, un tas pilnībā izmainīja viņa kalpošanu 
un draudzes vidi. Pašlaik mācītājs Alens konsultē daudzu draudžu mā
cītājus, vada vairākas lokālas un starptautiskas māceklības grupas, un 
līdzīgi dara arī daudzi viņa draudzes locekļi. Savu ceļu uz māceklības 
kultūru Džefs ir aprakstījis grāmatā “Maza draudze ar lielu misiju”.

Seminārā “Māceklības veidošana draudzē” klātesošie tika iepazīstināti 
ar māceklības principiem. Tie tika ilustratīvi attēloti ar ģeometriskām 
figūrām, kas palīdz tos saprast, atcerēties un arī izskaidrot citiem. 
Principi palīdz gan labāk izprast Dieva vadību, gan augt raksturā un 
spējās, kopt savu lūgšanu dzīvi, atrast līdzsvaru starp atpūtu un darbu, 
atpazīt savas Gara dāvanas un kalpošanas vietu draudzē utt. 

Kopš 2016. gada Džefs Alens un Fils Trimbls ir palīdzējuši 3DM 
principus apgūt BPI Pastorālās kalpošanas programmas studentiem 
un draudžu kalpotājiem, vadot māceklības grupas interneta vidē. 

Tāpēc semināra lektoru vidū bija arī vietējie – sludinātāji Dainis 
Pandars (Ogre) un Mārcis Dejus (Karosta), kā arī Grobiņas draudzes 
priekšnieks Oskars Špickopfs. Māceklības grupas Latvijas sievietēm 
internetā vada arī Elīza un Renē.

Lai draudzē varētu veidoties māceklības kultūra, nepietiek tikai ar 
svētdienas dievkalpojumu. Lai gan tas ir neatņemama draudzes sa
stāvdaļa, taču tajā iztrūkst kvalitatīvu sarunu, savstarpējās atbildības 
un atgriezeniskās saites par svētrunā dzirdēto Dieva vārdu. Savu
kārt Jēzus ne tikai mācīja sinagogās, bet arī ļoti daudz laika pavadīja 
sarunās ar mācekļiem. Viņš gan ieaicināja viņus savā dzīvē un deva 
lielu godu – kļūt par pirmajiem apustuļiem, gan arī prasīja no viņiem 
atbildību un runāja ar viņiem apbrīnojami atklāti. 

Vieta, kurā notiek visefektīvākais māceklības process, ir māceklības 
grupa, kuras vadītājs ne tikai veido tuvas attiecības ar mācekļiem, bet 
arī māca tos un izaicina dzirdēto praktizēt ikdienas dzīvē, turot tos 
pie atbildības. Māceklības grupa atšķiras no mājas grupas ar to, ka tās 
galvenais mērķis ir izveidot mācekļus, kas veidos nākamos mācekļus, 
nevis sadraudzība, garīga izaugsme vai lūgšanas. Māceklības grupa 
atšķiras arī no Bībeles studiju grupas, jo tā nesniedz tikai jaunas 
zināšanas, bet palīdz saprast, ko Dievs saka māceklim un kā to ieviest 
reālajā dzīvē. Grupas vadītājs negatavo savus, bet gan Kristus mācek
ļus, palīdzot viņiem arvien vairāk dzīvot Dieva vadībā un aicinājumā. 

Pašlaik es vadu divas šādas māceklības grupas mūsu draudzē – vienu 
diakoniem un otru (kopā ar sievu) diakonēm. Tas ir mums palīdzējis 
ne tikai izveidot brīnišķīgu kalpotāju komandu, bet arī sagatavot 
nākamos mācekļu veidotājus. 3DM principi tiek ieviesti un izmantoti 
arī citās draudzēs un kalpošanās Liepājā, Grobiņā un Priekulē. 

Lai attīstītu māceklības kultūru mūsu draudzēs, mācītājs Džefs Alens 
un viņa komanda ir aicināta kalpot Latvijā arī nākamgad. Apmācībā, 
kas notiks 2019. gada 30. martā, draudžu padomes un vadītāji varēs 
mācīties, kā pielietot šos principus gan padomē, gan kalpošanas 
komandās, gan draudzes dzīves ikdienā. 

Dainis Pandars
Ogres Trīsvienības draudze

Baptistu Vēstnesis - MĀCEKLĪBA DRAUDZĒ

Maza draudze 
ar lielu misiju
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Baptistu Vēstnesis - DRAUDŽU DIBINĀŠANA

Stafete nodota 
tālāk

Apmācība M4 ir kļuvusi par nozīmīgu platformu draudžu dibinā-
šanas komandu sagatavošanai Latvijā. Līdzīga apmācība notiek 10 
citās Eiropas valstīs un tuvākā gada laikā tiks uzsākta vēl 5 valstīs. 
No 7. līdz 10. jūnijam M4 komandas no dažādām Eiropas valstīm 
jau trešo reizi pulcējās Norvēģijas pilsētā Kristiansandā, lai kopīgi 
pateiktos Dievam par Viņa darbu un plānotu nākamos soļus šīs 
kalpošanas attīstībai lokālā un globālā līmenī. 

Latvijas M4 komandu pārstāvēja LBDS bīskaps Kaspars Šterns, slu
dinātājs un draudzes dibināšanas Rojā vadītājs Nauris Graudiņš, BPI 
Pastorālas kalpošanas programmas šī gada absolvents un draudzes 
dibināšanas vadītājs Olainē Oskars Lūsis un BPI Pastorālās kalpoša
nas programmas vadītāja Līva Fokrote. 

Tā kā mācītājs K. Šterns, kas līdz šim bijis LBDS bīskapa vietnieks 
draudžu dibināšanas jautājumos, uzņēmies LBDS bīskapa amatu, tad 
Latvijas komandas galvenais uzdevums bija palīdzēt “nodot stafeti”: 
apzināt nozīmīgākos pienākumus un deleģēt tos jauniem atbildīga
jiem tā, lai iesāktās iniciatīvas turpinātu augt un attīstīties, palīdzot 
uzrunāt ar Evaņģēliju cilvēkus visās Latvijas malās. Šo uzdevumu 
komandai izdevās sekmīgi paveikt, reizē arī radot jaunas idejas, kuras 
īstenot šī gada laikā. Rudenī plānots kārtējais draudžu dibināšanas 
komandu forums, un oktobrī sāksies jauns apmācības M4 cikls. Plā
nots arī, ka jaunu svaigumu iegūs mājaslapa jaunasdraudzes.lv. Šogad 
arī vairāk uzmanības tiks veltīts esošo un jaundibināmo draudžu 
sadarbības veicināšanai, kā arī turpināts darbs pie finanšu atbalsta 
piesaistes, potenciālo draudžu dibinātāju un komandu rekrutēšana 
un izvērtēšana, kā arī M4 apmācību pabeigušo komandu mentorēša
na.

Eiropas komandu tikšanās nav tikai stratēģisku plānu kalšanas laiks, 
bet arī Dieva pielūgsmes un sirsnīgas sadraudzības laiks. Šoreiz dziļāk 
ielūkojāmies Dieva Vārdā un savās sirdīs, ieklausoties organizācijas 
“Josiah Venture” (Latvijā pazīstama kā “Jauniešu virzība”) prezidenta 
Deiva Petija atziņās no Jāņa evaņģēlija 5. nodaļas. Deivs uzsvēra, ka 
Dievs Tēvs mums dāvā četras dāvanas: Identitāti (Jāņa 5:1619), mīles
tību (5:20), iepriecinājumu (5:30, 4144) un vietu jeb lomu  

(Jāņa 5:2127). Tēvs mums dāvā identitāti, un tā dod mums apziņu, ka 
esam vērtīgi. Tēvs mūs mīl, un Viņa mīlestība ļauj mums justies drošī
bā. Tēvs priecājas par mums, un tas mums dod motivāciju un spēku. 
Tēvs dod mums vietu jeb lomu šajā pasaulē, un tas mums dod godu. 
Vadītāju uzdevums un izaicinājums ir labi nodot tālāk citiem to, ko 
viņi ir saņēmuši no sava debesu Tēva. 

Kā vienmēr iedvesmojošs bija vācu izcelsmes draudžu dibinātāja un 
teoloģijas doktora Dītriha Šindlera (kura grāmata “Jēzus modelis” 
nesen iznākusi latviešu valodā) stāstītais par pieredzēto – šoreiz 
par “Journey” (jeb ceļojuma) draudzes dibināšanu Frankfurtes pašā 
centrā, biznesa rajonā. Šis rajons svētdienās ir tukšs, jo cilvēki šeit 
nedzīvo. Tāpēc draudzes dievkalpojums notiek nedēļas vidū, darba
dienas beigās – trešdienās plkst. 19:00.

Draudžu dibināšanas komandu apmācība M4 pašlaik notiek Norvē
ģijā, Zviedrijā, Igaunijā, Latvijā, Krievijā, Čehijā, Rumānijā, Spānijā, 
Francijā un franciski runājošajā Šveices daļā. Tuvākajā laikā tā tiks 
uzsākta arī Polijā, Ukrainā un citās valstīs. Latvijas M4 komanda 
turpinās apmācīt Krievijas kolēģus Sanktpēterburgā un Kemerovā 
(Sibīrijā) līdz 2019. gada nogalei. Aicinām jūs lūgt Dievu par šo unikālo 
un reizē arī izaicinošo iespēju veicināt Dieva valstības darbu.

Lūdzu, lūdziet Dieva vadību un svētību arī M4Ready programmas 
sagatavošanai un īstenošanai. Šo projektu vada Līva Fokrote.  
M4Ready ir iecerēta kā apmācību programma interneta vidē ar lekci
jām videoformātā, praktiskiem, katru nedēļu veicamiem uzdevumiem 
un mentoringa elementiem. To apgūt būs aicināti jauni cilvēki, kuri 
sevi jau parādījuši kā spējīgus vadītājus un kuri vēlas iepazīties ar 
draudžu dibināšanu. Deviņu mēnešu laikā jaunieši apgūs sešas tēmas 
– draudžu dibināšana, personiskā izaugsme, komunikācija, māceklī
ba, evaņģelizācija un komandas darbs. Programma kopumā palīdzēs 
jauniešiem saprast, vai viņi ir Dieva aicināti un gatavi būt draudžu 
dibināšanas komandas vadītāji, šādas komandas locekļi vai citu kalpo
šanas jomu vadītāji. Lūdziet, lai Dievs aicina jaunus vadītājus satvert 
Viņa aicinājumu jau šodien.

Līva Fokrote
BPI Pastorālās kalpošanas  
programmas vadītāja,  
Latvijas M4 komandas locekle
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Sakas draudzē 10. jūnijā notika mācī
tāja Teodora Bērziņa 90 gadu jubilejas 
dievkalpojums. 

Vislielākā pateicība Dievam par uzticīgo kalpu, kurš Dieva druvā kalpojis 48 
gadus. Aicināts no Tā Kunga, viņš par sevi saka: “Es esmu necienīgs kalps 
un daru tikai to, kas ir mans pienākums.” Bez atvaļinājuma, katru svētdienu 
plkst. 11:00 un trešdienās plkst. 15:00 Sakas draudzē no 1988. gada – mācī
tājs, kurš patiesi māca ņemt vērā Dieva vārdu, pakļauties un paļauties tam. 
Izdzīvot to dzīvē un jautāt: “Kungs, ko Tu gribi, lai es daru?” Mācītājs, kurš 
māca, ka vienoti Kristū varam būt tikai pēc sasvstarpējas izlīdzināšanās un 
piedošanas. 

Dievkalpojumā piedalījās Kuldīgas draudzes koris, mācītājs un bīskapa viet
nieks Edgars Godiņš, mācītāji Jānis Balodis no Aizputes draudzes un Ģirts 
Ašnevics no Rīgas Vīlandes draudzes, kā arī viesi no Pāvilostas, Vērgales un 
Liepājas. 

Ieviņa Grasmane 
Sakas draudze

•	 Nākamais “Baptistu Vēstneša” numurs iznāks septembrī.

•	 Pāvilostas draudzē 10. jūnijā notika īpašs dievkalpojums, 
kura laikā tika vākti ziedojumi vasaras nometnei Liepājas 
bērnunama bērniem ar garīga rakstura traucējumiem.

•	 Ventspils draudze 10. jūnijā svinēja kristību dievkalpojumu, 
kurā savu piederību Kristum apliecināja 4 jauni draudzes 
locekļi.

•	 Ikgadējā nometne bērniem ar īpašām vajadzībām 
“Cerību planēta” notiek no 2. līdz 8. jūlijam. Nometnei ir 
svarīga loma bērnu un jauniešu ar īpašām vajadzībām un 
viņu ģimeņu dzīvēs. Lūgsim par nometnes dalībnieku un 
organizētāju veselību un aizsardzību. 

•	 Rīgas Āgenskalna draudze no 13. līdz 15. jūlijam rīko 
draudzes nometni “Veselā miesā vesels gars” Raiskuma 
novadā, pie Ungura ezera. Vairāk informācijas:  
www.agenskalns.org.

•	 Jelgavas draudzē 29. jūlijā notiek mācītāja Mārča Zīverta 
kalpošanā ievešanas dievkalpojums. Visi interesenti laipni 
aicināti atbalstīt, aizlūgt un piedalīties. 

•	 No 4. līdz 11. augustam notiek BPI DRAFTS 3. līmeņa 
nometne (tikai īpaši aicinātiem jaunajiem vadītājiem), un 
no 6. līdz 11. augustam – 2. līmeņa nometne, uz kuru līdz 
30. jūlijam var pieteikties mājaslapā: www.bpidrafts.lv. 

•	 Priekules draudzē 12. augustā tiek licencēts par sludinātāju 
un ievests kalpošanā BPI Pastorālās kalpošanas programmas 
šī gada absolvents Guntars Lašauri.

•	 “FUSION” nometnes jauniešiem vecumā no 12 līdz 20 
gadiem: 7.13. jūlijā Rīgas Mateja draudze rīko Misas 
vidusskolā; 22.28. jūlijā Liepājā un Grobiņā.  
Pieteikšanās: iraudina@jauniesuvirziba.lv.

•	 Jūlijā pie lasītājiem dodas bērnu izdevuma “Labas Ziņas 
Bērniem” 2018. gada ceturtais numurs. Tēma – “Kāpēc Dievs 
radīja odus un ērces?”. Visus 2018. gada numurus iespējams 
saņemt, aizpildot abonēšanas anketu ej.uz/LZB2018.

•	 BPI Pastorālās kalpošanas programmas jaunā grupa 
mācības uzsāks šī gada septembrī. Programma sagatavo 
garīdzniekus, draudžu dibinātājus un kalpošanu vadītājus. 
Pieteikšanās un informācija: www.bpiriga.lv, mob. 26554780 
(LBDS bīskaps Kaspars Šterns).

•	 Septembrī BPI Timoteja skolā mācības uzsāks jauna 
dalībnieku grupa. Mācībām aicināti pieteikties esošie 
un topošie svētdienskolotāji, bērnu kalpošanas vadītāji. 
Pieteikšanās un informācija: www.bpiriga.lv, mob. 29110770, 
timotejaskola@lbds.lv (vadītāja Estere Roze).

•	 Tuvākais LTV1 televīzijas dievkalpojums no baptistu 
draudzēm tiks pārraidīts Tēva dienā, 9. septembrī, no 
Rīgas Mateja draudzes.

Ziņas, pateicības, lūgšanu vajadzības septembra numuram 
gaidām līdz 10. augustam epastā: kanceleja@lbds.lv.

Ziņas īsumā

(1927 - 2018)
Mācītājs Pāvils Pallo bija vienkāršs cilvēks, praktisku darbu veicējs, 
kurš atsaucās Kristus aicinājumam kļūt par mācītāju. Viņam bija gana 
sirds, kas bija gatava uzklausīt, mierināt un stiprināt ikvienu cilvēku, 
kas pie viņa nāca. Garīgi dziļa personība, kas bija par svētību man 
personīgi un mūsu draudzei.

(Rīgas Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs Edgars Mažis)

Mācītājs Pāvils (Jevgēņijs) Pallo (19272018) dzimis tālajā Baškīrijā 
un bijis septītais bērns ģimenē. Kad ģimene pārcēlās uz Latviju, par 
viņu draudzi kļuva Āgenskalna baptistu draudze. Par spīti stingrajiem 
aizliegumiem un iespējamām represijām, padomju varas laikā Pāvils 
kopā ar dzīvesbiedri Mirdzu savas mājas pagrabā glabāja kristīgo 
literatūru. 1981. gadā viņš kļuva par sludinātāju Siguldas draudzē, 
pēc tam kā mācītājs kalpoja Mazsalacas draudzē. Kad 1989. gadā 
Āgenskalna draudze atguva dievnamu, Pāvils Pallo aktīvi iesaistījās 
nama atjaunošanā. Vēlāk viņš kalpoja arī Rīgas Vīlandes draudzē.

„Mana ticības dzīve sākās ap 10 gadu vecumu Baškīrijā. Mani seši 
brāļi un abas māsas palika uzticīgi Dievam, mamma katru vakaru 
uz ceļiem nodevās karstai lūgšanai. Mani vecāki pretojās tā laika 
varai, nestājās kolhozā, tomēr mūsu ģimene palika neskarta, lai gan 
daudzus citus izsūtīja,” stāstīja mācītājs Pallo un piebilda: „Jādzīvo 
tā, lai Dievs ir manī un viss, kas izdarīts, ir Viņa darbs. Es esmu tikai 
instruments.”

Pāvils Pallo

Mācītājam

Teodoram 
Bērziņam - 
90
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Aizlūgšanu kalendārs jūlijs

Bībeles lasījums
25.06.-1.07.

Pamācības 31
Apustuļu d. 1115

Bībeles lasījums
2.07.-08.07.

Pamācības 12
Apustuļu d. 1619

Bībeles lasījums
9.07.-15.07.
Pamācības 3

Apustuļu d. 2024

Bībeles lasījums
16.07.-22.07.

Pamācības 45
Apustuļu d. 2528

01
Slavēsim Dievu: “Kungs, 
mūsu valdniek, cik goda 
pilns ir Tavs Vārds visā 
pasaulē!” (Psalmi 8:10).

02
Nometne “Cerību 
planēta” 2.-8. jūlijs

Lūgsim par nometni 
bērniem ar īpašām va
jadzībām Pelčos.  
Lai Dievs iepriecina 
un samīļo bērnus, dod 
spēku, izturību un 
mīlestību darbiniekiem.

03
Lūgsim par Paplakas 
draudzi, sludinātāju 
Edgaru Purmali un viņa 
ģimeni. Lai sludinātā 
Vēsts aizsniedz cilvēkus, 
lai pusaudži un vidējās 
paaudzes cilvēki nezaudē 
interesi par draudzi 
un draudzē kalpojošie 
nepagurst.

04
Ebreju tautas genocīda 
upuru piemiņas diena

Pateiksimies par Maltas 
Evaņģēlisko baptistu 
draudzi.

05
Pateiksimies par Itālijas 
Evaņģēlisko kristiešu 
baptistu savienību ar 
120 draudzēm un 5903 
locekļiem.

06
Lūgsim par Pāvilostas 
draudzi, mācītāju Denisu 
Doroņinu un viņa ģimeni. 
Lūgsim, lai Dievs palīdz 
apkārtnes cilvēkiem pār
varēt garīgo pretestību 
un draudze kalpotu 
viņiem mīlestībā.

07
Lūgsim par Latvijas 
lau kiem, druvām un 
dārziem, par labvēlīgiem 
laika apstākļiem, lai no
briest raža un augļi.

Sirsnīgi sveicam LBDS 
sludinātāju Eliju Miķelso-
nu 45 gadu jubilejā!

Sirsnīgi sveicam Oglaines 
draudzes sludinātāju 
Stefanu Rošioru 40 gadu 
jubilejā!

08
XXVI Vispārējo latviešu 
Dziesmu un XVI Deju 
svētku noslēguma diena

Lūgsim Dieva apsardzību 
un svētību visiem kolek
tīviem, vadītājiem un 
viesiem. 

09
Lūgsim par Piltenes 
draudzi, mācītāju Andri 
Jūrmali un viņa ģimeni. 
Lai Dievs svētī kalpošanu 
un draudze pieaug gan 
skaitliski, gan garīgi. 

10
Pateiksimies par Gruzijas 
Evaņģēlisko baptistu 
savienību ar 38 draudzēm 
un 995 locekļiem. 

11
Lūgsim un pateiksimies 
par drošību Dievā, jo “Tas 
Kungs ir mans stiprums 
un vairogs, mana sirds 
paļaujas uz Viņu” (Psalmi 
28:7).

12
Lūgsim par draudžu 
rīkotajiem vasaras pasā
kumiem, lai tajos cilvēki 
iepazītu Jēzu Kristu.

10
Pasaules baptistu  
Jauniešu lūgšanu diena

Lūgsim par jauniešiem, 
lai viņi atrod Kristu un 
dzīvo ar Viņu.

13
Lūgsim par Pitraga 
draudzes un Rojas 
jaundibināmās draudzes 
sludinātāju Nauri 
Graudiņu un viņa ģimeni. 
Lūgsim par Pitraga 
draudzes senioriem 
un sieviešu kalpošanu. 
Pateiksimies par bērniņu 
piedzimšanu draudzes 
diakonu ģimenēs. 

14
Pateiksimies Dievam par 
Jēzus nāvi pie krusta, 
grēku piedošanu un 
jaunu dzīvi Dieva Gara 
spēkā. 

15
Lūgsim par vajātiem 
kristiešiem valstīs, kur 
ticība Jēzum Kristum var 
tikt bargi sodīta. 

16
Lūgsim par Pļaviņu 
draudzi, sludinātāju 
Rūdolfu Kroiču un viņa 
ģimeni; par kalpotājiem 
un nozaru vadītājiem, 
lai Dievs dod gudrību, 
kā sludināt Evaņģēliju 
pilsētā un izveidot jau
niešu kalpošanu.

17
Lūgsim par “Baptistu 
Vēstneša” komandu, lai 
Dievs bagātīgi stiprina, 
atjauno un dod spēkus 
turpmākam darbam.

18
Pateiksimies par Beļģijas 
Baptistu savienību ar 
29 draudzēm un 1333 
draudzes locekļiem.

19
Lūgsim, lai Dievs dod 
iespējas, prasmi un 
drosmi uzrunāt ar Labo 
vēsti pusaudžus un 
jauniešus.

20
Pateiksimies par 
draudzes dibināšanas 
kalpošanu Krāslavā, 
tās vadītāju Vjačeslavu 
Istratiju un viņa ģimeni.

21
Lūgsim par tiem, kuri 
gatavojas doties laulībā, 
un par jaunlaulātajiem, 
lai Dievs ir viņu attiecību 
stiprā klints.

22
Lūgsim Dieva vadību, 
svētību un spēku tiem, 
kas iesaistījušies pro
grammā “Īsta brīvība”.

Sirsnīgi sveicam Viesītes 
un Subates draudzes mā-
cītāju Juri Grigu 55 gadu 
jubilejā!

23
Lūgsim par Prieku
les draudzi, topošo 
sludinātāju Guntaru 
Lašauri un viņa ģimeni, 
lai veidojas labas at
tiecības draudzē, pilsētā 
un novadā. Lai Dieva 
Gars uzrunā cilvēkus 
vasaras pasākumos. 

24
Pateiksimies Dievam par 
misionāri, tehnisko or
topēdi Keitiju Lezervudu. 
Lai Dievs viņu stiprina 
un vada nozīmīgajā 
kalpošanā cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām.

25
Lūgsim, lai Dievs stiprina 
un iepriecina tos, kas 
mūža nogali pavada 
pansionātos un aprūpes 
iestādēs.

26
Pateiksimies par Norvēģi
jas Baptistu savienību 
ar 97 draudzēm un 6380 
locekļiem.

27
Lūgsim par Rēzeknes 
draudzi, sludinātāju 
Viktoru Osipovu un 
viņa ģimeni. Lūgsim 
par finansēm ap
kures ierīkošanai, par 
savstarpējo atbalstu 
draudzē, lai draudze ir 
par svētību sabiedrībai.

28
Lūgsim par ģimenēm, 
kurās radušās nesaskaņas 
un atsvešinātība, lai 
Dievs dziedina laulāto 
attiecības. 

29
Lūgsim par draudžu 
senioriem, lai, “nodilstot 
ārējam cilvēkam, iekšējais 
atjaunojas” (2. Kor. 4:16), 
lai viņi ir par svētību 
draudzē un sabiedrībā. 

30
Lūgsim par Liepājas 
“Dzīvā Dieva draudzes”  
dibināšanu, tās vadītāju 
Kārli Baštiku un viņa 
ģimeni.

31
Pateiksimies Dievam par 
Viņa vadību un gādību 
ikdienā. “Tas Kungs ir 
mans Gans, man netrūks 
nenieka.” (Psalmi 23:1).

Bībeles lasījums
23.07.-29.07.

Pamācības 68
Jūdas, Filemonam
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Aizlūgšanu kalendārs augusts

Bībeles lasījums
30.07.-5.08.
Pamācības 9

1. Jāņa 15

Bībeles lasījums
6.08.-12.08.

Pamācības 10
Atklāsmes 17

Bībeles lasījums
13.08.-19.08.
Pamācības 11

Atklāsmes 813

Bībeles lasījums
20.08.-26.08.
Pamācības 12 

Atklāsmes 1417

01
Pateiksimies par to, ka 
Dievs ir mūsu Palīgs un 
Glābējs.

02
Lūgsim par Nīcgales misi
jas staciju un tās vadītāju 
Igoru Politiko.

03
Lūgsim par Dānijas 
Baptistu savienību ar 
53 draudzēm un 5200 
locekļiem. 

04
BPI DRAFTS  
4.-11. augusts

Lūgsim par jaunajiem 
puišiem, kas BPI DRAFTS 
nometnē  iepazīst Dieva 
raksturu un mīlestību.

05
Lūgsim par BPI Pas
torālās kalpošanas 
programmas jaunajiem 
studentiem, pasniedzē
jiem un vadītājiem.

06
Lūgsim par Rīgas Āgens
kalna draudzi, mācītāju 
Edgaru Maži un viņa 
ģimeni. Lūgsim par baz
nīcas torņa atjaunošanu, 
Alfa kursu un tā dalīb
niekiem.

07
“Tas Kungs ir tavs 
sargs.” (Psalmi 121:5a) 
Pateiksimies Dievam par 
brīžiem, kad Viņš  mūs 
pasargā no briesmām. 

08
Lūgsim par jaunas 
draudzes dibināšanu 
Karostā, sludinātāju 
Mārci Dejus un viņa 
ģimeni.

09
Lūgsim par BPI Timoteja 
skolas jauno grupu, par  
vadītāju Esteri Rozi un 
pasniedzēju komandu.

10
Lūgsim par Rīgas draudzi 
“Mājvieta”,  sludinātāju 
Kārli Kārkliņu un viņa 
ģimeni; par sludinātāju 
Arti Lejiņu un viņa ģime
ni. Lūgsim par vadītāju 
izaugsmi, kopienu attīstī
bu un draudzes lielāku  
klātbūtni  sabiedrībā.

11
Latvijas brīvības cīnītāju 
piemiņas diena

Pateiksimies Dievam par 
cilvēkiem, kuri ziedojuši 
savus spēkus un dzīvību 
Latvijas brīvībai. 

12
Lūgsim par slimajiem un 
grūtsirdīgajiem, lai Dievs 
iepriecina un dziedina. 

13
Lūgsim par Rīgas 
Vīlandes draudzes mācī
tāju Ģirtu Ašnevicu un 
viņa ģimeni. Lūgsim 
par draudzes nometni, 
par jauniešu kalpošanu 
“Metro”, par draudzes 
jauno priekšnieku Edgaru 
Krūmiņu un padomi. 

14
Lūgsim par Interna
cionālo Baptistu kon
venciju ar 74 draudzēm 
un 5900 locekļiem.

15
Pateiksimies par Nīcas 
misijas staciju un 
Mež gal ciema draudzi, 
kas uzņēmusies šo 
kalpošanu.

16
BPI “Restarts” 
16.-19. augusts

Lūgsim, lai Dievs atjauno 
draudžu vadītāju spēkus 
un sagatavo jaunam 
darba cēlienam.

17
Pateiksimies par Ameri
kas Latviešu baptistu 
apvienību un tās vadītāju 
mācītāju Dr. Uldi Uk
stiņu. Lūgsim par ALBA 
kongresu, kas notiek no 
17.19. augustam.

18
Palīdzi, Kungs, mums 
mīlēt citam citu, kā Tu 
mūs esi mīlējis.  
(1. Jāņa 4:11).

Sirsnīgi sveicam LBDS 
mācītāju Laimnesi Pauli-
ņu 40 gadu jubilejā!

19
Pateiksimies par Albā
nijas Baptistu savienību 
ar 8 draudzēm un 225 
locekļiem.

Sirsnīgi sveicam LBDS 
mācītāju Andri Akmeni 50 
gadu jubilejā!

20
Lūgsim par Rīgas 
“Evaņģē lija” draudzi, 
mācītāju Jervandu  
Grbačjanu un viņa ģime
ni. Lūgsim, lai draudzē 
ienāk jauni cilvēki, lai 
Dievs stiprina seniorus 
un draudzes locekļi ir 
svētība savās ģimenēs un 
sabiedrībā. 

21
Latvijas Republikas 
faktiskās neatkarības 
atjaunošanas diena

Lūgsim par Rīgas Gol
gātas draudzi, mācītāju 
Elmāru Pļaviņu un viņa 
ģimeni. Lūgsim, lai drau
dzes locekļi rod pielie
tojumu savām dāvanām, 
un par komandas izveidi. 

22
Lūgsim, lai esam par 
stiprinājumu un svētību 
cilvēkiem, paši bagātīgi 
to saņemot no Dieva 
(Pamācības 11:25). 

Sirsnīgi sveicam Ventspils 
draudzes mācītāju Pēteri 
Tervitu 50 gadu jubilejā!

23
Staļinisma un nacisma 
upuru piemiņas diena

Lūgsim Dievu  par 
vajātiem kristiešiem visā 
pasaulē.

24
Lūgsim par Rīgas 
Iļģuciema “Atmodas” 
krievu draudzi. Lūgsim 
par vienotību draudzē, 
par dievnama remontu, 
vasaras nometni un tās 
vadītājiem, par Dieva 
vadību jaunā garīdznieka 
izvēlē.

25
Lūgsim par sagatavo
šanos jaunajam mācību 
gadam dažādās mācību 
iestādēs. Pateiksimies par 
izglītības iespējām mūsu 
bērniem.

26
Pateiksimies Dievam, kas 
mums ir piešķīris visu, kas 
vajadzīgs labiem darbiem 
(Pamācības 3:27).

27
Lūgsim par Rīgas 
Internacionālo draudzi 
“Communitas”, draudzes 
garīdznieka v.i. Marku 
Sandbergu un viņa 
ģimeni. Lūgsim par jaunu 
svētdienskolas vadītāju 
un ārzemju studentu 
aizsniegšanu.

28
Pateiksimies un lūg
sim par Īrijas baptistu 
draudzēm. 

29
Lūgsim par Rembates 
misijas staciju un tās 
vadītāju Jāni Ločmani. 

30
Lūgsim par Rīgas Jauno 
Evaņģēlisko draudzi, 
mācītāju Pēteri Samoiliču 
un viņa ģimeni. Lūg
sim par garīgo atmodu 
Vecmīlgrāvī, Vasaras 
Bībeles skolu un tiem, kas 
atsauksies sludinātajai 
vēstij.

31
Pateiksimies Dievam 
par aizvadīto vasaru, par 
darbu un atpūtu, par 
piedzīvotajām svētībām.

Bībeles lasījums
27.08.-2.09.
Pamācības 13

Atklāsmes 1822
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13. - 
15. jū

lijā
  U

žavas “G
anībās’’

MUZIKĀLAS

KALPOŠANAS

DIENAS 

2018

Pieteikšanās - Inga Titova: 
inga.titova@gmail.com, 29103909

Dalības maksa - ietver naktsmītnes 
un maltītes: 50 eur par visu laiku

 Ierašanās - 13. jūlijā no 14.00 
Sākums - 18.00

Piedalās:  
LBDS bīskaps Kaspars Šterns

                          pielūgsmes vadītāja, dziesmu autore Anete Kozlovska 
                          Rīgas Doma draudzes kora diriģents Toms Kazimirisaņecs

                          Mateja draudzes mācītājs Ainars Baštiks

Programmā:  
kora un pielūgsmes kalpošanas darbnīcas

                              lekcijas un sarunas
                              MKA kongress

                              dievkalpojums Užavas draudzē
                              atpūta pie jūras, sporta laukumos, pirtī un upē

      Mājup došanās - 15. jūlijā ap 15.00 pēc pusdienām

Uz tikšanos!

Aicināti - draudžu muzikālie vadītāji:diriģenti, pielūgsmes vadītāji 
un viņu domubiedri, MVS absolventi un visi interesenti!


