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Uzticēt visu
Dievam
Rudenī izbaudām ražu, ko esam kopuši jau no pavasara. Tik
daudz ir atkarīgs no mums, un tomēr tik daudz nav mūsu kontrolē, piemēram, laika apstākļi. Līdzīgi kā lauksaimniecībā tiek
sagaidīta raža, tā arī citās dzīves jomās mēs vēlamies gūt panākumus - darbā, karjerā, kalpošanā, ģimenē, citur. Mēs vēlamies,
lai mūsu darbs nebūtu veltīgs, bet nestu augļus. Gandarījumu
par padarīto un motivāciju iet tālāk dod tas, ka varam baudīt
sava darba augļus.
Šovasar man bija prieks piedalīties trīs BPI DRAFTS nometnēs
ar vairāk kā 100 puišiem un 25 brīvprātīgajiem vadītājiem. Lai
arī šī kalpošana nav viegla, jo prasa daudz spēka un uzmanības
visas dienas garumā, tomēr gandarījumu dod rezultāti. Mūsu
pūles, ziedotais laiks un darbs nav bijis veltīgs.
Viens no spilgtākajiem brīžiem man bija kādas nometnes
pēdējā dienā. Pie manis pienāca sešpadsmitgadīgs puisis no
nekristīgas ģimenes. Nometnē piedzīvotais viņam lika aizdomāties par Dievu. Puisis man jautāja: “Vai vari man iemācīt, kā
lasīt Bībeli?” Es jautāju: “Vai Tev ir Bībele?” Viņš atbildēja: “Nē,
nav, jo es uz baznīcu tā īsti neeju.” Es viņam uzdāvināju Bībeli.
Mēs apsēdāmies, un es paskaidroju, kas ir Bībele, kā to lasīt un
ar ko sākt. Viņš bija tik priecīgs un ar sajūsmu saviem komandas

biedriem stāstīja, ka viņam ir Bībele. Ja godīgi, sen nebiju redzējis
jaunieti ar tādu sajūsmu par Dieva Vārdu.
Piedzīvojot šādus brīžus, ir gandarījuma sajūta, ka darbs nav
veltīgs. Tomēr reizē es arī esmu ļoti pateicīgs Dievam, jo zinu, ka
aiz katras BPI DRAFTS nometnes stāv daudzu cilvēku atbalsts
un lūgšanas. BPI DRAFTS nometnes ir labi plānotas, un vadītāji
kalpo ar 100% atdevi. Taču mēs zinām, ka viss nav mūsu pašu
rokās. Mēs darām, cik varam, bet mums nepadarāmo uzticam
Dievam, paļaujoties, ka Viņš darīs, - bieži varbūt pat to nepamanāmo lietu, kas vēlāk nesīs augļus.

Svarīgi ir spēt atlaist
savu roku tvērienu,
visus darbus
uzticēt Dievam
un piedzīvot,
ka mūsu nodomi
sekmējas.
Pamācības vārdos ietverts svarīgs princips. Tiekties pēc sekmēm
ir labi. Plānot un cerēt uz labiem rezultātiem ir svarīgi. Lai būtu
rezultāti, ir smagi jāstrādā. Bet ne tikai! Šī Rakstu vieta māca:
strādā un uztici darbu Dievam. Praktiskam cilvēkam, kas visu ir
pieradis paveikt pats ar savām rokām, šie Dieva vārdi ir izaicinājums. Tie ir izaicinājums arī tam, kurš grib “atslābt” un darīt
uzticētos darbus vieglprātīgi, pavirši un bezatbildīgi. Dieva Vārds
māca mūs strādāt čakli un atbildīgi, bet tajā pašā laikā darīt to ar
mieru un paļāvību uz Dievu. Tādēļ Dievs ir iedibinājis arī sabatu
jeb atpūtu - lai mēs norimtu, atlaistu savu tvērienu un ļautu Dievam darīt Savu darbu. Sabats ir uzticēšanās Dievam: es atpūšos,
lai gan varētu vēl daudz strādāt, jo pienākumu netrūkst, bet es
uzticos, ka Dievs darbosies, kamēr es pēc Viņa nodoma atpūšos.
Cilvēks, kurš bez apstājas strādā, var kļūt augstprātīgs. Viņa resursi ir ierobežoti, un šāda strādāšana reiz noved pie izdegšanas
un sabrukuma. Visbiežāk cieš ģimene un personīgās attiecības.
Pamācības uzsver, cik svarīgi ir spēt atlaist savu roku tvērienu,
visus darbus uzticēt Dievam un piedzīvot, ka mūsu nodomi
sekmējas. Tāda ir līdzsvarota dzīve - darbs un atpūta, pūles un
uzticēšanās Dievam.
Ja esam apzinīgi un atbildīgi cilvēki, tad visdrīzāk šoruden mūsu
dzīves temps nesamazināsies. Tādēļ novēlu, lai visu, ko darām,
mēs darām ar vislielāko atdevi un centību, reizē nenovērtējot
par zemu tos brīžus, kad varam apstāties, norimt un uzticēt visu
Visuvarenajam Dievam.

Kaspars Šterns
LBDS bīskaps
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Notikumi

Savu darbību š.g. 15. jūnijā uzsākusi kristīga
grāmatnīca “Sabats”, Liepājā, Siena ielā 10.
Papildus plašam kristīgās literatūras klāstam
Vivita un Edgars Kalniņi īstenojuši savu sapni
par kafejnīcu – vietu, kur pabūt ar Dievu,
baudot kafiju vai tēju draugu kompānijā
vai vienam, kur kristīgā vidē atvilkt elpu no
ikdienišķā un steigas. Tā ir arī iespēja kalpot
pilsētai un tās iedzīvotājiem ar Evaņģēlija
vēsti - tiek rīkoti slavas un pielūgsmes vakari
atklāta tipa terasē, bērnu rīti un citi pasākumi. Nākotnē tiek plānots organizēt lūgšanu
rītus, sarunas ar grāmatu autoriem, kā arī
Facebook live video intervijas, kur lapas
sekotāji varēs uzdot jautājumus uz interviju
uzaicinātam kristietim. Piedāvātajām aktivitātēm var sekot Facebook lapā „Sabats”.

No 17. līdz 19. augustam Amerikas latviešu baptistu apvienība sanāca savās 69.
Kongresa dienās Bukskauntijas latviešu
baptistu draudzes dievnamā.
Sakarā ar Latvijas 100 gadu neatkarības
svinībām Kongresa virstēma bija “Brīva tauta
un brīva ticība”. Atskatoties uz aizvadīto
kongresu, ALBA priekšsēdis Dr. Uldis Ukstiņš
saka: „Priecājamies, ka šogad mūsu vidū bija
Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs
Edgars Mažis ar dzīvesbiedri Kristīni.
Mācītājs runāja svētdienas dievkalpojumā,
sniedzot referātu par latviešu baptistu dzīvi
komunisma gados un atgūtās brīvības
gados. Kristīne stāstīja par savu kalpošanu
LBDS draudzēs, kā arī savā profesijā kā
psihoterapeite.”

10. un 11. augustā Viesītes kultūras pilī notika Viesītes draudzes organizēts seminārs
par māceklību, lai mudinātu kristiešus darīt
citus par mācekļiem, jo Jēzus mums to ir
pavēlējis. Seminārā piedalījās 30 dalībnieki –
no Rīgas, Jaunjelgavas, Pļaviņām, Ogres un
Viesītes draudzēm. Mācītājs Džefs Belts ar
sievu Kristiju no Arizonas baptistu draudzes, ASV, dalījās savā mācekļu veidošanas
pieredzē. Džefs ir 50 mazo grupu pārraugs
ar 30 gadu pieredzi kalpošanā. Viņš uzsvēra
trīs galvenās lietas katra kristieša dzīvē, lai tā
būtu veiksmīga: regulārs draudzes apmeklējums, mazās grupas vadīšana vai apmeklēšana, personīgais laiks ar Dievu. Tieši mazās
grupas ir lielisks veids, lai veidotu citus par
mācekļiem.

Sestais salidojums “Restarts” pulcēja BPI
Pastorālās kalpošanas programmas studentu
un absolventu ģimenes Užavas “Ganībās” no 16.
līdz 19. augustam. Vieslektora, programmas “Love
Thinks” un vairāku grāmatu autora Dr. Džona Van
Eppa (ASV) vadītajās nodarbībās dalībnieki izzināja,
kā mēs, cilvēki, varam izprast viens otra vajadzības, ieraudzīt otra cilvēka perspektīvu un līdz ar to
veidot veselīgākas attiecības. “Vīzijas stundā” LBDS
bīskaps Kaspars Šterns rosināja domāt par savu,
draudzes un draudžu savienības nākotni un to, ko
esam gatavi ieguldīt tās veidošanā. Kā vienmēr
studenti un absolventi kalpoja un priecēja ar savām
praktiskajām un radošajām prasmēm Talantu un
spēļu vakaros, kafejnīcā un tradicionālajā viktorīnā.
Sievietēm īpaša bija saruna ar LBDS Sieviešu kalpošanas vadītāju Agnesi Megni un iespēja piedzīvot
Salvijas pārvērtības. Vīriem - komandas stiprināšanas uzdevumi Oskara Špickopfa vadībā. “Restarts”
arī šogad bija laiks kopā, kad atpūsties, atjaunoties
un iedrošināt vienam otru.
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Uzticības skolā
Aleksandrs Kēnigsvalds pirms pieciem gadiem pieteicās BPI DRAFTS
nometnei. Sportiski rūdīts un nedaudz skeptisks. Kad šogad LBDS bīskapa
amata pienākumus uzņēmās līdzšinējais DRAFTS vadītājs Kaspars Šterns,
Aleksandrs tika aicināts nākt viņa vietā. Uzticīgs, ar plašu sirdi, gatavs
jauniem izaicinājumiem, kuros piedzīvot Dieva rūpes, turpināt pieaugt pašam
un palīdzēt puišiem kļūt par atbildīgiem vīriem, kas mīl Dievu un cilvēkus.

Iepriekš jau bijusi intervija ar Tevi “Baptistu
Vēstnesī”. Tiem, kuri to nav lasījuši, varbūt
vari pastāstīt, kā kļuvi par kristieti?
Esmu dzimis un audzis Talsos. Mēs esam seši
bērni ģimenē, un mēs uz baznīcu negājām.
Es augu bez jebkādam zināšanām par Jēzu
Kristu līdz brīdim, kad aizgāju mācīties uz
arodvidusskolu. Tur kāds sens draugs, nu jau
bijušais BPI students Māris Popmanis, mani
aicināja kopīgi apmeklēt sporta zāli. Tā nu
es sāku trenēties kopā ar viņu un vēl pāris
džekiem.
Par kristieti kļuvu, pateicoties Dievam, kurš
lietoja šos džekus - cilvēkus, kuri šobrīd
dibina draudzi Rojā. Redzēju īpašu draudzību
un mīlestību viņu vidū, ar kuru viņi dalījās un
ieaicināja tajā arī mani. Viņi ar mani pavadīja
daudz laika kopā, ļaujot man iepazīt viņus un
Dievu.
Divus gadus pēc kristībām es sapratu, ka
vēlos mācīties Baltijas Pastorālajā institūtā.
Par BPI biju ļoti daudz dzirdējis no tiem
pašiem džekiem, kas tagad dibina draudzi
Rojā. Sapratu, ka BPI man spēs dot zināšanas, prasmes un veidot manu raksturu, lai
es varētu labāk kalpot Dievam un cilvēkiem.
Jau šajos divos gados, kopš tur mācos, es un
citi redz manī lielas izmaiņas, kuras ir veicis
Dievs.
Pamatā puiši, kuri mācās Baltijas Pastorālajā
institūtā, jūt aicinājumu kļūt par sludinātājiem un mācītājiem. Vai arī Tu jūti šādu
aicinājumu?
Es domāju, ka Dievs var aicināt jebkuru
vīrieti jebkurā brīdī kļūt par sludinātāju, ja
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vien tu esi tam atvērts. Es esmu tam atvērts,
bet šajā dzīves posmā sevi vēl nesaredzu kā
draudzes vadītāju.
Un kā Tu nonāci līdz BPI DRAFTS
nometnēm?
Vīri, kas dibina draudzi Rojā, man piedāvāja
iespēju piedalīties BPI DRAFTS nometnē tas bija 2013. gadā. Viņi man nedaudz pastāstīja, kas mani tur sagaida. Es ar motivāciju,
ka “parādīšu, kā tie fiziskie uzdevumi jādara”,
aizbraucu. Dievs mani otrajā dienā “salauza”.
Tas bija brīdis, kad sapratu, ka DRAFTS nav
tikai par fizisko sagatavotību, bet arī par tavu
sirdi un dvēseli. Dievs lietoja šo nometni tā,
ka nolēmu sekot Jēzum Kristum un 2013.
gada oktobrī kristīties.
BPI DRAFTS vidē esmu piedzīvojis to, cik
svarīgs ir komandas darbs, cik ļoti svarīgs ir
tavs raksturs un attieksme, ar kādu tu dari
uzticētos uzdevumus. DRAFTĀ pirmo reizi
pats atvēru, šķirstīju un meklēju Bībelē atbildes uz jautājumiem, kas bija doti pārdomām
no rītiem. Man tas bija viens no grūtākajiem
uzdevumiem pirmajā nometnē.
Vai aicinājums kļūt par BPI DRAFTS vadītāju
nāca negaidīti?
Es gribētu teikt, ka šis aicinājums nāca
negaidīti, bet īstajā laikā. Īstais laiks tāpēc,
ka, man kā BPI studentam esot praksē Limbažu baptistu draudzē, Dievs ir īpaši licis sirdī
būt kopā un kalpot jauniem vīriešiem.
Kā Tu jūties, uzņemoties vadītāja lomu?
Es jūtos patīkami satraukts, priecīgs un ļoti
pateicīgs Dievam par šo iespēju. Man tas ir
ļoti labs izaicinājums, kuru es nebūtu gatavs

pieņemt, ja Dievs nedotu pārliecību, ka man
tas jādara. Es domāju, ka ļoti svarīgi ir pieminēt to, ka BPI DRAFTS nenotiek, pateicoties
tikai vienam vadītājam, bet tikai tāpēc, ka
Dievs aicina iesaistīties arī citus vīrus - veltīt
tam savu laiku, enerģiju un resursus. Paldies
ikvienam, kas atbalsta BPI DRAFTU ar savu
iesaistīšanos!

DRAFTS nav tikai
par tavu fizisko
sagatavotību,
bet arī par tavu
sirdi un dvēseli.
Tev drīzumā gaidāms vēl viens nozīmīgs
notikums dzīvē! Kāds ir jūsu stāsts?
Jā, 1. septembrī man būs kāzas ar brīnišķīgāko meiteni manā dzīvē! Īsumā - pagājušā
gada septembrī es kā BPI students atnācu
praksē uz Limbažiem. Tajā pašā laikā mana
mīļā līgaviņa Baiba no Liepājas atnāca uz
Limbažu baptistu draudzi kā organizācijas
“Jauniešu Virzība” misionāre, lai palīdzētu
draudzē ar jauniešu darbu. Tā mēs abi - es
no Talsiem, viņa no Liepājas - satikāmies
Limbažos. Pirmās nedēļas mēs komunicējām
tikai caur sarkasmu - tā bija kā aizsargreakcija tam, ka jutām, ka cilvēki cenšas mūs
“savest”. Tas beidzās brīdī, kad ar draugiem
aizbraucām ekskursijā uz Cēsīm. Baiba iesāka
dziedāt kādu muļķīgu dziesmu, un es to
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paturpināju. Tajā brīdī mēs “sadziedājāmies”.
Kaut kas mainījās, arī mūsu komunikācija.
Mums sanāca pavadīt kopā ļoti daudz laika
- kalpojot draudzē, palīdzot pieskatīt draugu
bērnus, piedaloties spēļu vakaros mācītāja
dzīvoklī un arī man palīdzot Baibiņai iegūt
autovadītāja apliecību. Ar laiku viens otru
iepazinām, sagājām kopā, saderinājāmies un
nu gaidām kāzas.
Ko Tava līgava saka par to, ka esi BPI students un ka būsi BPI DRAFTS vadītājs?
Mana līgaviņa ļoti lepojas ar to, kur es mācos
un ko es daru. Viņa lepojas, ka man būs
iespēja vadīt DRAFTU. Baiba mani atbalsta
tajā, ko daru - palīdz un izaicina mani. Esmu
ļoti pateicīgs Dievam par to, ka viņa var būt
man līdzās.
BPI DRAFTS nometnēs piedalās nākamie
vadītāji. Bieži vien vislielākais izaicinājums ir
būt labam vadītājam savās mājās, ģimenē.
Nometņu dalībnieki pēc dažiem gadiem būs
vīri, tēvi. Vai DRAFTS viņus sagatavo arī šai
atbildībai?
BPI DRAFTA mērķis ir sagatavot vadītājus,
kas spēj uzņemties atbildību un vadīt - vadīt
sevi, savu ģimeni un jomas, kuras Dievs uztic.
Mēs viņus mācām un sagatavojam tam, lai
viņi mīlētu Dievu un cilvēkus, lai viņi izaugtu
par labiem vīriem savām sievām un labiem
tēviem saviem bērniem.

Kāda bijusi tēva nozīme Tavā dzīvē?
Manam tētim ir bijusi liela loma manā dzīvē,
dažādos veidos. Esmu daudz no viņa mācījies. Atceros, ka tētis, dodoties iepirkties un
neskatoties uz to, ka mājās bija vecāks brālis
un māsa, atstāja mani par dzīvokļa atbildīgo.
Tas lika man justies, ka man ir uzdevums - lai
mājās viss būtu kārtībā. Viņš nebaidījās man
uzticēt lielas lietas, jo biju parādījis, ka viņš
var man uzticēties un uz mani paļauties.
Septiņu gadu vecumā es biju iemācījies, kā uz
gāzes plīts pagatavot omleti. Mācījos 2. klasē
un vedu uz skolu savu labāko draugu, kurš
mācījās 1. klasē. Uz skolu bija jāiet vismaz
3 kilometri. Vienpadsmit gados piestrādāju
katlu mājā par kurinātāju. Esmu ļoti pateicīgs
tētim par to, ka viņš man uzticējās un paļāvās
uz mani. Tas ir palīdzējis veidot to, kāds es
esmu šodien.
Kā pats esi piedzīvojis Dievu kā Tēvu?
Dievu kā Tēvu piedzīvoju tajā, kā Viņš mani
ir veidojis un turpina veidot. Dievs par mani
rūpējas - īpaši šajā laikā, kamēr esmu praksē
Limbažu baptistu draudzē. Man bija liels
izaicinājums doties kalpot uz Limbažiem, jo
likās, ka neesmu gatavs, esmu par jaunu, lai
dotos kaut kur projām, lai stātos pretī nezināmajam. Bet Dievs zināja, ka man tieši tas ir
nepieciešams - uzdevums, izaicinājums, kas
mani veidos un pārveidos, lai es kļūtu par labāku vīru. Dievs, aicinot mani, neatstāja mani

Dievs zināja, ka
man tieši tas ir
nepieciešams uzdevums,
izaicinājums, kas
mani veidos un
pārveidos, lai es
kļūtu par labāku
vīru.
vienu. Viņš parādīja un vēl aizvien parāda
savu klātbūtni un mīlestību caur cilvēkiem, ar
kuriem es esmu kopā Limbažos. Viņš kā mīlošs tēvs ir par mani gādājis un svētījis tā, ka
varu patiesi izbaudīt laiku Limbažos. Es esmu
neizsakāmi pateicīgs Dievam, ka Viņš mani
aicināja uz šo vietu, jo pateicoties Viņam, es
šeit, Limbažos, sastapu savu mūža mīlestību.

Sagatavoja

Kaiva Anna Upleja

Rīgas Internacionālā draudze “Communitas”
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Ar mīlestību
nepietiek
Sakot “septembris”, bieži vien pirmā lieta, kas ienāk prātā, ir
“skola”. Atsākas mācības, pulciņu nodarbības, vairumā draudžu
arī regulāras svētdienskolas nodarbības. Bērniem pilnas ielas,
izmaiņas ģimeņu dienas režīmā, mugursomas, kas meklē vietu
sabiedriskajā transportā. Un skolotāji, kas ir līdzās bērniem,
iepazīstot pasauli un atklājot – kas mēs katrs tajā esam. Viena
no skaistākajām profesijām pasaulē. Vēl jo vairāk, ja varam būt
līdzās bērniem, iepazīstot un iemīlot Dievu. Dažādiem bērniem –
gan tiem, kas visu kāri tver, gatavi vienmēr atsaukties, gan tiem,
kuru izdarības liek atkal un atkal nodomāt – šī kalpošana nav
man, es to nevaru, es netieku galā.
Tabita Ašnevica ir viena no nometnes “Hope” vadītājām, ikdienā
strādā ar ģimenēm krīzes situācijās, kā arī vada svētdienskolu
Rīgas Vīlandes draudzē. Tabitas mīlestība bērnus nešķiro, tomēr
šad un tad viņa nosaka – tos “spurainos” mīlu visvairāk.
Kā tu nokļuvi līdz tam, ka tava ikdiena tik daudz saistīta ar tiem,
kurus sabiedrība uzskata par “grūtajiem” bērniem?
Daudzus gadus atpakaļ, kad sapratu, ka mans aicinājums no Dieva
ir strādāt ar bērniem, man nebija ne jausmas, kur Dievs mani vadīs.
Ka Dievs mani vedīs uz Āfriku, ka braukšu palīdzēt nometnēs
Kostarikā un ASV. Bieži vien sanāca būt situācijās, kur nezināju, kā
rīkoties.
Kā vēlāk noskaidroju, tās bija situācijas, kurās saskāros ar bērniem
un jauniešiem, kuri ir gājuši cauri kādām traumatiskām lietām
viņu dzīvēs. Vardarbība, vecāku šķiršanās, tuvinieku nāve, slimība,
atstāšana novārtā, nepilnvērtīgs uzturs, problēmas ar mācībām un
draugiem skolā un ārpus tās – patiesībā jau katrs no mums vienā
vai citā veidā ir piedzīvojis kādu emocionālu traumu, kas kaut
kādā veidā ietekmē mūsu rīcību. Bieži lūdzu Dievam pēc gudrības
un, protams, Viņš palīdzēja. Tajā pašā laikā sapratu, ka, ja Dievs
mani ved pie tādiem bērniem, tad man ir jābūt ekselentai darbā ar
viņiem.
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Viņš visas lietas vērš par labu, dod mums iespējas lietas salabot.
Sapratu, ka ar mīlestību vien nepietiek, lai palīdzētu bērniem un
jauniešiem.
Tu mācījies, lai varētu labāk palīdzēt citiem. Vai tas ko mainīja arī
tavā pašas dzīvē?
Ejot cauri šiem kursiem, es sapratu, cik daudz man ir jāmainās pašai,
lai varu šiem bērniem un jauniešiem būt par svētību – mācījos, kā
mīlēt tad, kad esi sāpināts, mācījos klusēt un ieklausīties, mācījos
būt pacietīga, mācījos skatīties uz bērniem un jauniešiem caur
viņu acīm un redzēt dziļāk par slikto uzvedību vai noslēgšanos.
Mācījos neņemt lietas personīgi, mācījos uzdot pareizos jautājumus
un meklēt atbildes. Sapratu, ka pirms disciplinēšanas ir vajadzīga
saikne ar bērnu, lai viņš justos pietiekami droši, lai ieklausītos Tevī.
Kā tu veido saikni ar šiem bērniem?
Jāatceras, ka bērns, kurš ir piedzīvojis emocionālu traumu, bieži
vien ir nobijies un baidās uzticēties pieaugušajiem. Tad nu man,
pieaugušajam, jāizkāpj no savas komforta zonas. Dažkārt tas
nozīmē spēlēt spēles, kuras, iespējams, nemaz negribi spēlēt, atļaut
bērnam sapīt sev matus pat tad, kad tā tāda matu plūkšana vien
ir. Atļaut bērnam uzlikt manas saulesbrilles, lai gan pašai saule spīd
acīs un vairāk noderētu. Tad, kad tu izkāp no savas komforta zonas,
lai būtu blakus bērnam – tu iekāp bērna drošības zonā. Bet ir svarīgi
zināt, kā to izdarīt pareizi, lai bērns to neuztvertu kā apdraudējumu.

Tu esi mācījusies pedagoģiju, tomēr nejuties gatava darbam ar šiem
bērniem?
Jā, es sāku meklēt iespējas, kur papildus mācīties. Dievs vadīja
tā, ka caur draugiem man izdevās atrast iespēju iziet Amerikā
kursus “Kompetents emocionāli traumētu bērnu aprūpētājs”. Kursi
izstrādāti uz dažādu pētījumu bāzes, varēju arī dzīvē redzēt, kā tur
mācītais darbojas.

Reiz nometnē bija daudz problēmu ar kādu desmitgadīgu meiteni –
viņa runāja pretī vadītājiem, neklausīja, noslēdzās, gāja prom no
grupas. Parasti, runājot ar bērnu, es mēģinu viņam pieskarties, lai
jūt, ka esmu blakus arī fiziski. Uzlieku roku uz galvas, iedodu “pieci”,
samīļoju. Bet šai meitenei nepatika pieskārieni, ko viņa jau pašā
sākumā man paziņoja – viņa rāvās prom un skaidri pateica: “Lūdzu,
neskaries man klāt, man nepatīk!” Es apsolīju, ka to nedarīšu, kaut
gan zināju – būs grūti šo solījumu pildīt, jo man pieskārieni nāk
ļoti dabiski, kad strādāju ar bērniem. Sapratu, ka ir jāatrod kāds
cits veids, kā viņai piekļūt. Tad nu palūdzu, lai viņa sapin man
bizes. Meitene piekrita. Tagad viņa varēja kontrolēt pieskārienus.
Bija skaidri saprotams, cik ļoti viņa pēc tiem bija izslāpusi. Centos
nometnē pavadīt laiku ar viņu. Kad viņa brauca prom, teicu viņai:
“Es zinu, ka Tev nepatīk pieskārieni, bet tā kā mēs tagad esam
draudzenes – vai uz atvadām es varu no Tevis saņemt apskāvienu?”
Tagad tas bija viņas lēmums. Ziniet, kas notika tālāk? Tālāk sekoja
bikls, bet ļoti ciešs apskāviens.

Joprojām atceros, ka pirmajās dienās, kad sāku mācīties, es naktīs
nevarēju gulēt. Es raudāju, jo domāju, ka esmu sabojājusi tik daudzu
bērnu dzīves. Protams, esmu pateicīga par Dieva žēlastību un ka

Strādājot ar bērniem un jauniešiem, kuri ir piedzīvojuši traumas,
bieži neredzēsim lielas izmaiņas uzreiz, bet katra šāda mazā uzvara
ir tā vērta un solis tuvāk dziedināšanai.
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Kas, tavuprāt, kalpojot bērniem, ir svarīgāks – mīlestība vai
zināšanas?
Man šķiet, ka, kalpojot un strādājot ar bērniem un jauniešiem,
ir svarīgi lietot gan prātu, gan sirdi. Ja bērns, kurš ir piedzīvojis
emocionālu traumu, nejūtas droši, viņš nebūs gatavs ieklausīties,
gatavs mainīt savu uzvedību, gatavs dzirdēt Evaņģēliju. Ja mēs
gribam, lai bērns izlasa kaut ko grupas priekšā, bet viņš uzreiz sāk
slikti uzvesties, noslēdzas vai sāk traucēt citiem, iespējams, ka
iemesls ir tas, ka katru reizi, kad viņam tas tiek prasīts, viņš atceras
to vienu reizi, kad viņš piekrita izlasīt stāstu, bet kāds par viņu
pasmējās… Ir svarīgi šīs lietas iemācīties saskatīt, saprast, kādai
ir jābūt reakcijai no mūsu puses, kā šim bērnam palīdzēt. Lai to
saprastu un pamanītu, ne vienmēr pietiek tikai ar sirds gudrību. Ir
svarīgi mācīties, lasīt un pētīt.
Septembrī un oktobrī tu vadīsi seminārus svētdienskolotājiem.
Pastāsti par tiem vairāk!
Tagad jau pati esmu viena no programmas “Kompetents emocionāli
traumētu bērnu aprūpētājs” treneriem. “Latvijas kristīgā alianse
bāreņiem” organizējusi vairākus seminārus par šo tēmu. Dalībnieku
atsauksmes liecina, ka tie ir patiesi noderīgi.
Ar prieku atsaucos Svētdienskolu apvienības aicinājumam ar šīs
programmas teorijas un prakses pamatprincipiem iepazīstināt
svētdienskolotājus. Uzzināsim, kāds izskatās “grūtais bērns”, kas
ietekmē viņa uzvedību, ko viņš ir piedzīvojis, kā viņš redz pasauli.
Tas nebūs “pareizo” atbilžu seminārs, bet gan mācīsimies, kā atrast
kontaktu ar bērnu, radīt drošu vidi un mīlēt labāk. Aicināti arī vecāki,
skolotāji.
Visiem bērniem vajadzīga mīlestība. Diemžēl bērns, kuram mīlestība
ir vajadzīga visvairāk, to prasa visnemīlamākajā veidā. Aiz spurainās
ārienes to saskatīt – kaut mēs to vienmēr spētu!

Mācījos, kā mīlēt tad,
kad esi sāpināts,
mācījos klusēt un
ieklausīties, mācījos
būt pacietīga,
mācījos skatīties
uz bērniem un jauniešiem
caur viņu acīm
un redzēt dziļāk par
slikto uzvedību vai
noslēgšanos.

Sagatavoja

Estere Roze
LBDS svētdienskolu apvienības vadītāja
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Septiņi gadi līdz
jaunam kapteinim

vadības pamatā ir mācītāji, gani un priekšnieki, ir vislabākā kārtība
gan katram draudzes loceklim, gan draudzei kā kopībai. Mācītāju
mobilitāte un gatavība mainīt kalpošanas vietu ir mazinājusies, taču
prieks, ka sarunāt viesmācītājus nebija grūti. Jelgavas draudze ir liela
un ilglaicīga, tai ir iestrādes un inerce, kas kombinācijā ar uzticamiem
kalpotājiem ļāva saglabāt draudzes pamatdarbību. Ļoti noderīgs šajā
laikā bijis arī LBDS atbalsts – Reģionālās sanāksmes, GB vadītāja
Edgara Godiņa aktīva iesaistīšanās, arī GLS konferences.
Esam pateicīgi par Dieva vadību šo gadu laikā, kas nebūt nav bijuši
tukšie gadi - pēdējo trīs gadu laikā ir izdevies noorganizēt labi
funkcionājošas vīriešu un sieviešu Bībeles studiju grupas, atjaunot
diakonu darbu, uzlabot draudzes finansiālo stāvokli, uzbūvēt
draudzes namam trešo stāvu, attīstīt svētdienskolu un dažādot
muzikālo kalpošanu. Draudzes locekļu skaits šo gadu laikā būtiski nav
mainījies, bet ir pieaudzis dievkalpojuma apmeklētāju skaits. Gandrīz
katru gadu notikušas kristības.”

Laiku pa laikam kāda draudze paliek bez pastāvīga mācītāja.
Jelgavas baptistu draudzei šāds periods ieilga septiņus gadus!
Dievs vedis draudzi cauri šiem gadiem - mācīdams, veidodams,
uzturēdams, lai šogad beidzot sagaidītu jaunu draudzes kuģa
kapteini – mācītāju Mārci Zīvertu!
Vai šie bija draudzes septiņi bada gadi? Vai tomēr nē? Jelgavas
draudzes priekšnieks Andris Drēska, atskatoties uz šo laiku, atzīst:
“Kad 2011. gada sākumā kalpošanu Jelgavas draudzē pārtrauca
mācītājs Andris Jūrmalis, izveidotā mācītāja meklēšanas komanda
cerēja, ka draudze bez mācītāja nebūs ilgāk kā līdz gada beigām.
Diemžēl nācās gaidīt septiņus gadus! Draudzes padome pa šiem
gadiem izteica oficiālu aicinājumu septiņiem mācītājiem, no
kuriem seši atteicās. Pēc Garīdznieku brālības vadītāja, mācītāja
Edgara Godiņa ieteikuma aicinājums tika izteikts arī toreizējam
Priekules draudzes mācītājam Mārcim Zīvertam, kurš 2016. gada
janvārī aicinājumu pieņēma, bet darbu uzsākt solīja tikai 2018. gada
vasarā. Pēc ilgā, neveiksmīgā un grūtā meklēšanas procesa šāds
pavērsiens tika uzņemts ar pateicību un vienprātību gan no draudzes
padomes, gan draudzes locekļu puses. Šis laiks bija iespēja izvērtēt
iepriekš pieļautās kļūdas draudzes vadībā, meklēt un gūt izlīgumu.
Kā arī, plānojot mācītāju maiņu tik savlaicīgi, pārejas process bija
mazsāpīgāks visām iesaistītajām pusēm.”
“Draudzes dzīve pa šiem gadiem neapstājās!”, stāsta Andris Drēska.
“Neskatoties uz to, ka draudze šajā periodā piedzīvoja vadības
krīzi, aptuveni gadu esot arī bez draudzes priekšnieka. Tā bija
pieredze, kurā visi bijām vienoti – draudzi vada Dievs! Tomēr, lai
gan Dievs vada savus ļaudis, Viņa iedibinātā kārtība, ka draudzes
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Šī gada 29. jūlijs Jelgavas baptistu draudzē bija ilgi gaidītā svētku
diena, kad kalpošanā tika ievests jaunais draudzes mācītājs Mārcis
Zīverts. Par svētku dievkalpojumu stāsta Guna Svoka: “29. jūlija
pēcpusdienā dievnams pildās ar draudzes locekļiem, tuviem un
tāliem viesiem, pārstāvjiem no LBDS. Svētku dievkalpojumu ar 23.
psalma lasījumu ievada mācītājs Pēteris Eisāns. Koris atskaņo pirmo
no M. Zīverta izraudzītajām dziesmām ar zīmīgu tekstu: “Ej, tā saka
Tas Kungs, ej un pasludini Mani kā Ķēniņu mūžīgo…“ Dziesmas
autors ir mūsu mācītāja kolēģis, mācītājs Andis Smelte. Lūgšanu
kaismīgi vada mācītājs Valdis Obersts. Svētrunu, balstītu Jāņa
evanģēlija 16:7-11, saka Edgars Godiņš. Viņš novēl jaunievestajam
mācītājam nebūt Rakstu teorētiķim, bet tam, kurš, saņēmis
dārgumus no debesīm, sniedz tos draudzei un apkārtējai sabiedrībai.
Uzrunu un vēlējumu sniedz bīskaps Kaspars Šterns. Viņš novēl
Mārcim, kalpojot draudzē Zemgales pusē, būt tās sēklas sējējam,
kura krīt labā un auglīgā zemē.
Tad seko aizlūgums par Mārci un viņa dzīvesbiedri Dagniju. Tas ir
spēcīgs, svētību caurausts brīdis Mārča pirmā mācītāja Jāņa Pallo,
bīskapa K. Šterna un E. Godiņa izpildījumā. Pēc kopdziesmas par
prieka eļļu sirsnīgu uzrunu saka pats M. Zīverts. Lēmums aiziet
no Priekules viņam un ģimenei nav bijis viegls. Vienlaikus viņš ir
pateicīgs Jelgavas draudzei par aicinājumu, uzticēšanos un pacietīgo
gaidīšanu. Uz līdzīgas nots izskan Mārča otra izvēlētā kora dziesma ar
vārdiem : ”Ļauj mūsu sirdīm reiz tikties vietā, kur valda mīlestība...”.
Vēl seko daudzi sveicieni un laba vēlējumi, smaidi, ziedi, goda
mielasts, priecīgas sarunas, nākotnes plāni.
Lai Dievs bagātīgi svētī mūsu draudzes kuģa jauno kapteini - patiesu
Dieva kalpu, sirsnīgu attiecību cilvēku, evanģēlistu ar misiju sirdī!
Zinām, ka ceļš kopā nebūs viegls, bet pārsteidzošs un skaists gan!”

Baptistu Vēstnesis - AKTUĀLI DRAUDZĒS

Dieva nodomi
Priekulē turpinās

2018. gada 12. augusts – īpaša, skaista diena Priekules baptistu
draudzei, lai gan salīdzinoši vēsa un lietaina. Šajā dienā ir sludinātāja Guntara Lašauri ievešanas dievkalpojums. Baznīca ir pārpildīta. Paldies Dievam, ka nav iepriekšējo dienu tropiskais karstums...
Draudzes jaunieši dievkalpojumu sāk ar skanīgu dziesmu “Mūsu Tēvs,
kas debesīs”. Dievkalpojumu vada nu jau bijušais Priekules draudzes
mācītājs Mārcis Zīverts, to ar lūgšanu iesāk pensionētais mācītājs
Ilmārs Arājs. Kora dziesmas skaņas aicina atvērt sirdis un ieklausīties.
Bīskaps Kaspars Šterns svētrunai izvēlējies tekstu: “Uztici Tam Kungam savus darbus, tad tavi nodomi sekmēsies.” (Salamana pam. 16:3)
Ir dažādas perspektīvas, kā varam darīt to, ko darām. Trim vīriem,
kuri krāmē akmeņus, jautā - ko tu dari? Ir trīs dažādas atbildes:
krāmēju akmeņus, krauju žogu, būvēju pili. Aicinājumam svarīgi, ka
ir sapnis. Izcili prāti runā par ideju, vidēji – par notikumiem, zemi –
aprunā. Izcilas idejas ir bīstamas, jo tās sakustina pamatus un liek
rīkoties. Vēlējums Guntaram darīt visu, lai labas idejas īstenotos. Ko
tu vari darīt, lai īstenotu Dieva nodomu? Sapņo, strādā, nes augļus,
bet visu uztici Dievam, tad tavi nodomi sekmēsies!
Seko jautājumi un atbildes. Droši un pārliecinoši skan Guntara atbilde: “Jā, ar Dieva palīdzību!” Svinīgi tiek pasniegta sludinātāja licence.
Skaļi, ilgi aplausi apliecina šī brīža nozīmīgumu. Guntars ar ģimenīti ir
draudzē jau iemīļoti. Jaunieši un koris sirsnīgi dzied dziesmu “Cik liels
mūsu Dievs”. Guntars savas šīs dienas sajūtas salīdzina ar notikumu
Bībelē, kad Jēzus aicināja Pēteri kāpt ārā no laivas un pa viļņiem nākt
pie Viņa. Dievs arī viņu aicinājis, un jau trīs gadus Guntars staigā
ticībā. BPI prakses laiks viņam bija Priekules draudzē. Tas bija laiks,
kad draudze sāka lūkoties pēc jauna mācītāja, jo M. Zīverts bija jau
izteicis domu par pārcelšanos uz Jelgavu. Pirmajā reizē, kad Priekules draudze izteica aicinājumu, Guntars kā Jona – bēga un turpināja
praksi Ciānas baptistu draudzē. Kad pēc kāda laika toreizējais bīskaps
P. Sproģis aicināja vēlreiz pārdomāt šo aicinājumu, Guntaru iedrošināja Dieva apsolījums Jozua 1:9: „...esi stiprs un drošs, nebīsties un
nebaiļojies! Jo Tas Kungs, tavs Dievs, ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi.”
Šajā brīdī arī debesis apliecina Guntara pareizo izvēli, jo uzspīd
saule! Īsi Guntars izstāsta savu atgriešanās ceļu un saka lielu paldies
cilvēkiem un draudzēm, kuri viņā ir investējuši. Tie ir: Jānis Polis no
organizācijas “Jaunatne ar misiju”, kurš ceļa posmā no Liepājas līdz
Grobiņai izstāstīja Evaņģēliju, Liepājas Svētās Trīsvienības ev. lut.
draudze un mācītājs Pēteris Kalks, Nācaretes draudze un mācītājs
Egils Ķeiris, Karostas jaundibināmā draudze un Mārcis Dejus, BPI
lektori un mentors Igors Rautmanis. Liels paldies vecākiem un mīļotai
sieviņai Inai. Ne visas dzīvesbiedres būtu uzdrošinājušās ar mazu bērnu uz rokām doties līdzi vīram misijas braucienā uz Gruziju. Guntara
lūgšana ir: Dievs, atdari šiem cilvēkiem! Dievs, ko Tu gribi, lai es daru?

Seko sveicieni. Edgars Godiņš savā uzrunā Guntaram novēl vienmēr meklēt. Meklēt to, kas pazudis; meklēt, ja jūt, ka nav kaut kas
kā vajag; meklēt, ja nav un zina, ka vajadzētu; meklēt savai garīgai
izaugsmei. Sveic Priekules baptistu draudze, sveic jaunieši. Nāk
sveicēji no topošās Kalētu draudzes. Paplakas draudzes priekšnieks
iesmej, ka pazīst Guntaru no bērnu kājas. Grobiņas draudze sveic
un izteic vēlmi kā tuviem kaimiņiem sadarboties. Ieradusies Sieviešu
kalpošanas apvienības vadītāja Agnese Megne ar dzīvesbiedru Māri,
ar kuru Guntars un vēl trīs vīri pavasarī bija devušies vizītē uz ASV,
lai gūtu idejas vīru kalpošanas attīstīšanai Latvijā. Sveicieni nāk no
Saldus un, protams, arī no Jelgavas.
Dievkalpojumu ar lūgšanu un svētīšanas vārdiem noslēdz LBDS bīskaps Kaspars Šterns. Dievkalpojuma dalībnieki tiek mīļi aicināti palikt
uz sadraudzību. Guntars turpina pieņemt individuālos sveicienus.
Mīlestību izstaro ikviena dalībnieka acis!
Ar dedzību Guntars jau ir iesaistījies draudzes notikumos: Vasaras
Bībeles skolā bija atraktīvs vadītājs, laivu braucienā “Tēvu un dēlu ekspedīcija” darbojās kā viens no organizatoriem, pirmo reizi savā dzīvē
uzrunu teica kapu svētkos… Visi sanākušie ļoti uzmanīgi klausījās…
Arī Priekules pilsēta ir ieguvēja!

Zenta Svara
Priekules draudze
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Vasaras notikumi
Šī gada vasara bijusi neparasti saulaina un silta. Īpašas krāsas tai
piešķīruši arī draudžu, LBDS un apvienību organizētie pasākumi.
Te ieskats dažos no tiem.

Šīs vasaras sākumā Užavā, nometņu vietā “Ganības”, notika
kārtējais festivāls “LIELIE JĀŅI”, kas kopā pulcēja ap 350 cilvēku.
Festivāla organizēšanā piedalījās 20 cilvēku komanda Kārļa Kārkliņa
vadībā, kā arī 17 cilvēku grupa no ASV, no kuriem 13 bija jaunieši no
dažādām draudzēm Oklahomā. Festivāla dalībnieki piedzīvoja lielu
Dieva brīnumu ar laika apstākļiem - 22. jūnija pēcpusdienā, kad sākās
reģistrēšanās, lietus pārstāja līt, un tikai 24. jūnijā festivāla beigās
debesis atkal apmācās ar lietus mākoņiem.

No 2.-8. jūlijam Pelču speciālajā internātskolā notika Sieviešu
kalpošanas apvienības atbalstītā nometne ģimenēm, kurās ir bērni
un jaunieši ar īpašām vajadzībām. Nometnē piedalījās 58 dalībnieki,
tajā skaitā 38 bērni un jaunieši un 20 māmiņas, kā arī 60 darbinieku
komanda, kuru vidū 45 jaunieši – “sargeņģeļi”, kas gatavošanos
nometnei bija uzsākuši jau ziemā.
Viens no nometnes mērķiem ir dot māmiņām atelpu no smagās
ikdienas. Katru dienu kāds viesis stāstīja par savu dzīvi, ceļu pie Dieva
un kalpošanu. Pēcpusdienās māmiņas devās izbraukumā ar riteņiem,
apskatīja Kuldīgu, atpūtās pirtī, piedalījās radošajās darbnīcās.
Savukārt bērni un jaunieši kopā ar saviem draugiem „sargeņģeļiem”
piedalījās Bībeles nodarbībās, vēroja iluzionistu un ielu vingrotāju
uzstāšanos, kopā ar Valteru Krauzi piedalījās spēlē „Es mīlu tevi,
Latvija!”, vadīja drift mašīnas, devās ekskursijā uz Ēdoles pili. Vakara
programmu laikā notika tikšanās ar bobslejisti ratiņkrēslā Anniju
Krūmiņu, dažādu eksperimentu demonstrējumi, visus priecēja vakars
pie ugunskura un nakts pārgājiens. Talantu vakarā klausījāmies
nometnes kora un dalībnieku individuālos priekšnesumus. Katrs rīts
nometnē iesākās ar rīta lūgšanu. Dieva vadība un sargāšana bija pār
visu nometni.
Esmu īpaši pateicīga garīgajiem kalpiem, kuri piedalījās - Pēterim
Tervitam, Aivaram Vadonim, Mārtiņam Balodim un Atim Kaņepam.
Dalībnieku vārdā pateicos ikvienam ziedotājam, gan no Amerikas
latviešu baptistu apvienības, gan Latvijas, kuri deva savus līdzekļus,
bez kuriem nometne nevarētu notikt.

Elita Lapiņa
Projekta “Cerību planēta” vadītāja
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“Kristus piešķir dzīvei pievienoto vērtību. Esot sabiedrībā, varam
ar to tālāk ietekmēt savus līdzcilvēkus,” – aicināja K. Kārkliņš. To
apliecināja arī lekcijas – par ilustrēšanu stāstīja Roberts Rūrāns,
Kristīne Rožkalne līdzdalīja par sapņa piepildīšanos uzņēmējdarbībā
Dieva vadībā, ar laika plānošanas principiem iepazīstināja Kristaps
Kravalis, Pēteris Eisāns iedrošināja plānot biznesu ar misijas mērķi,
savā pieredzē paneļdiskusijā dalījās jaunās māmiņas – Estere
Rožkalne, Marta Logina un Evija Godiņa. Savukārt Ansis Ēcis
demonstrēja fizikas brīnumus, kas ļoti patika bērniem. Festivāla
vakaros pilnu zāli pulcēja īpašie viesi – Greg John un Chris Noah.
Notika arī “LIELAIS SPORTS” un spēkavīru sacensības “LIELAIS
JĀNIS”. Padomāts bija par visiem – gan pieaugušajiem, gan bērniem.
Paldies komandai, kas festivālu organizēja pēdējos četrus gadus.
Nākamgad, iespējams, uz “LIELAJIEM JĀŅIEM” aicinās cita komanda.
Kādi tie būs? Tad jau redzēsim.

Lauma Šeldere
draudze “Mājvieta”

Baptistu Vēstnesis - LBDS VASARA

14.-16. jūlijā notika LBDS Muzikālās kalpošanas apvienības 12.
kongress, draudžu muzikālās kalpošanas vadītāju un dalībnieku
tikšanās, meistarklases ar Doma draudzes kora diriģentu Tomu
Kazimirisaņecu un mūziķi Aneti Kozlovsku. Tā bija iespēja muzicēt,
būt sadraudzībā, domāt un lūgt, kā pilnveidot muzikālo kalpošanu.

No 16.–20. jūlijam Ropažu Kultūras un izglītības centrā notika
liela rosība, kuru radīja vairāk nekā 60 bērnu, piedaloties Vasaras
Bībeles skolā “Mājas”. Šo dienas nometni jau septīto gadu
organizēja Ropažu Misijas grupa kopā ar biedrību “MĒRĶĪ’’ un ar
Ropažu pašvaldības atbalstu.

Lidija Ēce un Tabita Ēce, dalībnieces no Talsu draudzes, atskatoties
uz nometni, stāsta: “Nometnes pirmajās minūtēs tikām iesaistītas
komandas stiprināšanas “maratonā”, par kura organizēšanu
jāpateicas ventspilniekiem. Debesu Tēvs mūs lutināja ar brīnišķīgu
laiku, varējām vizināties ar laivu, slavēt Kungu, gūt ieskatu glāžu
muzicēšanā, skatīties dokumentālo filmu par Ērika Ešenvalda
piedzīvoto ekspedīcijās, iepazīstot Dieva brīnumu – ziemeļblāzmu.
Klausījāmies mācītāja Ainara Baštika pārdomu vērtajā lekcijā
par mūziķu un kora nozīmīgo lomu dievkalpojumā. Bīskaps
Kaspars Šterns atgādināja, ka patiesa pielūgsme var sākties tad,
ja apzināmies, cik mūsu pielūgsmes objekts ir vērtīgs vispirms jau
mums pašiem! Vai pietiek ar apziņu, cik ļoti Dievs mūs mīl, lai Viņu
slavētu?!”

Latvijas simtgadē devāmies ‘’apceļot’’ Latviju gaisa balonā.
Katru dienu viesojāmies kādā no Latvijas novadiem, iepazīstot
nozīmīgākos objektus, vietas, dabu un daudz citus interesantus
faktus. Viesojoties Brīnumu purvā, Mežpiņķerī, Lustīgajā pļavā un
apciemojot kādu īpašu personāžu no Bībeles stāstiem, bērniem bija
iespēja izdzīvot Vasaras Bībeles skolas galveno patiesību no Jāņa ev.
14:6: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā
vien caur Mani.”

MKA padomes rindās notika aktīvistu nomaiņa, Edgars Deksnis un
Jānis Jūrmalis savu vietu nodeva jaunievēlētajiem – Arvīdam Keinim
(Golgātas draudze) un Intai Titovai (Mateja draudze), kuri aktīvi
darbojās arī līdzšinējos MKA projektos. Paldies Mārim Dravniekam,
Rudītei Tālbergai, Ērikam Ešenvaldam un Ingai Titovai par iespēju
tikt piesmeltiem pilniem, lai varētu sludināt Evaņģēliju caur mūziku
arī turpmāk!

Liels stiprinājums šogad bija redzēt komandu, kurā bija 14 Ropažu
jaunieši. Pirms dažiem gadiem viņi paši bija šīs VBS dalībnieki.

Anna Pozdejeva

Bija ļoti liels prieks redzēt daudz jaunus mazos dalībniekus un tādus,
kuri apmeklē VBS jau vairākus gadus pēc kārtas. Esam ļoti pateicīgi
Dievam par iespēju un žēlastību nest Evaņģēlija vēsti gan bērniem,
gan viņu vecākiem.

Īpaši pateicamies LBDS Svētdienskolu apvienības radošajai komandai
par VBS programmas izveidi un Svētdienskolu apvienības fondam
“Pasniedz roku” par finansiālu atbalstu.

Ilvars un Ketrina Ieviņi
Ropažu Misijas grupas vadītāji

Ventspils draudze

Fusion nometnes katru vasaru ir lielisks veids, kā izaicināt jaunieti
spert konkrētus soļus tuvāk Kristum. Ja jaunietis gada laikā Fusion
sezonā ik nedēļu apguvis kāda mūzikas instrumenta spēli, piedalījies
dziesmu mēģinājumos un dzirdējis liecību par Kristu, tad nometnē
viņš tiek izaicināts domāt dziļāk. Šogad nometnē iepazināmies
ar vienu no Vecās Derības varoņiem – Dāvidu. Runājām arī par
varoņiem mūsu pašu dzīvēs un to, kā tie tomēr mēdz kļūdīties un
pievilt, un ka mūsu vislielākais varonis ir Jēzus Kristus, kurš ir paveicis
vislielāko varoņdarbu. Katru nometni noslēdzām ar koncertu, kas bija
liels gandarījums par paveikto darbu nedēļas garumā.
Fusion’Liepāja nometne notika jau ceturto gadu. Vairāk nekā
30 jauniešu no dažādām Latvijas pilsētām bija kopā Kapsēdes
pamatskolā, Grobiņas novadā. Liels ieguvums pēc nometnes
ir, ka esam iepazinuši jaunus dalībniekus un varam tālāk veidot

attiecības ar viņiem. Fusion’Grobiņa nometne notika jau devīto
gadu, tajā piedalījās 20 dalībnieku. Šī nometne pierādīja, ka ir vērts
ticībā ieguldīt, reizēm sākotnēji neredzot augļus. Fusion’Matejs
nometni jau otro gadu organizē Mateja baptistu draudze, tā notika
Vecumnieku novada Misas vidusskolā. Nometnē piedalījās 35
jaunieši. Nometnes laikā kalpošanas komanda iepazina tuvāk viens
otru, bet vislielākais prieks ir par to, ka septiņi jaunieši uzticēja savas
dzīves Kristum. Nometne palīdzēja un deva iedrošinājumu turpināt
iesākto darbu. Ja vēlies pievienoties kādam no Fusion Liepājā, Rīgā
vai Grobiņā rudenī, atrod attiecīgo Fusion lapu Facebook un uzraksti
ziņu!

Ieva Ābola
Fusion’Liepāja komandas dalībniece
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Pitrags mūs, Nāriņciema baptistu draudzi, sagaida ar patīkamu
jūras vēju un siltu sauli. Šovasar šeit no 20.-22. jūlijam notiek
jau četrpadsmitā mūsu draudzes ģimeņu nometne. Pēdējās trīs
nometnes notikušas Pitraga draudzes paspārnē, un esam priecīgi
šeit atkal atgriezties. Esam 26 dalībnieki - draudzes locekļi ar
bērniem, daži viesi no Talsu draudzes un sludinātājs Raivis Deksnis
ar dzīvesbiedri no Tukuma draudzes.
Piektdienas vakarā, nometnes atklāšanā, paceļam nometnes
karogu «JĒZUS GAISMĀ». Tā mēs jūtamies visas trīs dienas, kuras
aizsteidzas tik ātri, ka šķiet – esam bijuši kopā vien dažas stundas.
Baltijas jūra, dzidrais gaiss un viļņu šalkoņa nomierina prātus un
sirdis. Lūgšanas, Dieva Vārds, atrakcijas, viktorīnas un sports pie
jūras paiet kā viens liels elpas vilciens Dieva vadībā. Plašā, akustikas
bagātā Pitraga baznīca sniedz baudījumu - klausoties dziesmu
skaņās pašu nometnes dalībnieku izpildījumā, tā dod valgmi
lūgšanās un ēnu no saules svelmes. Mūsu draudze arvien vairāk
saliedējas kā viena ģimene, kā viens veselums Dieva druvā.
No sirds iesakām arī citām draudzēm padomāt par kopīgu atpūtu
un sadraudzību, atiet no ikdienas rutīnas un būt kopā ar Dievu pie
dabas. Paldies ikvienam, kas piedalījās un veidoja šo pasākumu
neaizmirstamu. Slava Dievam, Jēzum Kristum un Svētajam Garam
par iespēju būt lielā kopības atpūtā, gūt atspirdzinājumu un prieku.

Rota Tesļuka
Nāriņciema draudze

10. jūlijā Saldus baptistu draudzē, kas atrodas Skrundas ielā,
notika Skrundas ielas Ģimeņu svētki ar mērķi pasludināt Evaņģēliju
baznīcas apkārtnē dzīvojošām ģimenēm. Svētkus apmeklēja 65
cilvēki. Šo svētku iniciatore bija Ilze Zābaka no Saldus Sv. Gregora
skolas kopā ar piecām misionāru ģimenēm no Norvēģijas.
Svētkos izmantojām “Svētki tavā pilSĒTĀ” aprīkojumu, piepūšamo
atrakciju komplektu, balonus, ziepju burbuļus, norvēģu ceptas
tradicionālās pankūkas, bija arī bagātīgi klāts svētku galds, kuru čakli
sagādāja Saldus baptistu draudzes cilvēki.
Svētki bija krāšņi un piesaistīja pasākumam bērnu uzmanību.
Pēc spēlēm draudzes pagalmā svētki turpinājās draudzes telpās,
kur Evaņģēlijs tika pasludināts bērniem saprotamā veidā - caur
dziesmām, trikiem, pārsteigumiem.
Uz pasākumu bija ieradušās arī divas skolotājas no Dienas centra ar
desmit bērniem. Izrādījās, ka vairāki no viņiem nezināja, ka 200 metru
attālumā no Dienas centra atrodas dievnams un draudze.
Pateicība Dievam - svētki bija izdevušies. Evaņģēlija vēsts par Jēzu
Kristu tika pasludināta, un daudzi cilvēki pirmo reizi ienāca dievnamā!
Paturēsim lūgšanās ikvienu, kurš apmeklēja šos svētkus, lai Dieva
Vārda sēkla turpina augt un cilvēki uztic savas dzīves Jēzum Kristum!

Dāvids Viskupaitis
Saldus draudzes sludinātājs

Gudrais meklē zināšanas - nāc mācīties uz Latvijas Bībeles Centru!
Augošas draudzes ir:
- augošu kristiešu veidotas
- apmācītu līderu vadītas
- Dieva Vārdā balstītas
- pasaulei liecību nesošas

Mācības notiks vienu reizi mēnesī - vienu sestdienu un divus darba
dienu vakarus. Visām lekcijām tiek nodrošināts tulkojums latviešu
un krievu valodās. Ir iespēja mācīties arī tālmācībā – individuāli vai
studiju grupās. Vairāk par tālmācību un studiju grupām var uzzināt pa
tālr. 28227684 vai e-pastu talmaciba@bible.lv.

Ja vēlaties pieaugt Dieva Vārdā, attīstīt savas kalpošanas prasmes un
kļūt par vēl noderīgāku instrumentu Dievam Viņa darbā, tad aicinām,
izaicinām un iedrošinām sākt mācības Latvijas Bībeles Centrā.

LBC ir viena no lielākajām starpkonfesionālajām neformālās izglītības
iestādēm Latvijā ar 25 gadu darbības pieredzi. Pasniedzēji ir kvalificēti
savas jomas pazinēji no dažādām valstīm. LBC mācās cilvēki ar dažādu dzīves gājumu, pieredzi un arodu - kristieši, kuri vēlas padziļināt
savas zināšanas Bībeles patiesībās.

Šī gada 7. septembrī plkst. 18:00, Rīgā, Krāslavas ielā 27 (Pestīšanas
Tempļa dievnama pagalma ēkā) sāksies mācības programmā “Teoloģija un kalpošana”.

Vai viņu vidū būsiet arī jūs?
Vairāk informācijas:
e-pasts: lbc@bible.lv
mājaslapa: www.bible.lv
tālr. +371 27014222
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Evaņģēlija eksports
no Karostas uz
Rumāniju

No 19.-29. jūlijam 11 cilvēku komanda no Karostas ar diviem
auto devās misijā uz Rumāniju. Mūsu uzdevums bija nest Kristus
evaņģēliju čigānu bērniem un pieaugušajiem nelielā lauku ciematā
Almasu ielejā.
Rumānija mūs pārsteidza ar smejošiem ēzelīšiem, kas reizēm aizšķērsoja ceļu. Bieži redzējām klaiņojošus suņus, kas diedelēja ēdienu. Bet
tad, kad to devām, suņi lepni pagrieza muguru. Ainavu bieži veidoja
dzeltenu saulespuķu lauki un dažādu nokrāsu kalni. Uz galvenajiem
ceļiem kā pērlītes ik pa gabalam virknējās nelieli ciemati, ko veidoja
sarkaniem dakstiņu jumtiem segti nelieli namiņi abās ceļa pusēs. Pie
katra namiņa dārzs. Bet dārzā auga trīsmetrīga kukurūza. Ceļmalā
katram saimniekam soliņš, kur vakaros sēdēt un vērot garāmbraucošos. Bieži uz ceļa varēja redzēt braucam čigānu ar saviem ratiem,
kuros bija iejūgts zirgs vai ēzelis. Rumānijā čigāni nav īpaši ieredzēti.
Viņiem pat ir sava īpašā pase. Bet viņu tur ir ļoti daudz, dzīvo cieši,
strādā maz. Meitenes apprecas agri - 14 gados. Tikpat agri kļūst par
mammām. Uzzinājām, ka esot arī vietējais čigānu barons. Viņš ir
baptists. Diemžēl citiem čigāniem viņš nav jāklausa.
Kalpošana Rumānijā notika sadarbībā ar Exodus organizāciju
(www.exodusonline.org.uk). Tur, viņu bāzē sastapām daudzus jauniešus, kā arī jaunas ģimenes no Ziemeļīrijas un Ungārijas. Kopā ar
viņiem piedzīvojām svētītu un jautru laiku komandu apmācībās, ceļot
telšu nometni un sirsnīgās sarunās līdz vēlai naktij.
Latvijas komandā bija 3 pieaugušie, 3 bērni un 5 jaunieši. Pirms tam
ar jauniešiem 9 mēnešus bijām tikušies Exodus mācekļu programmā.
Šo braucienu bijām gaidījuši gandrīz gadu un tajā varējām iepriekš
gūtās zināšanas pielietot praksē. Pirms brauciena kopā ar komandu
definējām 3 misijas mērķus - kalpot, liecināt un pašiem piedzīvot
Kristu! Kalpot - rūpēties citam par citu komandā un praktiski palīdzēt
sastaptajiem. Liecināt - stāstīt savu liecību un sludināt Jēzu Kristu.
Šos iepriekšējos nevarētu pilnvērtīgi piepildīt, ja ik brīdi nesmeltos
garīgu spēku Kristū! Visus mērķus izdevās piepildīt par 99,9%.
Kā prakstiski noritēja mūsu kalpošana? Mēs vietējā baptistu draudzē
3 dienas vadījām Bērnu Klubu, kur stāstot, dziedot, zīmējot, spēlējoties nesām Kristus mīlestību un Labo Vēsti. Nodarbībās piedalījās
30-40 bērnu vecumā no 2-16 gadiem. Daudzi bērni izvēlējās savu dzīvi
uzticēt Jēzum, lai piedzīvotu izmaiņas. Pēcpusdienā, sadalījušies divās
grupās, devāmies pie bērnu vecākiem uz mājām. Tur iepazīstinājām
ar sevi un uzzinājām daudz par viņu dzīvi, kā arī dāvinājām somu ar
pārtiku. Varējām liecināt, ka Dievs ir mūs svētījis, tāpēc mēs gribam
svētīt viņus. Kāda sastaptā sieviete Kingo uzticēja savu dzīvi Jēzum.
Kādai citai sievietei pirms vairākiem gadiem brālis bija atgriezies pie
Jēzus, kristījies un kļuvis par mācītāju. Mēs ticam, ka augļi būs!

Viena misijas diena tika veltīta arī atjaunošanas darbiem, kad
krāsojām, vēlām akmeņus, tīrījām bruģi no zāles, nojaucām vecu
šķūni. Katram bija ko darīt. Rumānijas misija noteikti bija šīs vasaras
spilgtākais piedzīvojums!
Nākamgad arī tu vari doties misijā uz Rumāniju!

Mārcis Dejus
Karostas jaundibināmās draudzes sludinātājs
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Ziņas īsumā

Mācītājs Haralds Anzenavs
(1927-2018)

• Septembrī LTV1 dievkalpojumi no baptistu draudzēm
- 9. septembrī Tēva dienas dievkalpojums no Rīgas
Mateja draudzes,
- 30. septembrī dievkalpojuma pārraide no Jelgavas
draudzes.
• Ogres Trīsvienības draudzē maija beigās kristījās 5
cilvēki.
• Limbažu draudzē vasaras angļu valodas nometne
noslēdzās ar kristībām, kurās tika kristīti 3 cilvēki.
• Misijas draudzes nometnē kristībā draudzei pievienojās
viena māsa.
• Rīgas Āgenskalna draudzes nometnē 15. jūlijā
brīvdabas kristību dievkalpojumā tika kristīti 6 cilvēki.

Jūrmalnieka sīkstumu ieguvis dzimtajā Sīkragā, Dieva aicinājumu kalpot
satvēris un īstenojis Dundagā - tāds ir mācītāja Haralda Anzenava ceļš.
Līdz pašam pēdējam ar lūgšanām un domām par garīgo darbu Dundagā
un Latvijā. Spilgta garīga autoritāte un augsta līmeņa speciālists visā,
kas saistīts ar tehniskām lietām. Cilvēks ar Dieva apveltītu stratēģisku
domāšanu, kuru viņš tad arī centās lietot vienīgi Dieva godam un cilvēku
svētībai. No Haralda Anzenava varam mācīties to, ka garīgā darbā
jāizmanto katra pat vismazākā iespēja un mērķi jāstāda jo augsti, kas
izaicina ne tik vien savu, bet arī citu komfortu. Ar šādu pieeju Dundagā
tika uzsākts visaptverošs svētdienskolas darbs, izdots un izplatīts liels
apjoms garīgās literatūras, uzcelts dievnams, celta draudze un dzīvē
ievadīta vesela jauniešu paaudze.
Savā kalpošanā viņam līdzās ar saviem talantiem atradās arī viņa ģimene
– dzīvesbiedre Dzidra un bērni, kas cieši bija ietverti viņa mīlestības un
rūpju lokā. Viņa piemērs un atstātās pēdas ir kā mantojums, kura lielo
apmēru mēs apjautīsim tikai, laikam ejot.
Savā dzīvē un aiziešanā godam turēja apustuļa pieminēto augsto vadītāju standartu: “Pieminiet savus vadītājus, kas jums Dieva vārdu runājuši;
vērodami viņu dzīves galu, sekojiet viņu ticībai!” (Ebrejiem 13:7)

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Baltijas Pastorālā institūta
absolventam Andim Ķīvičam, sievai Annai un meitai Rasai
mūžībā aizejot.
Es mēğinu dzirdēt,
Bet dvēselē klusums.
Es mēğinu redzēt,
Bet klusums.
Es mēğinu teikt,
Bet izskan
Klusums.

• Rīgas Mateja draudzes nometnē bija kristības 4
jauniem draudzes locekļiem.
• Ventspils draudzes kristību dievkalpojumā, Užavā š.g.
29. jūlijā, tika kristīti 2 jauni draudzes locekļi.
•

Valmieras baptistu draudzē 5. augustā kristījās 2
cilvēki.

• Pateicība Dievam par Mežgalciema draudzes
veiktajiem baznīcas remontdarbiem.
• Sākot ar septembri, Ogres Trīsvienības draudzē
norisināsies māceklības kurss „Brīvība Kristū“, kuras
mērķis ir jauniem kristiešiem nostiprināt savu identitāti
Kristū un pieaugt garīgā brīvībā. Sīkāka informācija:
www.otbd.lv.
• 16. septembrī Priekules draudzei 152. gadasvētku
dievkalpojums un sadraudzība.
• 30. septembrī plkst. 11:00 Āgenskalna draudzes 134.
gadasvētku dievkalpojums. Viesis: LBDS bīskaps
Kaspars Šterns.
• Rucavas draudzes 147. gadasvētku pateicības
dievkalpojums notiks 30. septembrī plkst. 14:00. Viesi
no Ventspils draudzes - mācītājs Pēteris Tervits un vīru
ansamblis.
• 24. septembrī Rīgas Domā notiks ekumenisks
dievkalpojums ar pāvesta Franciska piedalīšanos.
• Sveicam BPI studentu, komandas locekli Raiti
Šķerbergu un dzīvesbiedri Aiju ar meitiņas Elizabetes
Lea piedzimšanu 30. jūlijā.
Ziņas, pateicības, lūgšanu vajadzības oktobra numuram
gaidām līdz 10. septembrim e-pastā: kanceleja@lbds.lv.

Jo Debesis tur pērli. Tavu pērli.
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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 Kaspars Šterns, Žanna Drūnese, Marika Kozlovska, Līva Fokrote, Līvija Godiņa, Elza Roze, Estere Roze, maketētājs Jānis Uplejs.
Latvijas Baptistu draudžu savienība, Reģ.nr. 90000085765, SEB Banka, kods: UNLA LV2X, Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314

Aizlūgšanu kalendārs septembris
01
Zinību diena
Lūgsim par jauno mācību
gadu, lai Dievs dod spējas
un veiksmi katram skolēnam un studentam. Lai
skolotāju un pasniedzēju
darbs ir radošs un pieaug
izglītības kvalitāte.

02
Baptistu kustības sākums Latvijā (1860)
Pateiksimies Dievam par
baptistu kustību Latvijā
un ticības celmlaužiem.
Lūgsim par 91 esošo
baptistu draudzi un turpmāko attīstību.

03
BPI mācību gada sākums
Lūgsim par BPI Pastorālās kalpošanas
programmas studentiem
un pasniedzējiem, lai
Dievs stiprina un palīdz
sagatavoties kalpošanai.

04
Pateiksimies un lūgsim
par jauno BPI DRAFTS
vadītāju Aleksandru
Kēnigsvaldu un viņa
ģimeni, lai Dievs stiprina
un vada atbildīgajā
kalpošanā.

05
Lūgsim par Zviedrijas
Baptistu savienību ar
1000 draudzēm un 87500
locekļiem.

06
Pateiksimies par aizvadītās vasaras bērnu
un jauniešu nometnēm, par VBS un BPI
DRAFTS nometnēm.
Lai piedzīvotais dod
labus augļus un pieredzi
kalpošanā.

Bībeles lasījums
27.08.-2.09.
Pamācības 13
Atklāsmes 18-22

07
Lūgsim par Mateja
draudzi un mācītājiem
Ainaru Purmali, Ainaru
Baštiku un Edgaru Deksni
un viņu ģimenēm, kā arī
par sludinātāju Matīsu
Babrovski un viņa ģimeni.
Lūgsim par draudzes
nozaru vadītājiem,
kalpotājiem un viņu
ģimenēm; par visām
paaudzēm, kuras draudzē
ir atradušas savas garīgās
mājas; lai Svētais Gars
dod draudzei drosmi un
gudrību liecināt par Kristu visiem cilvēkiem.

08
Lūgsim, lai esam par
garīgu atbalstu un pieaugam ticībā. “Tāpēc mēs
dzenamies pēc miera un
pēc tā, lai cits citu celtu
ticībā.” (Rom. 14:19)

09
Tēva diena
Pateiksimies un lūgsim
par tēviem, lai viņi ir
dievbijīgi un atbildīgi par
savām ģimenēm.
Lai katrs bērns varētu
lepoties ar savu tēvu.

10
Lūgsim par Rīgas
Misiones draudzes
mācītāju Pēteri Samoiliču un viņa ģimeni;
sludinātājiem Aleksandru
Zviridu, Vitāliju Petrenko
un viņu ģimenēm; draudzes izaugsmi un jauno
darbinieku sagatavošanu
kalpošanai. Lūgsim par
Skolotāju konferenci
20.-21. oktobrī.

11
Pateiksimies un lūgsim
par Krāslavas draudzes dibināšanas vietu,
sludinātāju Vjačeslavu
Istratiju un viņa ģimeni.

Bībeles lasījums
3.09.-9.09.
Pamācības 14
1.Timotejam 1-6

12
Lūgsim par Spānijas
Evaņģēlisko Baptistu
savienību ar 101 draudzi
un 11248 locekļiem.

19
Pateiksimies un lūgsim
par Kosovas Baptistu
savienību, lai tās darbība
attīstītos.

13
Lūgsim par draudžu
vadītājiem un
kalpotājiem, lai viņu
stāja, garīgais briedums
un mācība būtu paraugs
citiem (1.Tim. 4:15-16).

14
Lūgsim par Rīgas
“Pestīšanas Tempļa”
draudzi, lai Dievs izredz
garīdznieku; par Dieva
plānu draudzei un tās
vienotību.

15
Lūgsim, lai esam par
svētību savās draudzēs,
ģimenēs un darba vietās,
lai esam miera nesēji un
izstarojam Kristus gaismu
(Mat. 5:9,14-16).

16

20

26

Lūgsim par mācītāju
Mārci Zīvertu, kas uzsācis
kalpošanu Jelgavas
draudzē; par sludinātāju Guntaru Lašauri,
kas uzsācis kalpošanu
Priekules draudzē, un par
viņu ģimenēm. Lai Dievs
dod gudrību un spēku
kalpojot.

Lūgsim par Eiropas
Baptistu federācijas
ikgadējo ģenerālpadomes
tikšanos Ļvovā, Ukrainā,
kas notiek 26.-29.
septembrī.

21
Lūgsim par Sakas draudzi
un mācītāju Teodoru
Bērziņu, lai Dievs uztur
veselību un spēju kalpot
viņa 90 gados. Lūgsim,
lai draudzes nestā Vēsts
vienmēr skaidri
atspoguļo Evaņģēliju.

22
Baltu vienības diena

Lūgsim par cilvēkiem, kas
cietuši, zaudējuši savas
dzīvesvietas un tuviniekus
postošajos ugunsgrēkos
Eiropā un ASV.

Lūgsim par Baltijas
valstīm un to vienotību.
Lai kristīgās vērtības un
principi ir dzīves un tautu
kultūras pamatā.
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Lūgsim par Rucavas
draudzes sludinātāju
Jāni Bērzi-Bērziņu un
viņa ģimeni; par finanšu
piesaisti piebūves
remontam; draudzes
147. gadasvētkiem 30.
septembrī un pasākumiem Rucavas novada
senioriem oktobrī.

18
Lūgsim par Eiropas Baptistu sieviešu apvienības
kongresu Ļvovā, Ukrainā,
kurā tiek ievēlēta jauna
vadība nākamajiem
pieciem gadiem.

Bībeles lasījums
10.09.-16.09.
Pamācības 15
Mateja 1-5

25
Pateiksimies par Uzbekistānas Baptistu savienību
ar 60 draudzēm un 2735
locekļiem.

Lūgsim par garīdzniekiem un kalpotājiem,
kas piedalās draudžu
dibināšanas kustībā, par
apmācību un pieredzes
apmaiņu.

24

27
Lūgsim par Slovēnijas
Baptistu draudžu savienību ar 7 draudzēm un 160
locekļiem.

28
Lūgsim par Sārnates
draudzes sludinātāju
Egilu Ozoliņu un viņa
ģimeni; lai notiek garīga
atjaunošanās draudzē
un Dievs dod prieku
materiālajā kalpošanā.

29
Lūgsim, lai mūsu sirdis
ir labā zeme, kurā Dieva
Vārda sēkla krīt, uzdīgst
un nes labus augļus dzīvei
un Mūžībai (Mat. 13:23).

30
Pateiksimies Dievam
par visiem septembra
gaviļniekiem, lai Dievs
viņus svētī un iepriecina.
„Teic to Kungu, mana
dvēsele, un neaizmirsti,
ko Viņš tev labu darījis!”
(Psalmi 103:2)

Pateiksimies un lūgsim
par Saldus draudzes
jauno sludinātāju Dāvidu
Viskupaiti un viņa ģimeni.
Lūgsim par svētdienskolas darba atjaunošanu
draudzē.

Bībeles lasījums
17.09.-23.09.
Pamācības 16
Mateja 6-10

Bībeles lasījums
24.09.-30.09.
Pamācības 17
Mateja 11-15
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