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Dievs dod jaunu 1 gadu. Jaunas 52 nedēļas.
Jaunas 365 dienas. Jaunas 8760 stundas.

Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas!
(Mateja 28:19)

Ko ar to visu lai iesāk?

Paražas, tradīcijas, mode, idejas, nauda, cilvēki,
dzimtas, baznīcas, tāpat kā viss pārējais šajā pasaulē
noveco.

Kāpēc, Dievs, Tu man to dod? Ko Tu sagaidi no manis?
Vai kaut ko jaunu?
Jēzus Kristus ir Tas Pats vakar un šodien, un mūžīgi.
(Ebrejiem 13:8)
Dievs joprojām ir Tas Pats. Un Dieva Vārds nemainās.

Jēzus Kristus nenoveco, Bībele nenoveco, un uzdevums
nenoveco.
Es šogad izvēlos ar sirdi pieķerties nevis pie jaunā, bet
pie mūžīgā – pie Kristus, pie Bībeles un pie uzdevuma!

Es (Jēzus) jums saku: tiekāms debess un zeme
zudīs, nezudīs neviena ne vismazākā rakstu zīmīte,
ne raksta galiņš no bauslības, iekāms viss notiek.
(Mateja 5:18)

Un tu?

Nemainās arī Viņa uzdevums draudzei.

LBDS sludinātājs draudzes veidošanai Liepājas Karostā

Svētīgu 2013. gadu vēlot,
Mārcis Dejus

LBDS vīzija

Ko nozīmē “misionāls”?
Fragments no studiju materiāla
“Taustāmā Valstība”, kura mērķis ir
palīdzēt mums kā Kristus mācekļiem
kopīgi sagatavoties misijai gan sirds
līmenī, gan praktiski. Materiāls domāts
pārdomām vienatnē, kam seko
pārrunas grupā, ar kuru kopīgi sekojat
Kristum savā ikdienā. Studiju materiāls
pilnībā pieejams www.jaunasdraudzes.
lv.

Sūtīts
Misionāls nozīmē “sūtīts”. Lielāka daļa
kristiešu piekristu, ka katra ticīgā dzīves
pamata aicinājums ir dzīvot misionāli.
Vecā Derība lieto vārdus “piedzīvotāji” vai
“klejotāji” kā priekšgājējus Jaunās
Derības vārdiem “svešinieki” un “ienācēji”
(1. Pētera vēstule). Visi šie vārdi pārstāv
realitāti, kas norāda uz to, ka kristieša
dzīve ir īslaicīgs pārejas posms.
Vienkāršiem vārdiem sakot, tas nozīmē,
ka mēs ejam caur šo dzīvi, sajūtot mērķi,
pienākumu, degsmi un atbildību pret
“Dieva misiju”. Mēs esam “sūtīti” cilvēki –
Evaņģēlija paveiktā darba dēļ un tāpēc,
ka Evaņģēlijs ir piešķīris mūsu dzīvei savu
virzības trajektoriju.
Misionāla dzīve ir dzīve, kuras centrā ir
Evaņģēlijs. Misionālas dzīves pamatā ir
lēmums atdot Dievam mūsu pašu plānus
apmaiņā pret Viņa plāniem. Tas nozīmē
ļaut patiesībai par to, kas Dievs ir, ko Viņš
ir darījis, un mūsu jaunajai identitātei Jēzū
runāt uz visu dzīvo. Lai Viņš varētu mūs
sūtīt Viņa valstības paplašināšanas darbā,
ir nepieciešama mūsu gatavība atstāt
savu pasauli. Tas, vai mēs izvēlamies
atsaukties aicinājumam, ir atkarīgs no
mums pašiem.
Pārdomām:
• Pieraksti dažus savas dzīves grūtākos
brīžus. Kā Tu uztvēri Dievu? Vai Tu
šaubījies par Viņu? Vai apšaubīji Viņa
vadību Tavā dzīvē? Vai vēlējies
pārņemt lietas savās rokās? Kā Tev
liekas, ko šajos brīžos Dievs ar Tevi
darīja?
• No kādām lietām Tev ir nācies
atteikties, lai sekotu Dievam? Vai
pašlaik ir kaut kas, kas attur Tevi
pieņemt lēmumu dzīvot misionālu
dzīvi?
Ābrahāms
Dievs aicināja Ābrahāmu (tolaik vēl
Ābramu) atstāt savu zemi, lielu daļu savas
2 baptistu vēstnesis

ģimenes un visas ērtības, ko piedāvāja
mājas, lai dotos uz pagānu zemi.
Ābrahāmam netika dots daudz konkrētu
norādījumu par to, kas viņu sagaida.
Patiesībā viss, kas viņam tika pateikts,
bija, ka svētība, ko Dievs viņam dāvā,
caur viņu izplatīsies pa visu pasauli.
• Izlasi 1. Mozus 12. nodaļu. Kādus
dzīves aspektus ietvēra Ābrahāma
izvēle “iet” vai “palikt”?
Iet
Upuris
Svētība
Risks
Cerība
Piedzīvojums
Bailes
Pārmaiņas
Ticība

Palikt
Drošība
Komforts
Stabilitāte
Drošība
Nekas jauns
Garlaicība
Kontrole
Es sagaidu, ka ...

• Kuri no sarakstā minētajiem aspektiem
Tev ir visnozīmīgākie? Jūsu grupai?
Draudzei? Kāpēc?
• Kad Tu domā par savu, savas grupas,
draudzes aicinājumu “iet”, kādas
sajūtas Tev rodas?
• Kādi iespējamie izaicinājumi kavē Tevi,
jūsu grupu, draudzi?
Viscaur Rakstos mēs redzam, ka Dievs
aicina savus sekotājus dzīvot “sūtības”
dzīvi. Cilvēki nesagaidīja stabilitāti,
komfortu, kontroli pār attiecībām, drošību,
veiksmi, cieņu vai skaidrību. Cilvēku
rīcībai bija jāizriet no paklausības,
personīgas aicinājuma apziņas, ticībā un
vienkārši tāpēc, ka viņi mīlēja Dievu. Gala
iznākumam nebija nozīmes – nozīme bija
uzticībai.
Jēzus aicināja savus mācekļus atstāt
savus tīklus, viņiem esot neziņā par
turpmāko. Ejot un dzīvojot kopā ar Jēzu,
viņi saprata, ka Viņa ceļi izaicina un
sacenšas ar viņu pašu ceļiem. Patiesībā
Viņa plāni bieži ievilka viņus nezināmajā
un situācijās, kas lika viņiem uzticēties
pārdabiskajam. Tādu cilvēku, kas
nevēlējās mainīt savas dzīves, vēlme
sekot tika satricināta ar Viņa godīgu
atbildi. “Dieva Dēlam nav, kur savu galvu
nolikt,” Viņš sacīja rakstu mācītājiem.
Naktī, kad Jēzus ēda pēdējo mielastu
kopā ar saviem mācekļiem, Viņš deva
tiem skaidru norādi uz to, ka pēc tam,
kad Viņš būs prom, tie staigās pa pasauli
nicināti, steigā un tikai Svētā Gara vadībā.
Katrā apustuļa Pāvila vēstulē mēs varam
novērot, ka agrīnās ticīgo kopienas
saskārās ar daudziem saspīlējumiem,

kas saistīti ar to, ka viņi ir Dieva sūtītie
šajā pasaulē.
Citiem vārdiem sakot: Dieva svētības
izplatīšana pasaulē nenāk viegli.
Kristieši ir cilvēki kustībā, pastāvīgi Dieva
sūtīti pasaulē. Būt misionālam ir katras
draudzes aicinājums. Tas ir katra kristieša
aicinājums. Jēzus teica saviem
sekotājiem, tas ir, mums: “Kā Tēvs mani
sūtījis, tā Es jūs sūtu.”
Pārdomām
• Iedomājies, ka Jēzus ienāktu istabā un
teiktu: “Celies un nāc man līdzi!” Kur,
pēc Tavām domām, Viņš Tevi vestu
vispirms? Varbūt tā ir kāda cilvēka
māja. Ja tā ir, kā māja tā ir? Varbūt tā ir
kāda vieta, kur Tu nekad neesi bijis.
Kur? Kāpēc gan lai Viņš Tevi turp
vestu?
Izaicinājums
Vingrini savu “sūtību” šajā mēnesī,
pārkāpjot trīs savas normālās dzīves
barjeras:
Pārkāp savas mājas žogam: Izdari kaut
ko, lai svētītu kādu cilvēku vai vienkārši
aprunājies ar kaimiņu savā apkārtnē.
Pārkāp savai ielai: Izdari kaut ko, lai
būtu saskarsmē ar kādu cilvēku, kurš ir
tuvu tavām mājām. Tam jābūt kādam,
ar kuru Tu vēl neesi izveidojis attiecības.
Pārkāp sociālu, reliģisku vai etnisku
barjeru: Dari to kopā ar kādu no savas
grupas vai misionālās kopienas!
Piemēram: pavadiet dienu vidē, kas
atšķiras no jūsu sociālās, etniskās vai
reliģiskās vides. Piedalieties pasākumā,
kas ļauj iepazīt citu kultūru, kas
pārstāvēta jūsu apkārtnē; apmeklējiet
baznīcu vai citu reliģisku vietu, kuru
pārliecība atšķiras no jūsējās; iesaistieties
sociālās palīdzības projektā vai rudens
talkā savā apkārtnē.

LBDS mājas lapā
www.lbds.lv
ir iespēja bez maksas lasīt
"Baptistu Vēstneša"
jaunāko numuru,
kā arī arhīvā pieejami
iepriekšējie numuri.

Numura intervija

Dievs nav mums paredzējis
dievišķas garlaicīgas lietas
Intervija ar Tiju Misiņu, kura ir mamma sešiem bērniem SOS
ciematiņā Valmierā.
Kā tu nonāci SOS ciematiņā Valmierā?
Jāsāk ar dziļāku vēsturi laikam. Tas, kāpēc vispār nolēmu strādāt ar
bērniem, kuriem nav ģimenes, aizsākās vēl esot Internacionālajā
draudzē. Man bija kādi 25 gadi. Marks (Sandbergs, aut.) lasīja ļoti
uzrunājošu sprediķi, kura laikā Dievs man konkrēti teica: ”Es gribu,
lai tu adoptē bērnus.” Tajā brīdī domāju: „Kā tad... doma jau skaista,
bet esmu viena pati un jauna. Kāda tur bērnu adoptēšana!” Atceros,
ka pat šausmīgi raudāju, jo likās, ka viena to izdarīt nevaru, kur
likšos ar bērniem. Bet šī doma likās tik skaidra un bija sajūta, ka
Dievs ir izdarījis ļoti konkrētu ierakstu. Studējot man bija iespēja
strādāt par auklīti mazākiem bērniem, kad sapratu, ka nav tik traki –
man tīri labi sanāk saprasties ar viņiem, jo pirms tam likās, ka
nezinātu ko iesākt ar divgadnieku. Bija arī nepārtraukti dažādas
Rakstu vietas, kas uzrunāja. Viena no tādām ir Jesajas grāmatā, kur
Dievs saka, ka Viņam nevajag mūsu upurus, bet gan, ka rūpējamies
par atraitnēm, bāreņiem un apspiestajiem /Jes.1./. Vēlāk, studējot
maģistrantūrā, sapratu, ka laikam jau nestrādāšu saistībā ar
teoloģiju, taču maģistra darbu gribēju uzrakstīt. Tomēr, laikam ejot,
sāku domāt par to, kas tad īsti ir manas dzīves mērķis? Par visām
varītēm pabeigt studijas? Ko tas man pierādīs, ka esmu gana gudra?
Jau tāpat to zinu, man nevajag papīru, lai pierādītu kaut ko sev, jo
īpaši tad, ja netaisos ar to neko darīt, ja patiesībā gribu strādāt ar
bērniem. Tad sapratu – neturpināšu studēt. Pieteicos SOS ciematā
Valmierā, izgāju atlasi un sāku strādāt. Bet ceļš uz šejieni arī nebija
tāds vienkāršs, Dievs daudz ko nokārtoja un virzīja. Vienā brīdi SOS
vadība man atteica, tāpēc biju jau sarunājusi darbu Āfrikas bāreņu
namā. Tad mani tomēr pieņēma ciematā. Nācās Āfriku atcelt. Pirms
sāku te dzīvot, vadība teica: ”Mūs uztrauc divas lietas – ka tu esi ļoti
ticīga un ļoti liela ideāliste”. Bet viņi man uzticējās, un ceru, ka nav to
nožēlojuši.
Kāpēc viņus uztrauca tas, ka esi ticīga?
Tāpēc, ka skaidri pateicu, ka ticu Dievam un tas man ir ļoti svarīgi
ikdienā. Viņiem bija sajūta, ka tas ir par daudz, kaut gan pateicu, ka
mans mērķis nav nākt uz šejieni un evanģelizēt bērnus. Gribu
palīdzēt bērniem un, ja viņi vēlēsies iet uz svētdienas skolu, savu
ticību nekad neslēpšu. Bet laikam stipra ticība un pārliecība mazliet
biedē cilvēkus. Pārliecināts jebkas cits nebiedē, bet pārliecināts
kristietis gan. Nezinu, kāpēc. Mums joprojām šeit tiek akceptēti
semināri par jogu un meditācijas skola, uz kuriem ir ieteicams iet.
Neviens man nepārmet, ka esmu kristiete, bet labāk nevajag iet un
visur sludināt. Kristietību nekad nepieņems tā, kā jebko citu. Varbūt
tāpēc, ka kristieši mēdz būt visai agresīvi un uzbrūkoši. Arī šeit
dažām mammām ir bijusi nepatīkama pieredze. Piemēram, ja auklīte
ir ticīga, viņai jāpieņem, ka mammai ir citi uzskati un viņai ar to jārē
ķinās. Man arī ir savi uzskati, ja auklītei ir atšķirīgi un viņa maniem
bērniem mēģinātu uzspiest savējos, nebūtu diez ko priecīga.

Ragciemā pie jūras

bērni, bet tāpēc, ka viņi ir bērni un man viņi jāpieņem tādi, kādi ir. Man
nav bijuši tie deviņi grūtniecības mēneši, kuros bērnu iepazīt un gaidīt.
Viņš atnāk un man jāmācās sadzīvot ar viņu uzreiz.
Ir bijis grūti?
Ir bijuši grūtāki brīži. Reizēm nesaprotu, no kurienes bērnam nāk
kaut kāda reakcija. Ir grūti neuztvert personiski, ja kāds man nodara
pāri. Nevaru atcerēties kādu konkrētu piemēru. Bet man nav tik grūti,
ka liekas, vairs nevaru. Patiesībā jau man vairāk ar sevi ir grūti.
Teiksim, man ļoti patīk kārtība un ja tur vienreiz, otrreiz, trešoreiz kaut
kas noiet greizi, zinu, ka sprāgšu. Izaicinājums jau bija atzīt, ka esmu
tāda, kas sprāgst, kas dusmojas. Nezināju, ka varu dusmoties par
visādiem sīkumiem, ka varu asi reaģēt. Es diezgan daudz mācos
strādāt pati ar sevi, mācos atpazīt dusmas, atpazīt to brīdi, kad būs
dusmas, atpazīt iemeslus, kāpēc tās ir. Mācos, ka dusmoties nav
slikti, bet jāsaprot, kurā brīdī noreaģēt. Esmu arī atklājusi, ka ir lietas,
kuras man ļoti palīdz. Viena ir fiziskās aktivitātes. Ja ilgu laiku
neesmu bijusi fiziski aktīva, tad ir garantija, ka dusmošos. Otrs,
esmu secinājusi, ka, ja pavadu kaut vai 5- 10 minūtes dienā ar
Dievu, tas palīdz. Bieži abus apvienoju, ejot pastaigāties arī lūdzu un
tas dod mieru. Jo seši bērni ir seši. Nostrādā viens palaidnību,
nostrādā otrs, trešais, tad pie ceturtā nezinu, kas būs.
Man liekas, ka grūti ir arī tas, ka katrs bērns ir ar savu raksturu, ar
savu nostāju, ar savām palaidnībām un es esmu viena. Un ir brīži,
kad uzmanību grib visi, vajadzības ir katram bērnam un manis ir tik,
cik ir. Pie katra bērna jādomā, kā varu viņam palīdzēt, vienam ir
problēmas ar dusmām, otram – ar komunikāciju. Visu laiku galvā ir
simts un viens fails, kurš pilns ar idejām un domām. Rutīna nekad
neiestājas, jo nekad nekas līdz galam nav atrisināts.
Kur ir tavs atbalsta punkts?

Šeit būt mammai nozīmē tieši to pašu, ko jebkur citur. Tas nozīmē
rūpēties par bērniem, būt katru dienu kopā ar viņiem, mīlēt, uzklausīt
bēdas un priekus, svinēt kopā svētkus, būt svarīgākajam cilvēkam
tajā brīdī. Tā kā SOS bērni, mani bērni, ir ar negatīvu pieredzi, tas
reizēm prasa būt daudz saprotošākai, pacietīgākai, mēģināt
atcerēties, ka reizēm bērna reakcija nav vērsta pret mani, bet izriet
no tā, ko viņš ir piedzīvojis. Nu jā, diezgan daudz ir pašai jāizglītojas.

Kāpēc to varu darīt? Domāju, ka, pirmkārt, tāpēc, ka, zinu, tas ir
aicinājums no Dieva un es to nedaru savā spēkā, bet daru kopā ar
Viņu. Ja domātu, ka tas tikai no manis atkarīgs, sen būtu sabrukusi.
Redzu, ka Dievs man devis spējas, kas palīdz darīt to, ko daru. Māsa
ir teikusi, ka es labi menedžēju un tieku galā ar visu. Jā, pirms tam
nezināju, ka esmu tik laba menedžere. Man ir seši bērni, bet visi
vienmēr paspēj saģērbties, vienmēr esmu izdomājusi piecus soļus
uz priekšu. Un tas palīdz, dod tādu drošības sajūtu, ka tas
aicinājums ir man piemērots un ka tas nelauž mani kā cilvēku.
Tas maina mani, māca, bet tajā pašā laikā ir kā piemērots apģērbs,
kurā jūtos ērti. Tāpēc grūtības neliekas nekas traks, un tad nāk arī
prieka brīži, jaukie mirkļi.

Tā kā tie nav mani bioloģiskie bērni, tas man nozīmē pielāgošanos,
pierašanu. Savā ziņā tas ir darbs – iemīlēt bērnus. Kādu iemīlēt ir viegli,
tas nāk pats no sevis, un citu tev jāmācās iemīlēt. Visiem bērniem ar
vienām emocijām nepietiks, man viņus jāmīl nevis tāpēc, ka viņi ir mani

Otrs – man ir cilvēki apkārt. Mana māsa, kura nepārtraukti jautā un
lūdz, draugi, arī Valmieras draudzes mazā grupa, kas atbalsta, nāk
ciemos un ir kopā ar bērniem. Zinu, ka neesmu savā darbā viena
pati, ka man nav jābūt mātei varonei.

Ko šeit, ciematiņā, nozīmē būt mammai?
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Juridiski tavi bērni ir tavējie?
Viņi nav simts procenti mani bērni. Viņi ir
bērni, kuru vecākiem ir atņemtas vecāku
tiesības un kurus var adoptēt. Mēs esam
audžu ģimene. Bet man ir sajūta, ka tie ir
mani bērni.
Tu viņiem pieķeries.
Jā. Viens ir, ka adoptētāji var neatnākt.
Otrs, ka tad, kad bērns ienāk manā dzīvē,
viņš kļūst par manu bērnu. Ja kāds nāktu un
ņemtu viņus, man būtu sajūta, ka atņem
manus bērnus. Tas būtu ļoti liels
pārdzīvojums, tas būtu ļoti, ļoti smagi.
Man mani bērni paliks vienmēr manējie, arī
tad, kad viņi kļūs pilngadīgi. Mūsu gadījumā
tas nozīmēs, ka zaudēsim māju, kurā tagad
dzīvojam, jo tā ir organizācijas dota, bet, lai
kur es dzīvotu, viņiem vienmēr būs vieta pie manis.
Tad tu neredzi nākotni tā, ka tavi bērni izaug un tu ņem atkal
maziņus?
Šobrīd nezinu. Manam mazākajam ir trīs gadi, tie ir vēl piecpadsmit
gadi līdz pilngadībai. Tagad man liekas, ka nespēšu izaudzināt vēl
citus bez šiem. Agnesei ir deviņi gadi, tas nozīmē, ka viņa varētu
aiziet ne ātrāk kā pēc deviņiem gadiem. Tātad gadus desmit mūsu
mājās nekas nemainīsies, un vai 50 gados būšu gatava ņemt mazus
bērnus, nezinu, redzēs, kā Dievs vadīs. Noteikti gribētu aizbraukt uz
Āfriku, jo man bija tā iespēja un joprojām ir vēlme braukt palīdzēt
zīdaiņu namā.
Kā tu praktiski tiec galā ar sešiem bērniem?
Kā jau teicu, esmu laba menedžere, visu izdomāju, saorganizēju,
izvirzu prioritātes, man ir dienas plāns. Jo darbu vienmēr ir daudz,
bet, ja bērnam ir dzimšanas diena, tad primāri ir izcept kūku, saklāt
galdu un svinēt svētkus, pārējie darbi var pagaidīt. Ja kaut ko vajag
bērnudārzā, piemēram, Ziemassvētkiem masku, tad šūšu to, nevis
kaut ko citu. Ikdienas darbus bērni veic paši, esmu viņiem
iemācījusi būt patstāvīgiem, viņi paši var saģērbties un tā.
Tādā praktiskā ziņā tīri labi tieku ar darbiem galā.
Grūtāk ir emocionāli. Kā palīdzēt bērnam, lai viņš dusmās nenodara
pāri sev, citiem un neplēš lietas. Ir, ka reizēm esmu nogurusi un tad,
kad 50. reizi dzirdu ”mammu, mammu, mammu”, gaidu vakaru, kad
beidzot visi aizmigs un vairs nedzirdēšu ”mammu, mammu”.
Kad emocionāli esmu nogurusi, ir vissmagāk, jo esmu viena pati.
Kaut arī apkārt ir cilvēki, tajā brīdī, kad viens, otrs, trešais kaut ko
nostrādājis, savākties nav viegli. Un nevar vienkārši pateikt, ka tajā
brīdī vajag lūgt. Varbūt tieši tad nemaz negribas lūgt.
Ko tu tad dari?
Vienkārši savācos līdz vakaram un tad skatos filmu vai nedaru neko,
vai izeju ārā pastaigāt un pārdomāt. Bet tā, ka galīgi, galīgi vairs
nevaru, tā nekad nav bijis. Vienmēr ir izeja. Tas man ir jāmācās –
attālināties no situācijas un nerisināt problēmu emociju uzplūdā,
jo esmu ļoti emocionāla. Vienmēr jāatgādina sev, ka, ja neatrisināšu
situāciju uzreiz, piemēram, kad viens brālis iesitis otram ar grāmatu
pa galvu, nekas traks jau nenotiks. Varu viņus izšķirt, bet, ja kaut
kas jārisina, tad, lai emocijas nesistu augstu vilni, labāk izkāpt ārā
no situācijas. Ja bērns ir kaut ko paņēmis no kāda cita bez atļaujas,
tad pirmajā brīdī liekas: „Nu kā tu to varēji, vai tad neesmu tevi
mācījusi?” Tad man liekas, ka gribētos, ka būtu kāds, kas fiziski
parauj aiz pleca un saka: „Aizej un nomierinies.”
Kas ir skaistākie brīži tavā ikdienā?
Vai... tad, kad redzu, ka bērni ir mainījušies, kad mazais ķipars,
kurš, tikko atnācis, knapi varēja kādu vārdu pateikt, tagad runā
smukos teikumos, skaita dzejoļus. Kad bērni nāk ar zīmējumiem,
kad nāk tāpat un grib palīdzēt, kad grib bučas, kad viņi reizēm
atceras, ka bijuši tur un tur. Tad saprotu, ka nekas nav bijis velti, ka
esmu aizvedusi bērnu uz koncertu. Viņam ir prieks, viņš ilgi atceras,
kas un kā tur bijis. Nupat Agnese teikusi bērniem: „Mana mamma
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Ar laivu pa Salacu

cep siera kūkas un pankūkas!” Kad bērni saka: „Mammu, mēs
mācāmies deju un Ziemassvētkos tu nāksi un skatīsies, kā mēs tev
dejosim”. Tās nav kaut kādas lielas lietas.
No kā tev visvairāk bail, esot šeit?
Laikam no tā, ka manus bērnus varētu paņemt prom, ka viņus
varētu adoptēt. Tās ir bailes, kuras bail pat formulēt, bet kuras ir
iekšā. Nesen redzēju sapni, kurā direktors teica, ka ņemšot Pepiņu
pie sevis un es teicu: „Nē, nedošu! Mans! Jums nav tiesību!”
Es pilnīgi cīnījos ar viņu un tajā brīdī sapratu, ka sev to nesaku, bet
zemapziņā tās bailes ir.
Tu nevari ietekmēt savu bērnu adopciju?
Nē, to varētu tikai valsts, ja SOS ciematiem tiktu piešķirts īpašs
statuss. Normāli būtu, ja SOS ciematiņā neievietotu bērnus īslaicīgā
aprūpē. Te ir ģimenes modelis un, ja bērns ir uz ilgu laiku, tad atkal
viņam atņemt mājas ir vardarbīgi. Piemēram, mans Pepiņš te
nokļuva, kad viņam bija pusotrs gads, tagad viņam ir četri.
Tas nozīmē, ka šeit viņš pavadījis dzīves lielāko daļu. Kāpēc viņam
vēlreiz atņemt mammu? Bet ir jau tā, ka ne visām mammām ir
vienādi uzskati un viņām bērnu adopcija neliekas tik traki.
Tu kod kurā pirkstā gribi, visi sāp?
Protams. Katru mīlu citādāk, bet visi ir vienādi mīļi. Tas, ka viņi man
ir svarīgi, pat nav izskaidrojams, kāpēc. Tajā pašā laikā tagad, kad
viņi ir kā brāļi un māsas, viņi viens otru arī atspoguļo un rūpējas
viens par otru. Kaut arī viņi nenāk no vienas bioloģiskās ģimenes,
viņi ir kā ģimene, vecākā māsa palīdz saģērbties mazākajam un tā.
Un tad, kad saka, ka visiem ir mammas deguns, tad ir pavisam labi.
Par jaunāko jau vispār – visi brīnās, kad pasaku, ka viņš nav mans
bioloģiskais bērns. Viens ir bioloģiskais, bet otrs, ka tu esi kopā ar
kādu, tu sāc atspoguļot viņa žestus, mīmiku, smaidu, kustības.
Ar Pepiņu vizuāli ļoti atšķiramies, viņš ir blonds ar zilām acīm. Tas
man vienmēr atgādina to vietu Bībelē, kur Dievs sevi sauc par Abba
Tēvu, ka mēs esam Viņa adoptētie bērni. Tāpēc, kad spoguļojamies
Dievā, kļūstam Viņam līdzīgāki. Nevis bioloģija nosaka to, kas
esam, bet gan, kā klātbūtnē esam. Līdz ar bērniem šie panti
Galatiešu vēstulē, ka esam Dieva adoptēti, kļuvuši ļoti reāli un dzīvi.
Kas tevi dzīvē ir ietekmējis?
Kādā ziņā?
Nozīmīgi ietekmējis, kad kaut kas tevī ir mainījies.
Pirmais, ko iedomājos – kad kļuvu par kristieti. Tas pilnībā mainīja
manu dzīves virzienu. Nevaru pat nosaukt konkrētus gadījumus, bet
tie ir cilvēki, sarunas, atklāsmes, kas liek saprast to, kas esmu, kāds
ir Dievs. Tas ir nepārtraukts process, nevis atsevišķi gadījumi.
Domāju, ka tas, ka biju brālībā (Latvijas Kristīgā Studentu brālība,
aut.), bija ļoti nozīmīgi.
Vēlāk man ļoti lika mainīties arī studijas Austrijā un dzīvošana
kopienā. Kopiena ir labs spogulis, kurā ieraugi sevi mazliet citā
gaismā. Tur jāsadzīvo ar cilvēkiem, patīk tev viņi vai nē, jo nevar
izvairīties. Tas pieslīpē un maina. Iemācies, ka konflikti ir jāatrisina.
Tas bija vesels posms, kas mani izmainīja un mainīja arī sapratni, ko

Bērni

nozīmē dzīvot Dievā, ka Dievs mūs ir radījis, lai mēs būtu
pilnīgi cilvēki. Piemēram, ja man pilnīgai palīdz justies
grāmatu lasīšana un iešana uz kino, tas nav nekas slikts.
Dievs vēlas, ka dzīvojam tā, ka mums tas patīk. Bet nevis
tā, ka es daru lietas tikai tāpēc, ka man patīk, bet... Dievs
nav paredzējis mums kaut kādu garlaicīgu dzīvi, kur
trešdienās jālūdz, ceturtdienās jāapmeklē Bībeles
studiju, bet pilnīga dzīve ir, ka tu dzīvo un dari to, kas tev
dod gandarījumu. Ka tu slēpo, ka tu ej mežā, ja tev patīk,
peldi, ka dari to darbu, kas patīk. Ne vienmēr mums tas
izdodas un diemžēl ne vienmēr ir iespējas to darīt, bet
tas nenozīmē, ka Dievs to negrib. Dievs vēlas, lai esam
kopā ar cilvēkiem. Viņš grib, lai mēs jau tagad baudītu
tajā grēcīgajā iespējā to, ko Viņš mums ir paredzējis
debesīs. Mums nav jāgaida uz to vienīgo mirkli, ka tikai
debesīs varēsim darīt to, ko ļoti gribam. Ja Dievs ir ielicis
impulsu gleznot, tad glezno, ja būt par dārznieku, tad
stādi. Ja Dievs tevi tādu ir radījis un tas dod gandarījumu
tev un citiem, tad ej un dari. Domāju, ka Dievs mūs nav
saštancējis, Viņš mūs radījis dažādus, līdz ar to mums ir
dažādas vēlmes, tās var būt fiziskas, garīgas un tā. Dievs
nav mums paredzējis dievišķas garlaicīgas lietas. Ja
dzīvojam sabalansētu dzīvi, tad nevajadzētu būt tā, ka
kaut ko paciešam sakostiem zobiem, bet vajadzētu būt
priekam par dzīvi. Dievs katrā ir ielicis vēlmi kaut ko darīt
un mums ne tikai būs iespēja to realizēt debesīs, bet
varam to darīt jau tagad. Nu, manī nav vēlmes būt
dārzniecei, tāpēc debesīs nebūšu dārznieks.
Kas tu būsi debesīs?
Kas? Nezinu. Noteikti kaut kas saistīts ar cilvēkiem un
kaut kas radošs. Domāju, ka bērni debesīs nebūs kā
bērni. Man, piemēram, patīk organizēt dzimšanas dienu,
izveidot ielūgumus, nu tā, ka visiem prieks. Man ļoti
daudz ko patīk darīt, kas ir mana laime un nelaime. Patīk
lasīt grāmatas, skatīties filmas, slēpot, patīk kāpt kalnos,
braukt ar dēli, patīk runāt, ceļot. Man patīk radīt, esmu
nevis tas, kurš izdara, bet tas, kuram ir 101 ideja. Man
nav grūti domāt par to, kā iekārtošu māju, ko gatavošu
ēst, kā organizēšu svētkus, tikai problēma tā, ka tas viss
process pašai līdz galam jāpabeidz, kas man ne vienmēr
patīk.
Kā bērni tevi ir ietekmējuši?
Bērni? Viņi liek man visu laiku būt radošai. Visu laiku būt
enerģiskai, visu laiku būt kustībā. Piemēram, mēs
ģimenē nesvinējām Ziemassvētkus, bet tagad ar
bērniem tas ir pilnībā mainījies, ir visādu sīku lietu, visādi
rituāli. Man Ziemassvētki ir iespēja realizēties un darīt to,
kas man patīk. Tās spīdošās acis par to, ka rūķis ir
atnesis konfekti un tur vēl palikušas viņa pēdas. Jādomā
arī, kā sabalansēt to, ko pasaule saprot ar
Ziemassvētkiem un to, kas ir Ziemassvētki. Negribu
bērniem atņemt rūķīšus un salavecīti, bet tajā pašā laikā
gribu izstāstīt, ka tā ir vēsts par Kristu. Bērni man ir
iedevuši daudz prieka un tādu dzirksti dzīvei.
Tev ir kāda jaunā gada apņemšanās?
Oi, es tā ik pa brītiņam kaut ko apņemos, piemēram,
mazāk ēst saldumus (smejas). Nezinu, kāpēc tā ir, bet
tad, kad bērni aiziet gulēt, domāju – kur ir kādi
saldumiņi? Tādas konkrētas jaunā gada apņemšanās
man nav, bet tāda pēdējā apņemšanās, kas nav saistīta
ar gadu miju, ir par dusmām – saprast, kad un par ko
dusmojos un kā tikt ar to galā. Jaunā gada sākšanās jau
neko nenozīmē. Ar bērniem jaunais gads nav tik daudz
saistīts ar to, kas būs nākamajā gadā, bet ir vairāk prieks
par salūtu. Tas ir vakars, kad var ilgāk palikt nomodā,
kad var pieēsties visādus gardumus.
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”Gaišā cerības
zvaigzne”

Baltijas Pastorālā institūta Muzikālo vadītāju skolas koncerts

Muzikālo vadītāju skola ir skola, kas sagatavo kora diriģentus un
ansambļa vadītājus, pielūgsmes vadītājus, mūziķus un dziedātājus,
lai tie veiksmīgāk varētu kalpot draudzēs. Skolas studenti pirmajā
mācību pusgadā kopīgi ir aicināti izstrādāt projektu – koncertu, kurš
tiek realizēts kādā Latvijas draudzē pirmajā Adventa svētdienā.
Šī gada koncerts notika sadarbībā ar Garkalnes jaundibināmo
draudzi, sludinātāju Kasparu Šternu un Mārtiņu Zabarovski. Ar pašu
studentu izveidotām reklāmām uz koncertu tika aicināti tuvākā
apkārtnē dzīvojošie cilvēki. Koncertā klausītāji caur dziesmām,
mūziku un liecībām tikai aicināti vērst skatu uz zvaigzni, kas
izgaismo ceļu pie Jēzus. Tāpat klausītājus priecēja arī bērni no
muzikālās apmācības Nošu kāpnes, kas tapušas Mateja muzikālajai
kalpošanai sadarbojoties ar Muzikālo vadītāju skolu. Liela pateicība
jāsaka arī Berģu mākslas un mūzikas pamatskolai, jo pēc koncerta
visi tika aicināti uz sadraudzības mirkli, kur varēja vēl baudīt
Ziemsvētku sajūtas gan piparkūkās, gan savstarpējās sarunās.
Ilze (viena no koncerta organizatorēm): Koncertā bija jūtamas
tuvojošo Ziemassvētku noskaņas. Tajā piedalījās ne tikai BPI
muzikālo vadītāju skolas studenti, bet arī bērni, tas koncertu padarīja
patiešām ģimenisku. Pasākumu apmeklēja ne tikai jaunizveidotās
Garkalnes draudzes locekļi, bet arī skolas apkārtnē dzīvojošie
cilvēki. Mūsu mērķis bija caur dziesmām un liecībām šiem cilvēkiem
parādīt to mīlestību, prieku un cerību, ko paši esam saņēmuši no
Dieva. Mums bija pārliecība, ka tas izdevās, jo vismaz mēs paši pēc
šī koncerta bijām nevis iztukšoti, bet vēl vairāk piepildīti ar mīlestību,
prieku un cerību, ko dāvāt citiem atkal un atkal.
Elīna: Vislielākais prieks bija par telpā valdošo sirsnīgumu un
vienkāršumu. Sirsnīgi paldies, patiesi smaidi sniedza gandarījumu,
domājams, ne tikai dalībniekiem, bet arī katram klātesošajam.
Visu studentu vārdā vēlētos pateikt paldies gan Berģu Mūzikas un
mākslas pamatskolas vadībai par mājīgajām telpām, gan
garkalniešiem par vienotību kopējā kalpošanā!
Muzikālo vadītāju skola uzņem audzēkņus arī no 2013. gada
janvāra, tāpēc, ja Tev ir interese un vēlme mācīties, lai ar savu
talantu kalpotu Dievam, raksti un piesakies – maris@matejs.lv vai
ruditet@inbox.lv.
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Garīdznieki un vadītāji

Kur Dievs vedīs, tur iešu
Intervija ar BPI klātienes kursa studentu un
Rīgas Mateja draudzes locekli Arti Lejiņu
Pastāsti, lūdzu, par savu ģimeni.
Man ir trīs gadus jaunāks brālis, mamma un
tētis. Ģimene no mammas puses ir liela –
man ir 13 brālēni un māsīcas. Mana
mamma ir audzinātāja bērnudārzā, tētis bija
mežsargs, viņš ir tāds dabas cilvēks, viņam
patīk mežs, patīk gatavot no koka visādas
lietas.
Mans tēvs bieži ir entuziasma pilns. Viņš
spēj aizraut ar savām idejām, piemēram,
noorganizēt ģimenei laivu braucienu pa
upi, tādu notikumiem bagātu piedzīvojumu.
Mamma vispirms vienmēr domā par mumsģimeni. Viņa vienmēr ir tik nesavtīga,
pašaizliedzīga. Pārceļoties no Valmieras uz
Smilteni, viņai bija grūti atrast darbu.
Mammai bija jāstrādā dažādus gadījumu
darbus. Atceros, kā viņa dažādos laika
apstākļos ar autobusu devās uz Smilteni, jo
mēs dzīvojām kādus 5 km ārpus pilsētas.
Tagad es augsti novērtēju to, ka bērnībā
tikām mācīti strādāt. Mums bija lauku
mājas, dārzs, bija jāpalīdz vecākiem ravēt,
nolasīt kolorado vaboles, lasīt ogas,
augļus, darījām visus mazos lauku
darbiņus. Tajā laikā man gan labāk būtu
gribējies iet peldēties vai ko citu, manuprāt,
interesantāku darīt.
Tu esi minējis, ka tev ir bijusi tā laime
piedzimt ģimenē, kurā pazīst Kristu.
Tajā laikā, kad mani vecāki pārcēlās no
Valmieras uz Smilteni, viņi mani atsūtīja pie
vecmammas uz Rīgu. Es pāris dienas
aizgāju līdzi vecmammai uz viņas darbu.
Viņa ir metodiķe bērnudārzā. Man tur ļoti
patika un tad vecāki izdomāja atstāt mani
uz gadu tajā bērnudārzā Rīgā pie
vecmammas.
Vecmamma mani veda uz svētdienas skolu
Rīgas Mateja draudzē. Tā ir mana pirmā
saskarsme ar Dievu. Es gan maz atceros
no tā laika. Atceros to, ka bija jāmācās zelta
panti, tēvreize. Tiku arī vests uz kora
mēģinājumiem Matejā, jo radiniece, kura
mani pieskatīja, dziedāja korī. Es tad tur
sēdēju un zīmēju mēģinājumu laikā.
Vēlāk, aizbraucot jau uz Smilteni, sāku arī
tur iet baznīcā, bet kaut kā tā baznīcā
iešana apsīka, taču apziņa, ka Dievs ir,
manī vienmēr palika. Katru vakaru skaitīju
tēvreizi kā tādu pienākumu, kas jāizdara un
viss.
Kāds tu biji bērnībā?
Atceros, ka pirmsskolas vecumā es biju ļoti
draudzīgs un komunikabls. Kad ar
vecmammu braucām vilcienā, es pie visiem
pasažieriem biju piegājis klāt, iepazinies,
man bija pilnas kabatas ar cepumiem,
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konfektēm. Skolas laikā tas mainījās, jutos
drošs tikai savu draugu kompānijā. Kad
gāju mākslas skolā, mani ielika vecāko
bērnu grupā, kur jaunieši bija emocionāli
vardarbīgi, mani apcēla. Es noslēdzos,
kļuvu tāds uz iekšu vērsts, taču man radās
vairāki ļoti labi draugi, mēs vienmēr
turējāmies kopā, atsevišķi no pārējiem.
Taisījām savus T-kreklus, noslēdzām
vienošanos, ka mēs, atšķirtībā no pārējās
klases, nedzersim un nepīpēsim. Gribējām
būt atšķirīgi.
Pēc pamatskolas beigšanas izdomāju, ka
es gribētu darīt kaut ko saistībā ar mākslu
un datoriem. Iestājos Rīgas Dizaina un
mākslas skolā koka izstrādājumu dizaina
nodaļā. Tas gan nav nekas saistīts ar
datoriem, bet man patika. Taču otrajā
mācību gadā sapratu, ka tas nav man,
zināju, ka tas nav tas, ko es gribētu darīt.
Tajā laikā, vecmammas mudināts, es arī
atsāku iet uz Mateju. Es biju arī iesaistījies
organizācijā ”Papardes zieds”. Vienā brīdī
man pietrūka laika, lai apvienotu šīs abas
lietas, man bija jāizvēlas. Es izvēlējos
Mateju, jo tur es jutos labāk, attiecības un
sarunas tur bija daudz personīgākas un
patiesākas.
Kā iepazini Dievu?
Nebija viena konkrēta lūzuma punkta. Man
tas bija process. Es gribēju piederēt šai
draudzei, sapratu, ka gribu būt šajā
ģimenē. Pamazām iepazinu Dievu, Viņa
mīlestību, sapratu, ka vēlos tajā visā būt
iekšā. 2003. gada pavasarī man bija
kristības.
Kā piederība Mateja draudze ir tevi
veidojusi, ietekmējusi?
Mateja draudze man deva iespēju daudz ko
izmēģināt, esmu vadījis daudz pasākumu,
daudz ir sanācis būt uz skatuves. Matejā
mana pirmā kalpošana bija drāmas grupa,
svētdienās esmu sēdējis pie projektora,
strādājis par dežurantu. Tāda liela
amplitūda.
Man ir bijusi privilēģija redzēt Mateja
draudzes vadītājus vadot, sadarbojoties,
degsmi meklēt un iedziļināties, meklējot
atbildes Dieva vārdā. Redzu, ka viņu
attiecībās ir iedrošināšana, lūgšana,
atbalsts.
Man ir bijusi iespēja darboties ar dažāda
vecuma cilvēkiem- jauniešiem, senioriem,
pusaudžiem un bērniem. Pazīstu dažādas
paaudzes.
Ar kuru paaudzi Tev visdabiskāk
padodas strādāt?
Šķiet, ka vislabāk man padodas darbs ar
bērniem svētdienskolas vecumā. Bet
pašreiz es esmu tajā komandā, kas Mateja
strādā ar pusaudžiem. Mācos saprast

viņus,
komunicēt. Tas
ir sarežģīts, bet
interesants
darbs. Pusaudži
saceļas pret
visu, saceļas arī
draudzē. Ir
grūti, bet
interesanti
redzēt, kā viņi
mainās.
Bravūrīgākie
Artis Lejiņš
puiši 2- 3 gadu
laikā kļūst par
nobriedušiem jauniešiem. Ir privilēģija
redzēt, kā viņi auguši un būt arī tajā
augšanas procesā nedaudz iesaistītam.
Kurā brīdī saprati, ka tu gribi iet tajā
virzienā, kurā BPI tevi izaicina vai aicina
iet?
Esot kopā ar pusaudžiem, sapratu, ka es
gribu dot vairāk, ka man vajag vairāk
zināšanu, prasmju. Man nav problēmu
atrast kontaktu ar pusaudžiem, taču veidot
sarunas, lai viņi aizdomājas par vērtībām,
nākotni, jau ir daudz grūtāk. Gribēju, lai viņi
veidojas par mācekļiem, kas nākotnē
veidos mācekļus. BPI bija pirmā vieta, par
kuru es sapratu, ka tur es to varu iegūt.
Kā izšķīries par BPI?
Pirmajā gadā, kad BPI tika atklāts, es nācu
uz tādiem kā ieskata kursiem. Tajā laikā
mani nobiedēja studiju izmaksas. Pēc tam
es sev uzdevu jautājumu, kas tieši mani
biedē šajā naudas jautājumā? Tas nebija
naudas jautājums, bet neuzticība Dievam.
Ja Dievs aicina, viņš arī gādā. Tad man
nebija argumentu, sapratu, ka man bija
jāstājas BPI. Tad, man liekas, ka pēdējā
brīdī ielēcu jau ”braucošā vilcienā”,
decembra pēdējās nedēļās sūtīju anketas,
zvanīju.
Vai Tev tagad ir vairāk ko dot, esi labāk
ekipēts tam darbam, ko dari draudzē?
BPI nemitīgi tiek runāts par to, kas ir mūsu
mērķi. Tiekam mudināti plānot nākotni, te
mums palīdz domāt mērķtiecīgi. Tas liek
pārvarēt slinkumu, kad ir termiņi, ir jālasa,
jāgatavojas. Ir ritms. Uz nākotni skatoties,
es redzu plašāk. Iespējams, Dievs mani
aicinās vēl tālāk par pusaudžu kalpošana.
Kur Dievs vedīs, tur iešu. Studējot šeit, es
vairāk saprotu pusaudžus, kaut vai to,
kāpēc viņi vēlas izrādīties. Taču jaunas
zināšanas arī sarežģī situāciju, redzu lietas
vairs ne tik melnbalti, redzu daudz vairāk
pelēko toņu.
BPI es esmu ieguvis draugus, viņi ir mani
iedrošina kādās lietās, kurās esmu bijis
sasaistīts. Biju aizspriedumains, tas mani
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kalpināja. Es pavelkos līdzi viņu uzcītībai, kad redzu, kā viņi spēj
pieturēties pie plāna, virzīties uz priekšu. Te ir tāda ģimenes izjūta.
Stāvam viens aiz otra, gan pavelkot uz zoba, gan viens otru motivējot.
Tu mums BPI asociējies ar to, ka paspēji saderināties un
apprecēties šī gada mācību gada laikā. Kāds ir Jūsu iepazīšanās
stāsts?
Matejā esam bijuši vairākos pasākumos kopā. Bērnu nakts pasākumā,
kur abi bijām vadītāji, es pirmo reizi pamanīju Daci. Arī no Bībeles
studijām sākumā nejauši mums sanāca kopā iet mājās. Tad es vienā
brīdī sapratu, ka man patīk ar viņu būt kopā, runāties. Konstatēju, ka
viņa ir tik interesanta un saprot manus dumjos jokus. Pieķēru sevi, ka
gaidu, kad varētu atkal ”netīšām” ar Daci iet kopā mājās. Mēdzu viņu
pavadīt pat pāri Vanšu tiltam, lai gan pats dzīvoju Ķengaragā. Tad
vienā reizē, kad tālumā jau redzēju tuvojamies pēdējo autobusu,
saņēmos un pajautāju, kas tad īsti ar mums notiek? Viņa apmulsa:
”Kas notiek? Autobusu gaidām!” Kad paskaidroju, ko esmu ar to
domājis, viņa nesaprata, kāpēc es kaut ko tādu jautāju tieši pirms
pēdējā autobusa atiešanas. Vienojāmies par to parunāt nākamajā
dienā. Dace toreiz visu nakti nebija gulējusi. Tad nākamajā dienā mēs
oficiāli sākām draudzēties.
Vai tev jau ir bijušas kādas mācību stundas no tavas ”ļoti garās”
laulību dzīves?
Es tagad saprotu, cik es esmu savtīgs. Mācos piekāpties. Mācos
rēķināties ar Daci, ka laiks nav tikai mans, ka tas ir mūsu laiks. Ir
interesantāka dzīve, ir forši nākt mājās un zināt, ka mājās kāds gaida.

Garīdznieku
brālības
aktualitātes
4.decembrī notika Vidzemes reģiona garīdznieku
tikšanās Cēsīs. Tajā piedalījās arī GB priekšsēdētājs E.
Mažis un kolēģijas locekļi māc. I.Hiršs un māc. Ģ.
Ašnevics. Garīdznieki tika iepazīstināti ar tālākizglītības
programmu, kā arī klausījās Mazsalacas draudzes
sludinātāja Valtera Mitāna svētrunu, kuru pēc tam
klātesošie izvērtēja. Šādi sludināšanas minisemināri
ieplānoti katrā reģionā, lai veicinātu sludināšanas
kvalitātes uzlabošanos.
12.decembrī kolēģijas sēdē tika nolemts atjaunot LBDS
sludinātāja statusu Uģim Pallo. Kolēģijas locekļi
uzklausīja sludinātāju Haralda Bartkeviča un Pētera
Tervita atbildes uz ordinācijas jautājumiem un vienbalsīgi
nolēma viņus ordinēt par pilntiesīgiem LBDS mācītājiem.

Interviju sagatavoja Nora Rautmane

LBDS Pateicības vakariņas 2012
28. novembrī Rīgas Pestīšanas Tempļa draudzes telpās pulcējās
vairāki simti cilvēku uz LBDS Pateicības vakariņām un BPI trešo
izlaidumu. Pasākumu ar lūgšanu iesāka BPI atbalstītāja, Rīgas
Mateja draudzes locekle Kristīne Zonne, bet grupa ”Jorspeis”
visa vakara garumā gādāja par muzikālo baudījumu.

kuri sadzird kalpošanas aicinājumu un uzdrīkstas tam paklausīt.

LBDS bīskaps Pēteris Sproģis izteica pateicību par mūža
ieguldījumu mācītājam Gunāram Baumanim. Pacietība un
pieticība, labestība un humora izjūta – tās ir īpašības, kas
raksturo sirmo mācītāju, kurš kalpojis Mazsalacas, Smiltenes,
Valmieras, Jēkabpils, Kuldīgas, Paplakas un Priekules draudzēs.

Kristus, izvēloties 12 apustuļus, aicināja dažādu profesiju un
atšķirīgu raksturu cilvēkus. Tie bija cilvēki, kam aicinājums
maksāja to, kas viņiem bija – ērtu un stabilu dzīvi, laivas, tīklus,
darbu muitā.

Mācītājs Gunārs Baumanis piemin, ka visa dzīves gudrība ir
sirsnīga mīlestība un uzticība Dievam, un gatavība paklausīt, kur
Viņš sūta. Vairāk kā 50 gadu garumā kopā ar mācītāju ir viņa
sieva Dzidra, kura uzticami kalpojusi gan ģimenē, gan draudzēs.
Šajā gadā studijas BPI beidza seši absolventi – Agris Dzelme no
Rīgas Mateja draudzes, Ainārs Ginters no Jelgavas draudzes,
Aivars Gaidžūns no Kauguru draudzes, Andris Jēgermanis, kurš
kalpo Ģipkas draudzē, Edgars Purmalis no Vaiņodes un Paplakas
draudzēm un Mārtiņš Anševics no Liepājas Ciānas draudzes.
Jaunie garīdznieki no bīskapa rokām saņēma BPI diplomu un
simbolisku gana zizli. Absolventus sveica arī Garīdznieku brālības
vadītājs Edgars Mažis un BPI Studiju daļas vadītāja Līva Fokrote.
Vakara noslēgumā uzrunu teica LBDS bīskaps Pēteris Sproģis,
stāstot par Adventa laiku bez meitiņas Bellas. Uzrunas
noslēgumā viņš deva iespēju uzsākt vai turpināt atbalstīt finansiāli
studentus un BPI darbību, bet klātesošos lūgšanā vadīja
mācītājs, bīskapa vietnieks Kaspars Šterns.
Pateicības vakariņu pasākuma programmā bija lasāmi šādi
bīskapa Sproģa vārdi:
”Lai esošās draudzes tiktu vadītas un lai jaunas draudzes varētu
tikt dibinātas, šodien, tāpat kā Kristus laikā, ir nepieciešami vīri,

Tas attiecas ne tikai uz puišiem, kuri tikai nesen pabeiguši vai
gatavojas beigt vidusskolu, tas attiecas arī uz vīriem, kam jau ir
vairāk vai mazāk darba pieredzes, sekmīgi izveidota karjera vai
nostabilizējies bizness.

Arī šodien Kristus aicina!”
Pateicības vakariņu viesi tika aicināti ziedot šādiem mērķiem –
atbalstīt BPI nākamā mācību gada studentus, ziedojot četrām
stipendijām Ls 15 360, kā arī BPI Drafts nometnēm
nepieciešamos Ls 2 000. Tiek plānots arī veidot līdzekļu
uzkrājumu BPI studentu kopmītņu telpu izbūvei.
Pateicamies Dievam par katru ziedotāju, jo ar viņu atbalstu 4
studentu stipendijas un BPI Drafts nometnēm nepieciešamie
līdzekļi ir nodrošināti, kā arī var tikt sākts veidots uzkrājums BPI
studentu kopmītņu izbūvei.
Paldies Dievam un katram atbalstītājam par vakara gaitā
saziedotajiem Ls 3 700 skaidrā naudā un vēl solītajiem Ls 22 090.
LBDS un BPI arī paralēli turpina strādāt pie ārzemju atbalstītāju
piesaistīšanas, lai visi nepieciešamie līdzekļi šo mērķu
īstenošanai tiktu saziedoti.
LBDS un BPI vadība izsaka lielu pateicību saviem uzticīgajiem
atbalstītājiem, kā arī palīgiem, kas atsaucās aicinājumam
piedalīties Pateicības vakariņu organizēšanā.
Vakara gaitā demonstrētos video un uzņemtās fotogrāfijas varat
noskatīties mūsu mājas lapā: www.lbds.lv.
Sagatavoja Dace Lektauere
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Vadi vietā, kur esi
Konferencē bija ļoti labi lektori, kā
arī viss pārdomāts, lai cilvēki labi
justos, noorganizēts augstā
līmenī.

22.-23. novembrī Rīgā notika jau trešā
Global Leadership Summit (GLS)
konference, kas piedāvāja iespēju
visdažādākā līmeņa vadītājiem mācīties no
pasaules izcilākajiem līderiem.

Īpaši uzrunāja Krega Grešela
lekcija, kur viņš stāstīja par
paaudžu vienotību, kas draudzē ir
ļoti nozīmīgi. Vērtīga bija Džima
Kolinsa stāstītais par iešanu uz
mērķi – katru dienu 20 jūdzes –
iet uz mērķi lēnām, bet neatlaidīgi,
neskatīties uz cilvēkiem un
nedomāt par viņu vērtējumu,
bet lūkoties uz Dievu.

GLS kustību aizsāka Vilovkrīkas (Willow
Creek) draudze ASV 1995. gadā, bet
šobrīd videokonferences notiek vairāk
nekā 85 valstīs un 450 pilsētās visā
pasaulē.
GLS mērķis ir palīdzēt garīgi pieaugt
kristīgi domājošiem vadītājiem, bet
draudzēm kļūt efektīvākām un palielināt
bibliska pasaules uzskata ietekmi
sabiedrībā.

Esmu jau pieteicies uz nākošā
gada GLS!

Bils Haibelss, Vilovkrīkas draudzes
mācītājs, uzrunā teica: „Neatkarīgi no jūsu
kultūras, etniskās piederības, mantiskā
stāvokļa, valodas, konfesijas, vecuma vai
nodarbošanās, jums ir sava vieta Dieva
nodomos. Es aicinu jūs ieklausīties Dieva
Garā, lai saklausītu, ko Viņš vēlas, lai jūs
darītu. Jūsu draudzei, organizācijai vai
uzņēmumam ir nepieciešama jūsu aktīva
un radikāla rīcība.
Iedomājieties, kā izskatītos pasaule, ja jūs
un vēl 160 000 līdzīgi domājošu vadītāju no
500 pilsētām un 90 valstīm šo manu
aicinājumu uztvertu nopietni. Tad Dieva
valstība un tās vērtības izplatītos vēl
nepieredzētā apmērā!
Mēs visi kopā spējam pārveidot pasauli un
dot tai arvien jaunu cerību.”
Inguna Vanceviča,
Talsu baptistu draudzes locekle:
Man pēc šajā gadā piedzīvotās slimības,
operācijas un ilgstošas atveseļošanās GLS
bija tieši tas, kas vajadzīgs, lai atkal varētu
atgriezties aktīva, darboties griboša
kristieša dzīvē. Kā grūdiens, lai
sapurinātos! Konferences atmosfēra un
lektoru runātais lika aizdomāties par to, ko
un kā konkrēti es varētu darīt, lai cilvēkiem,
ar kuriem man nākas sastapties,
pārliecinoši un uzskatāmi liecinātu par to,
kādēļ ir vērts izvēlēties un sekot Jēzum.
Īpaši spēcīgi mani uzrunāja mācītāja Bila
Haibelsa piedāvātais ”6x6 plāns”, kas
paredz saplānot turpmākajās sešās
nedēļās sešas prioritātes – tas ir patiešām
labs veids, kā soli pa solim virzīties uz
konkrētu mērķi. Vēl – ja patiešām vēlies, lai
tavai darbībai būtu rezultāti, tev ar savu
ideju jāinficē citi cilvēki. Vērtīga bija Džima
Kolinsa lekcija, kurā viņš salīdzināja divas
dažādas komandas ceļā uz vienu mērķi.
Visvairāk man sirds sāp par mazo grupu
izveidi draudzē. Lai tā augtu, ir jāveido
efektīvas mazās grupas, jo dzīve ir cilvēki
un laiks, ko ar tiem pavadām kopā.
Fantastiska bija arī Džona Ortberga lekcija
par Jēzus paliekošo ietekmi, kas visai
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Dagnija Sakse,
Rīgas Internacionālā draudze:

pasaulei parāda un pierāda, ka tieši Jēzus šīs zemes
dzīve mainīja to, ko domājam gan par vēsturi, gan
izglītības sistēmu, mākslu un ideju par līdzcietību, kā arī
daudzām citām sfērām.
GLS ir iespēja paraudzīties uz sevi un savu draudzi no
malas un padomāt, vai Tu dari visu, kam Dievs Tevi ir
aicinājis!
Zanda Kudiņa, Liepājas Ciānas baptistu draudze:
Iepriekšējā gadā nebija iespēja būt šajā konferencē, tāpēc
biju priecīga to apmeklēt šogad. Šīs divas dienas bija
brīnišķīgas. Katra lekcija bija savādāka, katra ar savu
stāstu un ziņojumu, kas precīzi aizskāra klausītāju. Mani
visvairāk uzrunāja Bila Haibelsa lekcija, kurā viņš stāsta
par savu personīgo pieredzi, dibinot Vilovkrīkas draudzi,
kā veidoja komandu, ar kādiem izaicinājumiem saskārās.
Interesants fakts, ar kuru dalījās arī Haibelss, ka 75 %
sēklu krīt neauglīgā zemē un tikai 25 % auglīgā. Tāpēc
mēs nedrīkstam pagurt sējot labo sēklu pasaulē – 1/4 tas
uzrunās.
Apkalpošana bija teicama – augstākais līmenis. Paldies
viņiem par ieguldīto mīlestības darbiņu! Divu dienu laikā
bija arī vairākas interesantas iepazīšanās. Uzrunāja, ka
patiešām lieli uzņēmumu vadītāji var būt ļoti pazemīgi un
vienkārši – pazemībā vērtējot citus augstāk nekā sevi.
Atgriežoties ikdienas darbos, izveidoju 6x6 stratēģisko
kartīti (6 darbi x 6 nedēļās). Aicināju arī savus kolēģus
rīkoties tāpat. Priekšniekam, kurš pagaidām vēl nav
kristietis, uzdāvinājām GLS lekciju CD, lai var neformālā
gaisotnē tās pastudēt. Ceru, ka labā vārda sēkla trāpīs
auglīgajā zemē un pēc kāda laika varēsim plūkt augļus.
Paldies par doto iespēju šādu konferenci apmeklēt!
Dmitrijs Bortņikovs, Madonas baptistu draudze:
Šajā konferencē no Madonas draudzes bijām 11 cilvēku
komanda, kurā bija cilvēki no dažādām draudzes
aktivitātēm.

GLS manā dzīvē izraisīja tādu
pamatīgu pozitīvu zemestrīci,
tādu, pēc kuras vairs nav kur
noslēpties un izmaiņas ir
neizbēgamas. Man joprojām ir
pārdomu, izvērtējumu un lēmumu
pieņemšanas laiks, jo divās
dienās tik daudz koncentrētas
informācijas nespēju apstrādāt.
Tā kā šobrīd esmu mājsaimniece
un mācu savus bērnus mājās,
tad lielākoties GLS ir ietekmējis
jautājumus tieši šajā manas dzīves
jomā. Piemēram, izveidoju 6x6
kartiņu bērnu apmācības
jautājumā un mūsu ikdienas
plānošanā.
Visspēcīgākā atziņa bija, ka esmu
izcila viduvējība, jo man piemīt
hroniska nenoteiktība. Tā kā mani
šādas atziņas vairs nespēj iedzīt
depresijā, tad mani tas izaicināja
mainīties un uzdrīkstēties pieņemt
lēmumus, par kuriem iepriekš
šaubījos un nedarīju neko vai pat
neuzdrošinājos domāt.
Un pēdējais – ja es elpoju, man
nav nekāda attaisnojuma, lai
nekalpotu Dievam – ļaut Tēvam
sevi lietot tajā jomā vai veidā,
kādā Viņam tas ir nepieciešams.
Un cik bieži un daudz es
apbrīnoju savu Kungu Jēzu par to,
kas Viņš ir, ko ir paveicis un vēl
joprojām veic šajā pasaulē ar savu
ietekmi.
Vēl joprojām esmu pārdomu un
lēmumu pieņemšanas posmā,
viss vēl procesā!
Sagatavoja Dace Lektauere
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2012. gadā ordinēto garīdznieku
aktualitātes kalpošanā
Šajā gadā Latvijā dažādās draudzēs ordinēti trīs mācītāji un viens
sludinātājs. “Baptistu Vēstnesis” jautāja garīdzniekiem, kā viņiem
klājies šajā gadā. Par to, ko Dievs viņu un draudzes dzīvē darījis,
par nākotnes iecerēm un aizlūgšanu vajadzībām stāsta Pitraga
draudzes sludinātājs Nauris Graudiņš, Ainažu draudzes mācītājs
Raimonds Locs, Valmieras draudzes mācītājs Lauris Tartars un
Rīgas Āgenskalna draudzes mācītājs Jānis Balodis.
Lauris Tartars, Valmieras draudzes mācītājs:
Šis man un manai ģimenei ir bijis otrais gads
Valmierā. Esmu labāk šeit iejuties, kā arī labāk
izjūtu, kas notiek draudzē. Augustā bija manas
ordinācijas dievkalpojums.

Mācītājs Lauris Tartars

Tāpat arī aizvadītajā gadā nosvinējām Valmieru
baptistu draudzes 100 gadu jubileju. Šajā
gadā ir bijušas vairākas kristības. Kopā derību
slēdza 11 cilvēki, kas ir stiprinājums gan
draudzei un gan man personīgi. Pozitīvi ir tas,
ka draudze pēdējā gadā ir augusi.

Ļoti iepriecina Svētdienas skolas komandas un tās vadītājas Daces
Klintsones darbs. Dievs ir devis atvērtas durvis papildus kalpot
Dikļu (20 km attālumā no Valmieras) bērnudārzā divas reizes
mēnesī. Ja Dievs vēlēs no janvāra regulāri varēsim strādāt arī ar
skolēniem Dikļu skolā.
Tāpat arī organizējām pasākumus bērniem projekta „Samaritans’s
Purse” ietvaros ne tikai Valmierā, bet arī tās apkaimē – mazajos
ciematiņos.
Esam vairākas reizes izgājuši ielu evaņģelizācijā. Arī turpmāk esam
paredzējuši strādāt šajā virzienā.
Ļoti labs palīgs man ir Artūrs Līmanis īpaši jauniešu darbā, kur ir
izveidota stipra un uzticama jauniešu vadītāju komanda, kura
organizēja un vadīja vairākas jauniešu nometnes, kā arī ir uzsākusi
darbu ar draudzes pusaudžiem.
Esam vērojuši kā uzplaukst arī slavēšanas kalpošana draudzē –
Dievs šajā gadā mūs ir svētījis ar svaidītu slavēšanas vadītāju Maiju
Rozenštoku, kā arī ar jauniem slavētājiem un mūziķiem. Nemazāk
esmu pateicīgs par draudzes locekļu atsaucību un finansiālu
atbalstu mūzikas instrumentu iegādē.
Vēlos pieminēt arī to, ka draudzē bija noorganizēti pāris labu
semināru par vadību, kā arī īpašs šis gads bija ar to, ka draudzē
bija četras laulības.
Nākamajā gadā ir iecere sākt attīstīt mazo grupiņu darbu. Tā ir arī
viena no mūsu aizlūgšanu vajadzībām.
Lūdzam arī pievienoties mūsu ticībai un lūgšanām par draudzes
namu.
Jānis Balodis, Rīgas Āgenskalna draudzes mācītājs:

Mācītājs Jānis Balodis

Svarīgais kas noticis manā dzīvē šajā laikā
ir 2012.gada 9.decembris – mana
ordinācija par LBDS mācītāju. Es ļoti
priecājos par to, ka tas ir noticis. Līdz
ordinācijai par mācītāju bija jānoiet garš
ceļš, kas bija sācies no brīža, kad vienā no
1992. gada vasaras svētdienām, Marka ev.
luteriskajā draudzē pirmo reizi bija jāuzkāpj
kancelē un jāvada draudze lūgšanā, kur arī
šo aicinājumu piedzīvoju. Līdz šim brīdim,
kad tevi ievada šajā darbā ar roku

uzlikšanu Edgars Mažis, Edgars Godiņš un Ilmārs Hiršs, ir pagājuši
20 gadi. Visintensīvākais un grūtākais ir bijis laiks no 2009. gada
rudens, bet esmu pateicīgs Dievam, kad ir sasniegts viens no
mērķiem un varu uzsākt jaunu darba skrējienu, bet nu jau ar citu
atbildību.
Mums vienmēr būs daudz vajadzību, kuras nesīsim Dieva priekšā,
bet mana lūgšana ir par manu ģimeni – manu sievu Daci un mūsu
dēla Emīla Jāzepa (2 gadi) veselību par kuru, mums kopā ar Daci,
ir jācīnās. Par to arī lūdziet, lai mums pietiek tam spēka, ticības un
paļāvības uz Dievu un gudrība no Dieva.
Raimonds Locs, Ainažu baptistu draudzes mācītājs:
Aizvadītais gads ir bijis Dieva
svētībām bagāts domājot gan
par kalpošanu Ainažu baptistu
draudzē, gan ģimenes dzīvē.
Šajā vasarā mūsu draudze
sadarbībā ar draugiem no ASV,
mācītāja Roberta Ringa vadībā
un ar Latvijas Baptistu
savienības atbalstu, Ainažu un
apkārtnes bērniem organizēja
vasaras Bībeles skolu, kurā
dalību ņēma ap 70 bērniem. Šī
skaistā pasākuma
dalībniekiem bija iespēja
Mācītājs Raimonds Locs ar sievu Agritu
Rundālē
iepazīties ar Bībeles
patiesībām. Kādi no
dalībniekiem, kuri pirmo reizi apmeklēja šo pasākumu, šobrīd
turpina apgūt Dieva Vārda patiesības Ainažu baptistu
svētdienskolā. Īpašs prieks par manu jaunāko brāli, kurš, šajā
skolā palīdzot ar praktisku kalpošanu, atvēra savu sirdi Jēzum
Kristum un šobrīd aktīvi darbojas Jelgavas baptistu draudzes
jauniešos un kā arī ir izteicis vēlēšanos kristīties.
Mūsu draudze sadarbībā ar Dr. Deivisu no ASV organizēja iespēju
Ainažu iedzīvotājiem, kam bija akūta nepieciešamība, salabot
zobus. Tā bija īpaša Dieva dāvana ainažniekiem, jo zobārsta
apmeklētāji par velti varēja atbrīvoties no sāpošiem zobiem vai
salobot akūti bojātos. Taču pats svarīgākais šajā pasākumā bija
liecība, kā Dievs lieto savus ļaudis, praktiski palīdzot viens otram,
un ka Dievs arī šodien ir reāls un darbojas caur saviem ļaudīm.
Šajā vasarā, sadarbojoties ar BEVILOUK baptistu draudzi no ASV
un īpaši ar Annas Filas (Anna Phill) finansiālo atbalstu, tika uzsākti
dievkalpojumu zāles remonta darbi, kurus noslēdzām ar svinīgu
jaunās telpas atvēršanas svētku dievkalpojumu otrajā Adventā,
kurā muzicēja Rīgas Mateja baptistu draudzes pielūgsmes un
slavēšanas grupas dalībnieki Līgas Lagzdiņas vadībā. Pasākuma
dalībnieki priecājās gan par jauno skaisto, gaišo un silto telpu, gan
par jūtamo Kristus klātbūtni.
Domājot par nākotnes plāniem, vēlos teikt, ka viss ir Dieva pārziņā.
Ja Dievs vēlēsies, Viņš pievienos jaunus ļaudis Ainažu baptistu
draudzei, paplašinās kalpošanas iespējas, izredzēs ļaudis
kalpošanai u.c.
Vēl varētu daudz stāstīt, taču man šķiet, ka ir svarīgi atcerēties ne
tikai kādus notikumus vai nospraust jaunus plānus un ieceres
draudzes, sabiedrības vai privātajā dzīvē, bet atcerēties, ka Dievs ir
Tas, kurš mums dzīvē dāvā dažādas iespējas, lai mēs, tās lietojot,
pasludinātu Evaņģēliju, un ka Viņam pienākas gods, slava un
pateicība par to mīlestību, ko saņemam no Viņa.
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Garīdznieki un vadītāji

Nauris Graudiņš, Pitraga draudzes sludinātājs:
Šis gads ir bijis grūts mūsu ģimenei, jo man bija klātienes studijas
Baltijas Pastorālajā Institūtā un sievai nācās uzņemties dubultu
slodzi gan audzinot
mūsu 3 gadus veco
meitiņu, gan rūpējoties
par ikdienu.
Šajā laikā mēs esam
piedzīvojuši, kā Dievs
mūs vada cauri
grūtībām un dāvā savu
žēlastību.
Neraugoties uz
sākotnējām bažām,
kā mūsu ģimene spēs
dzīvot atsevišķi mācību
Sludinātājs Nauris Graudiņš ar ģimeni
laikā, kā tas ietekmēs
attiecības, Dievs mērķtiecīgi darīja savu darbu pretēji gaidītajam –
Viņš atjaunoja un izlīdzināja mūsu laulības un ģimenisko attiecību
ierūsējušās plaisas.
Mēs esam gatavi uzticēties Dievam un turpināt sekot Viņa
aicinājumam.

Mūsu redzējums ir, ka katrā Kurzemes pilsētā un ciemā ir vadītājs,
kurš kopā ar savu ģimeni dzīvo Jēzum Kristum un ietekmē
apkārtējos, iepazīstinot viņus ar Kristu. Vadītājs, kurš palīdz
kristiešiem augt Kristū un sadarbojas ar citu ciemu un pilsētu
kristiešiem un draudzēm, lai kopā aizsniegtu cilvēkus Kristum.
Šobrīd es redzu, kā Dievs lieto mani darbā ar vadītājiem,
lai piepildītu šo redzējumu. Pitragā, Uguņos, Talsos un Nevejā es
šobrīd mērķtiecīgi gatavoju vietējos vadītājus, kas būs gatavi
apmācīt Kristus mācekļus vietās, kur viņi dzīvo. Šogad Latvijas
Baptistu draudžu savienība man ir uzticējusi jaunu draudžu
dibināšanas koordinēšanu Kurzemes ziemeļu daļā.
Lūdzot Dievu un vērojot, kas notiek Kurzemē, par savām
prioritātēm 2013. gadā es esmu izvirzījis:
1) atbalstīt esošos vadītājus un sagatavot jaunus vadītājus vietās,
kur viņi dzīvo. Viņi spēs vislabāk aizsniegt citus cilvēkus un darīt
tos par Kristus mācekļiem savā apkārtnē;
2) palīdzēt sadarboties draudzēm Pitragā, Dundagā, Talsos un
Ģipkā, lai kopīgi aizsniegtu cilvēkus Kristum pārējā
Ziemeļkurzemes daļā, veidojot tur draudzes – kristiešu grupas.
Es ticu, ka ar jaunu draudžu dibināšanas palīdzību ne tikai tiks
pasludināta Labā Vēsts, bet arī nozīmīgi stiprinātas esošās
draudzes.

Jauno māmiņu kalpošana
Pirms nepilniem diviem gadiem Ventspils baptistu draudzē aizsākās jauno
māmiņu vakari. Šajos vakaros mūs priecēja viesi, baudījām sadraudzību un
darbojāmies radoši. Tad nu 2011. gada vasarā mums piedāvāja iespēju
piedalīties nometnē bērniem ar īpašām vajadzībām Pelčos. Mēs to
nosaucām par akciju ”Māmiņa – māmiņai”. Sanācām kopā un gatavojām
piespraudes- auduma puķes, ko uzdāvināt māmiņām no Ventspils baptistu
draudzes. Tā nu pirmo reizi devāmies uz nometni – iepazināmies, kopā
darinājām puķes un dāvinājām pašu gatavotās piespraudes. Tā tas iesākās...
Turpinājums bija jau šajā vasarā, kad atkal
pieņēmām aicinājumu doties uz Pelčiem, lai
nu jau tuvāk iepazītu bērnu ar īpašām
vajadzībām māmiņas un kopā pavadītu laiku.
Arī šoreiz mājās gatavojām nelielas
dāvaniņas, lai iepriecinātu un dāvātu
mīlestību. Pelčos kopā gatavojām kūku,
darbojāmies radoši, liecinājām par Dievu un
tā nozīmīgumu mūsu dzīvēs. Stāstījām par
to, kā iepazinām Kristu un kā Viņš ir kārtojis
mūsu dzīves. Šajā reizē kopā pavadījām
laiku sarunās, iepazinām viena otru tuvāk.
Stāstījām par saviem māmiņu vakariem, par
ko īpašu interesi izrādīja 4 mammas –
Sandra, Santa, Ina un Sanita no Aizputes.
Cik brīnišķīgi, ka Dievs arī viņām sirdī lika
Sandra Priedola
vēlmi organizēt māmiņu vakarus savā
draudzē! Tad radās ideja, ka mēs no Ventspils varētu aizbraukt ciemos uz
Aizputi uz kopīgu māmiņu vakaru.
Paldies Dievam, ka iecere realizējās 27. oktobrī , kad devāmies uz Aizputi,
kur “Aizputes samarieša” telpās pavadījām brīnišķīgu dienu! Šajā reizē jau
vairāk stāstījām un liecinājām par to, cik Dievs ir reāls, patiess un mīlošs.
Kopīgi gatavojām suši un klausījāmies Sandras stāstā par izdoto gramatu
”Bērna pieskāriens”, gatavojām svečturīšus, eņģelīšus un vienkārši baudījām
sadraudzību.
12 baptistu vēstnesis

Mēs sakām lielu paldies Dievam par šīm iespējām,
par piedzīvoto, par to, ka Viņš dāvā jaunus draugus,
par to, ka Viņš mūs lieto.
Tagad mēs gaidām mūsu mīļās Aizputes māmiņas
ciemos pie mums Ventspilī!
Lūdziet pār šīm māmiņām, lai Dievs dara brīnumus
viņu dzīvēs!
Sagatavoja Lāsma Ašme,
Ventspils baptistu draudze
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janvāris

1

Jaungada diena. Dievs, šajā dienā, uzsākot jaunu
gadu, es no jauna sevi atdodu tam darbam, kuru Tu
man esi uzticējis, ceļot Savu draudzi pasaulē. Es no
jauna esmu pārsteigts par to, ka Tu iesaisti mani šajā
darbā, kas spēj izmainīt pasauli. Tāpēc šodien es ar
prieku dodu Tev savu MĪLESTĪBU, SIRDI, ENERĢIJU,
TALANTUS, SPĒKU, RADOŠĀS SPĒJAS, UZTICĪBU,
RESURSUS un PATEICĪBU. Es atdodu sevi visu tai
lomai, ko Tu man esi ierādījis Savas draudzes celšanā,
lai tā varētu uzplaukt šajā pasaulē. Šodien es atdodu
visu. Es atdodu vislabāko. Tu to esi pelnījis. Tava
draudze to ir pelnījusi. Tā ir cerība šai pasaulei.

2

Pateiksimies un lūgsim par Ainažu draudzi. Lūgsim par
mācītāju Raimondu Locu un viņa ģimeni. Lūgsim, lai
Dievs dod jaunus cilvēkus un līdzekļus, lai aizsniegtu
tālākos Vidzemes nostūrus ar Evaņģēlija vēsti.

3

Pateiksimies un lūgsim par Garīdznieku brālību.
Lūgsim, lai Dievs svētī draudzes garīgos kalpotājus –
mācītājus, sludinātājus, diakonus, kapelānus.
Lūgsim, lai ikdienas steigā katrs atrod laiku kopīgai
atpūtai ar savu ģimeni. Lūgsim par pensionētajiem
garīdzniekiem un garīdznieku atraitnēm, īpaši par
tiem, kas cieš slimību dēļ.

4

Lūgsim par Aizputes draudzi. Lūgsim par mācītāju
Jāni Balodi un viņa ģimeni. Lūgsim par draudzes
darba nozaru stiprināšanu un paplašināšanu.
Lūgsim, lai Dievs atver durvis pasludināt vēsti par
Jēzu Aizputes apkārtnē.

5

Lūgsim par Eiropas Baptistu federācijas Jaunatnes
un bērnu komiteju. Lūgsim par tās vadītājiem un
darbiniekiem. Lūgsim par paļāvību Svētā Gara
vadībai, gatavojot nākotnes plānus. Lūgsim par EBF
prezidentu Hansu Guderianu, viņa veselību.

6

Zvaigznes diena. Lūgsim, lai Dievs mūs katru vada
pie Jēzus, Kurš ir Pasaules Gaisma. Pateiksimies
par tiem, kuri svētku laikā ienāca mūsu dievnamos
un dzirdēja Evaņģēliju. Lūgsim, lai viņu sirdis ir
auglīga augsne Dieva Vārda sēklai.

7

Lūgsim par Sieviešu kalpošanas apvienību un tās
vadītāju Elitu Lapiņu. Pateiksimies par sieviešu
mīlestības pilno kalpošanu mūsu draudzēs. Lūgsim,
lai Dievs svētī šī gada ieceru īstenošanos. Lūgsim,
lai Dievs izredz un aicina jaunu SKA vadītāju.

8

Lūgsim par Aizvīķu draudzi. Lūgsim par draudzes
locekļu veselību un par draudzes jauno paaudzi.
Lūgsim, lai Dievs izredz draudzei garīdznieku.

9

Lūgsim, lai mēs spētu dzīvot kā “svešinieki” un
“ienācēji”, kuru identitāte nav no šīs pasaules, bet no
Dieva valstības. Lūgsim, lai mēs, Gara stiprināti, šeit
un tagad dzīvotu misionāli savās ikdienas gaitās
(skat. rakstu “Kas ir “misionāls?”” 2. lpp.).

10

Lūgsim par LBDS vadību – bīskapu Pēteri Sproģi un
viņa ģimeni; par izpilddirektori Žannu Drūnesi, par
bīskapa vietniekiem – Pēteri Eisānu, Kasparu Šternu
un par bīskapa pilnvaroto pārstāvi krievu draudzēs
Viktoru Abramovu un viņu ģimenēm. Lūgsim arī par
citiem LBDS un mūsu draudžu vadītājiem un
darbiniekiem. Lūgsim Dieva vadību, spēku un
gudrību katram no mums.

11

Lūgsim aizsardzību un Svētā Gara gudrību Evaņģēlija
sludināšanai Bagdādes baptistu draudzei Irākā.

12

Lūgsim par Svētdienskolu apvienību. Lūgsim, lai
katrs svētdienskolotājs paliktu Jēzus tuvumā un
saklausītu Viņa norādījumus. Lūgsim par šodien
notiekošo SA gadskārtējo pārskata konferenci.
Konferencē notiks SA Padomes un SA vadītājas
Esteres Rozes apstiprināšana.
Svētdienskolu apvienība
Plkst. 11:00 LBDS SA gadskārtējā pārskata
konference Rīgas Āgenskalna draudzes dievnamā.

13

Svinēsim un priecāsimies par Dieva darbu mūsu,
draudzes un apkārtnes cilvēku dzīvēs.
Pateiksimies par tiem, kas nesen nākuši pie
ticības Kristum, un par tiem, kuri vēl ir ceļā.

14

Pateiksimies Dievam par Baltijas Pastorālo institūtu.
Pateiksimies par 2013. gada iesaukuma studentiem.
Pateiksimies Dievam par Viņa uzticamību BPI
darbinieku, studentu un absolventu dzīvēs. Lūgsim,
lai Viņš veido katra topošā vadītāja raksturu un
palīdz apgūt zināšanas un prasmes.
B a l t i j a s P a s t o r ā l a is i n s t i t ū t s
Plkst. 10:00 Jaunā studiju gada sākums

15

Lūgsim par draudzēm, kurās nav pastāvīga mācītāja.
Lūgsim par Aizvīķu, Alūksnes, Auces, Dobeles,
Jelgavas, Kuldīgas, Limbažu, Rucavas, Skrīveru,
Skrundas, Uguņciema, Valdemārpils-Ārlavas
draudzēm un tiem, kas tajās kalpo.

16

Lūgsim par Alūksnes draudzi, tās vadītājiem un
locekļiem. Lūgsim, lai Dievs uzrunā garīdznieku, kurš
gribētu kalpot draudzē. Lūgsim, lai Dievs aicina
cilvēkus atsaukties draudzes kalpošanās. Lūgsim,
lai cilvēki arvien stiprāk iepazītu Kristu. Pateiksimies
Dievam par visiem, kuri kalpo un ir kalpojuši
draudzē.

17

Runāsim ar Dievu par to, kā Viņš vēlas, lai mēs augtu
savā raksturā – Kristus līdzībā. Pateiksimies Kristum
par Viņa žēlastību pret mums neveiksmju un kļūdu
brīžos. Pateiksimies Garam par Viņa neatlaidīgo darbu
pie mūsu rakstura.

18

Lūgsim par draudžu dibināšanas darbu un tā vadītāju
Kasparu Šternu un viņa ģimeni. Pateiksimies Dievam
par jauno draudžu vadītāju aizrautību un neatlaidību.
Lūgsim par jaunu draudžu dibināšanas apmācību M4,
lai tā dod stiprinājumu un izaicinājumu komandām.
Jaunu draudžu dibināšana
18.-19. janvāris. Draudžu dibināšanas apmācība M4

19

Lūgsim par vajātiem kristiešiem pasaulē. Lai Dievs
viņus stiprina ar ticības drosmi, izturību un īpašu Savas
klātbūtnes apliecinājumu.

20

1991. gada barikāžu aizstāvju diena. Lūgsim par
Latviju, lūgsim, lai mēs katrs ar labajiem darbiem
parādītu savu mīlestību un cieņu pret mūsu valsti,
valdību un tautu.
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21

Lūgsim par Auces draudzi. Lūgsim, lai Dievs dod
draudzei pastāvīgu garīdznieku. Lūgsim, lai svētīta
ikviena kalpošana draudzē un ārpus tās.

22

Pateiksimies Dievam, kurš mūs ir izglābis no tumsas
valstības un ievedis Sava mīļotā Dēla valstībā.
Pateiksimies Viņam par to, ka esam glābti no
žēlastības, nevis savu labo darbu dēļ. Slavēsim Jēzu
Kristu, pilnīgo upuri par mūsu grēkiem, mūsu vienīgo
Glābēju un Kungu.

23
24

25

Lūgsim par bāreņiem, kas mīt bērnunamos, lūgsim
par audžuģimenēm, lai Dievs dod mīlestību un
gudrību pārvarēt grūtības. Lūgsim par bērnu
evaņģelizāciju Latvijā, lai Dievs dod mīlošas sirdis
ieraudzīt tos, kam nepieciešama palīdzība.
Lūgsim par Jēzus Kristus atkalnākšanas Balvu
draudzi. Lūgsim par mācītāju Mihailu Voronovu un
viņa ģimeni. Lūgsim par iespēju mācītājām strādāt
tuvāk draudzei, par draudzes telpas remonta
pabeigšanu un par jauniem cilvēkiem. Pateiksimies
Tam Kungam par žēlastību un palīdzību.
Lūgsim par Lielbritānijas Baptistu draudžu savienību.
Tajā apvienojušās 2007 draudzes ar 132 703 locekļiem.

26

M u z i k ā l ās k a l p o š a n a s a p v i e n ī b a
Vidzemes un Zemgales muzikālo vadītāju tikšanās
Rīgā.

27

Lūgsim, lai Gars palīdz mums izdzīvot šodien lasīto
vai draudzē dzirdēto Dieva Vārdu: kā mēs varam
iemiesot Patiesību šajā pasaulē?

28

Lūgsim par Bauskas draudzi. Lūgsim par sludinātāju
Jāni Čakšu un viņa ģimeni. Lūgsim, lai Dievs garīgi
atspirdzina Bauskas draudzi un piepilda ar mīlestību,
sekojot Viņa aicinājumam.

29

Lūgsim par Kristīgās vadības koledžu. Lūgsim par
koledžas darbiniekiem, studentiem. Lai Dievs vada un
dod Savu redzējumu otrajā mācību pusgadā

30

Lūgsim par Eiropas Baptistu Sieviešu apvienības
vadītāju Līviju Godiņu un komitejas (2008-2013) darba
tikšanos šajās dienās Latvijā, lai organizētu 5 gadu
Eiropas konferenci 2013. gada maijā/jūnijā Vācijā,
Hanoverē. Lūgsim, lai Dievs dod sirds gudrību,
plānojot konferenci, un lai Viņš aicina un izredz
nākamo vadītāju un komitejas locekļus.

31

Izvērtēsim sevi: “Kungs, kur šajā nedēļā un mēnesī es
esmu sadarbojies ar Tevi un ļāvies Tava Gara vadībai,
un kur es esmu pretojies Tev?” Pateiksimies Dievam
par Viņa vadību un klātbūtni mūsu gaitās šajā mēnesī.

LBDS Svētdienskolu apvienības (SA)
Gadskārtējā pārskata konference
2013. gada 12. janvārī 11:00-16:00
Āgenskalna baptistu dievnamā Rīgā, Mārupes ielā 14.
”Kādu KATRS dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet..., lai visās lietās
Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu.” (1.Pēt. 4:10-11)
Konferencē aicināts piedalīties KATRS LBDS draudžu
svētdienskolotājs un bērnu kalpošanas darbinieks.
Konferences programmā –

Lūgsim par Muzikālās kalpošanas apvienību.
Pateiksimies par tās vadītāju Māri Dravnieku un
lūgsim par viņa ģimeni. Aizlūgsim par tiem, kas
mūsu draudzēs kalpo ar mūziku – diriģentiem un
mūziķiem. Pateiksimies par viņu nesavtīgo
kalpošanu un lūgsim pēc vēl kādām iespējām
uzrunāt cilvēkus ar mūzikas palīdzību.

SVE I CA M JU B I LEJĀ !

KATRA ATBILDĪBA
Kopīgi aktualizēsim LBDS SA vīziju, mērķus un uzdevumus.
Atskatīsimies uz iepriekšējā gadā paveikto, kā arī apstiprināsim
galvenos virzienus SA nākotnes redzējumā. Apstiprināsim jauno
SA Nolikumu un svētīsim darbam SA padomi un jaunievēlēto SA
vadītāju Esteri Rozi.

1. janvārī Ķemeru draudzes mācītājam Ivanam Rošioram aprit 60 gadi.

KATRA BALSS
Īpašs laiks sadraudzībā un vienotā Dieva slavēšanā, ieskandinot
2013. gada 1. maija bērnu un jauniešu Dziesmu dienas 15 gadu
jubilejas koncerta repertuāru.

Bībeles lasīšanas
plāns JanvāriM

KATRA SIRDS
Atvērsim savas sirdis Dieva Vārdam, mūzikai, aizlūgšanām
un liecībām. Atjaunosim savu solījumu kalpot bērniem ar Kristus
vēsti un darīt to Dieva žēlastībā un Viņa godam.
Konferencē viesosies un dalībniekus uzrunās LBDS bīskapa
vietnieks Pēteris Eisāns un Ogres trīsvienības baptistu draudzes
sludinātājs Dainis Pandars.
Dalības maksa, piesakoties līdz 2013. g. 5. janvārim, 2 Ls,
pēc 5. janvāra 3Ls.
Maksa par Nošu komplektu – 1 Ls.
Pieteikšanās – aizpildot elektronisko pieteikšanās anketu
http://svetdienskola.jimdo.com vai zvanot 26091697 vai 29759709,
vai rakstot sa@lbds.lv
Svētdienskolu apvienības padome
14 baptistu vēstnesis

SVE I CA M !
9. decembrī sludinātājs Jānis Balodis ordinēts par mācītāju
Rīgas Āgenskalna draudzē

Svētīgu jauno gadu, lasot Bībeli! Šis Bībeles lasīšanas plāns mums ir
izaicinājums - izlasīt šinī gadā visu Bībeli! Varbūt kādi ir iegādājušies
jauno Bībeles tulkojumu un ir jauns lasītprieks! Lai mums izdodas!
Materiāls no http://www.bible-reading.com/bible-plan.html)

1. - 6.
janvāris

Romiešiem 1 – 2; Jozuas 1 – 5; Psalmi 1. – 2;
Ījaba 1 – 2; Jesaja 1 – 6; Mateja ev. 1 – 2

7. - 13.
janvāris

1. Mozus 1 – 7; Jozuas 6 – 10; Psalmi 3 – 5;
Ījaba 3 – 4; Jesaja 7 – 11; Mateja ev. 3 – 4;
Romiešiem 1 – 4

14. - 20.
janvāris

1. Mozus 8 – 11; Jozuas 11 – 15; Psalmi 6 – 8;
Ījaba 5 – 8; Jesaja 12 – 17; Mateja ev. 5 – 7;
Romiešiem 5 – 6

21. - 27.
janvāris

1. Mozus 12 – 15; Jozuas 16 – 20; Psalmi 9 – 11;
Ījaba 7 – 8; Jesaja 18 – 22; Mateja ev. 8 – 10;
Romiešiem 7 – 8

28. - 31.
janvāris

1. Mozus 16 – 19; Jozuas 21 – 24;
Psalmi 12 – 14; Ījaba 9 – 10

Iededz egli kopā ar prezidentu
6. decembrī Valsts prezidents Andris Bērziņš iededza Ziemassvētku egli Rātslaukumā, pasākumā tradicionāli kopā aicinot stiprās un
radošās ģimenes no visas Latvijas, kuras šajā gadā pelna īpašu sabiedrības cieņu un uzmanību. Starp 18 izvēlētajām ģimenēm šoreiz
pie prezidenta devās arī mācītājs Laimnesis Pauliņš ar ģimeni no Ventspils un Mežgalciema draudzes sludinātājs Aivars Vadonis ar
ģimeni. Pateicamies Dievam par šīm ģimenēm, kas savās dzīvēs īsteno Jēzus teikto – jūs esat zemes sāls, jūs esat pasaules gaisma.
(Mateja ev. 5:13-14)

Valsts prezidents Andris Bērziņš ar kundzi un
mācītājs Laimnesis Pauliņš ar ģimeni

Valsts prezidents Andris Bērziņš ar kundzi un
sludinātājs Aivars Vadonis ar ģimeni

Informācija draudžu vadībai
LBDS ir jāapkopo ziņas no draudzēm par 2012. gadu un tās
jāiesniedz LR Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta
Sabiedrisko attiecību un reliģisko lietu nodaļai līdz 2013. gada
1. martam, lūdzam ziņas par 2012.gadu iesniegt janvāra mēneša
laikā, taču ne vēlāk kā līdz 2013. gada 8. februārim.
Draudžu informācija ir jāiesniedz anketu veidā un jāieraksta
atbilstošā veidlapā. Anketas forma ‘’Draudžu ziņas par 2012. gadu’’
tiks nosūtīta pa pastu ar Baptistu Vēstneša janvāra numuru un ir
pieejama elektroniski www.lbds.lv. Anketu lūdzam aizpildīt
saprotami un parakstītu nosūtīt pa pastu uz adresi: LBDS,
Lāčplēša iela 37, Rīga un arī elektroniski uz LBDS kancelejas
e-pastu: kanceleja@lbds.lv.

Lūdzam iesniegt ziņas laicīgi, jo jārēķinās, ka anketas vēl ir jāizskata
un vajadzīgie dati jāapkopo, kā arī, ja būs kādas neskaidrības, tās
varētu tikt precizētas, sazinoties ar draudzi.
No iesniegtās informācijas veidosim arī draudžu informācijas
kalendāru, kurā būs uzrādīta draudžu un garīdznieku
kontaktinformācija, kā arī LBDS nozaru dati.
Lūdzam arī aizpildīt sadaļu ”Draudzes plānotie notikumi 2013. gada
garumā”, lai varētu veidot kopīgo notikumu kalendāru, kur plānotie
notikumi tiks izvietoti LBDS mājas lapā un publicēti BV notikumu un
aizlūgšanu kalendārā. Jo laicīgāk saņemsim datus, jo ātrāk varēsim
sagatavot arī LBDS informācijas gada kalendāru.
Žanna Drūnese, LBDS izpilddirektore

Sieviešu kalpošanas aktivitātes
Novembra mēnesis sākās ar vairākām sieviešu kalpošanas
aktivitātēm. 5.novembrī bija Pasaules Baptistu sieviešu Lūgšanas
diena, kad baptistu sievietes nāk kopā, lai aizlūgtu cita par citu un
par tām vajadzībām, kuras ir dažādu kontinentu sievietēm. Rīgas
draudžu māsas pulcējās uz kopīgām lūgšanām Rīgas Vīlandes
draudzes telpās. Lūgšanu sapulces notika arī citos Latvijas
reģionos.
10.novembrī notika divas Sieviešu kalpošanas apvienības
organizētas konferences: Jēkabpilī un krievu draudžu sieviešu
konference Pestīšanas Templī.
Ar iespaidiem par konferenci Templī dalās Misiones draudzes māsu
pulciņa vadītāja Anžela Kuzņecova:
Šī bija pirmā SKA organizētā krievu draudžu māsu konference.
Konferencē piedalījās Betānijas draudzes mācītājs ar lekciju “Mūsu
vārdu spēks”. Mācītājs savā lekcijā runāja par trim sarunu biedru
veidiem: mēlnesis, īgņa un tāds, kas ceļ tevi. Mateja ev.12:37 “Jo
pēc saviem vārdiem tu tiksi taisnots, un pēc saviem vārdiem tu tiksi
pazudināts.” Mūsu vārdi ir mūsu dvēseles atspulgs. Mūsu
neapdomīgi pateiktie vārdi var ietekmēt mūsu ģimeni, draudzi un arī
valsti. Ar saviem vārdiem mēs varam nolādēt, bet Dievs mūs aicina

svētīt. (Romiešiem 12:14) Sava dzīve mums jāveido uz Dieva Vārda
pamata.
Pēc lekcijas, kafijas pauzes laikā, notika māsu sadraudzība. Otrā
konferences daļa sākās ar ļoti spēcīgām māsu liecībām par to, kā
dusmās pateiktie vārdi ir izmainījuši attiecības ģimenē un
izmainījuši bērnu raksturus un pat ietekmējuši veselību. Dieva
priekšā nožēloti skarbie vārdi palīdzējuši atjaunot ģimenes un
sakārtot attiecības ar bērniem.
Noslēgumā runājām par māsu kalpošanu krievu draudzēs.
SKA padomes māsa Mētra Celmiņa pastāstīja par Sieviešu
kalpošanas nozarēm un parādīja, kādas aktivitātes notikušas
pagājušajā vasarā – nometne bērniem ar īpašām vajadzībām,
sieviešu nometne. Izteica vēlēšanos iesaistīt krievu draudžu māsas
SKA aktivitātēs un padalījās ar nākotnes plāniem sieviešu
kalpošanā, kur centrā ir Kristus un misija.
Tās bija piecas svētīgas stundas kopā ar Dievu un māsām.
Konferenci bagātināja mūsu lūgšanas un Dieva slavēšana kopā ar
mūziķiem un dziedātājām no Tempļa un Betānijas draudzēm.
Sagatavoja Mētra Celmiņa
Rīgas "Pestīšanas Tempļa" draudze
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Dr. Teol. Ilmāra Hirša grāmatas
Grāmata ”Debesis ir visur” ir neliels atskats uz mācītāja, teoloģijas doktora
Ilmāra Hirša gandrīz 30 gados paveikto. Tajā autors ir apkopojis daļu no
vairāk nekā 100 dažādām klausītāju grupām nolasītajiem referātiem.
Grāmata ”Tajā naktī” ir pirmais darbs latviešu valodā, kas apskata
Svētā Vakarēdiena vēsturiskos un teoloģiskos aspektus. Autors apkopo
Euharistijas izpratni ne tikai baptistu konfesijā, bet iepazīstina ar kopējo un
atšķirīgo Svētā Vakarēdiena svinēšanā dažādās kristīgās tradīcijās un liek
domāt par Svētā Vakarēdiena nozīmīgumu ikviena kristieša dzīvē.

Jauniešu
vadītāju skola
Mērķis: sagatavot, atbalstīt un izaicināt draudžu
jauniešu kalpošanas vadītājus un komandas dzīvot
kā Kristus mācekļiem un darīt par Kristus mācekļiem
jauniešus savā apkārtnē.
JVS 2013. gadā notiek četras nedēļas nogales
1. - 3. februāris, 15. - 17.marts,
11. - 13. oktobris, 8. - 10. novembris
Tu un tava komanda mācīsieties par kalpošanas
jomu līdzsvarošanu, komandas kopīgu kalpošanu,
kalpošanas pamatiem un vadītāju pavairošanas
nozīmīgumu;
Jūs piedalīsieties grupu diskusijās, pielūgsmē,
sadraudzībā, savas kalpošanas izvērtēšanā un mērķu
izvirzīšanā;
Tu un Tava komanda tiks sagatavota, atbalstīta un
izaicināta vēl labāk kalpot Kristum savā draudzē un
apkārtnē.
Jauniešu vadītāji tiksies vēl četras reizes gadā
savos reģionos, lai viens otru stiprinātu, aizlūgtu,
atbalstītu un izvērtētu savu izvirzīto mērķu
īstenošanu.
Dalības maksa: Ls 100 personai par visu apmācību
(pieejamas stipendijas)
Mācoties Jauniešu vadītāju skolā, sāku apzināties, cik
liela loma ir labai komandai. Visu laiku tikām izaicināti
vērst savu skatienu arī uz jauniešiem, kuri vēl netic
Kristum. JVS iesaku ikvienam jauniešu vadītājam, kā
arī jauniešiem, kuri draudzē un ārpus tās vēlas kalpot
citiem jauniešiem. Arī šobrīd, veidojot jaunu draudzi
un strādājot ar jauniešiem Rīgā, joprojām pielietoju
vairākus principus no JVS. – Edgars Deksnis, LBDS
sludinātājs, JVS 2006. gada dalībnieks
Vairāk informācijas: Gatis Jūrmalis, mob. 22119593
gjurmalis@jvlatvia.lv
Organizē:

sadarbībā ar
LBDS Jaunatnes apvienību

LBDS Padomes informatīvs izdevums. Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67223379, e-pasts: vestnesis@lbds.lv , kanceleja@lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Žanna Drūnese, Dace Lektauere, Līva Fokrote, Līvija Godiņa, Linda Mužika
maketētājs Filips Tālbergs
Konts draudžu iemaksām, Baptistu Vēstneša iemaksām un ziedojumiem:
Latvijas Baptistu draudžu savienība, Reģ.nr. 90000085765
A/S SEB Banka, kods: UNLA LV2X, Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314

www.lbds.lv

