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“Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es,
bet manī dzīvo Kristus.” (Gal. 2:20)
Ciešanu laiks. Laiks pārdomām un sevis izvērtēšanai.
Ko man nozīmē Kristus, un kā Viņš ietekmē manu ikdienu?
Nereti mēs dzirdam frāzi “100% Kristum”, bet kāds ir šīs
frāzes praktiskais saturs? Ko tas nozīmē? Vai no manis
nekas nepaliek pāri? Apustulis Pāvils runā par procesu
kristieša dzīvē. Kaut kas tāds, kas vēl nav pabeigtība.
“Līdz ar Kristu es esmu krustā sists ..”
Vai mans “ES” atrodas kopā ar Kristu pie krusta? Vai es
spēju saprast, ka šajā brīdī sākas kāda cīņa, kas
turpināsies visu mūžu? Mans egoisms nekur nav pazudis
no manas miesas, jo mans ķermenis, mani jutekļi, manas
sajūtas visbiežāk mani kārdina, cenšoties teikt, ka garīgā
izmaiņa, ko nes Kristus, nav nopietni ņemama. Izglābti,
bet ne pilnīgi. Un mans egoisms kā ievainots zvērs plosās.
Ievainots zvērs bieži ir pat bīstamāks kā vesels. Bet tad,
kad nolaižas rokas cīnīties, tās jāsaliek lūgšanā.
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“.. bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus.”
Pāvils apzinājās, ka uzvara nāk tikai tad, ja ļaujam Kristum
darboties mūsu dzīvē. Bet tā nav pasīva skatīšanās no
malas, kā Viņš strādā. Mēs strādājam kopā. Viņš un es.
Mēs satiekamies, lai kopīgi izietu cīņā. Es turpinu dzīvot,
katru dienu ceļos un izdaru izvēles. Kristus arī dzīvo.
Mēs esam kopā vienā namā. Mums jāplāno sava dzīve.
Kungs, ko Tu vēlies, lai es daru? Kā mēs varam labāk Tavu
Evaņģēliju parādīt cilvēkiem? Lieto mani, Kungs! Lauz
manu egoismu! Māci man redzēt Tevi kā Draugu un
Palīgu! Lai paliek procenti, Tu jau labāk zini pareizās
proporcijas.
Edgars Mažis
LBDS Garīdznieku brālības vadītājs

LBDS Nākotnes redzējums

Jēzus Kristus, ticībā uzņemts
Mērsraga draudzes mācītāja Jāņa Pallo svētruna
“Kad Jēzus pienāca tuvāk pilsētai, uzlūkojis to, Viņš sāka raudāt,
sacīdams: “Ak, kaut tu šodien būtu sapratusi, kas nes tev mieru. Bet
tas vēl ir apslēpts tavām acīm.” (Lūkas evaņģēlijs 9:41-42)
Savā ziņā ar prieku varam piezīmēt, ka cilvēce daudzējādā ziņā ir
gājusi un iet straujas attīstības virzienā un patiesi var sacīt: “Mēs
zinām.” Un tomēr nevajadzētu pārteikties, sakot: “Mēs visu zinām”,
jo, tāpat kā Jēzus laikā, cilvēce nezina, kur mieru var iegūt - kas
viņai to nes. Vecās Derības cilvēce varētu nezināt, jo daudzajos
gados zināšanas par miera izcelsmi ir pabalējušas, bet, Jēzum
dzimstot, eņģeļu koris no jauna saasina šo informāciju, vēstot:
“Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā
viņam labs prāts.” (Lūkas 2:14)
Gribu pavisam nedaudz saasināt mūsu līdzdomāšanu, atgādinot, tā
laika Dieva tauta ar saviem garīgajiem vadītājiem gaida “mieru” –
tikai kādu “mieru”? Jo Dieva sūtīto mieru sastop caur īpašu
atgādinājumu gani un gudrie vīri no Austrumu zemes, bet sagaida
Simeāns un Anna (Lūkas 2:29-30).
Šai savādai informācijai Jēzus laikā un arī aizdomām iepretim
mūsdienām ir paskaidrojums – atbilde Jēkaba vēstulē 4:4: “Laulības
pārkāpēji, vai jūs nezināt, ka mīlestība uz pasauli ir Dieva nīšana?
Ikviens, kas grib mīlēt pasauli, top par Dieva ienaidnieku.” Jēzus,
vērodams sava laika paaudzi, ar sāpēm vēroja mīlestības izsīkumu
pret Dievu, kamēr pieauga mīlestība uz pasaulīgo. Un, vai gan Dieva
ienaidnieks drīkst cerēt pazīt mieru? Nē!!! Tāpēc jau arī šis ļoti
skumjais un sāpīgais Jēzus jautājums: “.. vai Cilvēka Dēls, kad Tas
nāks, atradīs ticību virs zemes?” (Lūkas 18:8) Lai gan šodienas
apstākļos juridiski un statistiski konfesijas, baznīcas un draudzes
dzimst gandrīz kā sēnes pēc lietus, tomēr iepriekš minētais
nepieļauj mums sevi apmānīt – šie cipari nav realitāte par ticīgiem
cilvēkiem.
Tāpēc ļausimies šim Jēzus jautājumam mūs aizvest pie rūpīgas
pašpārbaudes Dieva gaismā, lai mēs netiktu pazudināti, bet,
saņēmuši pārmācību, iegūtu mieru ar Dievu. Un pārliecību, ka
mums pieder mūžīgā dzīvība, jo pazīstam mīlestību. (1. Jāņa 3:14)
Jā, bet kā var iepazīt mīlestību, kas taču ir Dievs pats?! Vārds mums
atklāj, ka Dievs pats Savā Vārdā cilvēkam ir Sevi darījis zināmu un
tāpēc cilvēkam nav ar ko aizbildināties. (Romiešiem 1:19)
Ja tā, tad priekšplānā izvirzās viena nepārprotama patiesība:
cilvēkam ir jāpaklausa Dieva Sevis atklāsmei, neko nepiepulējot,
nepielabojot pēc cilvēcības modeļa. Lai neizveidotos līdzīga
situācija kā Dieva tautā, kad tiek jau gaidīts, bet kas un kāds? Atnāk,
bet ne tas, kuru gaidīja! Un tas viss notika ticības vārdā. Vai tad
Marija, Jēzus māte neticēja, vai Jāzeps neticēja, vai 12 mācekļi
neticēja, vai Marta neticēja, vai farizejs Nikodēms neticēja, vai
Marija, Martas māsa neticēja, vai Caķejs neticēja? Bet pieminētās
ticības nebūt nav vienādas. Lielākajā daļā no tām cilvēks dzīvo savai
ticībai, kamēr Marija, Martas māsa un Caķejs dzīvo no savas ticības.
To, kā rodas šī atšķirība, vislabāk mums varētu atklāt divas
personības Svētajos Rakstos. Viens ir ticīgs vīrs, vārdā Nikodēms,
kuram sarunā ar Jēzu tiek atklāta it kā sen zināma patiesība. Jo
Jēzus saka: tu esi Izraēla skolotājs un to nezini – tas, kas dzimis no
miesas, ir miesa, bet, kas dzimis no gara, ir gars. Tev jāpiedzimst no
jauna, no augšienes caur ūdeni un garu. (Jāņa 3:3-8) Man šķiet, ka
šodien visās “kūtīs” ir vairumā Nikodēmam līdzīgi ticīgie, kuri “tic”,
bet nav piedzimuši no jauna. Arī Marta, Lācara māsa ticēja, un
tāpēc viņai bija bezgala daudz pienākumu un rūpju. Bet tikai vienas
lietas vajag – saka Jēzus. Un vai nav tā, ka mēs esam veidojušies
vairāk pēc Martas nekā pēc Marijas, jo taču jārūpējas par tik daudz
ārēji redzamām izpausmēm, ka nepaliek nekam citam laika! Un
galu galā kam kāds labums no lietām, kuras neviens tāpat neredz
un nekad neredzēs?!
Šo piedzimšanu no jauna ļoti labi raksturo apustulis Pāvils trīs Svēto
Rakstu vietās (2. Korintiešiem 5:17, Filipiešiem 1:21, 3:8-9), kurās
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viņš runā par kaut ko cilvēcībai neizprotamu, jo cilvēcība ir miesā
dzimusi miesa, bet Pāvils ir caur ūdeni un Garu dzimis jauns
radījums.
Ja godīgi vērojam savu piedzimšanu miesā, tad mēs sastopamies
ar patiesību, ka bez Jēzus nekam nav nozīmes, nekas, kas ir radīts,
nav radīts bez Jēzus. Caur Jēzu viss ir radies, kas ir radīts, tad
kāpēc cilvēcībai ir tik grūti pieņemt Jēzus otrreizēju līdzdalību mūsu
tapšanā par jaunu radījumu? Jo, mīļie, cilvēkam pašam nav
iespējams atbrīvoties no vecā, tik ierastā, bet tas mūs velk, sien pie
zemes. Tikai Kristus spēj mūs ne vien darīt brīvus no šīm saitēm, bet
arī dot mums pilnīgi citu garu, domas, raksturu, ierašas un patiesībā
pilnīgi citu dzīves modeli. Tātad pilnīgi jauns iesākums, kā to ļoti
skaidri pasaka Pāvils: viss, kas bijis, ir pagājis, viss ir kļuvis gluži
jauns. (2. Korintiešiem 5:17) Mīļie, te jau sākas Kristus sekotāju
“pievilcība”. Viņi ir pavisam citādi nekā visi pārējie.
Šādas savādākas dzīvošanas modeļus, kur Dievs ir dzīves centrā,
mums atklāj jau Vecā Derība. Cilvēki, Dievu mīlēdami no visas savas
sirds un saprašanas, ir attiecīgi ļāvuši mainīties dzīves ikdienai, kā
to ļoti labi redzam Noasa, Ābrahāma, Jāzepa, Daniēla un viņa trīs
draugu dzīvēs. Un kur tad vēl Jaunajā Derībā pieminētais Caķejs,
kura dzīves modeļa izmaiņas notika klātesošo acu priekšā un tās
bija “iespaidīgi pievilcīgas”. Bet Pāvila “pārdzimšana” notika ilgākā
laika posmā un daudz sāpīgāk, bet abos gadījumos rezultāts ir
jauns – pilnīgi cits radījums.
Visu laiku lielākais cilvēka ienaidnieks ceļā atpakaļ pie Dieva – “es”,
miesīgais cilvēks, vecais Ādams, savu kārību valdzināts, ved mūs
prom no Dieva, pazušanā. Cilvēkam nav citas iespējas ceļā atpakaļ
pie Dieva, sava Radītāja kā vienīgi Dieva Dēla upuris. Tas ir vienīgais
ceļš pie Dieva un pie Dieva bērnu saimes – atpakaļ Dieva ģimenē.
Tā ir paskaidrojoša atbilde Jēzus izsaucienam: “Ak, kaut tu šodien
būtu sapratusi...” Jā, nepastāv iespējas atrast alternatīvu ceļu, ko tik
ļoti grib mūsu neaizskaramā cilvēciskā pašapziņa. (Jāņa 1:12,15,16)
Mīļie, steidzīgi noliksim visu vēl palikušo no sava “es”, lai
viennozīmīgi varētu uzņemt Jēzu “savā” dzīvē kā vienīgo dzīves
modelētāju un kārtotāju, tā iegūstot izredzētā statusu. Tas nav
nekas mazs, jo mēs topam par Dieva mantiniekiem: Viss, kas pieder
Man, pieder arī tev. Cik savādi, ka izredzētā statusu pieņemt
vienmēr ir izvēlējies ļoti izteikts mazākums, piemēram, Noa pret visu
sava laika paaudzi un pat ģimeni; divi no desmit Apsolītās zemes
izlūkiem; Daniēls un viņa trīs draugi pret visu Bābeles valsti. Kristus
pret visu Dieva tautu, ieskaitot mācekļus...
Bet man šķiet, ka tieši tā jau ir tā patieso Kristus sekotāju
“pievilcība”, ka viņiem ir kaut kas, kas nav nevienam citam. Laikam
jau tomēr nemaz tik savādi tas nav. Ījabs saka, ka no Dieva rokām ir
jāpieņem ne tikai labais, bet arī sliktais. Trīs Daniēla draugi saka, ka
viņu Dievam nav obligāti viņus jāglābj, kaut gan Viņš to spēj. Pāvils
un Sīla Filipu cietuma visdziļāko bedri saprot kā Dieva izrādīto
atzinību viņiem, tāpēc var dziedāt slavas dziesmas. Nu jā, ko tad
par Pāvilu runāt, viņš jau saka: “.. dzīvot man nozīmē – Kristus un
mirt man ir ieguvums.” (Filipiešiem 1:21) Un: “Jā, patiesi, es visu
iepriekšējo vērtēju kā zaudējumu tā pārākuma dēļ, ko dod Kunga
Jēzus Kristus iepazīšana – viņa dēļ viss pārējais man ir zudis un es
to uzskatu par mēsliem. Lai tik es iemantoju Kristu un lai es tieku
atrasts Kristū nevis ar savu taisnību pēc bauslības, bet ar to, kas
nāk caur ticību Kristum, ar to taisnību, kas ir no Dieva un ir iegūta
ticībā!” (Filipiešiem 3:8- 9)
Mīļie, aicinu jūs, ilgi nedomājot, nolikt visu, kas vēl mūs spēj siet pie
šīs pasaules lietām, un, uzņemot Jēzu, kļūt par patiesiem Kristus
mācekļiem – lieciniekiem – visiem lasāmām vēstulēm, kuras ir
rakstītas uz dzīvām sirds plāksnēm, nevis nedzīvām akmens
plāksnēm. Protams, ka tas nebūs viegli – mēs sastapsim
pārkurinātus uguns cepļus, lauvu bedres, cietumu visdziļākās
bedres un vēl daudz ko citu, bet tas ir ceļš, pa kuru ejot, mēs
iegūstam Kristus pārākumu.

LBDS draudžu dienas

LBDS Draudžu dienas Līvānos 2013
LBDS Padome un bīskaps Pēteris Sproģis aicina LBDS draudzes
un draudžu locekļus uz Draudžu dienām no 2013. gada 2. līdz 4.
augustam Līvānos. Draudžu dienu laikā norisināsies arī
gadskārtējais LBDS Kongress. Draudžu dienu moto nāk no
Jeremijas grāmatas 29:7: “Rūpējieties par pilsētas labklājību,
jo tās labklājība būs arī jūsu labklājība.”

plkst. 12.00. Atrodiet savu vietu notikumos, kas risināsies no
piektdienas līdz svētdienai, un svētdien plkst. 10:00 esat klāt uz
dievkalpojuma mēģinājumu! Pieteikties pie Muzikālās
kalpošanas vadītāja Māra Dravnieka, e-pasts: maris@matejs.lv,
mob. 29463682.

LŪGSIM

Pansionāts (34 iemītnieki) - vēlams kopēja pasākums, pēc kura
tiek veltīts laiks individuālām sarunām, pastaigai. Visi iemītnieki ir
pietiekoši veseli, lai pastaigātos un jauki pavadītu laiku.

Pateicies Dievam, ka Viņš darbojas Līvānos un Latgalē, īstenojot
Savu labos un glābjošos nodomus;

Sociālais palīdzības darbs Līvānos 2.-4. augustā:

Pateicies Dievam, ka Viņš spēj sagatavot mūsu sirdis Savam
darbam un Līvānu iedzīvotāju sirdis Evaņģēlija vēstij;

Slimnīcas Ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas
nodaļa - vecāki ļaudis, kuriem vajadzīga medicīniskā palīdzība,
aprūpe. Vēlams kāds pasākums visiem kopā, pēc tam
individuālais laiks ar iemītniekiem.

Lūdz, lai Dievs parāda, kā mēs katrs varam iesaistīties Evaņģēlija
nešanā Līvānos un apkārtnē;

“Baltā māja” - sabiedrības integrācijas centrs, kas nodarbojas ar
sociālo aprūpi mājās un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Lūdz, lai Kristus aicina un sagatavo darbiniekus pastāvīgam
darbam Līvānos.

Vajadzīgi mūsu draudžu cilvēki, kas gatavi veltīt laiku, uzklausīt
un parādīt mīlestību šo iestāžu iemītniekiem un darbiniekiem.
Ierosinājumus un sadarbības piedāvājumus lūdzam sūtīt Sieviešu
kalpošanas apvienības pārstāvei Solvitai Zīverei, e-pasts:
berzinas@inbox.lv, mob. 27037931.

Pateicies Tam Kungam par Latgales un tās apkārtnes draudzēm
un lūdz, lai Gars stiprina to locekļus (par draudzēm lasi 4. lpp.);

APŅEMSIMIES
Es apņemos reizi nedēļā veltīt laiku lūgšanai par Dieva darbu
Līvānos un Latgalē.
Mūsu draudze apņemas katru svētdienu aizlūgt par Dieva darbu
Līvānos un Latgalē.

PLĀNOSIM
Plāno savas un savas draudzes dievkalpojumus un aktivitātes tā,
lai vari piedalīties LBDS Draudžu dienās Līvānos!

IESAISTĪSIMIES
Mums katram un katrai draudzei ir iespēja un privilēģija
kalpot mūsu Kungam un cilvēkiem Līvānos no 2.-4. augustam
sekojošos veidos:
Projekts “Ģimene – ģimenei” 2. augustā

GATAVOJOTIES DRAUDŽU DIENĀM
Angļu valodas nometne jauniešiem no 14. līdz 20. jūlijam
Angļu valodas nometnes organizēšanu ir uzņēmusies Viesītes
baptistu draudze sadarbībā ar biedrību “Jauniešu Virzība” un
Jaunatnes apvienību. Šī evaņģelizācijas nometne paredzēta
Viesītes un Līvānu novadu jauniešiem vecumā no 13-20 gadiem.
Izmaksas paredzēts segt, nosakot dalības maksu, kā arī no
ziedojumiem. Ziedojot naudu šīs nometnes norisei, mēs varam
atvieglot nometnes dalībnieku ģimeņu slogu. Par to, kā vēl jūs
varat iesaistīties, jautājiet Jaunatnes apvienības vadītājam Gatim
Jūrmalim, e-pasts: gjurmalis@josiahventure.com,
mob. 22119593.

Aicinām pieteikties ģimenes no mūsu draudzēm, kas būtu
priecīgas sagatavot pārsteiguma dāvanu (pārtika + kādas citas
noderīgas un iepriecinošas lietas) konkrētai sociālā riska
ģimenei Līvānos un apciemot šo ģimeni 2. augustā. Tā mēs
parādīsim kristīgu mīlestību vietējiem iedzīvotājiem un varēsim
aicināt viņus uz sadraudzību turpmākajos pasākumos. Pieteikties
pie Sieviešu kalpošanas apvienības pārstāves Solvitas Zīveres,
e-pasts: berzinas@inbox.lv, mob. 27037931.

Velobrauciens Liepāja – Rīga - Līvāni no 29. jūlija līdz 2.
augustam

Pasākumi bērniem un ģimenēm 3. augustā

Sporta spēles LBDS draudzēm un vietējām komandām
Filmu vakari
Lūgšanu vakars
Sadraudzības pikniks pēc dievkalpojuma svētdien, 4. augustā
Praktiski palīdzības darbi pilsētā vai novadā
Mākslinieku plenērs
Muzikāli pasākumi

Iesaisties dažādu radošo, spēļu un sporta staciju organizēšanā
un vadīšanā! Pieteikties pie Svētdienskolas apvienības vadītājas
Esteres Rozes, e-pasts: estere.roze@parks.lv.
Amatnieku un rokdarbnieku tirdziņš 3. augustā
LBDS draudžu amatnieku un rokdarbnieku, kā arī vietējo
amatnieku (uzņēmēju) koptirdziņš. Aicinām pieteikties
amatniekus, rokdarbniekus un visus citus ieinteresētos. Tirdziņa
organizēšanu ir uzņēmusies Liepājas Karostas jaunveidojamā
draudze un Agnese Dejus. Pieteikšanās: agnese.dejus@inbox.lv,
mob. 26442259.
Dievkalpojums ar kopkora dziedājumu 4. augustā
plkst. 12:00
Muzikālās kalpošanas apvienība aicina visus draudžu koru,
ansambļu un pielūgsmes grupu dziedoņus aktīvi piedalīties
centrālajā, visus vienojošajā notikumā svētdien, 4. augustā,

Aicinām pieteikties tos, kuri vēlas piedalīties, braucot ar
velosipēdu, kā arī atsaukties draudzes, kurās velobraucēji varētu
pārnākšņot. Velobraucienu organizē Eduards Šulcs sadarbībā ar
Grobiņas baptistu draudzi. Pieteikšanās: e-pasts: dzux7@inbox.
lv, mob. 28882712.
VĒL VARĒTU NOTIKT ...

Varbūt tieši Tev ir pieredze šādu pasākumu organizēšanā.
Lūdzu, atsaucies, zvanot Žannai Drūnesei, mob. 29148854 vai
rakstot uz e-pastu: zanna.drunese@lbds.lv.

VAJADZĪGI BRĪVPRĀTĪGIE PALĪGI
Ja esi gatavs nākt palīgā dažādos lielos un mazos darbos
Draudžu dienu sagatavošanas un norises laikā, lūdzu, piesakies,
zvanot uz LBDS kanceleju tel.67223379 vai rakstot uz e-pastu:
kanceleja@lbds.lv. Paldies!
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Mūsu draudzes Latgalē un tās apkārtnē
Latgalē atrodas vairākas baptistu draudzes, taču reģionā
joprojām ir vietas un cilvēki, kuriem jādzird un jāpiedzīvo
Evaņģēlijs. Šobrīd Latgalē aktīvi darbojas 4 draudzes –
Daugavpils, Balvu, Rēzeknes un Subates draudzes, bet Tilžas
draudze uz laiku ir pārtraukusi savu darbību. Reģionam tuvākās
vietas Vidzemē un Zemgalē, kurās darbojas baptistu draudzes,
ir Alūksne, Gulbene, Madona, Jēkabpils, Viesīte, Pļaviņas un
Jaunjelgava.
Lūgsim Dievu par cilvēkiem, kuri dzīvo un kalpo šeit un kuriem
deg sirds par šo Latvijas daļu. Lūgsim par tiem Latgales
cilvēkiem, kuri sevi uzskata par reliģioziem, bet kuru dzīves
nepieder Jēzum Kristum. Lūgsim par draudzēm, kuras šobrīd
cenšas aizsniegt pēc iespējas vairāk cilvēku, lai Gars atjauno
spēkus un dod iedrošinājumu.

B alvi ( k o p š 1 9 1 8 . g a d a )
Balvu Jēzus Kristus Atkalatnākšanas draudzē kalpo mācītājs
Mihails Voronovs. Draudzes locekļi aktīvi piedalās arī pilsētas
sabiedriskajā dzīvē. Evaņģelizācijas pasākumi, kristības,
koncerti, personiskās liecības draudzei dod iespēju ietekmēt
cilvēkus Balvos un apkārtnē.

R ē ze k ne ( k o p š 1 9 2 1 . g a d a )
Draudzē kalpo sludinātājs Viktors Osipovs. Svētdienas
dievkalpojumos regulāri piedalās ap 30 cilvēku. Darbojas
svētdienas skola bērniem, kā arī kalpošanas stacija Dagdā, kur
arī tiek strādāts ar bērniem. Draudzei izveidojusies sadarbība ar
Krievijas draudzēm Ufā, Permā, Volgogradā un Maskavā, kas
ciemojušās Rēzeknē uz kopīgiem evaņģelizācijas pasākumiem.
Draudzei ir ļoti nepieciešami garīgie kalpotāji, kuriem deg sirds
par šo reģionu un kuri izprot tā īpatnējo reliģisko situāciju.

S ubate ( k o p š 1 9 3 1 . g a d a )
Draudzē kalpo mācītājs Juris Grigs. Draudzē ir 6 locekļi, kuri visi
ir jau cienījamā vecumā. Šobrīd lielākā vajadzība ir gudrība no
Dieva, lai Viņš parāda, kā aizsniegt šīs pilsētas iedzīvotājus ar
Labo Vēsti.

D augavpils ( k o p š 1 8 8 9 . g a d a )
Draudzē kalpo mācītājs Vjačeslavs Istratijs. Draudze izveidojusi
mājas grupas Krāslavā, Dagdā un Nīcgalē, kur piedalās arī
sociālajā darbā. Draudzes vajadzība ir pēc jauniem garīgajiem
līderiem, kuri uzņemtos darīt darbu, kas draudzē ir
nepieciešams – aizniegt pēc iespējas vairāk apkārtnes ļaudis,
kas iesaistītos mājas grupās.

G ulbene ( k o p š 1 9 1 7 . g a d a )
Draudzē kalpo mācītājs Mihails Voronovs. Notiek mājas lūgšanu
grupiņas un svētdienas skolas darbs. Sestdienās jaunākie
draudzes locekļi apmeklē vecāka gadagājuma cilvēkus, kuri uz
draudzes dievkalpojumiem tiek ļoti reti, tā atjaunojot saites starp
paaudzēm, kas nes svētību visai draudzes dzīvei. Draudze domā
arī par pilsētas cittautiešu garīgajām vajadzībām. Katra mēneša
pēdējā svētdienā dievkalpojumi notiek krievu valodā.

M adona ( k o p š 1 9 2 9 . g a d a )
Draudzes uzdevums ir paplašināt Dieva valstību – sludināt
Evaņģēliju caur darbiem, vārdiem un attiecībām. Šobrīd
draudzes dievkalpojumi notiek katru svētdienu, un tos regulāri
apmeklē ap 30-40 cilvēku. Lūgšano rītos tiek lūgts par draudzi un
pilsētu. Darbojas svētdienskola, kuras vadītāja mācās Timoteja
skolā. Draudzes vēlas katru locekli iesaistīt mājas grupā, jau
izveidotas divas grupas. Draudzes seniori pulcējas reizi nedēļā,
bet jaunieši – reizi divās nedēļās. Sestdienās notiek ģimeņu
vakari Ērgļos.

J ē k abpils ( k o p š 1 8 8 1 . g a d a )
Draudzē kalpo mācītājs Jānis Lūsis. Draudzē ir ap 60 locekļu, no
kuriem regulāri piedalās dievkalpojumos apmēram 20 cilvēku.
Ir svētdienskola, kurā piedalās arī bērni no tuvējā Variešu
pagasta. Draudze šobrīd pārdzīvo grūtākus brīžus, jo jauniešu
kalpošana ir pārtraukusi savu darbību. Draudzes lielākā lūgšana
ir saskatīt cilvēkus un viņu vajadzības.

V iesīte ( k o p š 1 9 1 9 . g a d a )
Draudzē kalpo mācītājs Juris Grigs. Tās locekļu skaits ir ap 25
cilvēkiem. Liela vērība tiek pievērsta svētdienskolai, kuru regulāri
apmeklē ap 30 bērnu. Jau apmēram desmit gadus tiek rīkoti
evaņģelizācijas pasākumi visā novadā, aizsniedzot līdz pat 800
bērnu. Šogad plānots pulcināt ap 1000 bērnu. Trīs gadus tiek
rīkota arī vasaras Bībeles skola, kuru apmeklē apmēram 40
apkārtnes bērni, kuri nav svētdienskolas audzēkņi. Draudze aktīvi
piedalās arī sociālajā darbā, kalpojot ģimenēm viņu praktiskajās
vajadzībās.

P ļ aviņas ( k o p š 1 9 0 7 . g a d a )
Mācītājs Linards Kaptāns kalpo ne vien draudzē, bet kopš 1991.
gada arī Zilupes cilvēkiem, sludinot Evaņģēliju. Pašlaik draudzē ir
27 locekļi. Draudzē notiek darbs ar jauniešiem, ir arī
svētdienskola, taču liela vajadzība ir pēc cilvēkiem, kuri varētu
iesaistīties draudzes dzīvē un kalpošanā.

T ilža

J aunjelgava ( k o p š 1 8 7 8 . g a d a )

Tilžas draudze pārtrauca darbību 2012. gadā. Šobrīd ir vairākas
ieceres, kuru īstenošanai nepieciešama Dieva gudrība un
svētība, kā arī cilvēki, kuri būtu gatavi atsaukties kalpošanai šajā
vietā. Viena no iecerēm ir šo vietu veidot kā iespēju cilvēkiem
mūža novakari pavadīt kristīgā vidē, kur var iepazīt Jēzu Kristu kā
savu personīgo Glābēju.

Draudzē šobrīd ir ap 20 cilvēku, un tā ir pastāvīgā mācītāja
meklējumos. Dievkalpojumus vada mācītājs Valdis Obersts un
BPI students, Ogres Trīsvienības draudzes loceklis Māris Vītols.
Draudzes lūgšanas ir par savu mācītāju, kā arī par cilvēkiem, kuri
sākuši apmeklēt dievkalpojumus, bet tad kādu iemeslu dēļ to ir
pārtraukuši darīt.

Pēc padomju gadiem draudze tika atjaunota 1991. gadā.
Tajā darbojas svētdienskola.

Paldies Jurim Grigam, Mihailam Voronovam, Jānim Lūsim,
Linardam Kaptānam, Kristapam Kulpem, Viktoram Skripeļevam,
Arvim Paulovičam un Tālivaldim Kopelam par sniegto informāciju
par savām draudzēm!

Šobrīd draudzes lielākā lūgšana ir pēc pastāvīga mācītāja.

Sagatavoja Dace Lektauere

A lū k sne ( k o p š 1 9 2 6 . g a d a )
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Jāstāsta tur, kur tas
ir par svētību
Saruna ar bijušo Svētdienskolu apvienības
vadītāja vietnieci Elzu Rozi, kuru draugi un
kolēģi mīļi sauc par Elziņu.
Es jau esmu diezgan liela runātāja.
Esmu dzirdējusi tieši pretējo.
Katrā ziņā vieglāk man būtu uzrakstīt.
Paņemšu papīru priekšā, man tā patīk,
nezinu, kāpēc.
Kad Jūs sāka interesēt svētdienskola?
Pirmie impulsi bija agrā bērnībā, kad savās
mājās atradu interesantas garīga satura
grāmatas vecajā drukā. Tur bija arī
svētdienskolu žurnāliņi ar dažādiem Bībeles
stāstiem, dzejolīšiem, zīmējumiem. Tas viss
likās tik jauks un manu bērna sirdi
uzrunājošs. Atceros attēlu, kur uzgleznotas
divas sirdis – viena tāda tumša, iekšā
nepatīkami dzīvnieki, bet otra bija gaiša,
balta ar balodi un eņģeli vidū. Tām sirdīm
bija piezīmētas klāt arī sejas. Pirmai ļoti
drūma, otrai – gaiša, smaidoša. Tas viss
atstāja skaistu, nezināmu iespaidu, jo biju
padomju laika bērns, kad par svētdienskolu
nevarēja ne domāt, ne runāt.
No kurienes Jums mājās radās tie
materiāli?
Vecāki bija kristieši, un viņi tos bija
saglabājuši brīnumainā veidā no Latvijas
brīvvalsts laikiem, kad draudzēs bija lielas
un plašas svētdienskolas. Lai gan vecāku
mājās kara laikā bija krievu armijas štābs,
kas iznīcināja pilnīgi visu garīgo un vērtīgo,
arī grāmatas, tomēr dažas palika neskartas.
Man patika daudz lasīt, un šī literatūra iesēja
sēklu. Vienmēr esmu gribējusi kļūt par
skolotāju, bet padomju iekārtas dēļ nevarēju,
jo biju kristiete un nestājos komjaunatnē.
Tāpēc izmācījos Polittehniskajā institūtā, kas
bija cita veida zinātnes.
Atmodas laikā Jelgavas draudzē radās
iespēja uzsākt svētdienskolu, un tā
pamazām sāku darbu ar bērniem. Man tas
ļoti patika, un likās, ka arī bērni mani
pieņēma. Atmodas laikā nāca ne tikai
draudzes locekļu bērni, bet ļoti daudzi nāca
no ārpuses. Bija aptuveni 150 bērnu. Un tad
sākās mans nopietnais darbs pie struktūras
izveides, grupu dalīšanas, skolotāju
sagatavošanas, bijām kādi divdesmit
skolotāji. Bija arī klase vecākiem.
Man pašai un citiem skolotājiem izaugt
palīdzēja draudzes mācītājs un vēlāk arī
bīskaps Jānis Eisāns. Viņš bija sirdī
svētdienskolotājs, tā viņam bija prioritāte.
Tā kā daudzās draudzēs strauji auga
svētdienskolas, radās vajadzība dibināt,
pareizāk sakot atjaunot, Svētdienskolu
apvienību. Un te jau sākas stāsts par
apvienību. Esmu paņēmusi līdzi grāmatu
“Svētdienas skolotājs”, kas izdota 1929.
gadā. Tur ir visa svētdienskolu vēsture.

Kāds ir svētdienskolas uzdevums?
Uzdevums ir bērna kristīgā audzināšana,
bērna ievadīšana Dieva ceļā un tuvināšana
draudzei, ja runājam par draudzes skoliņām.
Uzdevums ir arī radīt iespēju bērnam
sadraudzēties un bagātināt viņa intelektu.
Svētdienskola nevar palikt tikai par jauku
laika pavadīšanas veidu, tādas iespējas
bērniem ir daudz. Bet tai jābūt vietai, kur
draudzīgi, mīlestībā mācīties par Kristu.
Jo bērns visu ļoti uztver, pieņem un Dievs
viņa sirdi var uzrunāt vairāk nekā pieaugušā.
Šodien draudzēs tas tiek izpildīts?
Gribētos jau cerēt, ka jā, vismaz daļēji, bet
mums ir, kur augt. Nekad nedrīkstētu būt,
ka svētdienskola ir vienkārši veids, kā
atbrīvoties no bērniem dievkalpojuma laikā.
Kāpēc bērni Jums ir tik īpaši?
Nezinu, to laikam Dievs ir ielicis manā sirdī.
Man patīk ar bērniem runāt, priecājos par
katru brīdi, kad esmu ar mazbērniem kopā.
Esot ar viņiem, pati palieku jaunāka. Bērns ir
kaut kas brīnišķīgs, viņš ir tik atklāts,
draudzīgs, zinātkārs, tik saprotošs. Dievs
viņā ir ielicis tik daudz no tā, ko pakāpeniski
pazaudējam dzīves laikā. Man bieži jautā, kā
iemācīt bērnam par Dievu. Skolotājam bērns
ir vislabākā rokasgrāmata. Kad bērnu
iepazīst, viņš pats pasaka, kas un kādā
veidā ir jāmāca. Mazais gaida draudzību,
mīlestību. Ja to abpusēji var, tad iznāk labs
dialogs, un skolotājs var saprast arī tos
bērnus, kuriem iet grūtāk, kuriem stress,
nepatīkama uzvedība. Tas ir arī viens no
svētdienskolas uzdevumiem – iepazīt bērnu,
palīdzēt viņam. Cik liela laime, ja jau bērnībā
var iepazīt Kristu un mīlestību, ja nav
jāpiedzīvo nepareizas izvēles.
Kas ir būtiskākais, ko esat paveikusi kā
Svētdienskolu apvienības vadītāja?
Ne es, bet Dievs ir paveicis caur mani un
Padomes locekļiem, kuri ir ļoti jauki,
dievbijīgi un talantīgi cilvēki. Tā pirmā
nepieciešamība, ko sapratu, bija vienota
mācību programma svētdienskolām, un
mums ir izstrādāti materiāli pieciem mācību
gadiem. Programmas redaktore ir skolotāja
Ruta Majevska. Tas ir viens skaists devums,
ko varējām sniegt kā apvienība. Otrs ir
kopības izjūta, lai neviens skolotājs savā
draudzē nejustos vientuļš.
Vēl tuvu sirdij man ir izdevniecības darbs, jo
uzskatu, ka rakstītajam vārdam ir liela
nozīme. Man liekas, ka arī bērniem
nepieciešama laba literatūra. Pirms dažiem
gadiem Dievs man lika sirdī uzrunāt Padomi,
vai nevaram kaut ko radīt Internetā, jo
drukātie izdevumi prasa līdzekļus, bet
Internets šajā ziņā nāk mums palīgā.
Sākumā mazliet bija skepse, bet tomēr visi
piekrita. Nu jau divus gadus Internetā iznāk

Elza Roze

“Labas ziņas bērniem”. Tur ir tematiski bērnu
stāstiņi, uzdevumi, lappuse vecākiem,
skolotājiem.
Vēl tāda skaista tradīcija, ko esam kopīgi
uzsākuši pirms piecpadsmit gadiem, ir visu
baptistu draudžu svētdienskolu Bērnu
dziesmu svētki, kuri notiek reizi gadā. Mēs
šo dienu piepildām ar dziesmu programmu
un dažādām radošām darbnīcām. Šo gadu
laikā esam piedzīvojuši daudzus
neaizmirstamus brīžus. Bērni, kuri pirmajos
gados bija koru dalībnieki, nu jau piedalās
kā diriģenti. Pērn kopā sabrauca četri simti
bērnu, un kā viņi tur visi kopā jutās! Varbūt
kāds nāca no mazas draudzes, kur skoliņā ir
pieci, desmit bērni, un tad viņš bija Rīgā uz
skatuves, dziedāja, orķestris spēlēja!
Vispār šogad ir nozīmīgs gads – aprit 140
gadi kopš Latvijā ir svētdienskolas. Būtu
priecīga, ja mēs šos svētkus kaut kā
atzīmētu, ja varētu pastāstīt par svētdien
skolu attīstību, jo ir ļoti daudz materiālu par
to. Piemēram, tad, kad svētdienskolām
Latvijā bija 50 gadi, visa Latvija viļņojās līdzi
šim notikumam, bija gājieni pilsētu ielās,
kuros izgāja tūkstošiem cilvēku, bērni nesa
karogus un dziedāja. Šo svētku moto bija:
“Latviju Kristum caur bērniem!” Iedomājies?
Atšķiras šodienas svētdienskola no tā
laika skolas?
Domāju, ka ļoti atšķiras. Pirmās nodarbības
skolotāji ar roku sarakstīja uz lapiņām un
izdalīja bērniem, pirmās dziesmiņas
pārrakstīja. Tas ir tieši pirms tiem 140
gadiem. Tad bija ļoti straujš uzplaukums,
liels uzsvars tika likts uz izdevniecības
darbu, šajā ziņā mēs atpaliekam. Savukārt
tagad tehnoloģijas nāk palīga, ir vairāk
vizualizācija. Tad skolotāji vairāk strādāja ar
savu runu, valodu, tagad skolotājs ir tāds
spožāks. Būtība jau it kā nav mainījusies,
nedrīkstētu mainīties. Tomēr kaut kā liekas,
ka tajā laikā par to garīgo vairāk piedomāja.
Mani ļoti fascinē, ka agrāk liela nozīme tika
pievērsta arī bērna audzināšanai, viņa
psiholoģiskajai attīstībai, viņa būtības
izpratnei, svētdienskolās bijušas pat smilšu
terapijas. Tā nebija tikai izklaide. Mums
vajadzētu pie tā atgriezties, jo pašlaik
dominē tāda kā paviršība. To nevar teikt par
baptistu vēstnesis 5
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visām svētdienskolām, bet mums vajadzētu
vairāk iedziļināties bērnos, lai palīdzētu viņiem
atrast Kristu.
Kāpēc nolēmāt paiet malā, un ko darīsiet
tālāk?
Mana veselība kļuvusi nestabila. Daudzus
gadus esmu strādājusi pārslodzē, skaisti, bet
tas ir atstājis ietekmi. Pēdējos gados jūtu, ka
tas, ko vēlētos, savas idejas un iniciatīvas pati
vairs nevaru līdz galam realizēt. Un mans
raksturs ir tāds, ka nevaru pateikt – jūs dariet
to, jūs to un to, ja pati to nespēju. Darbam ir
jāturpinās, tādēļ vadība jāpārņem citam, un
liekas, ka kāds dzīves posms ir piepildīts.
Nejūtos tā, ka aizbēgu. Liekas, ir labas
iestrādes, kuras var turpināt, attīstīt un
pārveidot. Ko darīšu tālāk? Kādu daļu vēl
gribētu darīt apvienības Padomē, bet tādu,
kas nav saistīta ar spriedzi, termiņiem. Pērn
uzrakstīju projektu “Pasniedz roku”, kura ideja
ir, ka kādas draudzes svētdienskola palīdz
citai draudzei lauku vidē uzsākt
svētdienskolu. Redzu, ka cilvēki tam
atsaucas, pašaizliedzīgi dara šo darbu un ir
darījuši jau pirms tam. Varbūt Dievs man dos
pavisam kaut ko citu, varbūt Viņš teiks: “Man
tev ir šitāds darbiņš.” Tad būšu priecīga
atsaukties. Dievs jau nevienu nelaiž pensijā,
Viņš tevi nenoņem no darba tirgus un
nepasaka, ka vairs neesi vajadzīgs.
Jums ir žēl, ka tā?
Es izliktos ļoti varonīga, ja teiktu, ka man tas
viss ir ļoti viegli. Bet tas ir bijis vairāku gadu
process, un esmu to izdzīvojusi, lai nebūtu
žēluma. Drīzāk esmu sevī audzinājusi prieku
un cerību, ka darbs turpināsies. Bet tas, ka šis
process būtu ļoti viegls, tā nav. Ir jāiziet cauri
tādiem pirmajiem impulsiem, šaubām,
pārdomām, un tad Dievs dod risinājumu. Tā
Viņš deva arī nākamo vadītāju. Ja redzi, ka
Dievs darbojas, tad nav vietas šaubām, sevis
žēlošanai. Bet kādi skumīgi brīži ir vajadzīgi,
skumjas ir viena no dzīves krāsām.
Vai pamanījāt to punktu, pēc kura Jūsu
dzīve un Jūs pati kļuvāt neatgriezeniski par
to, kas esat?
Līdz tam punktam esmu nonākusi divos
posmos. Atgriezos pie Dieva jaunībā, taču
padomju iekārtas dēļ man nebija lielas
iespējas kalpot, attālinājos no draudzes. Bija
laiks, kad dzīvoju bez Dieva. Neesot Viņam
paklausīga, saistīju savu dzīvi ar nekristīgu
cilvēku, un tas radīja lielas problēmas
personīgajā dzīve. Tā ir liela tēma, ko labprāt
runātu tuvplānā, lai palīdzētu kādam, ja
nepieciešams. Bet Dievs ir brīnišķīgs, un
Bībelē ir teikts, ka, ja arī mēs Viņam neesam
bijuši uzticīgi, Viņš ir uzticīgs līdz galam. To,
ka Viņš mani meklēja un atrada caur citu
aizlūgšanām un aicinājumiem, ka Viņš mani
atkal aicināja draudzē, uzskatu par lielo
pagrieziena punktu. Man liekas, tā bija tik liela
žēlastība, ko piedzīvoju! Tur ir jāraud no
pateicības. Tad kopā ar Dievu manā dzīvē
sākās augšupeja, liela izaugsme, lieli
izaicinājumi, lielas iespējas kalpot, liela
mīlestība no draudzes, no cilvēkiem. Pilnīgi
cita dzīve. Dievs man ir devis brīnišķīgus
bērnus, kuri ir ar mani kopā, brīnišķīgu darbu.
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Ļoti novērtēju uzticēšanos no Savienības
puses, ka pieņēma mani pilna laika darbā, kur
jūtos kā mājās. Te esmu vairāk nekā 20
gadus. Un kaut arī ir nomainījušies darbinieki,
vadība, virzība, tā mīlestība šajā namā ir
palikusi. Mēs viens otru garīgi stiprinām,
audzinām, veidojam, mācāmies viens no otra.
Dievs dara lielas lietas caur kolektīvu.
Kāpēc Jūs aicināja atpakaļ draudzē?
Mani jau draudzē pazina no jaunības. Nekad
neesmu noliegusi Dievu, vienkārši biju
pasaules dzīvē caur saviem pienākumiem,
ģimeni. Nu nevari tu būt uz diviem ceļiem.
Par to, ka nebiju draudzē, cilvēki skuma, mani
vecāki skuma un lūdza par mani. Viena lieta,
ka mani fiziski aicināja, bet otra – ka sirdī
sajutu, kā Dievs aicina, un radās pārliecība,
ka bez Viņa nevaru, lai ko tas man maksātu.
Ko tas Jums maksāja?
Manu laulību, jo vīrs un arī visa sabiedrība
kopumā ļoti pretojās tam, ka atgriezos
draudzē. Tas bija ļoti smagi. Bija brīži, kad
likās – salūzīšu. Esmu ļoti pateicīga draudzei,
kura iestājās un lūdza par mani. Tad jau nāca
Atmodas laiks, kad nevienam vairs nevarēja
pārmest, ka iet baznīcā. Bet teikt, ka nepaliek
pēdas un problēmas, nevar. Tas viss paliek,
bet tā sāpe vairs nav tik asa. Ar šo kristiešiem
ir jābūt ļoti uzmanīgiem, nevar savu dzīvi
saistīt ar neticīgu cilvēku. Kaut arī sākumā
šķiet, ka galvenais jau ir mīlestība, bet Dievs
tos likumus, kurus ir sarakstījis, tur, un sekas
neatņem.
Ja tver to visu dziļāk, varu teikt arī paldies par
piedzīvoto, tajās sāpēs esmu saņēmusi
milzīgu Dieva mīlestību un žēlastību, ko
varbūt citkārt nepiedzīvotu. Burtiski
piedzīvoju, kā Dievs no tumsas izveda
gaismā. Mani kā pazudušo dēlu nevis
notiesāja, nevis nosodīja, bet iedeva labas
drēbes un gredzenu. Esmu varējusi arī
daudziem palīdzēt, liecinot par to, cik labi ir
būt draudzē, ka nevajag kurnēt par niekiem.
Tas viss ir palīdzējis pacelt kristietības vērtību,
varbūt vairāk nekā tam, kuram viss ir gājis ļoti
viegli un labi.
Tuvs man ir tas mirklis, kad Pēteris (Kristus
māceklis, aut.) kādu soli paspēra nost no
Kristus, tā varbūt ir drusku cita situācija, bet
tomēr. Un pēc tam Jēzus viņam teica: “Ja tu
mani mīli, tad ej un gani manas avis.” Viņš
uzticēja Pēterim draudzes dibināšanu,
vadīšanu. Tā jau Viņš katru velk. Mani izvilka
no šī, citu izvelk no atkarības, citu – no
neticības. Visur ir Dieva žēlastība. Tādēļ, ja
atgriežamies pie svētdienskolas, mums ir
jāmāca soli pa solim bērnam to lielo vērtību,
ka Jēzus tevi mīl. Un es pateicos Dievam, ka
man bērnībā tas tika ielikts, jo citādi,
iespējams, man šīs ilgas pēc draudzes, pēc
Dieva nebūtu bijušas, dzīvotu, kā ir. Es jau
smalki dzīvoju, bijām inteliģentās sabiedrības
daļa. Bet tam jau nav nekādas nozīmes, ja
nav Dieva, jo vienā brīdī, lai cik gudrs arī būtu,
vari kļūt ļauns un zemisks.
Jūs bieži raudat?
Jāsaka, ka.., ka kādreiz arī raudu. Nevarētu
teikt, ka bieži, bet jā. Man ir tāda daba, varbūt
arī pašas pārdzīvotā dēļ, ka ļoti jūtu līdzi

tādām lietām, kas man šķiet svarīgas. Ja kas
neizdodas vai neveicas, ja ir kādas grūtības
draudzē, kas man ir ļoti tuva, vai bērniem kaut
kas neveicas, man ļoti sāp. Citi saka: “Nav ko
uztraukties, tāpat neko nevar mainīt.” Man tā
nav, esmu pārdzīvotāja tips, un tajā man
jāmācās vairāk paļauties uz Dievu. Jo ar
pārdzīvojumiem ne vienmēr var palīdzēt, daļē
ji ar padomu un mīlestību var, bet jāmācās
paļauties uz Dievu, raudāšanā nevar palikt.
Gatavojoties sarunai, man radās
priekšstats, ka Jūs daudz par sevi
nemēdzat stāstīt citiem, tā ir?
Nu.. ir kādi, kuri zina par mani, un ir tādi, kuri
nezina un varbūt nezina nemaz. Ko varu
pateikt? Nedaudz dzīve ir mācījusi, ka ne visu
visiem var teikt. Cilvēks, kuru uzskatu par
savu mentoru un garīgo audzinātāju, ir
bīskaps Jānis Eisāns. Ar viņu esmu runājusi
arī par grūtām lietām. Viņš zināja visu manu
stāstu, viņš bija tas, kurš aicināja mani uz
Savienību, zinādams visas iespējamās
problēmas. Un viņš man mācīja, ka jāstāsta
tur, kur tas ir par svētību. Pie tā esmu arī
drusku pieturējusies.
Kur Jūs ikdienā ņemat spēku?
Nav jau man daudz spēka, bet nu... Jāsaka,
ka esmu augusi lauksaimnieku ģimenē, kur
bija jāstrādā daudz – katru dienu, arī pēc
skolas. Un darbs bija jāpadara līdz galam. Tas
bija pirmais rūdījums. Skolā bija labi jāmācās,
augstskolā arī. Man nemaz nebija viegli studēt
tehniskās zinātnes, jo labāk padevās humani
tārās, bet tās, kā jau teicu, studēt nedrīkstēju.
Inženiertehniskajās zinātnēs man gāja ļoti
grūti, bet biju iemācīta nepadoties. Arī darba
vietā bija lieli izaicinājumi. Tagad vairāk domi
nē doma, ka jādara tas, kas patīk; ja jūti, ka
nav īsti tavs, dari kaut ko citu. Man tika mā
cīts, ka jāiet ir līdz galam, to, ko esi uzsācis, ir
jāpabeidz. Ļoti daudz arī lūdzu Dievu. Ejot,
sēžot, braucot, mājās – bez Viņa neko nevaru,
ar fizisko rūdījumu vien nepietiek. Vēl man
apkārt vienmēr bijuši par mani labāki un gudrāki cilvēki, no kuriem varu mācīties. Spēks
ir Dievā un cilvēkos, kuri ir ap tevi. Viens pats
neko īsti nevar, solistam būt ir grūti.
Otra lieta, ko cilvēki par Jums saka, ka esat
ļoti, ļoti jauka.
Es nezinu... kā brīžiem. Es mīlu cilvēkus, man
patīk izrunāt lietas, mums ir tuva sadarbība ar
“Māsu” apvienību. Piemēram, ar Līviju Lāmi
no deviņdesmito gadu sākuma abas kopā
esam garīgi augušas, kopā raudājušas, kopā
lūgušas, viena otrai palīdzējušas. Ir jau, Evij’,
arī gadījumi, kad paspīd raksturs, un pēc tam
ir kauns un jānožēlo, jāatvainojas. Ir stresa
brīži, kad esmu pateikusi to, ko citā reizē
nebūtu teikusi. Tad jau tas cilvēks noteikti
nedomā, ka esmu jauka. Tie bijuši tādi grūti
brīži, kad neesmu varējusi savaldīties. Bet
sirdī tiešām mīlu draudzi, mīlu cilvēkus. Bet to
jau Dievs dod, Viņš saka: “Ja ir kaut kas labs,
tad tas ir no Manis.” Mūsos pašos nav nekā
iepriecinoša, tikai no Viņa. Ja Viņš vēl izmaļ
mūs tajās dzirnavās, kur ir sāpes un ciešanas,
varbūt kāda šķautnīte uzspīd. Nezinu, laikam
sarunāju kaut ko par atklātu, bet, ja nu kādam
tas ir par svētību...
Interviju sagatavoja Evija Mileiko

Bērni un jaunieši

Piecpadsmit gadu laikā bērns izaug no vecāku mīļākās
šūpuļdziesmas līdz paša izvēlei par mīļāko grupu, superīgāko
dziesmu un iecienītāko mūzikas stilu. Piecpadsmit gadu laikā
nomainās prezidenti, bīskapi, skolotāji, diriģenti. Bet Dievs ir tas
pats – varens, mīlošs, godīgs un godājams, apbrīnojams un ne ar
vienu nesalīdzināms.
Jau piecpadsmit gadus bērni no Latvijas baptistu draudzēm,
misijas stacijām un skolām vienu dienu gadā satiekas, lai savu
prieku par Dievu, pateicības un lūgšanas izteiktu dziesmās. Arī
šogad bērni un viņu ģimenes aicinātas uz Dziesmu dienu, kas
notiks 1. maijā Rīgā, Pestīšanas Templī, Lāčplēša ielā 117.
Atzīmējot Dziesmu dienas 15. dzimšanas dienu, esam aicināti
svinēt šos svētkus, pievienojoties bērniem dziesmā: “Mēs iesim
līdz’, Kungs, vadi mūs! Lai kurp Tu mūs sauktu, mēs iesim, Tev
iesim līdz’!”
Dziesmu komplekts
LBDS Svētdienskolu apvienība sadarbībā ar Muzikālās
kalpošanas apvienību sagatavojusi Dziesmu dienas repertuāru.
Tajā ietilpst divpadsmit dziesmas. Pie dziesmām doti arī kustību
apraksti. Dažām dziesmām norādīts, kurā CD vai Interneta vietnē
varat to noklausīties. Dziesmu komplektu iespējams saņemt
izdrukātā veidā vai arī elektroniski. Par dziesmu dienas komplekta
pieejamību, lūdzu, sazinieties ar Daci Freivaldi
(dacefreivalde@inbox.lv, mob. 29759709).
Mēģinājumi Reģionālajās konferencēs
Lai bērni labāk sagatavotos Dziesmu dienai, Reģionālo tikšanos
laikā tiek organizēti mēģinājumi. Vecāki un skolotāji aicināti
piedalīties sava reģiona Reģionālās tikšanās darbā, bet bērni
pavadīs laiku mēģinājumā un dažādās nodarbēs. Lūgums par
plānoto bērnu skaitu, kas varētu ierasties uz mēģinājumiem, ziņot
Dace Freivaldei ((dacefreivalde@inbox.lv, mob. 29759709).

Aprīlis svētdienskolā
Dziesmu dienai bērni varēs sagatavoties arī aprīļa svētdienskolu
nodarbībās. BPI Timoteja skolas dalībnieki sagatavojuši četru
nodarbību ciklu trīs vecuma grupām, kuru draudzes aicinātas
izmantot aprīļa svētdienskolu nodarbībās. Tajās bērni iepazīsies
ar to, kā māceklis Pēteris sekoja Jēzum – kā Jēzus viņu aicināja
(Marka ev. 1:16-20), kā viņam pašam bija jāatbild par to, kas tas
tad Jēzus ir (Marka ev. 8:27-30), kā Pēteris ne vienmēr bija labs
Jēzus sekotājs (Marka 14:27-31), bet Jēzus tomēr pieņēma viņu
un uzticēja pat īpašu uzdevumu (Jāņa ev. 21:15-19). Nodarbību
mērķis ir likt bērniem domāt un izprast – vai Jēzus aicina arī mani
sekot Viņam, vai es pats zinu, kas ir Jēzus, vai Jēzus mani mīl arī
tad, ja esmu rīkojies greizi, kādu uzdevumu man dod Jēzus?
Ticam, ka atbildes uz šiem jautājumiem palīdzēs mūsu bērniem
ceļā uz to, lai viņi veidotos par patiesiem Kristus mācekļiem.
Bērni caur šīm nodarbībām arī būs īpaši sagatavojušies Dziesmu
dienai, jo kādi no nodarbībās piedzīvotajiem elementiem
sasauksies ar to, kas notiks Dziesmu dienā.
Katra nodarbība izstrādāta trim vecuma grupām – pirmskolai,
sākumskolai (1.-3. klases bērniem) un pamatskolai (4.-6. klases
bērniem). Nodarbību komplektu varat saņemt, sākot ar
10. martu. Lūgums iepriekš pieteikties un vienoties par
saņemšanas veidu. To varat izdarīt, sazinoties ar Esteri Rozi
(timotejaskola@lbds.lv, mob. 29110770).
Daudzas lietas piecpadsmit gadu laikā mainījušās. Bet Jēzus
saka to pašu, ko sacīja pirms divtūkstoš gadiem un arī pirms
piecpadsmit gadiem: “Nāciet man līdzi!” Lai, jau gatavojoties
Dziesmu dienai, piedzīvojam to, ka bērni izvēlas un apliecina:
“Es iešu līdzi!”, un, satiekoties Dziesmu dienā, varam ne vien ar
muti dziedāt, bet arī ar sirdi apliecināt: “Mēs iesim līdzi!”
Estere Roze
Svētdienskolu apvienības vadītāja

S v ē tdiens k olotāju

Reģionālās tikšanās
Mīļie skolotāji, bērnu kalpošanas
darbinieki! Priecāsimies ar katru no jums
satikties kādā no LBDS Reģionālajām
tikšanās reizēm. Būsim kopā ar visiem
dalībniekiem, kā arī trīs stundas veltīsim
domām, plāniem, lūgšanām par svētdien
skolām, bērnu kalpošanu draudzēs,
bērniem, viņu ģimenēm, par sevi un Dieva
doto aicinājumu un uzdevumu.
Mūsu tikšanās laikā piedzīvosim sekojošo:
Realitātes un sapņu pusstunda – kur esam
un kur vēlamies būt?
Reportāža no kaujas lauka – liecība par
bērnu kalpošanu kādā no reģiona draudzēm.

Lieldienu praktikums – lūgums pēc
iespējas katram paņemt līdzi kādu
iepriekš Lieldienās izmantotu vai īpaši šī
gada Lieldienām sagatavotu materiālu –
stāsta stāstīšanas, rokdarba, spēles,
aktivitātes vai jebkādu citu ideju, kuru
līdzdalīt visiem pārējiem dalībniekiem.
Vēlams, lai aktivitāte būtu sagatavota arī
apraksta formā. Reģionālajās konferencēs
apkopotās Lieldienu idejas bērnu
kalpošanā kļūs par pamatu Svētdienskolu
apvienības Metodiskā kabineta Lieldienu
mapei. Un varbūt jau šinīs Lieldienās Tu
izmantosi ideju, kuru Dievs Tev būs
uzdāvinājis caur svētdienskolotāju
kaimiņu draudzē vai arī Latvijas otrā malā.

(Ja šāda materiāla sagatavošana nav
iespējama, lai tas nekavē Tevi piedalīties
un iegūt no tā, ko būs sagatavojuši citi.)
Informācija, jautājumi un atbildes –
Dziesmu diena; LBDS Kongress un
Draudžu dienas Līvānos, draudžu
svētdienskolu līdzdalība to organizēšanā;
SA rudens mācību-atpūtas nometne,
BPI Timoteja skola, citas ieceres.
Pateicības, aizlūgšanas, pielūgsme –
individuāli, grupās, visiem kopā laiks
Dieva klātbūtnē.
Reģionālās tikšanās – tas ir īpašs laiks
katram svētdienskolotājam! Esošajam un
arī topošajam.
Estere Roze
Svētdienskolu apvienības vadītāja
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Garīdznieki un vadītāji

Desants var noturēties
tikai kādas 15 minūtes ...
“... Ja neatnāk papildspēki, viņus vienkārši
nošauj,” tā par kalpošanu Latgalē saka
varakļānietis Rūdolfs Kroičs, Baltijas
Pastorālā institūta 2013. gada iesaukuma
students.
Pastāsti par savu bērnību!
Mana bērnība pagāja Latgales mazpilsētā
– Varakļānos. Bērnība, skolas laika ikdiena
man pagāja kā filmā “Vārnu ielas
republika”. Tā arī mēs dauzījāmies,
skraidījām. Mans tēvs bija Otrā Pasaules
kara invalīds, māte - laukstrādniece. Kad
es piedzimu, mani vecāki jau bija krietni
gados, tāpēc tiku diezgan lutināts. Bērnībā
ļoti daudz laika pavadīju laukos pie
vecmammas, kas bija ļoti ticīga. Atceros,
ka ar vecmammu pirms gulētiešanas kopā
lūdzām Dievu. Viņa dažreiz mani veda līdzi
uz baznīcu, bet man baznīca likās
atbaidoša, tās rituāli – garlaicīgi, jo bija tik
daudz jāsēž, jāmetas uz ceļiem. Mana
saprašana par Dievu tolaik bija ļoti maza.
Padomju gados arī Dievu īpaši nevienam
nevajadzēja. Nebija pārāk liela goda lieta
būt ticīgam. Skolas aptaujās, kur jautāja
par ticību, visi centās rakstīt, ka netic.
Retais atļāvās atzīt, ka ir ticīgs.
Pēc skolas un rožainas bērnības mani 19
gadu vecumā, kad praktiski domāšanā vēl
biju bērns, iesauca dienēt Afganistānā. Tur
mainījās mani uzskati par dzīvi, par visu.
Kas tieši?
Ja pirms tam neko daudz par dzīvi
nedomāju, viss bija skaidri un vienkārši,
tur es ieraudzīju dzīves, dzīvības vērtību.
Tur tai bija nulles vērtība. Nāves klātbūtne
lika domāt, ka cilvēka fiziskais spēks un
pašpārliecinātība nav nekas. Šis bezizejas
stāvoklis ikdienā reizēm dzina izmisumā.
Tikai pēc tam sapratu, ka tas viss bija īpaši
grūti, jo tajā laikā nepazinu Dievu.
Kāds Tu atnāci no turienes?
Tas laiks, protams, atstāja uz mani milzīgu
iespaidu. Mana vērtību skala, dzīves
uzskats krasi mainījās. Pēc tā laika sāku
par daudz ko aizdomāties – filozofēt.
Materiālās vērtības, pēc kā tiecies,
ģimene, māja, nauda – ja tas nav tas
īstais, kas piepilda, kas tad??
Pēc armijas strādāju par Ugunsdzēsēju
daļas priekšnieku Varakļānos. Darbs man
likās vienmuļš. Pēc armijas man vispār
nekas nelikās interesants. Tad nāca 1990.
gadi, ļoti aizrautīgs laiks, kad sākās
Latvijas neatkarības gadi. Tas bija tas, kas
man bija vajadzīgs. Es tolaik ļoti aktīvi
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iesaistījos sabiedriskajā dzīvē, aktīvi
piedalījos Tautas frontes kustībā. Nakts
laikā Varakļānos Silakrogā uzvilkām
Latvijas karogu. KGB brauca, visus
purināja. Tas bija tāds romantisks un ļoti
patriotisks laiks.
Tad sākās diezgan interesants posms –
Dieva iepazīšana. Manās rokās nonāca
Bībele vecajā drukā. Lasīju, bet neko
nesapratu. Īpaši mani interesēja Jāņa
Atklāsmes grāmata. Neko, protams,
nesapratu, bet es to cītīgi studēju, meklēju
leģendas par pēdējiem ķēniņiem, zīmēm...
Tad ieraudzīju avīzē sludinājumu, ka tiek
piedāvāti semināri, kur skaidro Bībeli.
Kā pēc tam uzzināju, adventistu mācītājs,
tolaik bīskaps, Viktors Geide, brauca uz
Rēzekni uz Bībeles skaidrošanas
semināriem. Ar sievu sākām apmeklēt šos
kursus. Atceros, ka runājām, ka, ja tie
ticīgie liks mums uz ceļiem mesties, mēs
braucam projām, jo mēs gribam iegūt
zināšanas, nevis lūgties.
Šīs studijas pavēra pavisam citu skatījumu
uz Dievu. Dievs manī pamazām sāka
darboties. 1992. gadā kristījos Septītās
dienas adventistu Rēzeknes draudzē.
Piedalījos draudzes nama atjaunošanā,
aktīvi iesaistījos kalpošanās. Bet kaut kas
ar mani nebija īsti riktīgi. Visu sapratu ar
prātu, taču sirdī norobežojos no Dieva. Un
tad manā dzīvē sākās posms, kad biju tā
kā iesprūdis starp Dievu un pats sevi. Pat
nejutu, kā mani iesūca grēks. Tad bija
pamatīgs kritiens, sāpīgs un ilgs.
Kā Tu tiki ārā?
Es izmisīgi lūdzu. Es grēkoju un lūdzu, un,
protams, par mani lūdza. Tad Dieva
žēlastības dēļ es atguvos un esmu, kur
tagad esmu. Daudz zaudēju, daudz
pērienu dabūju. Tas jau Bībelē rakstīts, ka
tiem īpaši nepaklausīgajiem lietas tiek
norādītas sāpīgāk nekā citiem. Protams, tā
mana spītīgā daba un raksturs bija
jāmaina. Kā Salamana pamācībās teikts,
gudrais mācās no citu kļūdām; es esmu
no tiem, kurš pastāvīgi atkārto savas
kļūdas.
Es jaunībā ļoti daudz lasīju. Man vienmēr
gribējās būt tam pozitīvajam varonim.
Dīvaini ir tas, ka ne vienmēr es varēju būt
pozitīvais varonis. Es bieži esmu bijis
vienkārši kaut kāds varonis. Un tas ir slikti.
Kā Tu tagad dzīvo ar Dievu?
Man tuvumā ir divas baznīcas – tās ir
Jēkabpils un Rēzeknes baptistu baznīcas.
Reizēm dodamies uz vienu, reizēm uz otru.

Varakļānos
mums ir neliela
mājas grupa.
Pie mums to
brauc un vada
mācītājs Viktors
Osipovs no
Rēzeknes.
Pirms viņa to
darīja mācītājs
Mihails
Voronovs. Mēs
tur esam tādā
Rūdolfs Kroičs
kā sākuma
stadijā. Cilvēkiem entuziasms ir milzīgs,
taču viņus apstādina zināšanu, prasmju
trūkums. Dažreiz man liekas, ka mēs
Latgalē esam kā desants, kurš izmests
ienaidnieka aizmugurē. Desants var
noturēties tikai kādas 15 minūtes. Ja
neatnāk papildspēki, viņus vienkārši
nošauj.
Tāpēc Tu atnāci uz BPI?
Pastāvīgi pārvērtējot savas vērtības, visu
analizējot, secinu, ka nekas nav augstāks
par Dievu. Viss, kas notiek ap mani, man
atgādina, ka es neesmu nekas, ka viss ir
no Dieva. Kaut vai tikko - cērtot malku,
iecirtu biški rokā un pirksts vairs
nedarbojas. Un par Dievu es gribu stāstīt
arī citiem. Taču uzskatu, ka mācītājam
jāmāca vai jāsludina ir interesanti, jo ir tik
daudz sprediķu, kuru laikā tu paspēj
izstaigāt ne vienu vien veikalu. To es
gribētu iemācīties. Lai es varu pastāstīt par
Dievu tā, lai tas cilvēkus piesaistītu.
Jāsaka, ka man jau ilgu laiku bija
aicinājums mācīties. Man jāpateicas
Mihailam Voronovam, kurš iedeva
grūdienu tam, ko es jau sen vēlējos. Viņš
arī šo procesu iekustināja. Es esmu
priecīgs, jo mācības šeit ir vērtīgas.
Vai Tu gribētu būt mācītājs?
Es varētu būt sludinātājs, sludināt
cilvēkiem par Kristu. Par mācītāju gan es
negribētu būt, jo es zinu, ko nozīmē vadīt,
uzņemties atbildību par draudzi. Tas
īstenībā ir drausmīgs darbs. Es gan vēl
pats īsti nezinu, kur Dievs mani aicina,
varbūt man citi darbi paredzēti.
Un ko sieva saka par šiem Taviem
gājieniem?
Viņa mani atbalsta. Mums ir ļoti labas
attiecības. Protams, viņi ir grūti vienai,
īpaši ziemā, kad jākurina, arī mamma
jākopj vienai, kamēr es mācos. Sieva man
vienmēr ir bijusi atbalsts. Dievs man viņu

Garīdznieki un vadītāji

iedeva. Es Viņam esmu ļoti pateicīgs par
savu sievu. Viņai noteikti ir bijis grūti būt
man līdzās visās manās nebūšanās. Viņa
man ir milzīga svētība. Abiem mums ir
Dievs. Tas ir visa pamats.
Kādas ir Tavas stiprās puses?
Man nekā nav stipra. Man liekas, kas
esmu tāds – nekāds. Ja arī no manis ir
kāds labs darbs, tad tas ir, pateicoties
Dievam.
Kāds Tu esi?
Grūti pateikt. Es esmu ļoti paškritisks.
Man ļoti nepatīk liekuļošana, izlikšanās.
Mans moto ir: “Esi kāds esi, bet centies
būt labāks.” Man liekas, ka brīžiem es
esmu pat pārāk primitīvs, vienkāršs. Taču
man nepatīk, ja cilvēks izliekas par ļoti
svētu, kad cilvēki atgaiņājas ar
standartfrāzēm, piemēram, “ja Svētais
Gars teiks...” Tā vien gribas uzprasīt, kā
Viņš tev pasaka, bet neprasu, negribas
kaitināt cilvēkus. Bieži vien mēs esam
salikuši tādas stīvas sejas, svētulīguma
maskas, zem kurām esam pavisam
savādāki. Reizēm jau arī man sanāk
noliekuļot, bet cenšos to nedarīt, nedrīkst
palikt uz vietas.
Kur Tev būtu jāaug?
Rakstura stingrībā. Man bieži vien lietas
nesanāk tādas, kādas es tās esmu
apņēmies. Piemēram, ir reizes un vietas,
kad man ir jāpaklusē, bet kaut kas
izsprūk. Pēc tam es kožu pirkstos. Esmu
reizē gan pārāk straujš, gan pārāk lēns.
Pieļauju muļķības sava straujā rakstura
dēļ vai citreiz, tieši otrādi, kaut ko
neizdaru, ko vajadzētu izdarīt. Gribētu
balansu iegūt, gudrību risināt situācijas.

Man nepatīk tādi uzstādījumi kā “būt
līderim”. Godīgi sakot, tikai vienu tādu
esmu dzīvē redzējis. Armijā bija tāds
puisis, kuram visi kalni sekoja. Viņš cēlās,
visi cēlās. Viņš nevienu nesauca līdzi, bet
cilvēki viņam sekoja. Ir uzspīlētie līderi,
kuri cenšas kādu pakļaut. Tas ir tā
īslaicīgi.
Vai Tu gribētu, lai cilvēki Tev seko?
Es esmu uz to ļoti piesardzīgs. Tā ir liela
atbildība. Manā dzīvē ir bijuši posmi, kad
cilvēki man ir sekojuši. Nav tik grūti dabūt
cilvēkus sākt tev sekot, bet ir grūti viņus
noturēt, lai viņi turpinātu tev sekot. Tur ar
personības šarmu nepietiek, ir jābūt
idejai, kurai ir vērts nodoties, jo pretējā
gadījumā cilvēki jūtas izmantoti. Tautas
frontes laikos nacionālā ideja bija tā,
kas apvienoja, kurai cilvēki sekoja.
Kurai idejai Tu sekotu?
Evaņģelizēšanai par Kristu, cilvēku
aizsniegšanai Viņam. Es esmu par to,
lai cilvēki iepazīst Dievu, tas spēj mani
aizdedzināt.
Vai ir kāda cilvēku grupa, vieta, kurā Tu
gribētu kalpot?
Man ir tāds dikti muļķīgs sapnis. Pēc
dienesta armijā mani interesē
Afganistāna. Es zinu, ka tas nav reāli, ka
tur galvu krūmos ātri var dabūt. Taču
misija tur, armijas kapelāns ir kaut kas, ko
es vēlētos pamēģināt. Arī ar bērniem man
ātri vien nodibinās kontakts, viņi mani ātri
vien par savējo uzskata, bet man grūti ar
bērniem.
Man tuva ir Latgale, jo jāskatās reāli – ja
es aizbrauktu kaut vai uz Kurzemi ar savu
Latgales akcentu, mani tur ļaudis

nepieņemtu. Kas labs no Latgales var
nākt? Lai arī savās mājās pravietis nav
cienīts, es no tā nebaidos. Cilvēki zina,
kādiem posmiem esmu gājis cauri, taču
tieši ar to es varu iedrošināt.
Savā pieteikumā mācībām BPI Tu
rakstīji, ka Tevi ļoti ietekmējusi Maikla
Velsa grāmata ”Nomaldījušies
tuksnesī”...
Kristīgajā radio es dzirdēju lasījumu no
Velsa grāmatas “Nomaldījušies tuksnesī”.
Dievs caur Velsu man pavēra pavisam citu
redzējumu uz ticību, palīdzēja apzināties,
ka reliģisku likumu turēšana nav
glābšanas jautājums. Tad uz Jēkabpili
atbrauca pats Velss. Atceros, ka braucu
ar mašīnu uz 120 km/h, lai nenokavētu,
pa slidenu ceļu, avārijas visapkārt.
Jēkabpils – Rēzeknes ceļa posmā, kuru
remontēja, bija milzīga bedre. Vienā brīdī
sapratu, ka es tai bedrei lidoju pāri. Lidoju
un domāju – nu ar mani ir cauri. Bet tā
interesanti – to mašīnu tā kā kāds paņēma
un nolika, tā pat nenošūpojās uz ceļa un
aizbrauca tālāk.
Esmu ļoti pateicīgs Dievam, ka viņš šo
vīru sūtīja manā dzīvē. Atziņas, kuras
toreiz guvu, deva man drosmi. Esmu brīvs
no “verdzības” kādai konfesijai. Uz visām
konfesiju lietām varu tagad ar smaidu
paskatīties. Jo tajā laikā, kad es biju jauns
kristietis, likās, ka, lai kāda draudze
pastāvētu, ir jāatrod ārējais ienaidnieks
citās konfesijās, jo tādā veidā var savējos
stiprināt. Taču Debesīs jau nebūs
atsevišķas baptistu, adventistu vai katoļu
ložas.
Interviju sagatavoja Nora Rautmane
BPI Programmu administratore

V idzemes re ģ iona

Garīdznieku tikšanās
1. un 2. februārī Gančauskās notika rekolekcijas Vidzemes reģiona
garīdzniekiem. Klātpievienotā fotogrāfija ir liecība, ka tās apmeklēja
4 cilvēki, kuri pavadīja laiku Dieva priekšā, gavējot, lūdzot, slavējot,
pārdomājot, kāda ir garīdznieka atpūta un kā atjaunoties vai “uzpūst”
Dieva aicinājumu kalpošanā (2. Timoteja 1).
Paldies reģiona vadītājam sludinātājam Mārtiņam Rijniekam par
rekolekciju organizēšanu. Mīļš aicinājums pārējiem amata brāļiem,
īpaši Vidzemes reģiona brāļiem, izmantot šīs unikālās iespējas, lai
būtu kopā, stiprinātu cits citu un, Dievu lūdzot, atjaunotos un smeltos
iedvesmu tālākai kalpošanai.
Līdzīgas rekolekcijas šajā gadā tiks organizētas arī citos reģionos.
Dievpalīgu vēlot rītdienas kalpošanā,

Edgars Mažis, Raimonds Locs, Arvis Paulovičs, Mārtiņš Rijnieks

Edgars Mažis
Garīdznieku brālības vadītājs
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draudžu dibināšana

Dieva namu ceļot Ropažos
mīlestību. Mums par lielu
pārsteigumu piedalījās daudz vairāk
bērnu, nekā bijām gaidījuši.
Organizēt palīdzēja gan draugi no
ASV, gan pašmāju palīgi. Laba
sadarbība izveidojās ar vietējām
institūcijām. Bērnu vecāki bija ļoti
priecīgi un pateicīgi par šo dienas
nometni. Nometnē piedzīvojām un arī
turpinām piedzīvot īpašu Dieva
svētību un vadību bērnu kalpošanā.

Vasaras Bībeles skola

“Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva Gars jūsos
mājo?” (1. Kor. 3:16)
Mēs, kristieši, neatkarīgi no vietas, kur dzīvojam, Ropažos vai Rīgā,
dziļos laukos vai pilsētā, esam svēts Dieva nams. Te nav runa par
namu kā būvi, bet gan par cilvēkiem. To apzinoties, mūsdienu
pasaulē dzīvot ticībā ir liels izaicinājums un atbildība. Mums ir
uzticēts piedalīties Dieva nama celtniecībā. Tā ir liela privilēģija un
žēlastība, un tajā pašā laikā nopietna un pat riskanta lieta. Jautājumi,
ko Dieva Vārds liek pārdomāt ir: Kā mēs savā dzīvē ceļam Dieva
namu? Kādus materiālus izmantojam – Dieva gudrību vai pasaules
padomus? Vai pietiekami apzināmies, ka Kristus ir visa pamats, un,
ka Viņam pieder viss gods?
Šos jautājumus Dievs caur Savu Vārdu ir atgādinājis arī mums
Ropažos. Ikdienā atkal un atkal no jauna piedzīvojam patiesību, ka,
lai Dieva nama celtniecība sekmīgi noritētu, vairāk jāpastāv lūgšanās
un Dieva Vārdā. Tas palīdz sakārtot savu dzīvi atbilstoši Dieva gribai
un kalpošanas komandai dod vēl vairāk vienotības, skaidrības un
Gara spēka. Šajā ātro un dažādo iespēju laikmetā ir jāuzmanās
neaizpildīt dzīvi ar dažādiem pasākumiem un novārtā neatstāt
attiecības ar Dievu. Lai Dievs palīdz gan mums, gan visām citām
draudžu dibināšanas komandām, gan arī esošajām draudzēm palikt
Vārdā, lūgšanās un mīlestībā, kas vēlāk nesīs patiesus augļus Dieva
nama celtniecībā Viņam par godu!
Ropažos ir izveidojies jau tāds kā savs ritms kalpošanas aktivitātēm.
Regulāri notiek mājas grupas, sadraudzība, jauniešu tikšanās, bērnu
pasākumi, sports, lūgšanu un plānošanas sapulces, caur ko paši
augam un nesam liecību par Kristu citiem. Dažus kalpošanas
virzienus apskatīsim sīkāk.

Sākot ar 2012. rudenī, mēneša
pirmajā svētdienā organizējam
“Bērnu svētkus”. Tie ir turpinājums
Vasaras Bībeles skolai, kur
padziļinātā veidā mācām saprast
Bībeles patiesības. Ir liels prieks par bērniem un viņu vecākiem, kas
aizvien vairāk mums uzticas. Prieks par iespēju iesaistīt jauniešus
kalpošanā bērniem, kur viņi var mācīties kalpot, apzināt savas
dāvanas, uzņemties atbildību un strādāt komandā. Protams, ir
piedzīvoti arī ne tik labi brīži – kāds no jauniešiem pēkšņi pazūd un
izvairās no tikšanās, garīgā izaugsme dažkārt nenotiek kā gribētos,
bet šie izaicinājumi mums māca arvien vairāk paļauties uz Dievu un
meklēt spēku lūgšanās un Viņā Vārdā. Mana sieva Ketrina ir

Sadraudzības laiks ar jauniešiem

atsaukusies aicinājumam vadīt bērnu kalpošanu.
Mācot kristīgo mācību un sociālās zinības Ropažu vidusskolā,
ir radušās dažādas iespējas apliecināt kristīgo ticību un veicināt
ģimenes un veselīga dzīvesveida vērtības. Septembrī pirmo reizi
Ropažu vidusskolā tika atzīmēta Tēvu diena. Tā bija brīnišķīga
iespēja iedrošināt vīrus aktīvāk piedalīties bērnu audzināšanā un
atgādināt par tēva lomu ģimenē, gan uzrunājot vīrus, gan arī ar
spēlēm un kopīgu darbu. Ir iecere, ka Tēvu dienas svinēšana kļūs
par tradīciju Ropažu vidusskolā.
Mēs kā ģimene pēdējā gada laikā esam piedzīvojuši lielu Dieva
uzticamību un gādību. Dievs pamazām dāvā visas lietas un resursus,
kas nepieciešami dzīvei un kalpošanai. Tas dažkārt nenotiek uzreiz,
kā mēs to gribētu, bet Viņš dod visu Savā laikā, ja mēs uzticamies.
Paldies visiem par lūgšanām un atbalstu!
Aicinām jūs arī turpināt aizlūgt par kalpošanu Ropažos. Šī gada
aktuālākie mērķi un lūgšanu vajadzības:
• Turpināt attīstīt bērnu kalpošanu un mācekļot esošos jauniešus;

Jaunieši kalpo Bērnu un ģimeņu svētkos Ziemassvētkos

2012. gada jūlijā pirmo reizi organizējam Vasaras Bībeles skolu
Ropažos. Tā bija dienas nometne bērniem vecumā no 6-11 gadiem,
kuras programmā caur dažādām spēlēm, radošām nodarbībām un
dziesmām bērniem tika mācīti Bībeles stāsti un vēsts par Dieva
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• pašiem (draudzes kodola grupai) pieaugt garīgās disciplīnās,
īpaši pievēršot uzmanību Dieva Vārda studijām;
• lai Dievs svētī un vada šo kalpošanu, un lai caur to, ko darām, vēl
efektīvāk varam nest Evaņģēlija vēsti, ceļot Dieva namu Ropažos.
Ilvars Ieviņš
LBDS sludinātājs, draudzes dibinātājs Ropažos

Draudžu dibināšana

Kāpēc mācekļošana ir tik svarīga
draudžu dibināšanā?
“Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami
Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es
jums esmu pavēlējis...” (Mateja 28:19-20)

ka tās ir līdzīgas automašīnām bez dzinēja. Misionāla draudze,
misionāla kopiena vai misionāla mazā grupa ir kā jauna
automašīna – visi to apbrīno un par to runā. Taču, lai arī cik
skaista vai spīdīga šī automašīna būtu, bez dzinēja tā nekur nevar
nokļūt. Draudzes dzinējs ir mācekļu veidošana.
Maiks Brīns savā blogā par misiju un māceklību raksta: “Es to
esmu teicis jau daudz reižu: ja jūs veidojat mācekļus, gala
rezultāts vienmēr būs draudze. Bet ja tā vietā mēģināsiet būvēt
draudzi, mācekļu skaita pavairošanās būs tikai maza varbūtība.”

Bīskapa vietnieks Kaspars Šterns uzrunā M4 apmācību dalībniekus

Šie Jēzus vārdi bija galvenā vadlīnija draudžu dibināšanas
apmācībai M4, kas notika janvāra mēnesī. M4, kas notiek jau
trešo gadu, ir vairāk nekā apmācība – tā ir iespēja draudžu
dibināšanas komandām sabraukt kopā četrās tikšanās reizēs,
lai atjaunotu zināšanas par draudžu dibināšanu, atskatītos uz
paveikto un nospraustu mērķus. Šajā reizē uzsvars tika likts uz
mācekļošanas nozīmi draudžu dibināšanā. M4 laikā komandām
bija iespēja vēlreiz izvērtēt, vai to kalpošanā mācekļu veidošana ir
regulāra, reāla un funkcionējoša. Apmācību pēdējā dienā katra
komanda izstrādāja darbības soļus turpmākajiem 6 mēnešiem, lai
uzlabotu mācekļošanu savā komandā.

Cilvēku sūtīšana misijā ir tas pats, kas karavīru sūtīšanai
karalaukā. Mācekļošana nav tikai treniņu nometne, kurā
sagatavoties frontes līnijai. Tajos brīžos, kad viņi ir ievainoti,
mācekļošana ir arī kara hospitālis un laiks ārpus kalpošanas,
kas nepieciešams atpūtai un spēku atjaunošanai. Ja mēs
neapmācām cilvēkus saskaņā ar to, kā par mācekļošanu runā
Jēzus un Jaunā Derība, mēs patiesībā viņus nosūtām uz frontes
līniju bez bruņojuma, ieročiem vai apmācības. Tad ir sagaidāma
īsta asinspirts. To visu zinot un saprotot – kāpēc mēs brīnāmies,
ka cilvēki izdeg, pārtrauc kalpot un nekad vairs nevēlas
atgriezties draudžu dibināšanas darbā?
Ko par M4 apmācību saka tās dalībnieki?
“Es esmu bijis uz pēdējiem diviem M4 pasākumiem, jo aktīvs
kristietis esmu tikai kādus 10 mēnešus... M4 man deva sajūtu,
ka neesmu viens, kas grib cīnīties. Tas man deva vēlmi celties no
krēsla un darīt, nevis uzdot jautājumu: “Ko darām šodien?” un,
nedzirdot atbildi, sēdēt tālāk.” (Aivars, Īrija)
“Neskatoties uz to, ka draudze ir nodibināta, mēs vēlamies
turpināt mācības un iegūt jaunas zināšanas M4 semināros.
Saprotam, ka ne tikai mums jamācās, bet arī savas zināšanas
jānodod citiem. M4 semināros gūstam jaunus iespaidus un
pazīšanās; pieredzes apmaiņa paplašina mūsu redzesloku.”
(Elita, Ziedkalne)
“Pēc M4 esam riktīgi uz viļņa! ... Jo vairāk aktīvu cilvēku, jo vairāk
labu domu! Mēs tiešām vēlamies M4 šeit, Īrijā.” (Imants, Īrija)

Aizlūgums par dalībniekiem

Pašlaik M4 piedalās 15 komandas no dažādām Latvijas vietām.
Dažas komandas vēl ir tikai pašā sākumā, bet dažas komandas
jau ir ar rūdījumu – piedzīvojušas gan veiksmes, gan neveiksmes.
Katra komanda apzinās, ka mācīšanās ir ne tikai “skolas solā”,
bet arī reālajā dzīvē, tādēļ ar katru komandu strādā LBDS
nozīmēti kouči, kuri regulāri tiekas ar komandu, atbalsta, lūdz,
iedrošina.
Mēs vēlamies dibināt draudzes, jo vēlamies aizsniegt cilvēkus un
darīt viņus par Jēzus mācekļiem. Mācekļošana nav izvēles
kalpošana, bet centrāls uzdevums draudžu dibināšanā. Jebkura
esošā un topošā draudze var tikt pakļauta neveiksmei, ja tā
koncentrējas tikai uz cilvēku aizsniegšanu, bet mācekļošanu
atstāj novārtā. Iemesls tam, ka pēdējā gadsimta laikā Rietumu
draudžu kustības ir piedzīvojušas tik daudz neveiksmju, ir tas,

“Ir brīži, kad mēs ieguldām daudz, strādājam daudz un mums kā
komandai nesanāk bieži tikties un izvērtēt – vai tas, ko mēs
darām, ir mūsu radītie mērķi vai Dieva plāns mūsu ciemam un
pilsētai. M4 mēs tos pārvērtējam un uzdodam sev jautājumus, ko
ikdienā neuzdotu. M4 mēs gūstam atbalstu un iedrošinājumu no
citām draudžu veidošanas komandām un saprotam, ka šinī darba
laukā mēs neesam vienīgie. Pēc M4 parasti jūtamies no jauna
aizdedzināti ar dievišķu uguni, apgaismoti un gatavi tikties ar
jauniem izaicinājumiem. Paldies, tas ir ļoti vērtīgi!” (Māris,
Rembate)
“Mani ļoti iedrošināja tas, ka varēju redzēt izmaiņas citās
draudzēs – ka ir nākuši klāt jauni cilvēki komandās, kas pirms
gada par to lūdza. Lūgšanām ir spēks! M4 laikā mūsu komanda
saprata, ka mums ir vairāk jātiekas kopā dažādos pasākumos, jo
tik labi viens otru nepazīstam. Labāk iepazīstot vienam otru,
vieglāk būs kādas lietas kopā darīt, aizsniegt dažādas cilvēku
grupas ar Evaņģēliju. Patika uzdevums par grupas resursiem –
tos apzināt un mērķtiecīgi lietot varētu būt liels izaicinājums, jo
mūs katru komandā Dievs ir apveltījis ar vadīšanas dāvanu, mūsu
komandā ir arī pieejami finanšu resursi, cilvēku resursi – vajag
tikai padomu no Dieva, kā to visu gudri lietot.” (Laura, Baloži)
Kaspars Šterns
Bīskapa vietnieks jaunu draudžu dibināšanā
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Draudžu atjaunošana

PASTORĀLĀ DARBA
SPECIĀLISTA profesijas
standarts ir apstiprināts

Pateicība Amerikas
Latviešu baptistu
apvienībai

2013. gada 30. janvārī Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās
sadarbības apakšpadomē tika apstiprināts pastorālā darba speciālista
profesijas standarts, kas atbilst 4. profesionālās kvalifikācijas līmenim. Ar to ir
noslēdzies četrus gadus ilgs darbs, izstrādājot profesijas standarta projektu
un saskaņojot to ar nozares ekspertiem, LR Tieslietu ministriju un Labklājības
ministriju. Darbs bija ar saviem izaicinājumiem, no iesaistītajiem cilvēkiem tas
prasīja lielu pacietību un neatlaidību. Paldies visiem ekspertiem un darba
grupai par ieguldīto darbu šī mērķa sasniegšanā.

Latvijas Baptistu draudžu savienības vārdā vēlamies
pateikties Amerikas Latviešu baptistu apvienībai (ALBA) par
ilggadīgo finansiālo atbalstu un uzticību LBDS kopdarbam.

Šīs ir lieliskas ziņas visiem tiem, kuri ar nepacietību gaidījuši šī profesijas
standarta apstiprināšanu. Šobrīd visiem, kuri interesējas par pastorālā darba
izglītību, ir iespējams apsvērt studijas Kristīgās vadības koledžā, kura
iespējami ātrākā laikā uzsāks pastorālā darba speciālistu sagatavošanu,
īstenojot studiju programmu “Pastorālais darbs”. Šajā mēnesī Kristīgās
vadības koledža plāno iesniegt dokumentus Izglītības un zinātnes ministrijā
licences saņemšanai. Programmas ilgums pilna laika neklātienē būs 2 gadi
un nepilna laika neklātienē – 2,5 gadi. Programmas apjoms – 80 kredītpunkti.
Tā kā šāda studiju programma Latvijā tiks realizēta pirmo reizi, tā būs unikāla
– pirmā koledžas līmeņa studiju programma teoloģijas jomā Latvijā.
Ar ko studijas koledžā atšķiras no studijām citās augstākās izglītības
institūcijās? Koledžas īsteno īsā cikla augstākās izglītības studiju
programmas 2 līdz 3 gadu garumā, sagatavojot speciālistus noteiktai
profesijai iespējami īsā laikā, kas nav mazsvarīgi, iekļaujoties mainīgajā
darba vidē. Tas nozīmē, ka studijas ir līdzsvarotas ar praksi, kuras laikā
teorētiskās zināšanas tiek nostiprinātas ar praktiskām iemaņām, kopā
veidojot kompetenci noteiktai profesionālai darbībai.
Plašāka informācija par studiju programmu “Pastorālais darbs” un tās
prasībām būs pieejama LBDS reģionālajās tikšanās. Vairāk informācijas
meklējiet arī LBDS mājaslapā www.lbds.lv un rakstot uz e-pastu:
olegs.jermolajevs@kvk.lv.
Ja šīs ziņas ir labas ziņas arī Tev, tiekamies LBDS reģionālajās tikšanās, lai
uzzinātu vairāk par studiju iespējām Kristīgās vadības koledžā un pieteiktos
šajā studiju programmā!

Šoreiz īpaši vēlamies Jums pateikties par Jūsu ziedojumiem
LBDS kopdarbam 2012. gadā, kā arī īpaši par
mērķziedojumiem Viesītes draudzes atbalstam.
19.03.2012

19.05.2012

04.09.2012

18.12.2012

KOPĀ

Saņemts USD

Datums

8369

15907

8992

27608

60876

Pēc komercbankas konvertācijas LVL

4383

8784

4936

14458

32561

Jūsu finansiāls atbalsts ir svarīgs LBDS saimei, jo tas mums
palīdz kopīgi veikt sekojošus uzdevumus: pensionēto
mācītāju atbalstīšana, LBDS nozaru attīstība (Sieviešu
kalpošanas apvienība, Svētdienskolu apvienība,
Garīdznieku brālība, Kristīgās vadības koledža un BPI),
LBDS draudžu darbība, LBDS garīgās izglītības darbības
nodrošināšana.
Procentos
Augsti novērtējam
ALBAs ieguldījumu
un nesavtīgo
darbošanos kopīgi
izvirzīto mērķu
sasniegšanā.
Pateicoties Dievam
par ALBAs saimi un
ikvienu, kas ir
pielicis savu roku
Dieva darba
atbalstam,
Žanna Drūnese
LBDS izpilddirektore

Novirzīts sekojošiem mērķiem
Pensionētiem garīdzniekiem

no kopējā
ziedojuma
6,3

Garīdznieku brālībai

6,2

Sieviešu kalpošanas apvienībai

40,1

Svētdienskolu apvienībai

7

Baltijas Pastorālaijam institūtam

3,4

Kristīgās vadības koledžai

7,8

LBDS garīgā darba atbalstam

0,9

Latvijas Kristīgajam radio

0,8

Oļega Jermolājeva mācību atbalstam

2,9

Viesītes baptistu draudzei

15,6

Paplakas baptistu draudzei

0,8

Liepājas Pāvila baptistu draudzei

8

Priekules baptistu draudzei

0,2

Kopā

100

Oļegs Jermolājevs
KVK direktora vietnieks studiju darbā

Esi skolēns vai students, kurš vēlas saprast savus
Dieva dotos talantus un domā par sev piemērotāko
profesiju? Vēlies kalpot Dievam, bet nezini, kas
tieši ir Tavs aicinājums?
LBDS sadarbībā ar nodibinājumu “Crown Latvia” izsludina konkursu
jauniešiem, kas meklē savu aicinājumu, par iespēju noskaidrot savus
talantus ar Career Direct® karjeras vadības testu un saņemt
konsultāciju kristīga karjeras konsultanta vadībā.

Kas ir Career Direct®?
• Career Direct® ir viens no testiem, kas pēta karjeras izvēli no
bibliskās perspektīvas.
• Lielākā daļa karjeras testu izvērtē tikai vienu vai divas sfēras.
Career Direct® izvērtē četras svarīgas karjeras izvēles
sastāvdaļas: personību, intereses, spējas un vērtības.
• Career Direct® ir izstrādāts vairāk kā 10 gadu laikā un ir rūpīgi
testēts un pārbaudīts, lietojot standarta psihometriskos
testēšanas un novērošanas principus.
• Vairāk kā 120 000 strādājošo un studentu visā pasaulē ir
atrisinājuši karjeras jautājumus ar Career Direct® karjeras
vadības testa sistēmu.
12 baptistu vēstnesis

Ko pārrunā konsultācijā?
• Kā saprast savu Dieva doto aicinājumu?
• Kas ir tavi talanti?
• Kuras ir tev piemērotākās profesijas un/vai kalpošana?

Nosacījumi:
• Vecums 16-30 gadi
• Izglītības iestādes skolēns vai students
• Kristīgas konfesijas draudzes loceklis (priekšrocība tiem, kuri ir
aktīvi iesaistīti draudzes darbībā vai kādās citās sabiedriskās
aktivitātēs)
• Vēlme saprast savu aicinājumu un mērķtiecība, lai to īstenotu.
Konkurss dod iespēju izpildīt testu un saņemt konsultāciju par
samazinātu maksu – Ls 5 (parasti – Ls 22).
Pieteikšanās termiņš: 20.03.2013.

Papildus informācija un pieteikšanās: www.lbds.lv vai
www.crownlatvia.lv

A I Z L ū G š A N U K A L E N D ā R S un ziņas draudz ē m

marts

1

Lūgsim par Gulbenes draudzi, par tās mācītāju
Mihailu Voronovu un viņa ģimeni. Pateiksimies
Dievam līdz ar draudzi par visiem draudzes locek
ļiem, par svētdienas skolu un tās vadītāju māsu
Agnesi, par draudzes priekšnieci Larisu, par sludinā
tāja palīgu. Lūgsim par iespēju strādāt ar jauniešiem.
Lūgsim par veciem un slimiem draudzes locekļiem.
Jaunatnes apvienība
1.-2. marts. Konference “TĒVA SIRDS”.
Lāčplēša ielā 37, Rīgā, www.tevasirds.lv

2

Lūgsim par LBDS reģionālajām tikšanās reizēm, kas
martā notiks Rīgā, Cēsīs un Liepājā. Lūgsim, lai Dievs
dod mums atvērtas un pazemīgas sirdis, klausoties
citos un daloties savās domās. Lūgsim, lai Dievs
stiprina mūsu katra paļāvību un nodošanos Viņam un
vairo mūsu vienotību mīlestībā un kalpošanā.
L B D S R E ĢI O N Ā L Ā TI K Š ANĀ S R Ī G Ā
Plkst. 10:00-16:00 Rīgā, Savienības namā, Lāčplēša
ielā 37. Aicināti draudžu garīdznieki un vadītāji,
nozaru un kalpošanas vadītāji un pārstāvji, kā arī
ikviens interesents.
Nāri ņ ci e ma b a p t i s t u dra u d ze
Draudzes ansambļa piedalīšanās reģionālajā skatē.

3

Lūgsim par Latvijas Baptistu draudžu savienību
ar tās 88 draudzēm un 6 523 locekļiem, par
bīskapu Pēteri Sproģi un viņa ģimeni. Lūgsim par
mīlestības pilnām attiecībām mūsu vidū.
L i e p āj as b a p t i s t u C i ā n a s dra u dze
Kristību dievkalpojums.

4

Lūgsim par Ģipkas draudzi, par tās sludinātāju Andri
Jēgermani un viņa ģimeni. Lūgsim, lai Dievs dod
veselību un spēku tiem draudzes locekļiem, kas ir
saslimuši un nespēkā. Lūgsim par misijas darbu
Ģipkas apkaimē un par misijas staciju Nevejā.
M adon as b a p t i s t u dra u d z e
4.-10. marts. Sociālais darbs kopā ar māsu draudzi
no Holandes.

5

Lūgsim par Eiropas Baptistu federācijas prezidentu
Hansu Guderianu. Lūgsim, lai Dievs dāvā spēku
rehabilitācijas procesā pēc pārciestās sirds slimības.
Lūgsim par sekmīgu atveseļošanās periodu un izturību.

6

Lūgsim par Inčukalna draudzi. Lūgsim, lai Dievs dod
pastāvīgu mācītāju draudzei. Pateiksimies, ka draudzei
ir vīzija par Latgali, un lūgsim, lai Dievs dod īstenot
plānus. Lūgsim par draudzes telpu remontu. Lūgsim
par atmodu Inčukalnā, lai cilvēki atver sirdis dzīvajam
Dievam. Lūgsim, lai ir iespēja paplašināt mājas grupas.

7

Lūgsim par Svētdienas skolas apvienības darbu, par
tās jauno vadītāju Esteri Rozi un Padomi. Lūgsim par
bērniem un jauniešiem, lai viņi no mazām dienām
mācītos uzticēties Kristum.

8

Starptautiskā sieviešu diena. Lūgsim par Latvijas
sievietēm. Lūgsim par to, lai Kungs piešķir spēku, lai
svētī ar mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību,
labprātību, uzticamību, lēnprātību un atturību. Lūgsim,
lai kristīgās māsas uzrunā sava vecuma nekristīgās
sievietes un pasludina Evaņģēlija priecīgo vēsti.

9

Lūgsim par Garīdznieku brālību un tās priekšsēdētāju
Edgaru Maži. Lūgsim, lai Dievs vada un svētī ar
gudrību katru garīdznieku, pasludinot vēsti par Jēzu
Kristu kā vienīgo Patiesību un Ceļu.
L BDS REĢIONĀL Ā TI KŠAN ĀS CĒSīS
Plkst. 10:00-16:00 Cēsīs, 2. pamatskolā, Gaujas ielā 45.
Aicināti draudžu garīdznieki un vadītāji, nozaru un
kalpošanas vadītāji un pārstāvji, kā arī ikviens interesents.

10

Lūgsim par LBDS Kongresu un Draudžu dienām
Līvānos šī gada 2.-4. augustā. Lūgsim, lai Dieva Gars
vada un parāda, kā mēs katrs un mūsu draudzes var
iesaistīties misijas darbā.

Rīgas b apt ist u Vīlande s dr audze
Draudzes 18. gadasvētki.
Grob iņas b apt ist u dr audze
Sludinātāja Haralda Bartkeviča ordinācija par mācītāju.

11

Lūgsim par Jaunjelgavas draudzi. Lūgsim, lai Dievs dod
pastāvīgu mācītāju draudzei. Lūgsim par Svētā Gara
vadību ikvienam draudzes loceklim. Lūgsim par nozarēm
un kalpotājiem, lai Dievs dod gudrību un spēku.

12

Lūgsim par Bosnijas un Hercogovinas Baptistu
savienību ar tās 5 draudzēm un 200 locekļiem.
Lūgsim par četrām misijas stacijām.

13

Pateiksimies par Dieva žēlastību. Pateiksimies un
slavēsim Dievu, neaizmirsīsim, ko Viņš mums labu
darījis. Pateiksimies, ka Viņš ir ar mums ik brīdi.

14

Lūgsim par kristīgo izdevniecību “Amnis” un tās
vadītāju Edgaru Godiņu un darbiniekiem. Lūgsim par
kristīgās literatūras izplatīšanu Latvijā. Lūgsim, lai
kristīgā literatūra vestu cilvēkus tuvāk Dieva gaismai.

15

Lūgsim par Jauniešu apvienību un tās vadītāju Gati
Jūrmali. Lūgsim par Jauniešu vadītāju skolu. Lūgsim
par jauniešiem, lai Dievs dod viņiem daudz priecīgas
drosmes ticībā, lai spēks sludināt Evaņģēliju.
Pateiksimies Dievam par iespēju pirms 110 gadiem
aizsākt baptistu draudžu jauniešu kopdarbu Latvijā.
Jaunat ne s apvie nīb a
15.-17. marts. Jauniešu vadītāju skola.
L ie pāj as b apt ist u Pāvila draudze
15.-16. marts. Misijas dienas.

16

Lūgsim par Sieviešu kalpošanas apvienības Kongresa
svētīgu norisi. Lūgsim par par jauno vadītāju un Padomi.

17

Lūgsim par Tadžikistānas Baptistu savienību un
tās 23 draudzēm un 420 locekļiem.

18

Lūgsim par Jaunpils draudzi, par tās sludinātāju
Oskaru Jēgermani un viņa ģimeni. Lūgsim, lai
draudzes cilvēki vairāk liecinātu citiem par Jēzu.
Lūgsim, lai Dievs svētī ieplānotos evaņģelizācijas
pasākumus Jaunpilī. Pateiksimies par draudzes
vienotību laikā, kad sludinātājs nevarēja to apmeklēt
veselības problēmu un transporta trūkuma dēļ.

Sie vie šu kalpoš anas apvie nība
Plkst. 10:00-16:30 LBDS SKA kongress “Lūdziet bez
mitēšanās Dievu”, Lāčplēša ielā 37. Rīgā. Skatīt 15.lpp.

Prie kule s b apt ist u dr audze
Kristību dievkalpojums.

baptistu vēstnesis 13

A I Z L ū G š A N U K A L E N D ā R S un ziņas draudz ē m
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19

Lūgsim par Jaunu draudžu dibināšanas kalpošanu, tās
vadītāju Kasparu Šternu un viņa ģimeni.

25

Lūgsim par Bulgārijas Baptistu savienību, tās
128 draudzēm un 5150 locekļiem.

20

Lūgsim par Eiropas Baptistu Sieviešu apvienības
vadītāju Līviju Godiņu un Padomi, kas šajās dienās
viesojas un strādā Albānijā. Lūgsim Dieva vadību
Nominācijas komisijai, meklējot nākamā piecu gadu
posma vadītāju un komiteju. Lūgsim par piecu gadu
noslēguma konferenci Vācijā, Hanoverā, šī gada
maijā beigās un jūnijā.

26

Lūgsim par Jelgavas draudzi. Lūgsim, lai Dievs
piešķir pastāvīgu mācītāju draudzei. Lūgsim par
vadītājiem un kalpošanas nozarēm. Lūgsim, lai Dievs
svētī bērnu un jauniešu vasaras pasākumus.
Lūgsim par draudzes Padomi.

27

Lūgsim par vajātiem kristiešiem visā pasaulē. Lai
Dievs atver sirdis pāridarītājiem un piepilda tās ar
Savu mīlestību. Lūgsim par Agape draudzi Turcijā.

28

Zaļā ceturtdiena. “.. tiem vēl ēdot, Jēzus ņēma
maizi, svētīja, pārlauza un deva to Saviem mācekļiem
un sacīja: “Ņemiet, ēdiet, tā ir Mana miesa.” Viņš
ņēma biķeri, pateicās un deva to tiem, un sacīja:
“Dzeriet visi no tā. Jo tās ir Manas jaunās derības
asinis, kas par daudziem tiek izlietas grēku
piedošanai.” (Mateja 26) Pateiksimies Dievam par
Svēto Vakarēdienu, ko Jēzus Kristus mums atstājis,
lai mēs Viņu pieminam, līdz Viņš nāks atkal.

29

Lielā piektdiena. “.. Jēzus atkal iekliedzās stiprā balsī
un izlaida Savu garu... Tempļa priekškars pārplīsa no
augšas līdz apakšai divos gabalos, un zeme trīcēja, un
klintis šķēlās, un kapi atdarījās... virsnieks un tie, kas bija
pie Viņa un sargāja Jēzu, redzēdami zemestrīci un visu,
kas tur notika, ļoti izbijās un sacīja: “Patiesi Šis bija Dieva
Dēls.”” (Mateja 27) Pateiksimies par Jēzus paklausību
Tēvam un par pazemošanos līdz pat krusta nāvei.

21

Lūgsim par Jēkabpils draudzi, par tās mācītāju Jāni
Lūsi un viņa ģimeni. Lūgsim par draudzes garīgu un
skaitlisku izaugsmi. Lūgsim par draudzes ļaužu
darbu Variešos, bērnudārzā un citās kalpošanas
vietās. Pateiksimies par svētdienas skolas bērniem,
lai Kristus uzrunā viņus, viņu vienaudžus un vecākus.

22

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 kalpotājiem, kas tajās kalpo.

23

Lūgsim par Muzikālās kalpošanas apvienību un tās
vadītāju Māri Dravnieku. Pateiksimies par tiem, kas
kalpo draudzēs ar mūziku. Lūgsim, lai Dievs iedrošina
draudzes locekļus dziedāt un slavēt To Kungu ar
saviem talantiem.
L B D S R E ĢI O N Ā L Ā TI K Š ANĀ S L IEP Ā JĀ
Plkst. 10:00-16:00 Liepājā, Liepājas Pāvila baptistu
draudzē, Kuršu ielā 19. Aicināti draudžu garīdznieki un
vadītāji, nozaru un kalpošanas vadītāji un pārstāvji, kā
arī ikviens interesents.
R ī g as Āg e n s k a l n a b a p t i s t u draudze
Svētdienskolas pasākums “Nakts baznīca”.
Mēr s r ag a b a p t i s t u dra u d ze
Jauniešu orķestra “Būsim kopā” koncerts Tautas
namā.

Užavas b apt ist u dr audze
29.-31.marts. Pasākums kopā ar 20 jauniešiem no
Norvēģijas.

30

Lūgsim par LBDS kapelāniem, kas kalpo cietumos,
armijā, slimnīcās un zemessardzē. Lai Dievs stiprina
viņus ikdienas darbos un sarunās ar ieslodzītajiem,
karavīriem, slimniekiem un zemessargiem. Lai Dievs
caur kapelānu kalpošanu un darbu nes cilvēkiem
ticības un cerības gaismu. Lūgsim, lai viņu darbība
nes redzamus un paliekošus augļus Latvijas
sabiedrībā.

31

Kristus Augšāmcelšanās svētki. Pirmās
Lieldienas. “.. eņģelis uzrunāja sievas, sacīdams:
“Nebīstieties, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu,
krustā sisto. Viņš nav šeitan, jo Viņš ir
augšāmcēlies, kā Viņš sacījis.”” (Mateja 28) Jēzus
Kristus ir augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!

T al s u b ap t i s t u dra u d ze
Dzejas un dziesmu pēcpusdiena “Pie krusta noliecos”.

24

Pūpolu (Palmu) svētdiena. Jēzum iejājot
Jeruzālemē, “.. daudz ļaužu izklāja savas drēbes
uz ceļa, citi cirta zarus no kokiem un kaisīja tos uz
ceļa, bet ļaudis, kas gāja Viņam [Jēzum] priekšā
un nopakaļ, kliedza un sauca: “Ozianna Dāvida
dēlam, slavēts, kas nāk Tā Kunga Vārdā! Ozianna
visaugstākās debesīs!”” (Mateja 21) Slavēsim
Dievu par Viņa Dēlu, mūsu Glābēju, kurš dodas
pretī krusta nāvei.

Grob iņas b apt ist u dr audze
Kristību dievkalpojums.

B ībeles lasī š anas plāns marta M
Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturtdiena

1.- 3.
marts
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Piektdiena

Sestdiena

Svētdiena

Jesajas
45-50

Mateja ev.
23-25

1. Korint.
3-4

4.- 10.
marts

1. Mozus
36-39

Rutes gr.

Psalmi
27-29

Ījaba
19-20

Jesajas
51-55

Mateja ev.
26-28

1. Korint.
5-6

11.- 17.
marts

1. Mozus
40-43

1. Samuēla
1-5

Psalmi
30-32

Ījaba
21-22

Jesajas
56-61

Marka ev.
1-2

1. Korint.
7-8

18.- 24.
marts

1. Mozus
44-47

1. Samuēla
6-10

Psalmi
33-35

Ījaba
23-24

Jesajas
62-66

Marka ev.
3-4

1. Korint.
9-10

25.- 31.
marts

1. Mozus
48-50

1. Samuēla
11-15

Psalmi
36-38

Ījaba
25-26

Jeremijas
1-6

Marka ev.
5-6

1. Korint.
11-12

Lūdziet bez
mitēšanās Dievu
LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības Kongress
“Lūdziet bez mitēšanās Dievu”
2013. gada 16. martā plkst 10:00 - 16:30
Savienības namā, Rīgā, Lāčplēša ielā 37
9:00 Reģistrācija un kafija
10:00 Svētbrīdis. Vada Normunds Jozēns (Ventspils
draudze). Piedalās bērnu ansamblis “Gaismiņa”.
SKA vadītājas Elitas Lapiņas uzruna.
11:00 Darba sēde. Nolikuma apstiprināšana, atskats uz
iepriekšējā gada aktivitātēm, vadītājas un Padomes vēlēšanas.
13:00 - 14:00 Pusdienas
14:00 Darba sēde. Vēlēšanu rezultātu paziņošana. Jaunās
vadītājas uzruna. Muzicē Jelgavas draudzes jaunieši Ineses
Freimanes vadībā. Ogres Trīsvienības draudzes sludinātāja
Daiņa Pandara svētruna. Aizlūgums par SKA vadītāju un
darbinieku komandu.
Visas baptistu sievietes Latvijā tiek aicinātas piedalīties
Kongresā, lai kopīgi lūgtu un domātu par kalpošanas
iespējām un nākotni.
Māsu pulciņi, jauno māmiņu un citas sieviešu grupas
draudzēs: lūdzu, izvirziet un piesakiet delegātus (no piecām
māsām vienu) un viesus (bez ierobežojuma).
Draudzes, kurās nenotiek atsevišķi organizēta māsu vai
sieviešu kalpošana, sirsnīgi lūdzam sūtīt māsas kā viesus.
Pieteikties līdz 5. martam pa tālruni 26834744 (Sarmīte Biķe)
vai rakstot uz e-pastu: marta.kalpo@lbds.lv vai
sarmitebike@inbox.lv

Organizē LBDS Jaunatnes apvienība
sadarbībā ar organizāciju “Jauniešu virzība”

Sievietes identitāte
un aicinājums
Sieviete Dievam ir dārga un īpaša. Ikvienu sievieti Dievs aicina iepazīt un
piedzīvot Viņa mīlestību, lai ar prieku spētu realizēt savu aicinājumu.
Tomēr šis ceļš dažkārt ir sarežģītāks, nekā esam gaidījušas – emocionāli
ievainojumi, nesamērīgi augstas prasības pret sevi un vilšanās aizēno
mūsu prieku dzīvot.
Kā mēs varam ļaut Dievam sevi dziedināt, atbalstīt un mācīt mūs palīdzēt
citām sievietēm? Par šo domāsim un lūgsim starpkonfesionālā konferencē
”SIEVIETES IDENTITĀTE UN AICINĀJUMS”, kas notiks Rīgā
no 8. līdz 9.martam.
Konferencē mūs uzrunās un iedrošinās Šellija Kuka Volkhārta (Shelly Cook
Volkhardt) no ASV. Šellija ir vairāku grāmatu autore, lektore un kalpo
sievietēm daudzās pasaules valstīs. Īpašā veidā konferencē kalpos arī
Kristīne Maže, Gita Medne, Lienīte Bēmera, Kristina Bardill, Estere
Petrenko, Baiba Ozolinkēviča u.c. Tāpat arī mēs katra varēsim sniegt un
saņemt iedrošinājumu, lūgšanas un rast iespējas tālākām attiecībām un
sadarbībai. Uz konferenci tiek aicinātas sievietes no dažādām draudzēm,
organizācijām, uzņēmumiem, valsts sektora un citām sfērām, tāpēc mēs ar
prieku sagaidām jaunas iepazīšanās un iespēju uzklausīt dažādas sieviešu
dzīves pieredzes.
Konferences norises vieta: Pestīšanas Armijas telpās, Rīgā,
Bruņinieku ielā 10A. Dalības maksa: Ls 10 (iekļautas kafijas pauzes).
Reģistrācija konferencei, piesakoties pa e-pastu:
vineta.zale@partneri.lv vai pa tālruni 29481892.
Konferences mājas lapa: http://sieviesu.blogspot.com
Dalības maksu, lūdzu, ieskaitiet nodibinājuma ”Partneri” kontā:
nodibinājums ”Partneri”, Reģ. Nr. 40008041755.
Banka: AS Swedbank
Konts: LV69 HABA 0551 0347 5028 6
Konferenci rīko nodibinājums ”Partneri”
baptistu vēstnesis 15

NĀ C ! U ZZ IN I!
IESAISTIES!

LBDS reģionālās tikšanās
Latvijas baptistu draudžu bīskaps P. Sproģis un Padome
aicina draudžu garīdzniekus un vadītājus, nozaru un
kalpošanu vadītājus un pārstāvjus, kā arī ikvienu
interesentu piedalīties reģionālajās tikšanās reizēs visā
Latvijā.
Šajās tikšanās reizēs atskatīsimies uz iepriekšējā gada
laikā paveikto un turpināsim domāt, kā pilnveidot
kopdarbu, iedzīvinot LBDS un draudzēs Nākotnes
redzējumu, kas tika apstiprināts 2012. gada Kongresā.
Tikšanās reizēs paredzēts arī iepazīstināt ar jaunāko
informāciju Jaunatnes apvienības, Garīdznieku brālības,
Sieviešu kalpošanas apvienības, Baltijas Pastorālā
institūta, Svētdienskolu apvienības, Muzikālās kalpošanas
apvienības un Kristīgās vadības koledžas darbā. LBDS
nozaru un apvienību vadītāji īpaši gaidīs attiecīgo nozaru
un kalpošanu pārstāvjus no reģiona draudzēm, lai kopīgi
apspriestu kalpošanas aktualitātes.

Reģionālo tikšanos dienas plāns:
Plkst. 10 - 12 Kopīgā tikšanās ar bīskapa P. Sproģa
piedalīšanos
Plkst. 12 - 13 Pusdienas
Plkst. 13 - 16 Darbs apvienību, nozaru un kalpošanu
grupās

Reģionālās tikšanās 2013 notiks:
2.martā plkst. 10:00 - 16:00
Rīgā, Savienības namā,
Lāčplēša ielā 37
Pieteikties līdz 25.februārim

9.martā plkst. 10:00 – 16:00
Cēsīs, 2. pamatskolā,
Gaujas ielā 45
Pieteikties līdz 4.martam

23.martā plkst. 10:00 – 16:00
Liepājā, Liepājas Pāvila baptistu
draudzē, Kuršu ielā 19
Pieteikties līdz 18.martam

13.aprīlī plkst. 10:00 – 16:00
Ventspilī, Ventspils baptistu
draudzē, Platā ielā 13
Pieteikties līdz 8.aprīlim

20.aprīlī plkst. 10:00 – 16:00
Jēkabpilī, Jēkabpils baptistu
draudzē, Zaļā ielā 5
Pieteikties līdz 15.aprīlim

Lūdzam dalībniekus pieteikties laicīgi, jo tas ļaus plānot pasākuma norisi un
ēdināšanas jautājumus. Pieteikties un precizēt visus neskaidros jautājumus
varat pa tālr. 67223379, mob. 20390979 vai e-pastu: kanceleja@lbds.lv

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, Agnese Spura
maketētājs Filips Tālbergs
Konts draudžu iemaksām, Baptistu Vēstneša iemaksām un ziedojumiem:
Latvijas Baptistu draudžu savienība, Reģ.nr. 90000085765
A/S SEB Banka, kods: UNLA LV2X, Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314

www.lbds.lv

