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Sirds revīzija
Pavasaris ir laiks, kad mēs parasti veicam lielo tīrīšanu. Maz
gājam logus, sakopjam dārzu, iztīrām pagrabu vai sakopjam
apkārtni, kurā dzīvojam. Nesen redzēju karikatūru, kurā bija
divi dārzi – dārzs pirms pandēmijas nekārtīgs un aizaudzis, pēc
pandēmijas – skaisti sakopts. Tā kā cilvēki ierobežojumu laikā
daudz ir mājās, tad, protams, var veltīt laiku arī dārza darbiem
vai pagalma labiekārtošanai. Mana ģimene sociālo distancēša
nos ievēroja, daļu no laika pavadot pie maniem vecākiem laukos.
Tā bija laba iespēja ne tikai izvairīties no lieliem cilvēku pūļiem,
bet arī pastrādāt dārzā un satīrīt pagalmu.
Kāpēc ir vajadzīga tīrīšana? Ja esam bijuši steidzīgi, pavirši vai
pārāk aizņemti, tad rezultātā viss pamazām piesārņojas, līdz
vienā brīdī kļūst traucējoši vai pat bīstami. Visiem patīk skaisti
sakopta vide, bet, lai kaut kas būtu skaists, par to ir jārūpējas,
tam ir jāpievērš uzmanība.
Psalma vārdi mums atgādina, ka tikpat svarīgi ir rūpēties arī par
mūsu sirds šķīstību. Bet rodas jautājums – kas ir sirds? Sirds ir tā
daļa mūsos, no kā izriet mūsu sajūtas, domas un izvēles. Mūsu
dzīve ir kā atspulgs tam, kas notiek sirdī. Tā atbild uz jautāju
mu – kāpēc? Kāpēc es daru to, ko es daru? Tādēļ tik svarīgi ir
sargāt un rūpēties par šo mūsu kodolu, jo tas ietekmē visu, kas
manā dzīvē notiek – kā es izmantoju savu brīvību, laiku, naudu,

kā es veidoju attiecības. Varam jau censties uz laiku izlikties par
labiem, pieklājīgiem cilvēkiem. Bet agrāk vai vēlāk mēs rīkosi
mies tā, kā sirds mums saka. Tas vai nu ievainos vai dziedinās
citus. Jo, kā kāds teicis: “Sirds tic, prāts pamato, emocijas vēlas,
un griba īsteno. Viss seko sirdij.”
Tīrīšana un sakopšana vajadzīga ne tikai pagalmam, nevajadzī
gas lietas un pat atkritumi ļoti ātri piesārņo arī prātu un sirdi.
Vai tā būtu maldīga informācija, vai arī skaudība, dusmas, stress,
egoisms – viss, kas piesārņo mūsu sirds telpu, līdz nonākam pie
tā, ka piedzīvojam, kā Bībelē rakstīts – “no sirds pilnības mute
runā” (Lūkas 6:45).

Mūsu dzīve ir kā atspulgs tam,
kas notiek sirdī. Tā atbild uz
jautājumu – kāpēc? Kāpēc es
daru to, ko es daru?
Šis laiks var būt kā vislabākais laiks, lai ieskatītos sevī, veiktu
savu sirds ģenerāltīrīšanu un ļautu Dieva gaismai iespīdēt mūsos,
lai spētu ieraudzīt to, kādi patiesībā esam. Kas tajā telpā, ko tik
bieži slēpjam un aizsedzam ar dažādiem slāņiem un čaulām,
patiesībā atrodas? Nesalīdzināsim sevi ar citiem, bet salīdzinā
sim sevi ar to, kādi mēs paši bijām vakar. Vai mans sirds dārzs ir
kļuvis skaistāks, tīrāks, pievilcīgāks?
Lai mana sirds būtu šķīsta, ar manām pūlēm vien ir par maz.
Reizēm mēs jaucam intensīvas aktivitātes ar intensīvu izaugsmi.
Tas, ka tu esi garīgi aktīvs, vēl nenozīmē, ka tu pārveidojies.
Pārveidošanās sākās tad, kad nevis ignorējam to, kas piesārņots,
bet atzīstam to un ļaujam Dievam veikt mūsos ģenerāltīrīšanu.
Kā Psalmā rakstīts – “šķīstu sirdi radi man, Dievs”. Nevis es pats
sevi daru tīru, bet Dievs veic manī ģenerāltīrīšanu. Kristus nāca,
lai to, ko mēs paši nespējam, paveiktu mūsu vietā. Viņš ne tikai
atklāj mums realitāti, bet arī kopā ar mums veic mūsu sirds
šķīstīšanu un atjaunošanu.
Kādi mēs būsim pēc tam, kad šī krīze būs beigusies? Kādas
būs mūsu draudzes? Kāda būs Latvija? Tas nav tikai jautājums
par draudzes apmeklējumu, ekonomiku, veselību vai politisko
situāciju, vispirms tas ir jautājums par mūsu katra sirdi, jo skaista
Latvija sākas mūsu sirdīs.
Lai Dievs dod, ka pēc tam, kad ierobežojumi būs beigušies, ne
tikai mūsu dārzi un pagalmi būtu skaistāk sakopti, bet vēl svarī
gāk – lai mūsu sirdis būtu tīrākas. Lai mēs būtu daudz laipnāki,
atsaucīgāki, nesavtīgāki, iecietīgāki un mīlošāki. Lai mēs patiesi
būtu skaisti.

Kaspars Šterns
LBDS bīskaps
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Baptistu Vēstnesis – notikumi

LBDS svētku
dievkalpojumi
tiešraidē
Ārkārtējās situācijas laikā LBDS sadarbībā ar kanālu Rīga TV24
rīkoja divus īpašus dievkalpojumus, kas bija skatāmi tiešraidē
TV un tiešsaistē. Dievkalpojumu mērķis bija gan palīdzēt mūsu
draudžu cilvēkiem laikā, kad nebija iespējams rīkot dievkalpoju
mus savās draudzēs, gan uzrunāt sabiedrību kopumā, sniedzot
mierinājumu, iedrošinājumu un biblisku skatījumu uz pašreizējiem
apstākļiem.
Lieldienu dievkalpojums 12. aprīlī notika Rīgas Mateja draudzes
dievnamā. Tajā kalpoja LBDS bīskaps Kaspars Šterns kopā ar
Mateja draudzes mācītāju Ainaru Baštiku un Rīgas Āgenskalna
draudzes mācītāju Edgaru Maži. Par pielūgsmi rūpējās Mateja
draudzes mūziķi Māra Dravnieka vadībā. Savukārt Mātes dienas
dievkalpojums 10. maijā notika Rīgas Āgenskalna baznīcā. Arī tajā
kalpoja LBDS bīskaps K. Šterns, Āgenskalna draudzes mācītājs
E. Mažis un Baltijas Pastorālā institūta students Krišs Pozemkov
skis. Dieva pielūgsmē vadīja Āgenskalna draudzes mūziķi.
Saskaņā ar Rīga TV24 sniegto informāciju, Lieldienu dievkal
pojumu televīzijā noskatījās 15 000 skatītāju, bet Mātes dienas
dievkalpojumu – 12 000 skatītāju. Vismaz vienu minūti Lieldienu
dievkalpojumu skatījās 63 000 skatītāju, Mātes dienas dievkal
pojumu – 52 000 skatītāju. Tiešsaistē, kur joprojām ir pieejami
dievkalpojumu ieraksti, tie ir skatīti attiecīgi apmēram 5 000 un
10 000 reižu.

zvana pieteikums. Laika pietika vien 18 sarunām, un es diemžēl
nepaspēju atbildēt uz 26 zvaniem. Bija vērtīgi, ka varēju ne vien
pieņemt vajadzību sarakstu, bet parunāt ar cilvēkiem un iedro
šināt viņus. Vairākas aizlūgšanas tiešām bija izmisuma sauciens.
Interesanti, ka pēc nedēļas man atkārtoti pazvanīja viena kundze
ar lūgumu aizlūgt. Tā kā ir labi, ja aizlūgšanu telefona numurs ir
pieejams arī pēc dievkalpojuma tiešraides.”
“Liels paldies Dievam par iespēju šādi kalpot cilvēkiem!” saka
Agnese Megne. Mātes dienas dievkalpojuma laikā viņa runājusi
ar astoņām sievietēm, no kurām tikai viena zvanījusi no Rīgas.
Agnese turpina: “Trīs sievietes zvanīja tikai tāpēc, lai pateiktos
par iespēju skatīties dievkalpojumu TV. Kāda sieviete teica, ka
šajā dienā – Mātes dienā – jutusies ļoti vientuļi, jo bērni nav kopā
ar viņu, bet dievkalpojums dāvājis kopības sajūtu un aizlūgša
na – trūkstošo mīlestību.” Agnese secina, ka “kopumā cilvēki ir
pateicīgi par iespēju būt uzklausītiem un kopīgi lūgt Dievu par
dažādām vajadzībām – fizisku dziedināšanu, alkoholisma uzvarē
šanu, problēmu risināšanu laulībā un ģimenē”. “Ļoti iespējams, ka
kādiem cilvēkiem šis ir vienīgais veids, kā viņi var saņemt aizlūg
šanu,” Agnese domīgi noslēdz.

Abu dievkalpojumu laikā notika vēl kāda mazāk redzama, bet
ne mazāk nozīmīga kalpošana. Skatītāji varēja zvanīt uz vairā
kiem tālruņiem, lai tiktu uzklausīti un saņemtu lūgšanu atbalstu.
Lieldienu dievkalpojuma laikā mācītāji Edgars Godiņš un Pēteris
Eisāns, kā arī BPI Pastorālās kalpošanas programmas vadītājs
Tomass Šulcs atbildēja uz 50 telefona zvaniem. Mātes dienas
dievkalpojuma laikā mācītāji E. Godiņš un P. Eisāns, kā arī LBDS
Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja Agnese Megne sniedza
atbalstu 24 zvanītājiem.

Paldies Dievam par jaunām iespējām nest Viņa vēsti Latvijas
sabiedrībai ārkārtējās situācijas laikā – līdzās ierastajiem dievkal
pojumiem sadarbībā ar Latvijas Televīziju rīkot Lieldienu un Mātes
dienas dievkalpojumus sadarbībā ar kanālu Rīga TV24. Paldies
Rīgas Āgenskalna un Rīga Mateja draudzes kalpotājiem un brīvprā
tīgajiem par kalpošanu ar Dieva dotajām prasmēm un dāvanām.
Paldies Pasaules Baptistu aliansei, draudzēm, organizācijām un
cilvēkiem, kuri ar lūgšanām un finansēm atbalstīja šo projektu.

Atskatoties uz kalpošanu Lieldienu dievkalpojuma laikā, mācītājs
Edgars Godiņš stāsta: “Līdzko sākās dievkalpojums, tā cilvēki
sāka zvanīt un zvanīja bez pārtraukuma līdz dievkalpojuma
beigām. Kamēr runāju ar vienu cilvēku, fonā vienmēr skanēja cita

Līva Fokrote

Sagatavoja
Foto

Reinis Hofmanis, Jānis Brencis
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Baptistu Vēstnesis – INTERVIJA

Glābšanas koridorā
Daudzbērnu ģimene, kas dzīvo dzīvoklī. Mamma skolotāja,
tētis – mūziķis un mācītājs. Vienā ģimenē gandrīz visi ārkārtas stāvokļa
smagpunkti. Sandra un Aivars Vadoņi no Mežgalciema draudzes atklāti
dalās par savām izjūtām un piedzīvoto.

Šī gada pavasari mēs visi atcerēsimies. Ar
ko tas paliks jums atmiņā? Kādas pārmaiņas ārkārtas situācija ienesa jūsu ģimenē,
draudzē?
Aivars: Šis pavasaris saistīsies ar to, ka
ļoti ilgu laiku nebija jābūt darbā – Liepājas
Simfoniskajā orķestrī. Es baidījos no tā, ka,
ja ilgi būšu mājās un nesastapšos ar izaici
nājumiem, sākšu visiem mājiniekiem “krist
uz nerviem”, kā tas jau dažkārt ir noticis.
Tomēr jāsaka, ka šajā laikā izaicinājumu
nav trūcis un garlaicīgi nepavisam nav bijis.
Es gāju spēlēt savu instrumentu – mežra
gu – katru dienu tukšā baznīcā. Otrkārt,
es uzņēmos lielu daļu no jaunākā dēla –
otrklasnieka – mācību vadīšanas. Treškārt,

Tas, ka mēs no
visas sirds varam
ilgoties pēc draudzes
kopības, tas ir
skaistākais ieguvums
no šī laika.
vajadzēja domāt un saprast, kā organizēt
draudzes dzīvi. Un, visbeidzot, izlēmu sākt
remontdarbus dzīvoklī, kuri jau sen bija
iecerēti.
Sandra: Mēs visi ģimenē pēkšņi bijām
ļoti cieši gandrīz nepārtraukti kopā. Mūsu
vecākais dēls, kurš mācās Rīgā, arī atbrauca
mājās. Jau vairākus mēnešus mūsu ģimenē
dzīvo vēl viens pusaudzis – ļoti jauka
meitene. Un te nu mēs esam – 5 bērni, kas
visu laiku ļoti grib ēst, mamma, kura strādā
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skolā (skolotāju slodze ļoti, ļoti pieauga
šajā laikā), un tētis, kurš – paldies, Jēzu –
varēja uzņemties lielu daļu mājas rūpju. Ir
agrs pavasaris, dārzā ir tikai skābenes... Es
biju ļoti pateicīga, ka pašvaldība sāka vest
uz mājām bērniem pusdienas. Tas bija īsts,
noderīgs, vajadzīgs atbalsts. Tā ir karan
tīnas taustāmā puse. Bet otra puse, ko es
īpaši izjutu šajā laikā, ka bērnu emocionālā
spriedze, viņu nespēja līdz galam patstāvīgi
tikt galā ar šāda veida mācībām, gāja arī
caur manu sirdi. Un tas nu gan nebija viegli.
Kā jūs raksturotu vispārējo noskaņu cilvēkos, sev tuvākajos – kaimiņos, draudzē?
S: Sākumā bija jūtams apjukums. Citi
šķita pārāk vieglprātīgi, citi ļoti, ļoti bailīgi.
Man šķiet, ka tas ir atkarīgs no konkrētas
situācijas, kurā ir nokļuvis cilvēks. Kādam
ir uzradies ļoti daudz brīvā laika, bet kāds
ir nenormāli pārslogots; kāds ir pazaudējis
iespēju ciemoties, piemēram, pie vecākiem,
bet kāds ir palicis bez darba, kāds ir palicis
bez ārsta. Ļoti dažādi. Man šķiet, ka skolēni
bija tā sabiedrības daļa – tātad ļoti liela
daļa –, kurai bija patiešām grūti.
Draudzē, man šķiet, bija kāds brīdis, kad
šķita – nu, nav jau tik traki. Tomēr pēc
kāda laika cilvēki sāka saprast, ka draudzei
tomēr ir jābūt kaut kādā veidā kopā. Un
tas, ka mēs no visas sirds varam ilgoties
pēc draudzes kopības, tas ir skaistākais
ieguvums no šī laika.
Droši vien katrs no mums pēdējo mēnešu
laikā dzirdējis kādu no šiem atgādinājumiem – nenoliedziet savas bailes, esiet
par visu pateicīgi, Dievs nav karantīnā.
Kas jums bijis kā iedrošinājums?
A: Teikšu godīgi – neesmu šajā laikā izjutis

Latvijai kopumā
Dievs ir bijis
žēlastības pilns.
bailes. Ir bijusi piesardzība un rēķināšanās
ar situāciju, bet ne bailes.
S: Pirmajā nedēļā man uznāca divas
reālas, neparastas, ļoti izteiktas baiļu
lēkmes – nu tā, līdz asarām. Es ar abām
savas ģimenes meitenēm biju tikko gājusi
cauri ļoti grūtām gripas komplikācijām.
Slimas bija meitenes, bet mammām Dievs
ir piešķīris kaut kādu ļoti īpašu veidu, kā
mēs cīnāmies par saviem bērniem. Jā, ar
lūgšanu, un tikai caur lūgšanu un paļāvī
bu. Un tā ir mūsu gara daļa. Bet dažreiz
sievietes dvēsele, emocijas netiek līdzi
garam. Tu vienlaikus zini, ka esi stipra
Jēzū, bet apzinies arī savu nenormāli
trauslo dvēseles daļu. Es vienkārši nobi
jos – ja viņas atkal saslims, tad tas būs
ļoti, ļoti grūti. Man tādās situācijās palīdz
apzināta ticības izvēle, kad lūgšanā saku:
“Jēzu, Tavā vārdā es atsakos baidīties. Es
izvēlos uzticēties Tavam prātam, Tavai
apsardzībai pāri visam...”
Un par ko esat pateicīgi?
A: Mūsu novads ir palicis bez saslimušo
statistikas, arī Latvijai kopumā Dievs ir
bijis žēlastības pilns. Cilvēkos pamodies
radošums – viena no Dieva īpašībām – iz
domāt kaut kādu neparastāku risinājumu
situācijām. Vismaz daļēji notika arī vērtību
pārvērtēšana – lietas, kuras pirms laika likās
pašsaprotamas, pēkšņi vairs tādas nebija.
S: Mūsu zeme tika pasargāta. Esmu patei
cīga par internetu, jo tā tomēr bija iespēja
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Foto: Rūta Pirtniece

Sandra un Aivars Vadoņi kāzu 18. gadadienā šī gada 17. maijā. Kopā ar viņiem bērni – Klāvs, Lana, Justs, Jūlija, Artūrs.

kaut kādā veidā būt draudzes kopībā. Mēs
ģimenē daudz mācījāmies attiecību jomā,
kā ilgstoši sadzīvot tik tuvu kopā. Intere
santi – “glaunās” drēbes vairs īsti nebija,
kur izmantot. Un vēl – paldies, Jēzu – tas
bija pavasaris!
Aivar, tu vairākkārt esi aicinājis šajā laikā
vīriem apzināties savu lomu ģimenē arī kā
garīgiem vadītājiem. Kā tas izpaužas jūsu
mājās? Kādēļ tev bijis tik svarīgi to šajā
laikā atgādināt?
A: Šī doma ir izaugusi no ilgstošas lūgšanas
pēc darbiniekiem Dieva druvā. Bieži vien
mācītājs dara un izdara daudz un gandrīz
visu. Bet šajos apstākļos, kad draudze ne
varēja tikties, ģimene tomēr varēja tikties.
Šī ir iespēja vīriem uzņemties mazo šūniņu
vadību. Izplatīju arī Bībeles lasījumus visai
nedēļai draudzes vidū, lai būtu konkrēts
pieturas punkts – vienalga, individuāli vai
ģimenes lokā. Mūsu ģimenē tas nozīmē 30
minūtes katru vakaru – pārrunājam dienu,
izlasām Bībeles tekstu, izsakām savas do
mas, pateicamies un aizlūdzam.

S: Es kaut kā ļoti spilgti sapratu, ka drau
dzes dzīvība šajā laikā ir vistiešākajā veidā
atkarīga no mums katra.
Draudzes ārēju apgrūtinājumu laikā
iekšēji mēdz kļūt stiprākas. Kādi ir jūsu
novērojumi – vai tas tā ir arī šīs ārkārtas
situācijas laikā?
A: Augļiem ir jānobriest, es nedomāju, ka
šobrīd jau varētu izdarīt kādus secināju
mus. To redzēsim pēc ilgāka laika.
S: Man šķiet, ka ir vismaz viena doma, kas
šajās nedēļās ir izkristalizējusies – draudzes
kopība tomēr ir svarīgs elements Kristus
miesā. Īsu laiku mēs varam būt atšķirti, bet
draudze tomēr pa īstam darbojas kopā.
Sandra, vai esi domājusi, ko teiksi saviem
skolēniem, kad atkal satiksieties visi skolas klasē vai svētdienskolas nodarbībā?
S: Godīgi – es par to pašlaik vēl nedomāju.
Šis laiks māca saprast, ka var būt situācija,
kad vienā mirklī tu atrodies pavisam citur,
nekā biji iepriekš. Sagaidīsim septembri, un
tad jau redzēsim...

Aivar, kur un ko tu vēlētos spēlēt pirmajā
klātienes koncertā? Un teikt draudzei
klātienes dievkalpojumā?
A: Pirmais koncerts jau gandrīz ir noorga
nizēts, būšu kopā ar saviem orķestra ko
lēģiem. Būšu priecīgs par iespēju muzicēt
atkal kopā.
Bībele runā par notikumiem vēsturē, kas ir
skāruši gandrīz visu pasauli, lielus apgaba
lus – plūdi, Sodomas un Gomoras iznīcinā
šana, bads Jāzepa laikā. Mēs arī dzīvojam
situācijā, kad kaut kas ir skāris visu pasauli.
Visos šajos gadījumos – pat, ja tas ir nācis
kā Dieva sods, Dievs ir iedevis glābšanas
iespēju – Noasa škirstu, Coāras pilsētu vai
Jāzepu, kurš sakrāja maizi. Bībele runā arī
par pasaules beigu notikumiem, kas skars
pilnīgi visus. Bet Jēzū mums ir sagatavots
“glābšanas koridors”.
Sagatavoja

“Baptistu Vēstnesis”
redkolēģija
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Baptistu Vēstnesis – BALTI JAS PASTORĀLAIS INSTITŪTS

Draudze ārkārtas
situācijā 2020
Šķietami negaidīti, bet ne bez Dieva ziņas, BPI Kalpošanas stratēģiskās
attīstības centra SĀC ikgadējais seminārs 18. aprīlī pārtapa par tiešsaistes
semināru, atsaucoties uz ārkārtējo situāciju valstī, kas ietekmējusi katru
cilvēku un katru draudzi.

Semināra mērķis bija palīdzēt draudzēm turpināt augt kā
veselīgām draudzēm, kuras mācekļo draudzes locekļus, rūpējas
par tiem un nes Evaņģēliju cilvēkiem ārpus draudzes, neskato
ties uz apstākļiem. Tas pulcēja garīdzniekus un kalpošanas nozaru
vadītājus no 33 draudzēm.
Semināra ievadā BPI SĀC vadītājs Igors Rautmanis atgādināja:
“Draudze nav tikai sprediķis tiešsaistē, rīta pārdomas Facebook
vai telefona zvans. Draudze ir sanākšana kopā.” Viņš uzsvēra, ka,
lai arī mums ir nepieciešams saņemt Dieva Vārda informāciju,
tomēr mūsu transformācija jeb izaugsme notiek, tikai esot kopā.
Kā to darīt laikā, kad fiziskā satikšanās ir gandrīz neiespējama?
Ārkārtējā situācija aktualizējusi arī jautājumus par to, kā rūpēties
par savām ģimenēm, kā atbalstīt savus ģimenes locekļus un pavadīt
kvalitatīvu laiku kopā. Un šajā situācijā mums ir noteikti jāturpina
nest Labā vēsts cilvēkiem, kuri bieži vien dzird tikai vēsti par nāvi,
slimību, ekonomisko krīzi un bezdarbu.
Semināra gaitā mijās dalībnieku darbs grupās un lektoru
prezentācijas, veidojot dinamisku un ieinteresētu gaisotni. Pirmajā
daļā dalībnieki grupās apsprieda iespējas un izaicinājumus, kurus
draudzēm sniedz ārkārtējā situācija. Savukārt pēcpusdienā sarunas
vairāk bija par to, kas no dzirdētā šķitis svarīgs un noderīgs katras
draudzes kontekstā.
Būtiskākās iespējas, kuras minēja dalībnieki, pirmkārt, skar
draudzes iekšējo dzīvi – veidot draudzes dzīvi tiešsaistē, kā arī
izvērtēt draudzes aktivitātes un īpaši dievkalpojumus. Otrkārt, tās
ir iespējas katram izvērtēt savas attiecības ar Dievu un savu dzīvi
kopumā. Treškārt, kalpošana citiem - meklēt iespējas, kā es varu
kalpot citiem, ne tikai citi - man; īpaši interesēties par cilvēkiem
individuāli. Ceturtkārt, iespējas uzrunāt tiešsaistē gan kristiešus,
gan plašāku auditoriju, kā arī būt radošiem, meklēt jaunas iespējas
un pieejas.
Par lielākajiem izaicinājumiem dalībnieki atzina pārāk lielo
informācijas un iespēju pieejamību tiešsaistē un citur;
nepieciešamību noturēt fokusu uz Dievu, neskatoties uz
ārkārtējās situācijas neparedzamību un tādām problēmām kā
bezdarbs, spriedze, bezizejas sajūta; izpratni par to, kā izmantot
6

šo laiku kā izaugsmes, ne tikai izdzīvošanas iespēju; kontaktu
uzturēšanu ar tiem, kas nelieto informācijas tehnoloģijas, un
atbalsta sniegšanu viņiem.
Pieredzē dalījās vairāki lektori, iepazīstinot ar vērtīgām idejām
un praksēm. Rīgas Āgenskalna draudzes mācītājs Edgars Mažis
pastāstīja par pamatprincipiem, kas jāņem vērā, gatavojot svētrunu
tiešsaistei un rakstot pārdomas sociālajos medijos. Viņš atgādināja
svarīgu patiesību: “Mēs, kristieši, esam vienīgie, kas var Facebook
sludināt Dieva Vārdu.” Ar Madonas draudzes pieredzi, veidojot
dievkalpojumus tiešsaistes platformā Zoom, iepazīstināja mācītājs
Pēteris Eisāns. Vērtējot to, viņš priecīgi secināja: “Jūtam, ka, nes
katoties uz tehnoloģiju ierobežojumiem, Dieva Gars ir ar mums.”
Rīgas Mateja draudzes sludinātājs Matīss Babrovskis pastāstīja par
draudzes pielūgsmes vakara tiešsaistes pieredzi. Ogres Trīsvienības
draudzes mācītājs Dainis Pandars pastāstīja, kā draudze sniedz
garīgo atbalstu un mācekļo tos draudzes cilvēkus, kuri neizmanto
tiešsaisti. Dalībnieki uzdeva lektoriem jautājumus, kā arī grupās
pārrunāja nozīmīgākās atziņas.
Semināra otrajā daļā dalībnieki varēja uzzināt par tiešsaistes plat
formas Zoom izmantošanu dažādām aktivitātēm. BPI SĀC vadītājs
I. Rautmanis izskaidroja, kā to lietot sadraudzībai pēc draudzes
dievkalpojumiem un Bībeles studijām, kā tas jau notiek Āgenskalna
draudzē un “TUVU” jauniešu kalpošanā. Mācītājs D. Pandars
pastāstīja, kā Ogres Trīsvienības draudze to izmanto māceklības
attiecību veidošanai. LBDS bīskaps Kaspars Šterns paskaidroja,
kā šo platformu izmantot, organizējot padomes sēdes un citas
satikšanās. Rīgas Mateja draudzes locekļi Pēteris Tīss un Ivars
Nagainis pastāstīja par tiešsaistes tehniskajiem risinājumiem, citām
platformām un drošības jautājumiem.
Ādažu Misijas draudzes Svētdienskolas vadītāja Patrīcija Tolberte
iepazīstināja ar draudzes svētdienskolas pieredzi, tiekoties
tiešsaistē. Viņa uzskata, ka ir svarīgi bērniem atgādināt, ka Dievs
darbojas arī ārkārtējā situācijā. Un ir svarīgi arī uzklausīt bērnus –
kā viņiem klājas šajā laikā. LBDS Svētdienskolu apvienības vadītāja
Estere Roze uzsvēra, ka bērni, iespējams, neatcerēsies notikumus,
bet viņi atcerēsies, “kā mēs ļāvām viņiem justies šajā laikā – ka viņi

nav aizmirsti.” Semināra noslēgumā LBDS bīskaps Kaspars Šterns
uzsvēra, ka kopumā ārkārtējās situācijas laikā katras draudzes
uzdevums ir nevis tikai izdzīvot – izturēt šo laiku, bet arī šajos
apstākļos dzīvot paļāvībā uz savu Kungu un esot par svētību
citām draudzēm un savas apkārtnes cilvēkiem.
BPI SĀC komanda, izvērtējot šo semināru, nolēma piedāvāt
nākamo soli - tiešsaistes tikšanos nelielās grupās par aktuālām
tēmām. Maijā un jūnijā notikušas tikšanās par piecām tēmām:
“Platformas Zoom izmantošana, iespējas un izaicinājumi”
(vadītājs I. Rautmanis), “Svētdienskola – pieredze un iespējas
ārkārtas situācijas laikā” (vadītāja E. Roze), “Māceklība draudzē
“izkaisīšanas” laikā” (vadītāji D. Pandars un Oskars Špickopfs),
“Veselīgas komandas pamats” (vadītājs Daniels Godiņš) un
“Draudzes misija – paturamais un atmetamais pēc karantīnas”
(vadītājs P. Eisāns).
BPI SĀC vadītājs I. Rautmanis pauda prieku par to, ka vairākas
draudzes un kalpošanas ir uzsākušas un turpina līdzīgas tikšanās
tiešsaistes platformās un ka šīs tikšanās nes augļus. “Protams,
tiešsaistes vide nav ideāla vide, kur tikties, bet tā ir iespēja
šajos apstākļos mums turpināt funkcionēt kā draudzei un pildīt
Kristus doto misiju,” atzīst I. Rautmanis. Viņš pauda cerību, ka
jaunatklātās formas un metodes, kas palīdz kopīgi mācīties un
iedrošināt citam citu, var izrādīties noderīgas arī pēc pulcēšanās
ierobežojumu atcelšanas.
Sagatavoja

Līva Fokrote

BPI Studiju daļas vadītāja

Dažas dalībnieku atziņas, domājot par
svarīgo ārkārtējās situācijas laikā un
pēc tās beigām:
• Dot cilvēkiem iespēju piedzīvot, ka viņi mums ir svarīgi.
Atrast laiku ne tikai sarunas uzsākšanai, bet arī pabeigšanai.
• Neskriet līdzi informācijas pārbagātībai, lai paši sevi
nenoslīcinām.
• Tikt pāri sajūtai, ka ir jākopē kāda cita draudze.
• Nevajag katrai draudzītei profesionālus teologus un
operatorus. Citu draudžu vai organizāciju sagatavotos
video uztvert kā materiālu, kuru pasniegt tālāk.
• Uz vajadzībām balstīti kursi – šobrīd īpaši aktuāli varētu
būt: finanses, laulība, bērnu audzināšana. Tās ir labas
iespējas.
• Sagatavot “īso sarunu paku”, kurā ir pāris jautājumi, kurus
ir vērtīgi uzdot šajā laikā: kā iet praktiski, kā iet garīgi, kā
veicināt iesaistīšanos un attiecības ar Dievu?
• Meklēt personīgo kontaktu, neuztraucoties, ja nevari
izdarīt to pašu, ko citi. Durvis uz cilvēku sirdīm ir atvērtas
Dievam, un nav jāmēģina tās izveidot pēc vienas “šnites”.
Semināra materiāli atrodami LBDS mājas lapā, sadaļā
“Resursi”.
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Kopš aprīļa YouTube platformā ir pieejams tematiskais vlogs
MISSIO. Vloga nosaukums nāk no Jēzus vārdiem: “Kā Tēvs mani
ir sūtījis, tā arī es jūs sūtu!” (Jāņa 20:21) Latīņu Bībelē šajā vietā
atrodams vārds “missio” - sūtīt.
Kas ir MISSIO? – tā ir sarunu vieta, lai paraudzītos plašāk uz
- pasauli, kurā atrodamies,
- evaņģēliju, kuram ticam,
- aicinājumu, kurā dzīvojam.
Klausieties MISSIO, lai dzirdētu sarunas par dažādām tēmām,
notikumiem un tendencēm pasaulē un to ietekmi uz draudzi. Mēs
sazvanīsimies ar kristiešiem citās zemēs, lasīsim dažādu autoru
rakstus, skatīsimies video, tādējādi paplašinot redzesloku par
notikumiem pasaulē.
Klausieties MISSIO, lai lasītu un pārdomātu Bībeli un ieraudzītu
jaunus akcentus labi zināmās Rakstu vietās, paskatoties uz tām
no jauna skatu punkta. Gandrīz katrā Bībeles lappusē ir panti, kas
runā par Dieva nodomu glābt visas tautas.
Klausies MISSIO, lai uzzinātu par praktiskām un pielietojamām
idejām un iespējām, kā autentiski realizēt kristieša aicinājumu šo
dien. Vlogā dzirdēsiet arī reportāžas no misijas projektiem, idejas,
informāciju par iespējām iesaistīties misijas projektos.
Šis, iespējams, ir pirmais misijai veltītais vlogs latviešu valodā. Šo
brīd ir pieejamas gandrīz 10 epizodes. Raidijumā viesojušies LELB
bīskaps emeritus Pāvils Brūvers un LVDA bīskaps Modris Ozo
linkevičs, mūsu mācītāji Dr. Ilmārs Hiršs, Mārtiņš Balodis, Elmārs
Pļaviņš. Atrodami arī Lienes Svokas un Ģirta Strazdiņa stāsti, kā
arī reportāžas no Gruzijas, Indijas, Jordānijas. Skolas sezonas laikā
katru nedēļu top jauna epizode. Vasarā būs nedaudz citādāks
grafiks.
Lai skatītos un abonētu YouTube kanālā, atslēgas vārdi ir ‘bgi mis
sio’. Aicinām sekot biedrības Baltijas Globālā Iniciatīva Facebook
lapai, kur atrodami ne tikai MISSIO video, bet arī cita informācija,
kas paplašina skatu uz pasauli.

Pēteris Eisāns

LBDS Ārmisijas vadītājs
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No 3. maija līdz 14. jūnijam norisinās 6 nedēļu BPI DRAFTS
“Izaicinājums”. Tā mērķis ir stiprināt, iedvesmot un izaicināt
puišus un vīrus fiziskai, garīgai un rakstura izaugsmei.
Izaicinājumu ir uzsākuši 55 puiši un vīri vecumā no 14 līdz 48
gadiem. Katrai nedēļai ir sava tēma, kurā dalībnieki ir aicināti
vairāk iedziļināties. Šo sešu nedēļu laikā katru dienu jāveic rīta
uzdevumi – celšanās konkrētā laikā, lūgšana, Dieva Vārda lasī
šana un pārdomāšana. Nedēļas laikā jāizpilda arī dažādi fiziskie
vingrinājumi un nedēļas uzdevums, kas ir saskaņots ar nedēļas
tēmu, – vienā nedēļā ir jāiedziļinās vairāk sevī, citā jākalpo sev
tuvajiem. Katru svētdienu visi dalībnieki tiekas Zoom video
sarunā, kur ir iespēja dzirdēt gan uzrunu par nedēļas tēmu, gan
mazākās grupās pārrunāt, kā aizvadītajā laikā ir veicies ar izaici
nājumu izpildi.
Šis ir lielisks veids, kā būt kopīgā piedzīvojumā ar puišiem un
vīriem no visas Latvijas, neskatoties uz to, ka esam viens no otra
attālināti. “Izaicinājums” nav domāts, lai atlasītu labākos, bet
gan – lai palīdzētu visiem kļūt labākiem.
“Vīri seko vīriem! Vai tie būtu reāli varoņi, vai antivaroņi. BPI
DRAFTS “Izaicinājums” rada vidi, kurā vīriem sekot labākajam
Paraugam.. Pamatā ir fiziskās un garīgās disciplīnas, kurās esam
savstarpēji atbildīgi sešu nedēļu garumā. Rezultāts būs. Kāds?
To redzēsim jūnija vidū." Tā šo iespēju vērtē Jelgavas draudzes
mācītājs Mārcis Zīverts, kurš ir arī viens no šīs programmas dalīb
niekiem.
Savukārt Toms Drēska, kas pabeidzis visus 3 DRAFTS līmeņus un
pieteicies arī “Izaicinājumam”, saka, ka “tas var ļoti palīdzēt tiem,
kuri ir jauni ticībā, bet tikpat ļoti palīdz arī tādiem kā man, kas jau
kopš bērnības ir kristieši un gandrīz vai "dzīvo baznīcā". “Izaici
nājuma” programma un materiāli ir ļoti labi, viegli sekot līdzi un
izprast, kas un kāpēc ir jādara, lai pilnveidotos.”
DRAFTS komanda ir pateicīga Dievam un saka lielu paldies
visiem, kas dažādos veidos atbalsta šo kalpošanu!

Aleksandrs Kēnigsvalds
BPI DRAFTS vadītājs
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LBDS Sieviešu kalpošanas apvienība sadarbībā ar Amerikas
latviešu baptistu apvienību (ALBA) piedāvā iespēju piedalīties
projektā “Sinepju grauds” un saņemt ziedojumu individuālam
draudzes vai tuvējās apkārtnes cilvēku atbalstam – pārtikas vai
medikamentu iegādei. Ņemot vērā valstī esošo situāciju, pieeja
mais ziedojums tiek novirzīts nevis specifiski sieviešu kalpošanas
darbam, bet to cilvēku atbalstam, kam tas visvairāk ir nepiecie
šams.
Lai saņemtu ziedojumu, draudzei ir jāaizpilda pieteikuma anketa un jānosūta uz e-pastu – ska@lbds.lv. Pieteikuma anketa
pieejama mājas lapā – www.padodtalak.lv. Kopējā summa,
ko var saņemt viena draudze, ir 400 EUR. Ar šobrīd pieejamo
ziedojumu varam atbalstīt 20 draudzes. Pieteikumu iesniegša
nas termiņš: līdz 2020. gada 31. decembrim, vai līdz finansējuma
izlietojuma beigām.
Līdz šim interesi ir izrādījušas septiņas draudzes. Esam pateicīgi
Dievam par cilvēku radošumu un vēlmi kalpot. Šajā laikā ir ļoti
būtiski pamanīt tuvāko cilvēku vajadzības. Ne vienmēr cilvēki paši
ir gatavi atzīt, ka viņiem ir nepieciešama palīdzība.
Priecājamies par ģimenēm, kuras saņems siltas pusdienas, par
senioriem, kuriem tiks nopirkti medikamenti. Pateicoties ziedoju
mam, varēsim atbalstīt arī kādu ģimeni, kurā 15 gadus veca meita
cieš no vēža postošās ietekmes, bet meitenes mamma viena
rūpējas par 3 bērniem.
Pateicamies par draudzēm, kuras vēlas savā mazpilsētā ierīkot
“zupas virtuvi”, lai paēdinātu ģimenes, kurām šobrīd ir finansiālas
grūtības. Slava Dievam par Evaņģēlija vēsti un izrādīto mīlestību,
kas pavada katru pārtikas paku un zupas šķīvi.
Paldies sieviešu kalpošanas kontaktpersonām katrā draudzē par
sirsnīgām un atklātām sarunām, kas ļauj ieraudzīt patiesās šī brīža
vajadzības un prioritātes. Paldies par jūsu lūgšanām un rūpēm par
līdzcilvēkiem!

Agnese Megne

Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja

Lai gan svētdienskolu darbs to klasiskā izpratnē pašlaik nav
iespējams, tomēr skolotāji atrod aizvien jaunus veidus, kā svētīt bērnus un viņu ģimenes.
Izrādās, nodarbības var notikt ne tikai svētdienskolas klasēs, bet
arī Zoom istabās. Par to pārliecinājušies kalpotāji Ādažos, Ogrē,
Rīgas Āgenskalna draudzē un citur. Lai pārrunātu tiešsaistes
nodarbību iespējas, svētdienskolotāji tikās attālinātā konferencē.
Konferences materiāli atrodami www.lbds.lv Resursu sadaļā –
Nozaru resursi draudzēm.
Ārkārtas stāvoklis pamudinājis skolotājus veidot video nodar
bības. Tādas saņem ģimenes Rīgas Mateja un Jelgavas krievu
draudzē, kā arī Rīgas draudzē “Mājvieta”. Tur izmantotās idejas
vai fragmentus var izmantot arī kalpošanai citās draudzēs, kā arī
tās būs noderīgas vēl ilgi pēc ierobežojumu atcelšanas.
Saziņa ar vecākiem notiek draudžu svētdienskolu Facebook
grupās, bet ar vecāko grupu bērniem svētdienskolotāji nereti ko
municē WhatsApp grupās. Tur tiek nosūtīti gan kādi izaicinājumi,
gan arī uzdevumi.
Šajā laikā attālinātu pieskārienu bērnu sirdīm var sniegt arī ar
pasta starpniecību vai sūtījumiem, kas izvadāti pa bērnu dzīves
vietām. Talsu draudzes svētdienskolotāji jaunāko “Labas Ziņas
bērniem” numuru un uzlīmju komplektu nogādāja bērniem kopā
ar mīļu vēstuli no visiem skolotājiem, kam bija pievienoti arī
dažādi gardi pārsteigumi. Par iespējām pievienot šādiem sūtīju
miem Svētdienskolu apvienības piedāvātos materiālus, grāmatas,
uzlīmes un Bībeles, lūdzam sazināties – sa@lbds.lv.
Cik noteiktie ierobežojumi atļauj, varam izmantot iespēju satik
ties arī klātienē. Piemēram, Agnese no Liepājas aicina individuāli
uz kopīgu izbraucienu ar riteņiem. Arī braucot ar divu metru
distanci var raisīties labas sarunas.
Dieva Vārda spēks nemainās, vai to lasītu no senajiem ruļļiem,
ilustrētām Bībelēm vai īsziņā. Aizlūgšana var notikt ne tikai blakus
sēžot, bet arī piezvanot. Pateicība katram svētdienskolotājam,
kas meklē un atrod veidus, kā turpināt sekot Labā gana piemēram
arī tad, kad nāk “vilki” – nepametot sev uzticēto kā derētiem
ganiem, kuru avis šādos apstākļos izklīst, bet turpinot ganīt, tādē
jādi arī bērniem palīdzot piedzīvot to, ka Dievs nav mainījies, Viņš
joprojām ir pieejams un ieinteresēts mūsu dzīvēs.

Estere Roze

Svētdienskolu apvienības vadītāja
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Aicinājumam
atsaukušies
Viktors Reinholds, BPI 1. kursa students
Vecums: 37
Ģimene: sieva Aiva, trīs meitas – Sāra Aivita (11), Sofija Anna (6),
Sintija Marija (3)

Rafaels (4 mēneši)

Nodarbošanās: strādā pansionātā "Lauciene"
Hobijs: medības, hokejs
Kristīts: 2004. gada 3. oktobrī Talsu baptistu baznīcā
Šobrīd: Nariņciema draudze, kalpo korī, vada draudzes vīru

Nodarbošanās: LR Saeimas deputātes Jūlijas Stepaņenko palīgs.

grupu.
Mana mīļākā Bībeles grāmata: viena no mīļākajām Bībeles grā
matām man ir Salamana Pamācības, bet viss Dieva Vārds ir īpašs.
Cilvēks Bībelē, kuram jūtos līdzīgs: no visiem Bībeles personā
žiem kaut kas pa druskai, jau sākot no Ādama, bet vistuvāk jūtos
Jonam, jo arī es esmu bēguļojis no Dieva. Dievs ir mani uzrunājis,
mācījis, pārmācījis un novirzījis tur, kur pašreiz atrodos – gan
draudzē, gan darbā, gan ģimenē, gan visur citur.
Savu dzīvi nevaru iedomāties bez citiem cilvēkiem – savas sie
vas, bērniem, vecākiem, brāļiem un māsām Kristū, darba kolē
ģiem, jā, pat kaimiņiem. Kā Dievs ir teicis – nav labi cilvēkam būt
vienam.
Pasauli redzu kā mūsu prātam neaptveramu Dieva radītu vietu,
kuru mēs, cilvēki, gribam par visām varītēm pārveidot tālu prom
no Dieva radītiem standartiem.
BPI iegūtā atziņa: zināt Dievu nav tas pats, kas zināt par Dievu.
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Jānis Jēkabsons, BPI 1. kursa students
Vecums: 40
Ģimene: sieva Aira, meitas Anete (9), Alise (6), Agate (3), dēls
Sniedz arī konsultācijas nekustamo īpašumu apsaimniekošanā.
Gatavo masīvkoka dārza mēbeles.
Kristīts: 2007. gadā, kristības ar pagremdi – 2019. gadā
Kalpošana: Siguldas draudze, bērnu nometne, bijis anonīmo
alkoholiķu grupas vadītājs, piedalījies Kānas ģimeņu kustībā.
Mana mīļākā Rakstu vieta: viena no Rakstu vietām, caur kuru
Dievs ir īpaši runājis uz mani un par mani, kā arī ļāvis piedzīvot
īpašus Dieva žēlastības mirkļus, ir Lūkas 15:20: “Un viņš cēlās un
gāja pie sava tēva. Bet, viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja,
un tam kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu
un to skūpstīja.”
Cilvēks Bībelē, kuram jūtos līdzīgs: es nespēju sevi identificēt
ar kādu vienu cilvēku Bībelē. Katrs liek paskatīties uz sevi no
cita skatu leņķa, kā rezultātā kļūstu par jaunu personību, jo ir, ko
pieslīpēt vai attīstīt.
Savu dzīvi nevaru iedomāties bez Dieva žēlastības, piemēram,
ticības dāvanas, ģimenes un Dieva klātbūtnes.
Pasauli redzu kā Dieva radītu, bet grēka ievainotu, kas izpaužas
gan cilvēka domās, gan ģenētikā.

Viktors Reinholds

Jānis Jēkabsons

Nevaru nosaukt laiku, kad sāku ticēt Dievam, jo to, ka Dievs ir, nekad
neesmu apšaubījis, vienmēr esmu tam ticējis. Vēl vairāk – jau no
mazām dienām esmu piedzīvojis Viņa vadību.

Uzaugu neticīgā ģimenē. Jau agrā bērnībā mani saistīja dažādi
eksistenciāli jautājumi. Savos meklējumos nonācu līdz Kristīgajam
radio, kurā mani uzrunāja raidījums “Kas ir cilvēks?” Bija sajūta, ka
tas runā konkrēti uz mani, ieklausījos un pamazām saņēmu atbildes.
Tas mani mudināja vairāk interesēties par Dievu, sāku lasīt Bībeli
un klausīties kristīgas lekcijas. Pēc dažiem gadiem nonācu kopienas
‘’Chemin Neuf’’ organizētā Kānas sesijā pāriem. Tur pirmo reizi
piedzīvoju Svēto Garu, piedzīvoju, kā Dievs runāja uz mani. Līdz šim
biju Dievu meklējis, centies saprast un iepazīt caur teoloģiju, bet tajā
brīdī sākās manas personīgās attiecības ar Viņu. Lai gan pirms tam
jau biju draudzē – katoļu baznīcā, joprojām bija tik daudz meklējumu
un neatbildētu jautājumu. Kopš 2019. gada februāra apmeklēju
Siguldas baptistu draudzi, kurai no sirds visa mana ģimene jūtas
piederīga.

Tomēr bija kāda problēma. Un šī problēma bija manī pašā. Kad bija
grūti brīži, lūdzu Dievu un lūgšanā daudz ko Viņam solīju. Vēlāk gan
nespēju šos solījumus pildīt. Svētdienā gāju uz baznīcu, viss bija kā
nākas kārtīgam svētdienas kristietim, bet, kad pienāca pirmdiena,
tad Jēzus sacītie vārdi Lūkas evaņģēlijā 6:46 bija tieši kā par mani:
“Ko jūs Mani saucat: Kungs, Kungs! – bet nedarāt, ko ES saku.” Biju
šāds tipisks vēsais kristietis. Taču, neskatoties uz to, piedzīvoju, ka
Dievs vienmēr mani uzklausa un svētī visās jomās. Apzinājos, ka
neesmu to pelnījis, tādēļ jo vairāk sapratu to, ka tā ir Dieva mīlestības
izpausme pret mani.
Sapratu, ka ar to, ka zināju, ka Dievs ir un nenoliedzu Viņa eksis
tenci, ir stipri par maz. Un tad Dievs deva kādu impulsu. Kā kādā
nodarbībā mums teica mācītājs Edgars Mažis, “Dievs dod impulsus,
jo paši nespējam atgriezties.” Lai gan šis impulss bija man ļoti sāpīgs,
pateicos Viņam par žēlastību, ko Dievs man caur to parādīja. Tā
bija īpaša Dieva mīlestības mācību stunda man. Ja nebūtu šis Dieva
mīlestības dotais impulss, pats saviem spēkiem es to nebūtu varējis
izdarīt, manī nebūtu radusies šī vēlme – iepazīt Dievu kā savu Tēvu
un Kungu un Jēzu kā savu Glābēju un Draugu.
Dievs katru cilvēku aicina, un svarīgi šim aicinājumam atsaukties.
Man tas bijis arī aicinājums mācīties BPI. Mācības BPI varu raksturot
ar vārdiem, kurus bieži saka mūsu draudzes sludinātājs Raivis Dek
snis: “Šeit es esmu un citādāk es nevaru.” Šī ir vieta, kur zināšanas
apvienot ar pieredzi un piedzīvot, ka pārmaiņu process ir attiecību
process. Šeit varu pats pieaugt, tomēr vienmēr atcerēties, ka stan
darts neesmu es, bet patiesība, kuru vēlos pasludināt.

Studijas BPI man palīdz augt kā personībai, augt garīgi un justies
piederīgam baptistu kopienai, ko sajūtu kā sev radniecīgu mentali
tāti. Pirmais studiju gads nav bijis viegls, jo paralēli studijām manā
un ģimenes dzīvē notikušas vairākas pārmaiņas: ceturtā bērniņa
ienākšana pasaulē, dzīves vietas maiņa, jauns darbs. Tas viss licis man
mācīties pielāgošanos, plānošanu un pašdisciplīnu. Studijas man ir
palīdzējušas šajā dinamiskumā iekļaut arī garīgo disciplīnu – regulāri
lūgt, lasīt Dieva vārdu, pārdomāt un analizēt to. Ļoti svarīga man ir
komunikācija ar brāļiem, kā arī garīgā pieredze, ko gūstu no viņu lie
cībām un atziņām. Kristus piemērs ļoti palīdz meklēt gudrību, spēku
un savas dzīves pareizo kursu Viņā. Meklēt Dieva plānu, savus plānus
spēt pielāgot un pakārtot Viņa plāniem un savu ceļu iet, ievērojot
Dieva dotās norādes.
Sagatavoja

Baltijas Pastorālais institūts

DIEVA MĀCĪBĀ
Grūtā brīdī, kādā atrodas arī Dāvids, esam gatavi ko mācīties. Nav
patīkami apzināties, ka nezini. Mācība ir bagātība, kuras pašam nav,
bet kura ir dzīvei nepieciešama, un tā ir jāsaņem no ārpuses. Priecā
jies, ja ir apstākļi, kuri piespiež iet pie Dieva mācībā.
Šī ir Dāvida lūgšana par nākotni. Viņš raugās uz priekšu, gatavs iet
Dieva ceļos. Ne tikai mācīties tos saprast, bet ar apņēmību rīkoties
pēc Dieva prāta. Dieva ceļi ir jāiemācās. Tie bieži nesakrīt ar mūsu
plānotajiem ceļiem. Dievs māca mūs soli pa solim apgūt ticības
ceļus. Ceļus, kuros ejam ar Viņu. Iemācīties nozīmē spēt iet arī tad,
kad soļi jāsper ticībā, nejūtot Dieva klātnību. Visiem Dieva ceļš nav
vienāds. Nevaram to iemācīties viens no otra. Dievs māca katram
savu ceļu. Mūsu vērtību rada ne salīdzināšana ar citiem, bet iekļau
šanās Dieva plānā. Turp ved Dieva mācīts ceļš. Un Dievs mums vēlas
to atklāt. Dieva ceļi atklājas Dieva Vārdā. Mēs vēlamies būt Svētā
Gara vadībā, bet Svētais Gars dus uz Rakstiem. Un ne vien Raksti,
pats Dievs ir vēlējies mums mācīt Savus ceļus.
Kādi ir Dieva ceļi pasaulē? Kādas ir Dieva intereses, uz kurām ved
Viņa ceļš? Dāvida lūgšana bija – aizved mani no ienaidnieka. Dieva
doma – radi ceļa rādītāju tiem daudzajiem, kuri šo Psalmu lasīs.
Dievs, kādu ceļu Tu ej, kādu vēlies man iemācīt? Mēs esam sūtīti
pasaulē pārstāvēt Dieva intereses. Un tas ir jāiemācās. “Māci man,
Dievs, Tavus ceļus!” Viņš mācīs. Apņemies tos arī iet!

Edgars Godiņš
mācītājs
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Dieva Dēls
cilvēku rokās
Tuvojoties LBDS Kongresam, Ilmāram Hiršam ne reizi vien kāds pajautā –
vai tad netop jauna grāmata? Kongress šogad nenotiks, bet grāmata būs.
Šeit varat iepazīties ar dažiem fragmentiem no Dr. Ilmāra Hirša jaunākās
grāmatas „Dieva Dēls cilvēku rokās“. Par Kristu, kurš nemainīgs – cauri
vēstures līkločiem, krīzēm, par spīti cilvēku uzskatiem un pieņēmumiem.
Ar aicinājumu iepazīt Viņu – Dieva Dēlu, un dzīvot ar Viņu!
Kristietis kā kristietības
surogātu ražotājs

kādas E vielas produkts satur. Vācijā redzēju, ka pie veikala plauktiem
šur tur bija piestiprinātas lupas, lai varētu saskatīt mazos burtiņus.

Diezgan skarbi un dīvaini noskan šāds virsraksts. Pirmkristiešu laikā,
kad vēl nebija izstrādāti vienojoši normatīvi dokumenti, mācības
nianses noteikt bija grūtāk un galvenais kritērijs viltus praviešu
atpazīšanā nebija, kā mēs varētu domāt, viņu mācība, bet gan viņu
dzīvesveids.

Cik procentu kristietībā vēl ir no Kristus? Kādu preci kristīgā baznīca
šodien piedāvā tautai? Vai mēs pasaulei rādām oriģinālo Jēzu, Bībeles
Jēzu Kristu, vai Jēzus izstrādājumu, pārstrādātu Jēzu, atšķaidītu Jēzu,
pielāgotu Jēzu, piebāztu ar garīgam organismam kaitīgām E vielām?
Vai neesam pārāk aizņemti ar pareizākās atziņas meklēšanu un cīņu
par to? Tā ir sātana politika – novērst no galvenā.

Tas nozīmē, ka kristietības sakne ir Kristū, bet atklājas arī mācek
ļos. Nevis kā mācība, bet kā izturēšanās, dzīvesveids un praktiskā
ikdiena. Tā lieta kļūst ļoti nopietna. Ar prāta atziņām un vārdiem mēs
esam, iespējams, ļoti labi kristieši. Zinām, ko drīkst un ko nedrīkst
darīt. Protam visus pamācīt un kritizēt. Bet dzīvesveids? Dzīve, nevis
“pareizākā” atziņa ir noteicošā. Un, ja dzīve atšķiras no Bībeles Jēzus
Kristus mācības, tad mēs pasaulei rādām nepareizu Kristu, Kristus
viltojumu, kristietības izstrādājumu. Citiem vārdiem sakot, tad mēs
esam maldu mācītāji. Faktiski jau mēs visi kaut kādā mērā tādi esam!
Ja mēs ar savu dzīvi, izturēšanos un uzskatiem apkārtējiem radām
nepareizu priekšstatu par Kristu un kristietību, tad mēs esam visīstā
kie maldu mācītāji un viltnieki.
Ne vienmēr tā ir mācība šī vārda tradicionālajā izpratnē. Un noteikti
tas nav darīts ar apzinātu nodomu parādīt Kristu citādu. Taču rezul
tāts no tā nemainās – ir izkropļota kristietība. Mums, ļoti iespējams,
nav nodoma apzināti viltot Kristus mācību, mums tas iznāk mūsu
garīgā nespēka dēļ. Un tomēr mēs caur to tiražējam viltojumus un
demonstrējam pasaulei, kāda kristietība nav. Jo Kristus un Jaunā
Derība rāda pavisam citādu kristietību. Mans piliens lielajā šodienas
kristietības okeānā ir piesārņots, netīrs un varbūt pat indīgs. Bet
kristietība jau nav kaut kas abstrakts. Tā sastāv no vairāk nekā 2 mil
jardiem pilienu. Kāpēc tad mēs kritizējam mūsu pašu radīto produk
tu – šodienas kristietību? Mana vainas daļiņa tur ir klāt, jo es neesmu
parādījis pasaulei patieso Jēzu, esmu pasniedzis pasaulei kristietības
falsifikāciju, reklamējis kristietības surogātu. Ja es rādu Kristus tēlu,
kas neatbilst oriģinālam, tad es esmu maldu mācītājs.
Veikalos vēl pirms dažiem gadiem līdzās sieram un krējumam varēja
nopirkt arī siera un krējuma izstrādājumus. Nezinu, vai tagad arī tādi
vēl ir. Tie bija lētāki, bet šādos izstrādājumos varēja būt paslēptas
nezināmas izcelsmes augu eļļas un kaitīgās transtaukskābes. Pircējs
ātri varēja tikt pievilts. Krējuma vai siera vietā viņam tika “iesmērēts”
oriģinālprodukta izstrādājums. Pircējam šodien iesaka rūpīgi izpētīt,
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Prāta spriedelējumi ved
filozofijas virzienā, sirds
atvērtība – pie Dieva.
Jā, kristietība šodien ir atkāpusies no Bībeles Jēzus Kristus, bet tas
ir rezultāts tam, ka sātanam ir izdevies daudzus kristiešus pārvērst
par maldu mācītājiem. Cik tas ir nopietni! Bet mēs te cīnāmies par
“pareizāko” mācību: kura nedēļas diena ir jāsvin, ar Trīsvienības un
izredzētības jautājumiem, ar to, kurā momentā īsti kristietis saņem
Svēto Garu. Vai nav vienalga, kad saņemam? Svarīgi ir, lai mēs dzī
votu Svētā Gara gaismā un spēkā! Un lai rādītu pasaulei Bībeles Jēzu
Kristu. Nepadosimies sātanam, kas mūs mudina, kārdina un spiež uz
viltojumiem. Uzmanīgi pieiesim Bībelei, jo katra nepareiza Bībeles
interpretācija faktiski ir neapzināts Evaņģēlija viltojums.

Reliģiskais piedzīvojums
Neapšaubāmi, ka kristīgas dzīves mērķis ir nevis arvien jaunu zinā
šanu par Kristu un Bībeli iegūšana, bet dzīve, resp., piedzīvojums, ar
Kristu. Jau kristīgās dzīves iesākums, piedzimšana no augšienes, ir
prātam neaptverams piedzīvojums. Atziņa un dogmas vairāk ir saistī
tas ar prāta un filozofijas sfēru, resp., ar cilvēcisko, piedzīvojums – ar
dievišķo. Kristietību nevar izsmelt ar prātu un dogmām, kristietības
būtība ir piedzīvojums ar Jēzu Kristu.
Prāta spriedelējumi ved filozofijas virzienā, sirds atvērtība – pie Die
va. Prāts neved pāri tai robežai, kas šķir pasaulīgo no garīgā, imanen
to no transcendentā, laicīgo no mūžīgā un cilvēku no Dieva. Cilvēks
ar savu prātu un ačgārnu Bībeles interpretāciju var pierādīt visu. Ir
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jāuzmanās no pārliekas aizraušanās ar spriedelējumiem par Dievu un
Viņa darbošanos un vairāk jātiecas pēc svētas dzīves ar Viņu. Ticības
dzīvē prāta atziņām ir nozīme tikai tad, ja tās nepaliek atziņu līmenī,
bet īstenojas ikdienas praktiskajā dzīvē un ved mūs tuvāk Dievam.
Jēzus neuzrunā tikai cilvēka intelektu, bet iespiežas cilvēka apziņas
dziļākajos slāņos. Nevis gudri runāt par Jēzu, daudz zināt par Viņu,
bet ar Viņu dzīvot – tā ir kristietības būtība.
Bet, no otras puses, ir jāuzmanās arī no nepareizas piedzīvojuma
izpratnes. Mēs gribam identificēt piedzīvojumu ar Kristu jeb dzīvi ar
Kristu ar savām sajūtām. Mēs liekam šeit vienlīdzības zīmi, iedomā
jamies, ka lielākas tuvības ar Kristu rādītājs ir pārdabiskas sajūtas.
Un mēs sākam šādas sajūtas meklēt un cenšamies tās mākslīgi radīt,
sevi dažādi uzbudinot. Gribam dzīvot no viena piedzīvojuma uz
otru. Sajūtas sāk kalpot par izejas punktu mūsu izvēlēm un tālākai
darbībai. Mēs vairāk tiecamies uz iekšējiem pārdzīvojumiem. Un tos
mēs vērtējam pēc tā, vai mūsos tas izraisa Dieva tuvuma izjūtas. Bet
izjūtas vienmēr ir subjektīvas, un tās nedrīkst padarīt par normu.
Mēs gribam savu ticību “aptaustīt”, un mums šķiet, ka izjūtas tādu
iespēju dod. Tas ir maldu ceļš. Nedrīkst savu garīgo dzīvi centrēt uz
izjūtām un par primāro padarīt emocijas. Protams, sekojot Kristum,
tuvojoties dievišķajam, mēs piedzīvosim arī pārdabisku izjūtu brīžus,
jo katrā reliģijā ir misticisma moments. Pateiksimies Dievam par
šādiem brīžiem, turēsim tos svētus! Bet nemēģināsim tos mākslīgi
tiražēt un, vēl ļaunāk, izvirzīt par ticības normu visiem.
Saprast un piedzīvot – abas šīs puses ir svarīgas. Bet mērķis ir
piedzīvot, nevis saprast. Piedzīvot var arī nesaprotot. Saprast Dievu
mēs nekad nevarēsim. Mērķis ir dzīve Kristū, piedzīvojums ar Dievu.
Mēs šodien esam aizrāvušies ar saprašanas meklējumiem. Saprašanai
ir jāved tālāk, tai jābūt starpstacijai uz mērķi – piedzīvojumu. Būs
vajadzīga gan teoloģija, gan dogma, bet ne kā galvenais, lai nonāktu
pie Kristus un dzīvotu ar Viņu.

Jēzus Kristus
Lai arī cik tas bēdīgi būtu, mums ir jāatzīst, ka šodienas kristietība
ir stipri atkāpusies no tā dzīvā Jēzus Kristus, kādu mums rāda Jaunā
Derība.
Domājot par Jēzu Kristu, mums ir jāatšķir vairāki Kristus tēli.
1. Bībeles Jēzus Kristus. Viņu mēs varētu aplūkot no divām pusēm.
a) Vēsturiskais Jēzus – tas ir inkarnējies (cilvēka miesā iemiesojies)
Dieva Dēls, kas dzīvoja šajā pasaulē Palestīnā 1. gs. sākumā jūdu vidū.
Tā ir Jēzus persona tās vēsturiskajās dimensijās.
b) Ticības Kristus – tas ir Jēzus tēls viņa reliģiski teoloģiskajā nozīmē:
augšāmcēlušais Kristus, Viņa upura nāve un cilvēces izpirkšanas
darbs.

Saprast Dievu mēs nekad
nevarēsim. Mērķis ir dzīve Kristū,
piedzīvojums ar Dievu.
Ja mēs paliekam tikai pie Jēzus vēsturiskā tēla, tad nonākam pie
filozofijas un ētikas skolotāja. Ja paliekam tikai pie Jēzus dievišķās
būtības un ticības Viņam, mēs nonākam pie mistiķa. Nav iespējams
šīs divas Jēzus Kristus tēla sfēras atdalīt vienu no otras. Tāpat kā nav
iespējams atdalīt Jēzu kā Cilvēku no Jēzus kā Dieva. Jēzus nav nācis
tikai cilvēku ētiski uzlabot. Bet mēs nedrīkstam ignorēt Viņa praktis
kos norādījumus, pamācības un paskubinājumus.
2. Baznīcas Jēzus Kristus. To varētu saukt arī par dogmatisko Kristu,
kristietības Kristu jeb cilvēciskās interpretācijas Jēzu Kristu. Katrai
konfesijai savs, jo katrai ir sava atšķirīga ticības atziņa. Šis Kristus nav
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identisks ar Bībeles Jēzu Kristu ne tikai atšķirīgas atziņas dēļ, bet arī
tāpēc, ka baznīca stiprā mērā ir pārvērtusies par organizāciju, kas
ir saplūdusi ar pasauli. Kristietībā ir ienākušas maldu mācības, kas
arī ir atšķaidījušas tās sākotnējo būtību. Baznīcas kristietība ir ļoti
sarežģīta parādība. Ar savu sinkrētisko raksturu tā ir uzņēmusi sevī
tādus elementus, kas sākotnēji kristietībai nav piederējuši. Rezultātā
baznīcas Kristus tēls šodien ir izplūdis un stipri segmentēts, pielāgots
laikmeta prasībām, liberalizēts un izkropļots.
3. Personiskās ticības Jēzus Kristus. Tas, iespējams, pat ļoti atšķiras no
šodienas baznīcas dogmatiskā Kristus tēla, un tomēr arī mūsu per
sonīgās ticības Kristus ir interpretācijas Jēzus Kristus, tikai tā ir mūsu
individuālā interpretācija. Mēs no Kristus galvenokārt gribam Viņa
palīdzību, dziedināšanu, labklājību. Tas nav tas kristietības oriģināls,
ko uz šo pasauli atnesa Dieva Dēls. Ir jāatzīst, ka mūsu individuālā
ticība arī nav identiska ar Bībeles Kristus mācību. Mēs esam savu
Kristu pielabojuši, izmainījuši un liberalizējuši. Nav jācenšas Jēzus
mācību atsvaidzināt, pielāgot laikmetam, padarīt pievilcīgāku vai
vienkārši uz evaņģelizācijas makšķeres uzkarināt citu burkānu, kas
cilvēkiem labāk patiktu.
Kristietības centrs ir Bībeles Jēzus Kristus. Nevis gadu gaitā baznīcas
dogmatizētais, interpretētais, caur grēka ielaišanu sevī izmainītais
Kristus. Bībeles Jēzus Kristus un šodienas kristietības Kristus nav
viens un tas pats. Tas ir ārkārtīgi svarīgi kristietībai, jo, ja Bībeles
Kristus tiek izmainīts, tad tā vairs nav kristietība. Tāpēc mums šodien
ir jārunā par kristietības krīzi.
Kāds ir mūsu personīgās ticības Jēzus Kristus? 2000 gadu ilgās kristie
tības vēstures laika atšķaidīts? Manas personīgās interpretācijas un
nekristīgās dzīves sagrozīts? Vai patiesais Bībeles Jēzus Kristus? Pro
tams, mēs neviens neesam varējuši noturēties pie 100% Jēzus Kristus
oriģināla, jo sātans dara visu, lai mūs no tā novērstu. Un tomēr – tas
ir un tam jābūt mūsu mērķim: atpakaļ pie Bībeles Jēzus Kristus. Tas
vispirms nozīmē to, ka mums vairāk un labāk Viņš ir jāiepazīst.
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Citāda draudze
Ārkārtas stāvokļa ierobežojumu ieviešana šķietami apstādināja arī
draudžu dzīvi, tomēr pavisam drīz tika rastas jaunas iespējas kalpošanai,
iedrošināšanai, apmācībai, ikdienas kristīgās dzīves kopšanai.

Foto: Jazeps Foto

Ziņu portāli liecina, ka Latvijā ārkārtas situācijas laikā reģistrēts par apmēram ceturtdaļu mazāk laulību nekā pērn šajā
gada posmā. Šajā statistikā iekļauti arī Inta un Edgars Grigi.
Gan to skaitā, kuru laulības šajā laikā notika!
“Jau pagājušā gada vasaras beigās nolikām savu kāzu dienas datu
mu – 2020. gada 28. marts. Plānojām ap 60 cilvēku lielas svinības,
kuras pēc laulību ceremonijas turpināsies brīnišķīgi skaistā viesu

namā,” stāsta Inta un Edgars Grigi. “Līdz marta vidum viss gāja pēc
plāna. Bet tad, 14. martā, kad valstī tika izsludināta ārkārtas situā
cija, viss mainījās. Vairs nezinājām, vai kāzas būs iespējamas. Katru
turpmāko dienu saņēmām dažādus jaunumus – viesi no ārzemēm
nevarēs ierasties (apmēram puse no viesu skaita, tai skaitā ģimenes
locekļi), nedrīkst pulcēties vairāk kā 50 cilvēki, jāievēro 2 metru
distance un vēl, un vēl, un vēl. Tomēr, kad sapratām, ka dusmoties
nav jēgas, jo tas ir ārpus mūsu kontroles, sākām situāciju pieņemt.
Paši laikam esam diezgan ietiepīgi un domu kāzas atcelt pat neap
svērām. Pēc sarunām ar mācītāju un pārējiem iesaistītajiem (foto,
video, dekorētāji) jutāmies no sirds mierīgi par savu izvēli. Nedēļas
laikā gan mums nācās iespringt un izmainīt plānus gandrīz līdz
nepazīšanai. Svinību daļu nācās atcelt, atstājot vien mazu mirkli
baznīcā pēc ceremonijas, lai kopīgi ar viesiem baudītu kūku. Viens
no pielāgošanās pasākumiem bija kāzu “tiešraide”, kas sākumā likās
ļoti savāda ideja, bet beigās tas bija brīnišķīgs veids, kā nodrošināt,
lai gados vecākie cilvēki, kā arī ārzemnieki, kuri nevar atbraukt,
varētu piedalīties kāzās attālināti!”
Inta un Edgars ir laimīgi un pateicīgi Dievam, ka kāzas varēja
notikt! Gan viņi paši, gan kādi no iesaistītajiem palīgiem pēc kāzu
dienas atzina: “Šī diena palīdzēja kaut uz mirkli piemirst, ka valstī
ir ārkārtas situācija.”

Krīzes laikā Dieva Vārds īpaši daudz izskanēja sociālajos tīklos.
Dažādos formātos šo iespēju izmantoja apmēram puse no LBDS
draudzēm.
Mācītājs Edgars Mažis papildus Āgenskalna draudzes klātbūtnei
sociālajos tīklos savā Facebook lapā katru dienu kopš 14. marta
publicē krīzes laika pārdomas. Jautāts, kāpēc viņš to sācis darīt un
joprojām dara, Edgars Mažis atbild: “Sākumā bija vēlme iedrošināt
cilvēkus, iesākot jaunu dienu, uzrakstot īsas pārdomas. Laika gaitā
turpināju to darīt, jo sapratu, ka daudziem cilvēkiem tā ir kā ceļa
maize jaunai dienai. Man bija skaidrs, ka rakstīšu īsas pārdomas
par kādu Bībeles pantu. Dienas panti bija dažādi. Citreiz tas bija
Lozunga teksts, citreiz kaut kas no Vecās Derības, no Psalmiem
vai Pamācībām, citās dienās Jēzus vārdi vai iedrošinājums no
Jaunās Derības vēstulēm. Nav tāda īpaša shēma, kā teksts atnāk,
bet zinu, ka Dievs lieto šīs pārdomas. Pārsvarā esmu saņēmis ļoti
iedrošinošas atsauksmes un komentārus. Ir cilvēki, kuri gan cenšas
komentāros vai nu uzspiest savu pārliecību vai pat nosoda par
kādām lietām. Mēģinu negatīvos, tukšos komentārus bloķēt, jo
mans mērķis nav raisīt asas diskusijas, bet gan virzīt cilvēku domas
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uz Dievu. Patiesībā, pat tad, ja neviens neko nekomentētu, tik un
tā rakstītu. Nu jau man pašam ir jautājums, cik ilgi es rakstīšu? Ir
izveidojies ritms, ka no rīta agri tās rakstu. Pagaidām turpināšu, jo
pārdomas, sākot jaunu dienu, ir svarīgas. Vispirms jau man, bet tad
arī citiem.”

Krīzes laiks lika draudzēm meklēt jaunas kalpošanas formas,
saprast vajadzības un pārvērst tās par iespējām, kas pagodina
Dievu.
Ingūna un Artis Kaņepi dzīvo Kandavā. Artis ir BPI absolvents.
Pirms gada viņi, atsaucoties Dieva aicinājumam, uzsāka kalpoša
nu Sabilē. 2019. gada Vasarsvētkos bija pirmais oficiālais Sabiles
jaundibināmās draudzes dievkalpojums. Iestājoties ārkārtas
situācijai, viss apstājās. “Sākumā nedarījām neko. Bet tad sāku
lūgt Dievam – ko lai darām?” atceras Artis. “Kā atbilde tam nāca
doma par iespēju praktiski palīdzēt cilvēkiem, kas nonākuši grū
tībās. Iepriekš to nebijām darījuši. Uzzinājām sociālajā dienestā
par cilvēkiem, kam šāda palīdzība būtu nepieciešama. Saņēmām
bērnu pārtiku un apģērbu no biedrības “Tuvu”, pieteicāmies pa
līdzības saņemšanai no Sieviešu kalpošanas “Sinepju grauds” un
devāmies ciemos pie ģimenēm un arī vientuļniekiem. Dievs bija
jau iepriekš šo iespēju sagatavojis, jo bijām nodibinājuši biedrību
“Cerības sirds”, kas gan īsti nedarbojās, bet, rodoties šai iespējai,
mums jau bija bankas konts. Visur esam laipni uzņemti, ja cilvēki
neiebilst, aizlūdzam par viņiem. Apmēram 95% no tiem, kuriem
sniedzam palīdzību, nav kristieši. Bet jau tagad runājam ar vi

ņiem par iespēju tad, kad ierobežojumi būs atcelti, tikties kādos
pasākumos. Mūsu iecere ir izveidot arī Zupas virtuvi. Lūdzam
pēc palīgiem un finansēm šo iespēju realizēšanai. Redzam, ka
šie apstākļi ir bijuši kā vēl viens solis ceļā uz to, lai Sabilē būtu
draudze.”

Rīgas draudze “Mājvieta” šajā laikā tiešsaistē piedāvāja Māceklības
kursu un semināru par ģimenes budžeta veidošanu. Par to stāsta
semināra vadītājs Tomass Šulcs. “Finanšu semināri mūsu draudzē
notikuši jau vairākus gadus. Sākumā tos vadīja Liene un Inguss
Bukši. Šogad bijām nolēmuši paši novadīt šo kursu. Esmu personīgi
piedzīvojis, ka tur apgūtie principi palīdz sakārtot ģimenes budžetu,
arī tad, kad pēc visu rēķinu nomaksas paliek vien 70 eiro.

Viena no draudžu kalpošanas formām ir semināru, lekciju un
dažādu apmācību organizēžana. Vairākas draudzes ārkārtas
situācijā ātri pārorientējās un uzsāka to veidošanu tiešsaistē.
Piemēram, Mateja draudzē Alfa un Laulāto kursi, Ventspils drau
dzē lekciju cikls “Kas mēs esam?”, Liepājas Centra draudzē Bībeles
studijas par Atklāsmes grāmatu, u.c.

65% Latvijas iedzīvotājiem ir parādsaistības. Latviešiem ir paruna
“parāds nav brālis”, bet vairāk kā puse cilvēku ne tikai ir pieņēmuši
parādu kā ģimenes locekli, bet ir ar to “apprecējušies”. Diemžēl
statistika rāda, ka viens no galvenajiem šķiršanās iemesliem ir
nesaskaņas par finansēm – strīdi par naudu, tās slēpšana no
laulātā drauga vai ieilgušas finansiālas problēmas. Saprotot, ka
šie jautājumi īpaši aktuāli var kļūt krīzes laikā, izlēmām semināru
veidot tiešsaistē. Tam atsaucās vairāki desmiti cilvēku, bet semi
nāra ierakstu, kas pieejams draudzes “Mājvieta” Facebook lapā,
noskatījušies jau turpat 400 skatītāju. Protams, Dievs ir tas, kurš
rūpējas, un pat vislabākie budžeti nespēs izglābt krīzes situācijās.
Bet Dievs arī dod gudrību un aicina mūs būt par labiem, gudriem
pārvaldniekiem. Ja tu nespēj tikt galā ar to mazumiņu, kas tev ir
uzticēts, kāpēc lai tev dotu vairāk?”

Lai gan ārkārtas situācijas ierobežojumi uz laiku aizslēdza
baznīcu druvis, tomēr daudzas draudzes piedzīvoja, ka viņu
robežas paplašinās.
Arī Karostas draudzes mācekļu kursa “Exodus” dalībniekiem
šogad bija jāsatiekas tiešsaistē, un šīs piespiedu izmaiņas deva
iespēju kursā piedalīties jauniešiem ne tikai no Liepājas, bet arī
no Rīgas, Alūksnes, Ikšķiles, Kazdangas. Kursa vadītāja Ance, kas
iepriekš pati bijusi šīs programmas dalībniece, priecājas redzēt,
kā Dievs maina jauniešu sirdis, kā viņi iegūst piepildījumu kopā ar
Jēzu. “Viss, ko mēs “Exodus” piedzīvojam, katra tikšanās reize ar
jauniešiem, smiekli, jautājumi, prieks, tas viss ir no Dieva žēlastī
bas. Un par to mana sirds gavilē, ka tas ir Dieva darbs, kurš tiek
darīts caur mums, nevis mūsu iegribas vai sevis apliecināšana.”
Jauniešiem ir vieta, kur uzdot jautājumus. Šie jautājumi ir par
ticību, homoseksualitāti, elli, Jēzus dzīvi, marihuānu, konfesijām.
“Esmu pateicīga, ka varam viņiem atbildēt un nest patiesību no

Dieva Vārda.” Vienā no maija ceturtdienām tiešsaistē izskanēja
aicinājums uzticēt savu dzīvi Jēzum. Uz to atsaucās 6 jaunieši.
Tāds prieks! Dievam nav ierobežojumu!”
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Baptistu Vēstnesis – BĪBELE
misija

Indijas
izaicinājumi

vietās, kur draudzes ir lūgušas par iespēju vietējā kopienā iziet ar
liecību Jēzus vārdā, tiek piedzīvots, ka pat skeptiskie kaimiņi nāk
palīgā sagatavot ēdienu trūcīgajiem un arī ziedo šīm vajadzībām.
Kur draudze mīlestībā kalpo tuvākajiem, tur iepriekš draudzei
naidīgais noskaņojums tiek nomainīts pret sadarbību. Kaut šis
noskaņojums paliktu arī pēc Covid-19 krīzes!
Kādā pilsētā, kur valdīja visai naidīgs noskaņojums pret draudzi,
pie mācītāja ieradās policija. Mācītājs jau kļuva bažīgs, bet izrādī
jās, ka policija ieradās ar lūgumu no pilsētas vadības, lai draudze
iesaistās sejas masku ražošanā pilsētas iedzīvotājiem. Šujmašīnas
viņiem bija, izejmateriāli tika sagādāti. Ko policija nezināja, ir tas,
ka draudze bija lūgusi, lai uzlabotos attiecības ar pilsētas pārvaldi,
kas bija naidīgi noskaņota pret draudzi.

Akcijas “Zvaigzne austrumos” ietvaros jau otro gadu Latvijas
cilvēkiem ir dalība pie darba Indijā. Covid-19 dēļ šogad nevarējām
doties misijā uz Indiju, bet darbs notiek. Akcijas laikā ziedotie
mērķziedojumi “Izdari manā vietā” šajā reizē netika pārvērsti ro
taļlietās, jo šajā ārkārtas situācijā prioritāte ir ēdiens. Tāpēc mūsu
partneri šos līdzekļus lieto, lai pirktu pārtiku bērniem un ģimenēm
nabadzīgākajos Kalkutas graustu rajonos. Šajā rakstā gribu līdzda
līt, kā Indijas draudzes reaģē uz ārkārtas situāciju un kā izmanto
iespējas. Indija pēc teritorijas ir astotā lielākā valsts pasaulē, bet
pēc iedzīvotāju skaita (1,38 miljardi iedzīvotāju) ir uzreiz cieši bla
kus Ķīnai, kas šajā ziņā ir pirmajā vietā pasaulē. Šis nav visaptve
rošs pētījums par visu valsti, bet situācijas ieskicējums, apkopojot
vairākas sarunas un sarakstes ar mūsu sadarbības partneriem.
24. martā Indijas premjers Narendra Modi izsludināja ārkārtas
situācijas ierobežojumus, kas atcēla publiskos pasākumus,
iepirkšanās centru darbību, reliģisko sapulču noturēšanu, vilcienu
satiksmi, tika slēgtas skolas, apturēti gandrīz visi pakalpojumi un
ražošana. Ap 80% strādājošo ir tā sauktie “dienas strādnieki”, kas
saņem algu katras dienas vakarā, tāpēc ārkārtas situācija atstāja
viņus bez jebkādiem ienākumiem. Miljoniem cilvēku dienišķās
maizes sagādāšana pārtapa cīņā par izdzīvošanu.
Vēsturiski daudzas draudzes Indijā pret palīdzību ar ēdienu un
pārtiku ir noskaņotas atturīgi. Ne tikai tādēļ, ka paši kristieši
dzīvo tajos pašos ekonomiskajos apstākļos kā tie, kuriem viņi gri
bētu palīdzēt. Arī tādēļ, ka bieži par šādiem centieniem draudzes
saņēmušas pārmetumus par to, ka ar ēdienu viņi cenšas trūcīgos
konvertēt no hinduisma kriestietībā. Taču Covid-19 situācijā
jebkura palīdzība tiek pieņemta ar prieku un pateicību. Daudzās
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Pirms ārkārtas situācijas daudzas draudzes interneta vidē bija
visai inertas. Dažas tādas arī turpināja palikt, uzskatot, ka Bībele
pieprasa svētdienās tikties klātienē vienā fiziskā telpā. Taču tās,
kas sociālās izolēšanās apstākļos ātri radīja iespējas uzrunāt cil
vēkus interneta vidē, piedzīvoja ļoti labu atsaucību. Google Duo,
WhatsApp, Facebook, Zoom kļuva par populārākajām vietnēm.
Kāda neliela draudze, kur svētdienās sapulcējās ap 100 cilvē
kiem, interneta dievkalpojumā sasniedza gandrīz 1000 skatītājus.
Vēl labāki rezultāti esot draudzēm, kurām interneta tiešraide ir
darbojusies jau iepriekš. Skatītāji esot ne tikai no Indijas, bet arī
no citām valstīm. Draudzes Indijā ilgi lūgušas, lai Dievs paplašina
robežas. Tagad tas sāk notikt.
Par indiešu kristiešiem saka, ka viņi esot samērā konservatīvi,
pietrūkst atklātības. Taču jaunajā situācijā arvien biežāk draudzes
uzrunās un lūgšanās pamanāma gatavība atzīt savas draudzes
grēkus un arī personīgos grēkus. Ko senāk izlikās nemanām, to
tagad biežāk ceļ atklātībā. Draudzes arvien atklātāk runā, ka dzīve
nevar palikt pa vecam – noslēgtībā no ārpasaules. Kaut draudze
bieži piedzīvo apgrūtinājumus, apspiešanu un vajāšanas, draudzei
ir jābūt par Jēzus evaņģēlija lieciniekiem savā apkaimē, pilsētā,
tautā. Lūgsim, lai Jēzus evaņģēlijs iet plašumā!

Pēteris Eisāns

LBDS Ārmisijas vadītājs

Aizlūgšanu kalendārs jūnijs
01

Starptautiskā bērnu
aizsardzības diena
Lūgsim par bērnu drošī
bu, veselības aprūpi, izglī
tības iespējām un mīlošu
vidi ģimenēs; lai nekur
pasaulē bērni neciestu
trūkumu, vardarbību un
pazemojumus.

02

Lūgsim par Paplakas
draudzi, sludinātāju
Guntaru Lašauri un viņa
ģimeni; lai šis ir laiks, kad
ticīgie kļūst patiesāki,
īstāki ticībā, lai Svētais
Gars pārliecina un cilvēki
mācās kalpot cits citam.

03

Lūgsim par Vācijas Bap
tistu savienību ar 801
draudzi un 81 156 locek
ļiem.

04

Lūgsim par LBDS bīska
pu, padomi un vadības
komandu; lai Dievs dod
gudrību, vīziju un risinā
jumus, kā iedvesmot un
atbalstīt draudžu kalpo
šanu un evaņģelizāciju
šajā īpašajā laikā.

05

Lūgsim par Rīgas
Āgenskalna draudzi,
mācītāju Edgaru Maži un
viņa ģimeni; par draudzes
kalpošanu krīzes laikā,
attālinātiem dievkal
pojumiem un Bībeles
studijām; par spēku drau
dzes senioriem izdzīvot
šo laiku; par draudzes
bērniem, jauniešiem un
ģimenēm.

06

Lūgsim, lai atjaunojas
pilnvērtīga klātienes
kalpošana draudzēs un
notiek plānotie pasākumi
vasaras nogalē.

07

Svinēsim svētdienu, arī
neklātienē baudot drau
dzes kopību; pateiksimies
par Kristus izpirkuma
upuri, kas mums dāvina
Dieva bērnu tiesības
(Galatiešiem 4:4-6).

08

Lūgsim par Pāvilostas
draudzi, mācītāju Denisu
Doroņinu un viņa ģimeni;
pateicība par dedzīgu
aizlūgšanu garu draudzē,
lūdzot par līdzcilvēkiem
grūtajā krīzes laikā; lai
draudze pieaug skaitliski
un cilvēki atrod glābšanu.

09

Lūgsim par Slovēnijas
evaņģēlisko draudžu ap
vienību ar 6 draudzēm un
253 locekļiem.

10

Lūgsim par LBDS Sievie
šu kalpošanas apvienību,
vadītāju Agnesi Megni un
padomi; par māceklības
programmas “Sieviete
sievietei” dalībniecēm un
mācībām, kas plānotas
oktobrī.

11

Lūgsim par misijas staciju
Sabilē, tās vadītāju Arti
Kaņepu un viņa ģimeni;
Dieva gudrību un svētību,
praktiskā veidā pasludi
not Evaņģēliju un palī
dzot cilvēkiem ar invalidi
tāti un bez pietiekošiem
iztikas līdzekļiem.

12

Lūgsim par Rīgas “Evaņ
ģēlija” baptistu draudzi,
mācītāju Jervandu Grbač
janu un viņa ģimeni; lai
Dievs dod visiem drau
dzes locekļiem iedvesmu
un drosmi personīgām
liecībām; lai lūgšanas
un Dieva Vārds palīdz
ikdienā.

13

Lūgsim par LBDS Ārmi
sijas darbu un vadītāju,
mācītāju Pēteri Eisānu;
par misijas projektu
Indijā – trūcīgo paēdinā
šanai Kalkutā; pateicība
par akcijas “Zvaigzne aus
trumos” dāvaniņu nosūtī
šanu un izdalīšanu bēgļu
bērniem Jordānijā.

14

Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas diena
Pieminot mūsu tautas
ciešanu ceļus, lūgsim par
tiem, kuri piedzīvo karu
un vardarbību vai cieš
ticības dēļ, atbalstīsim
vajātos, “tā piepildot
Kristus likumu”
(Galatiešiem 6:2).

15

Lūgsim par Piltenes
draudzi, mācītāju Andri
Jūrmali un viņa ģimeni;
lai Kungs uztur draudzes
kopību un ikviens kalpo
Dieva dotajās iespējās.

16

Lūgsim par Ēģiptes bap
tistu savienību ar 19 drau
dzēm un 2250 locekļiem.

17

Latvijas Republikas
okupācijas diena
Pateiksimies Dievam par
Viņa klātbūtni un sargā
šanu, kas ļāva saglabāt
draudzes, nezaudēt ticību
un liecību par Kristu pa
domju varas gados.

18

Lūgsim par Rīgas Gol
gātas draudzi, mācītāju
Elmāru Pļaviņu un viņa
ģimeni; lai draudze izietu
no šī īpašā laika grūtībām
garīgi spēcīgāka un apzi
noties savu sūtību.

19

Lūgsim par baptistu
draudzi Persijas līča salu
valstī Bahreinā.

20

Pateiksimies Dievam par
Viņa uzticīgo vadību Bal
tijas Pastorālā institūta
(BPI) studentiem; lūgsim
par BPI jaunās grupas
rekrutēšanu un mācību
procesa sagatavošanu.

21

Medicīnas darbinieku
diena
Pateiksimies par mediķu
pašaizliedzīgo darbu
ikdienā un īpaši vīrusa
epidēmijas laikā; lai mūsu
aizlūgšanas palīdz viņiem
piedzīvot Dieva dziedino
šo spēku.

22

Varoņu piemiņas diena
Pateiksimies par cilvē
kiem, kuri nesuši upurus
brīvības vārdā; atdevuši
dzīvību, glābjot citu dzīvī
bas; par ticības varoņiem
vēsturē un tiem, kuri
mūsdienās zaudē dzīvību
Kristus vārda dēļ.

23

Līgo diena
Pateiksimies Dievam par
vasaras pilnbriedu un
krāšņumu; par garīgām
un laicīgām svētībām, ko
no Viņa saņemam ik die
nas (Efeziešiem 5:20).

24

Jāņu diena
Jāņa Kristītāja diena
Pieminēsim Jāņa Kristītā
ja sūtību un Kristu aplie
cinošas dzīves piemēru;
lai tas iedvesmo mūs
dzīvot “Kristus evaņģēlija
cienīgi” (Filipiešiem 1:27).

25

Lūgsim par Somijas Bap
tistu savienību ar 14 drau
dzēm un 691 draudzes
locekli un Somijas zviedru
Baptistu savienību, kurā
ir 17 draudzes ar 1162 lo
cekļiem.

26

Lūgsim par Rīgas Mateja
draudzi, mācītājiem Aina
ru Baštiku un Edgaru
Deksni, sludinātāju Ma
tīsu Babrovski un viņu
ģimenēm; par aprūpi un
vienotību draudzē visām
paaudzēm; lai atjaunojas
piederība pie draudzes
klātienes kopības; par
kalpošanu trūcīgajiem un
tiem, kas grūtībās; par
Mateja skoliņas un Bēbī
šu skoliņas atsākšanu; par
tiešsaistes Laulāto kursu
un Alfa kursu.

27

Pateiksimies par apgāda
AMNIS piedāvātajām
iespējām iegādāties Bībe
les, plaša klāsta kristīgu
literatūru, suvenīrus un
dāvanas; lūgsim par va
dītāju, mācītāju Edgaru
Godiņu, darbiniekiem
Kārli Mellumu un Agnesi
Kalniņu.

28

Pateiksimies par Dieva
žēlastību, Viņa pestīšanas
plānu un nodomu mūsu
dzīvēs (Efeziešiem 2:8-10).

29

Lūgsim par Pļaviņu drau
dzi, sludinātāju Rūdolfu
Kroiču un viņa ģimeni;
lai Dievs īpaši uztur un
pasargā tos, kas vēl nav
iesakņojušies ticībā, lai
šis krīzes laiks neizklīdina
draudzi un cilvēki paliek
kopā ar Dievu.

30

Lūgsim par Olaines topo
šo draudzi, tās vadītāju,
sludinātāju Oskaru Lūsi
un viņa ģimeni; lai ko
mandai būtu gudrība, kā
aizsniegt cilvēkus šajā
laikā; lai atveras iespēja
rīkot nometnes, Vasaras
Bībeles skolu un citas
aktivitātes bērniem un
pieaugušajiem.

Bībeles lasījums
01.06.-07.06.

Bībeles lasījums
08.06.-14.06.

Bībeles lasījums
15.06.-21.06.

Bībeles lasījums
22.06.-28.06.

Bībeles lasījums
29.06.-05.07.

2. Mozus 37-40
Galatiešiem 4-6

3. Mozus 1-3
Efeziešiem 1-3

3. Mozus 4-6
Efeziešiem 4-6

3. Mozus 7-9
Filipiešiem 1-2

3. Mozus 10-12
Filipiešiem 3-4
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Aizlūgšanu kalendārs jūlijs
01

Lūgsim Dieva vadību jū
lija mēnesim: “Māci man,
Kungs, Tavu ceļu, lai es
staigāju Tavā patiesībā!”
(Psalmi 26:11)
Sirsnīgi sveicam Dundagas draudzes sludinātāju
Andi Smelti 45 gadu
jubilejā!

02

Lūgsim par Priekules
draudzi, sludinātāju
Guntaru Lašauri un viņa
ģimeni; lai šajā laikā
ticīgie “sakrāj eļlu savos
lukturos”; lai Dievs svētī
mazās mājas grupiņas; lai
Svētais Gars pārliecina un
cilvēki mācītos cienīt cits
cita viedokli.
Sirsnīgi sveicam Bauskas
draudzes sludinātāju Jāni
Čakšu 50 gadu jubilejā!
Lūgsim par baptistu
draudzēm Kiprā.

03
04

Lūgsim par BPI Kalpoša
nas stratēģiskās attīstības
centru, vadītāju Igoru
Rautmani un komandu;
par māceklības kultūras
veidošanu draudzēs; par
prasmju apgūšanu inter
neta vidē, organizējot
lielāka apjoma sanāksmes
LBDS un starpdraudžu
līmenī.

05

Pateiksimies Dievam,
ka varam būt brīvi no
raizēm, jo Viņš uzklausa
mūsu lūgšanas un apmie
rina katru mūsu vajadzību
(Filipiešiem 4:6,19).

06

Lūgsim par Rēzeknes
draudzi, sludinātāju
Viktoru Osipovu un viņa
ģimeni; par draudzes
garīgu atjaunošanos; lai
cilvēki pilsētā būtu atsau
cīgi Evaņģēlija vēstij.
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07

Lūgsim par topošo draudzi
Daugavpilī, vadītāju Vitāliju
Kravčenko un viņa ģimeni;
lai Dievs izredz un aicina
kalpotāju Evaņģēlija sludi
nāšanai arī latviešu valodā.

08

Lūgsim par Itālijas Baptis
tu savienību ar 120 drau
dzēm un 5901 locekļiem.

09

Lūgsim par Rīgas Iļģu
ciema “Atmodas” krievu
draudzi un padomi; par
vajadzību pēc draudzes
mācītāja; pateicība par
iespējām lietot internetu
draudzes kalpošanā ār
kārtas situācijā.

10

Lūgsim par Evaņģēlisko
baptistu draudzi Maltā.

11

Lūgsim par LBDS Ga
rīdznieku brālību (GB),
vadītāju, mācītāju Edgaru
Godiņu, GB kolēģiju un
reģionu pārraugiem; pa
teicība par garīdznieku
uzticīgo, pašaizliedzīgo
kalpošanu.

12

Lūgsim, lai mūsu dzīve
ir Kunga cienīga, Viņam
patīkama, augļus nesoša
un mēs pieaugam Dieva
atziņā (Kolosiešiem 1:10).

13

Lūgsim par Rucavas drau
dzi un sludinātāju Jāni
Bērzi-Bērziņu; par drau
dzes finansiālajām iespē
jām remontēt un atjaunot
draudzes nama piebūvi.

14

Lūgsim par Ikšķiles misijas
staciju, mācītāju Elmāru
Pļaviņu un viņa ģimeni; lai
iesāktais darbs paplašinās
un ticības liesmiņa neap
dziest, ejot cauri krīzes
laika grūtībām.

15

Lūgsim par Gruzijas
Evaņģēlisko Baptistu
draudžu savienību ar 38
draudzēm un 995 locek
ļiem.

16

Lūgsim par LBDS Svēt
dienskolu apvienību,
vadītāju Esteri Rozi,
padomi; pateiksimies un
aizlūgsim par iespējām
sniegt atbalstu svētdien
skolotāju komandām ar
apmācību, darba materiā
liem, finansēm un iedro
šinājumu.

17

Lūgsim par Pitraga drau
dzi, sludinātāju Nauri
Graudiņu un viņa ģimeni;
lai cilvēki nepagurst, lai
senioriem īpaša Dieva
aizsardzība un miers; par
draudzes nākotni sakarā
ar paaudžu maiņu, ciemā
ienākot jauniem iedzī
votājiem – lai svētīts šis
pārmaiņu laiks.

18

Lūgsim par LBDS iz
devumiem: “Baptistu
Vēstnesis”, “Labas Ziņas
bērniem”, “Padod tālāk”
un citiem informatīviem
materiāliem; lai Dievs
dod redkolēģiju darbi
niekiem radošumu un
gudrību veidot aktuālu un
garīgi stiprinošu saturu.

19

Lūgsim, lai Svētais Gars
veido mūsu raksturu
Kristus līdzībā: “...tērpie
ties sirsnīgā līdzjūtībā,
laipnībā, pazemībā, lē
nībā, pacietībā. Un pāri
visam lai ir mīlestība,
kas ir pilnības saite.”
(Kolosiešiem 3:12,14)

20

Lūgsim par Sakas draudzi
un sludinātāju Verneru
Šteinbergu; par perso
nīgu un draudzes garīgu
atjaunotni; lai draudze
var būt par svētību ap
kārtnē dzīvojošiem; par
bērniem un pusaudžiem
svētdienskolā, viņu ģime
nēm un skolotājiem; par
katru kalpošanas nozari;
Dieva palīdzību draudzes
praktiskajos darbos.

21

Lūgsim par topošo drau
dzi “Sion” Liepājā, tās va
dītāju Alekseju Zajecu un
viņa ģimeni; par iespēju
iegūt telpas sludināšanai;
lai cilvēki tiktu izglābti.

22

Lūgsim par Beļģijas
baptistu savienību ar 29
draudzēm un 1333 locek
ļiem.

23

Lūgsim par Muzikālās
kalpošanas apvienību un
vadītāju Māri Dravnieku
un padomi; lai īstenojas
iecere kalpot ar koru
kopdziedāšanu baptistu
draudžu 160 gadu jubile
jas dievkalpojumā rudenī
Rīgā, Mateja dievnamā,
un 2021. gadā organizēt
Dziesmu svētkus Kuldīgā.

24

Lūgsim par Rīgas Jauno
Evaņģēlisko draudzi,
mācītāju Pēteri Samoiliču
un viņa ģimeni; pateicība
Dievam par aizsardzību
koronavīrusa laikā, par
iespēju draudzei būt vie
notai kopīgās ik vakara
neklātienes lūgšanās;
lūgsim par ģimenēm,
kuras ārkārtas situācijas
laikā palikušas bez darba
un ienākumiem; lai ātrāk
stāvoklis valstī normali
zējas un atsākas klātienes
dievkalpojumi.

25

Lūgsim par BPI DRAFTS
un vadītāju Aleksandru
Kēnigsvaldu un komandu;
lai Dieva gudrība draudžu
vadītājiem uzrunāt jaunos
puišus un caur DRAFTS
pieredzi viņi veidojas par
atbildīgiem cilvēkiem un
dievbijīgiem vadītājiem.

26

Pateiksimies par Dieva
vadību un pieredzi grū
tībās, kas dara mūs stip
rākus ticībā, vairo prieku
un mīlestību draudzē un
Kristū.

27

Lūgsim par Saldus drau
dzi, sludinātāju Dāvidu
Viskupaiti un viņa ģimeni;
lai draudzes locekļi sa
glabā dzīvu ticību, nes
Evaņģēlija vēsti savām ģi
menēm un līdzcilvēkiem;
lūgsim par draudzes
priekšnieka Ērika Geislera
veselību.

28

Pateiksimes par senio
riem, viņu devumu mūsu
dzīvē un uzticīgo kalpo
šanu draudzē; par iespēju
palīdzēt viņu vajadzībās
(Galatiešiem 6:10).

29

Lūgsim par Norvēģijas
Baptistu savienību ar 97
draudzēm un 6380 locek
ļiem.

30

Lūgsim Dieva gudrību
skolēniem un studen
tiem, kuri izvēlas turp
māko izglītības ceļu vai
darba gaitas.

31

Lūgsim par Sārnates
draudzi, sludinātāju
Egilu Ozoliņu un viņa
ģimeni; par dievnama
un apkārtnes sakopšanu,
iespēju vasarā organizēt
dievkalpojumus vai citus
pasākumus.

Bībeles lasījums
29.06.-05.07.

Bībeles lasījums
06.07.-12.07.

Bībeles lasījums
13.07.-19.07.

Bībeles lasījums
20.07.-26.07.

Bībeles lasījums
27.07.-02.08.

3. Mozus 10-12
Filipiešiem 3-4

3. Mozus 13-15
Kolosiešiem 1-2

3. Mozus 16-18
Kolosiešiem 3-4

3. Mozus 19-21
1. Tesalonīkiešiem 1-3

3. Mozus 22-24
1. Tesalonīkiešiem 4-5

Dr. Jānis Alfrēds Šmits
09.08.1941.-23.04.2020.
Dievs pagodinājis savu kalpu, mācītāju emeritus un bīskapu
Dr. Jāni Alfrēdu Šmitu, un pēc piepildīta kalpošanas mūža saucis
Mājās.
Latvijas Baptistu draudžu savienība izsaka līdzjūtību dzīvesbiedrei
Rutai un visai plašajai ģimenei.
Mācītāja Jāņa Šmita vārds un darbi ir plaši pazīstami – Latvijā,
Vācijā, ASV un Kanādā, latviešu, angļu un krievu valodās runājošo
ticīgo vidū. Vīrs ar plašu sirdi, ar nenogurstošu vēlmi pasludināt
Evaņģēliju.
Latvijas baptistu draudzes ir pateicīgas par lielo garīgo, finansiālo
un ideju ieguldījumu –
- kalpojot kā mācītājam Siguldas, Dundagas, Aizputes un Rīgas
Pestīšanas Tempļa draudzēs;
- aktīvi piedaloties baptistu draudžu kopdarbā un kalpojot kā
LBDS bīskapam no 2002. līdz 2006. gadam;
- gatavībā ciest Evaņģēlija dēļ, zaudējot mācītāja apliecību pa
domju varas laikā Latvijā un dodoties piespiedu emigrācijā;
- Pestīšanas Tempļa atgūšanā, iekārtošanā un draudzes izveidē
1990-to gadu atmodas laikā;
- Angļu-Amerikas misiones biedrības darbības atjaunošanā;
- baptistu kopdarba inteliģences celšanā – iegūstot Teoloģijas
maģistra un doktora izglītību; apgūstot angļu, vācu, krievu un
esperanto valodas;
- Bībeļu un Dziesmu grāmatu draudzēm sagādē un iesūtīšanā
Latvijā padomju varas gados;
- Jaunās Dziesmu grāmatas draudzēm izdošanu 2008. gadā;
- nozīmīga mēroga finansu palīdzības organizēšanā un sniegšanā
draudzēm Latvijā evaņģelizācijas un misijas darba veikšanai;
- rādot kristīgās un nacionālās stājas priekšzīmi jaunajai paaudzei.
Šim uzskaitījumam daudzi varētu pielikt klāt savas atmiņas un
garīgi saņemto. Līdz ar aizlūgšanu izteicam pateicību Dievam par
Dieva vīru, brāli Kristū un viņa nesto svētību.

Mans novēlējums
manai paaudzei
Novēlu, lai mēs nestu tālāk Labo Vēsti un lai mūsu dzīve
liecina, ka piederam Dievam!

Alma Nārvila
Vaiņodes draudze

Dievs aizvien vairāk atklāj, cik daudzveidīgi Viņa spēks var
parādīties cilvēku nespēkā (2. Korintiešiem 12:9). Būsim
pateicīgi par apjukuma un neziņas brīžiem, kuros varam būt
stipri Kristus spēkā!

Jānis Pāvulēns
Skrīveru draudze

Nesarežģīsim savu dzīvi ar šaubīgiem un nepareiziem lēmu
miem! Un tad, kad esam nonākuši stupceļā, atzīsim savas
kļūdas un visu cerību liksim uz to Kungu. Uztici Viņam savu
ceļu!

Rūdolfs Ašmis
Ventspils draudze

Mans novēlējums sev un ikvienam ir no Pāvila 1. vēstules
tesalonīkiešiem 3:12-13: “..un jūs lai Tas Kungs dara vēl
pilnīgākus, vairodams mīlestību, kas jūs vieno savā starpā
un ar visiem citiem, (..), un lai stiprina jūsu sirdis, lai tās būtu
nevainojamas savā svētumā Dieva, mūsu Tēva, priekšā, kad
mūsu Kungs Jēzus atnāks ar visiem svētajiem.”

Vija Mežale

Liepājas Pāvila draudze

LBDS Padome

Atsūti savu novēlējumu elektroniski uz kanceleja@lbds.lv vai pa pastu –
Lāčplēša 37, Rīga, LV-1011. Rakstītā novēlējuma apjoms – līdz 160 rakstu
zīmēm. Saņemtos novēlējumus pēc iespējas publicēsim izdevumā “Bap
tistu Vēstnesis”, kā arī LBDS sociālajos tīklos. Lai tie pagodina Dievu un
vairo ticības drosmi turpmākajiem gadiem!

LBDS Padomes informatīvs izdevums. Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: 20390979, kanceleja@lbds.lv, www.lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps Kaspars Šterns, Žanna Drūnese, Līva Fokrote, Līvija Godiņa, Elza Roze, Estere Roze, maketētāja Zane Spēlīte.
Latvijas Baptistu draudžu savienība, Reģ.nr. 90000085765, SEB Banka, kods: UNLA LV2X, Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314
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