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Glābjoša palīdzība
Dažkārt, kad mēs vēlamies kādam sniegt palīdzību, to darot
ne materiāli vai ﬁziski, bet ar padomu vai mierinājumu, mums
jāsaskaras ar nostāju, ka KLA8LD8EǓJBLIGǬJE<M8I@@<BǓGK K<M
E8MJ8GIFK8D8D8E8J@KLǓ:@A8 Ļoti iespējams.
Nedomāju, ka daudzi no mums, pat paši karstasinīgākie un
skaudrākie, varētu iekāpt Dāvida – psalma autora – „kurpēs”.
Ne vien tāpēc, ka mūs šķir gadsimti laika skalā un neizmērojama distance bagātības, varenības vai ietekmes ziņā. Dāvida
sirds ir uzplēsta sāpē, kura liek kliegt, un darīt to ļoti, ļoti galējā
veidā – izkliedzot lāstus pār tiem, kuri Dāvidu ir sāpinājuši.
Daži no mums, iespējams, šādas BLIG<J ir valkājuši, daudzi pat
nenojauš, kā tādas kurpes izskatās. Atpazīstamāka ir daļa no
tā, kas Dāvidu tik ȏFK@ȈǬI@J – „ar mīlestību es esmu lūdzis Dievu
par viņiem, bet tie atbild ar naidu” (4.p.).
Ja mēs neesam bijuši, nevaram būt, netaisāmies un pat negribam būt Dāvida situācijā, tad kāpēc mums par viņa situāciju
būtu kas jāzina?
Es nevaru būt, netaisos un negribu būt tādā situācijā, kuru
apraksta Dāvids, bet es savā vajadzībā, sāpē, problēmā gribu
mācīties no tā, ko darīja Dāvids viņa situācijā, – lūgt palīdzību.
Lūgt palīdzību no Tā, kurš man ir „mans Dievs” tāpat kā „mans
Dievs” Dāvidam.

Es gribu mācīties tad, kad ir mana situācija, kurā nepieciešama
palīdzība, lūgt palīdzību no Tā, kurš ne vien vēlas palīdzēt, ir
gatavs palīdzēt vai pat palīdz, es gribu mācīties lūgt palīdzību
no Tā, kurš, kā apliecina Dāvids, savu palīdzību sniedz pilnīgā
veidā – Viņš izglābj! Izglābj ne tāpēc, ka es esmu gavējis vai
lieliski piepildījis kādas citas garīgās disciplīnas. Viņš izglābj
tad, kad es pats esmu izdilis un savā nevarībā to vēlu saviem
pāridarītājiem. Viņš – mans Dievs un Kungs – izglābj savas
žēlastības dēļ!
Tad, kad esam sāpēs vai problēmās, Dāvids, kurš jutās it kā
„es iznīkstu un zūdu kā novakara ēna, kas stiepjas garumā, un
esmu līdzīgs sisenim, ko vētra dzenā” (23.p.), liek mums dzirdēt
to, ko viņš droši zināja, ka glābjoša palīdzība nāk no Tā, kurš ir
„Kungs, mans Dievs” (26.p.).

Es gribu mācīties lūgt
palīdzību no Tā, kurš, kā
apliecina Dāvids, savu
palīdzību sniedz pilnīgā veidā –
Viņš izglābj!
Mums katram ir citas, katram savas „sāpju kurpes”, bet Tas, no
kura nāk palīdzība, ir Tas pats, jo, „kas paļaujas uz To Kungu,
tie dabū jaunu spēku, tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā
ērgļiem, ka viņi skrien un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst”
(Jesajas 40:31).
Kad es sastapšu tevi tavās bēdās vai vajadzībās un tu sastapsi
mani manējās, tad mums būs, ko otram stāstīt, mums būs
zināms, kā mēs varam viens otru iedrošināt, mierināt, stiprināt.
Es stāstīšu tev un tu stāstīsi man, ka tajā reizē, kad saucu: „Palīdzi man, Kungs, mans Dievs!” es piedzīvoju, ka „palīdzība nāk
no Tā Kunga, kas radījis debesis un zemi. Viņš neļaus tavai kājai
slīdēt; kas tevi sargā, tas nesnauž!” (Psalmi 121:2-3)

Pēteris Tervits
Ventspils draudzes mācītājs
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Notikumi

Jau trešo gadu sestdienās Rīgas
Betānijas draudze aicina Pļavnieku
apkaimē dzīvojošos bērnus uz Green
Club nodarbībām. Pēc ārkārtas situācijas
beigām nodarbības atsākušās. Katru
sestdienu bērni, ievērojot drošības
pasākumus, pulcējas deviņstāvu māju
iekļautajā draudzes īpašumā – skan
dziesmas, Bībeles stāsts; Bībeles
patiesības tiek iepazītas caur spēlēm,
rokdarbiem un gardām uzkodām.
Augustā šajā vietā ieplānota arī
dienas nometne, Vasaras Bībeles skola
Green Camp. Betānijas draudze kalpo
Pļavniekos, ilgtermiņā redzot šo vietu kā
iespēju draudzes pilnvērtīgai darbībai.

Šī gada maijā apritēja 200. gadskārta
kopš mūsu draudžu celmlauža, Liepājas apkārtnes draudžu pārziņa, Skatres
draudzes dibinātāja Jēkaba Skujas-Dingšes dzimšanas. Notikumu bija plānots
atzīmēt dievkalpojumā Skatres baznīcā ar
apkārtnes draudžu dziedātāju un mūziķu
piedalīšanos. Apstākļi ieviesa korekcijas.
Tomēr, lai nepalaistu garām ievērojamo
jubileju, viss dievkalpojumā iecerētais tika
noﬁlmēts, izveidojot video dievkalpojumu,
kurš pieejams LBDS Muzikālās kalpošanas
apvienības YouTube kanālā. Šis formāts
deva iespēju piedalīties daudz plašākam
dalībnieku lokam. Paldies dziedātājiem,
mūziķiem, garīdzniekiem un tehniskajiem
palīgiem par īpašā piemiņas dievkalpojuma
nodrošinājumu.

Pasaules Baptistu alianses Ģenerālpadomes attālinātajā sēdē 23. jūlijā
par prezidentu ievēlēts Tomass Makijs
(Argentīna). Viņš vadīs aliansi no 2020.
līdz 2025. gadam. “Esmu pateicīgs kalpot
šajā vēsturiski īpašajā laikā, apvienojot
baptistus no visiem pasaules kontinentiem
Dieva valstības labā. Lūdziet, lai varu sekmēt to, ka baptisti visā pasaulē ik dienas
apliecina sevi kā Kristus mācekļus!” LBDS
ir Pasaules Baptistu alianses dalībniece,
alianse apvieno 47 miljonus baptistu draudžu locekļu no 241 draudžu apvienības 126
valstīs un ģeogrāﬁskās teritorijās. Pasaules
baptistu Kongress, kas bija ieplānots šī
gada jūlijā Brazīlijā, pārcelts uz 2021. gadu.

Mateja draudzē notikuši tiešsaistes kursi – “Alfa” un “Laulāto kurss”. Alfa kursu šādā formātā apmeklēja 26 dalībnieki.
Tiešsaistes iespējas pārvar jebkādas robežas un attālumus, un
kursa dalībnieku skaitā bija 5 cilvēki no Lielbritānijas, kā arī no
Liepājas, Vaiņodes, Saldus, Cēsīm, Ikšķiles, Alūksnes, Jēkabpils,
Mārupes un, protams, Rīgas. Īpaši tiešsaistes kursu iespējas
novērtē ārpus Latvijas dzīvojošie; dalībniece no Lielbritānijas
atzinusi, ka sen vēlējusies piedalīties Alfa kursā un šo tiešsaistes iespēju uzskata kā Dieva dāvanu viņai.
Laulāto kurss sākotnēji bija plānots klātienē, tomēr pandēmijas un valsts noteikto ierobežojumu dēļ tas tika pārcelts online
vidē, kas deva iespēju pieteikties daudz vairāk pāriem. Kursā
piedalījās 39 pāri no Rīgas, Madonas, Vaiņodes, Carnikavas,
Rūjienas, Smiltenes u.c. Lielākā daļa bija gados jauni pāri, kuru
laulības stāžs ir līdz 5 gadiem. Daļa pāru atzina, ka dod priekšroku Laulāto kursam tiešsaistē, kā arī novērtēja to, ka pat caur
ekrāniem bija jūtams, ka lektori runāja no sirds, ar patiesu
vēlmi dalīties savās atziņās un pieredzē.
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Šogad ap Lieldienu laiku tika saņemta
ziņa, ka Jāņa Rīsa grāmatu “Latviešu
baptistu draudžu izcelšanās un viņu
tālākā attīstība” var arī noklausīties.
Vai tas bija viens no pozitīvajiem ārkārtas situācijas rezultātiem, vai arī šim
projektam ir cita priekšvēsture?
Šķiet, bīskapam Pēterim Eglem bija tāds
teiciens: vēsture māca, ka no tās nemācās.
Vērojot šodienas situāciju, kad cilvēki,
īpaši jauni cilvēki, grāmatas lasa maz, bet
izmanto dažādas tehnoloģijas, man radās
doma, ka šajā baptistu jubilejas gadā
vajadzētu iepazīstināt draudžu jauniešus
ar mūsu, baptistu draudžu, vēsturi. Kādreiz
draudžu locekļi bija cilvēki, kas paaudžu
paaudzēs piederējuši baptistu draudzēm,
bet Atmodas laikā un pēc tam draudzēm
pievienojušies cilvēki, kuri ļoti maz zina
par draudžu vēsturi. Tad nu, konsultējoties ar brāļiem, tapa šis projekts. Mans
pienesums ir tikai tas, ka esmu šo grāmatu
lasījis, bet, lai tā nonāktu pie klausītājiem,
tas jau ir citu cilvēku darbs. Tagad tā pieejama Vīlandes draudzes mājas lapā
www.vilande.lv. Prieks uzzināt, ka daudzi
šo iespēju arī izmanto un klausās grāmatu. Jā, un, protams, šī ārkārtas situācija,
kurā mēs nokļuvām, arī uz to pamudināja.
Cilvēkiem bija vairāk brīva laika – gan, lai
to sagatavotu, gan arī lai klausītos.
Kas jūs pašu uzrunāja, lasot šo grāmatu?
Es pats šo grāmatu esmu lasījis vairākas
reizes. Šķiet, tā bija otrā grāmata pēc
4

Bībeles, kuru lasīju vēl vecajā drukā. Tā
mani vienmēr ir uzrunājusi. Īpaši mūsu
celmlaužu tieksme pēc svētas dzīves –
dzīvot tā, kā Bībele māca. Lasot šo grāmatu, redzam, ka viņi centušies to darīt.
Dažbrīd tur, protams, ir aizgājis līdz pat
absurdam. Ne vienmēr arī tas izdevies,
bet šī vēlme patiesi bijusi viņu sirdīs.
Kā arī apbrīnojama ir degsme, ar kādu
viņi kalpoja Kristum – tā ir ļoti īpaša.
Un vēl – šie cilvēki ar lielu bijību piegāja
draudzei kā tādai.

Mūsu īstais
dievkalpojums sākas
tad, kad izejam pa
dievnama durvīm.
Kad dodos ciemos uz kādu draudzi, es
mīlu aizbraukt nedaudz agrāk, apstāties
netālu no baznīcas, pasēdēt mašīnā un
pavērot, kā cilvēki dodas uz baznīcu.
Mani vienmēr fascinējis, kā, it sevišķi
vecāka gadagājuma cilvēki, skaisti sapucējušies iet uz dievnamu. Tas parāda to,
ka dievkalpojums viņiem ir īpašs notikums, kam viņi ir gatavojušies, uzvilkuši
labākās drēbes. Protams, ne jau drēbes
ir galvenais. Bet tas parāda, ka cilvēks ir
gatavojies, ka viņš dodas turp ar bijību,
ka tas viņam ir kas īpašs.

Zem vārdiem “tālākā attīstība” droši
vien neviens līdz šī gada pavasarim nevarēja iedomāties situāciju, kad miera
apstākļos visi dievnami tiek aizslēgti.
Kas vēl, jūsuprāt, mūsu draudžu celmlaužus pārsteigtu, ieraugot mūsdienu
draudzes? Droši vien par grāmatas
klausīšanos bez tiešas lasītāja klātbūtnes arī būtu liels izbrīns.
Protams, situācija, kādā mēs bijām
nokļuvuši šajā pavasarī, bija līdz šim
nepieredzēta. Bet jāatceras, ka baznīca
jau ir tikai ēka un īstā dievkalpošana ir
tur, kur ir cilvēks. Kā es to bieži mēdzu
sacīt – mūsu īstais dievkalpojums sākas
tad, kad izejam pa dievnama durvīm.
Mūsu celmlaužus šāda situācija varbūt
nemaz nepārsteigtu. Viņi bija pieraduši
pie tā, ka viņiem deva iespēju pulcēties,
tad atkal neļāva. Viņi atrada citas iespējas, pulcējās mežā, pļavā. Vienmēr esmu
brīnījies – kā viņi zināja, kad un kurp
doties? Šodien varam vienā momentā
visus apziņot. Bet, kā Bībele saka, katrai
lietai ir savs laiks, katram laikam savas
iespējas.
Domāju, ka mūsu celmlaužus noteikti
pārsteigtu tas, ka cilvēkus var uzrunāt
arī tad, ja viņi nav klātesoši. Bet šis laiks
rāda, ka arī tā ir iespēja. Man šajā laikā
īpaši bija jādomā par to, kas ir tā vēsts,
ko pasniedzam cilvēkiem šādā situācijā. Vai tas ir vienkāršais Evaņģēlijs? Vai
arī tas ir kaut kas pavisam cits? Mums





   

daudz svarīgāk ir tas, kādu dzīvi cilvēki
redz mūsos. Lai kur arī atrastos, un
šodien iespēju ir daudz un dažādas, labi
pajautāt sev – vai ikdienā esmu tas pats,
kurš svētdienās aizeju uz dievnamu?
Mūsu dzīve ir vislabākais Evaņģēlijs, ko
varam pasludināt, ar to apliecinot savu
ticību un to, ka mēs kalpojam Kristum.

Foto: Marta Logina

tik bieži pietrūkst tas, ka mēs mācētu
pasludināt vienkāršu Evaņģēliju, kas
ļautu cilvēkiem sadzirdēt to, ko Dievs
grib pateikt.
Jūs pats esat Latvijas baptistu otrā
gadsimta cilvēks, tikāt sagaidīts savā
ģimenē gadā, kad baptistu draudzes
atzīmēja simto gadadienu. Vai ģimenes
vēstures stāstos saglabājušās kādas
liecības par šo laiku?
Tiešām?! Es pats līdz šim nebiju pat par
to aizdomājies. Droši vien mani vecāki
arī līdz tam neaizdomājās. Tad varbūt
būtu ielikuši man kādu citu vārdu, varbūt
par godu Ādamam Gertneram vai kādam
citam. Bet, cik sevi atceros, jau no bērna
kājas esmu bijis iekšā baptistu draudžu
dzīvē. It sevišķi mana vecmāmiņa un
mans tētis šad un tad stāstīja stāstus
par “vecajiem laikiem”, par draudzēm,
kas joprojām bija, un arī tām, kas vairs
nebija. Atceros kādu reizi, kad kopā ar
tēti Ventspilī devāmies un baznīcu un
stāvējām autobusu pieturā. Mans tētis
teica: “Skaties, dēls, tur ceļ māju.” Jā,
es to redzēju. Un tad tētis turpināja:
“Ķieģeļi, no kuriem šī māja tiek celta, ir
ņemti no dievnama, kur draudzes vairs
nav.” Uz manu izbrīnu – kā tad tā, kas
notika? – tētis atbildēja: “Šajā draudzē
cilvēki darīja lietas, kas Dievam nebija
patīkamas.” Un viņš paskaidroja sīkāk
par situāciju, kāda bija izveidojusies šajā
draudzē – darbs svētdienās, alkohols,

dzīres, draudzes dzīves atstāšana novārtā. Šis stāsts man ļoti iespiedies atmiņā.
Kā jau teicu, mūsu celmlauži tik ļoti centās dzīvot svētu dzīvi, centās darīt to, ko
Bībele saka, un Dievs viņus svētīja. Lai
tāpēc nekad neaizmirstam, ka cenšanās
pēc svētas dzīves ir ļoti svarīga.

Ir svarīga šodiena, ir
svarīga nākotne un
ir svarīga arī mūsu
pagātne.
Kristus dotais uzdevums draudzei
palicis nemainīgs ne vien pēdējos
simts sešdesmit, bet turpat divtūkstoš
gadus. Kur saredzat draudzes iespējas
šodien šo uzdevumu piepildīt?
Jā, Kristus dotais uzdevums ir palicis
nemainīgs – “Ejiet pa visu pasauli un
pasludiniet Evaņģēliju visai radībai.” Un
Viņš to turpina ar apsolījumu – “Es būšu
ar jums līdz pasaules galam!” Protams,
metodes, kā varam šo Kristus doto
pavēli piepildīt, tās mainās. Man šķiet,
ka svarīgi nekad neaizmirst, ka mēs jau
neejam sludināt neko citu kā vien Jēzu,
Krustā sisto. Kas šodien visvairāk uzrunā
cilvēkus? Vai tie ir vārdi, ko mēs pasakām? Protams, arī vārdi ir nozīmīgi. Bet

Bībelē teikts, ka to, ko esam dzirdējuši
un zinām, ko mūsu tēvi mums stāstījuši, to mums jāstāsta saviem bērniem,
lai tie to stāstītu saviem bērniem, tiem,
kas vēl tikai dzims. Lai tādējādi netiktu
aizmirsti Dieva darbi un arī nākamās
paaudzes zinātu un turētu Dieva pavēles. Kur redzat sevi šajā ķēdē? Kāds
ir jūsu vēlējums tiem, kas stāstus par
šodienu lasīs kā vēsturi?
Jā, bieži par vēsturi atceramies tikai tad,
kad ir kādi vēsturiski notikumi, jubilejas.
Daudz vairāk mūsdienās mīlam runāt par
šodienu, to, kas jāizdara. Bet ir svarīgas
visas lietas – ir svarīga šodiena, ir svarīga
nākotne un ir svarīga arī mūsu pagātne.
Šad un tad saņemu ziņas no brāļiem un
māsām Krievijā. Ļoti bieži tur ir minēti
atceres datumi, viņi atceras savus
vadītājus, kādus īpašus notikumus, kas
bijuši draudžu dzīvēs. Tiešām, svarīgi to
neaizmirst, par to runāt. Bieži vien par
pagātni sākam domāt tikai tad, kad aiz
mums pašiem ir gara pagātne. Ja man
būtu tāda iespēja, es šodien daudziem
noteikti jautātu par to, kas bijis agrāk,
pirms manis. Diemžēl šādu iespēju paliek
aizvien mazāk. Paaudzes mainās. Tad jau
jādomā – ko mēs spēsim nodot tālāk?
Vai mums būs, ko stāstīt? Vai arī mums
būs tikai tā šodiena, kurā mēs esam, un
nezināsim neko par to, kas bijis iepriekš.
Mans vēlējums tiem, kas nāks pēc manis,
ir līdzīgs tam, ko savā laikā teica mācītājs
Jānis Aleksandrs Freijs. Pirms viņš aizgāja
mūžībā, brāļi atnāca pie viņa un viņš uzskaitīja vairākas lietas, tajā skaitā Latviju
un baptismu, un teica viņiem: “Tā un tā
lieta ir laba, bet Kristus pirmajā vietā!” To
gribētu vēlēt arī nākamajām paaudzēm,
kas nāks pēc mums. Ir daudz labu lietu,
ko varam darīt savā dzīvē, un arī šajās lietās varam būt kā kristieši labi paraugi, bet
nekad nedrīkstam aizmirst, ka mums kā
kristiešiem pirmajā vietā ir Kristus. Protams, es arī neesmu nekāds ideāls cilvēks.
Arī man ir savas kļūdas un savas cīņas,
kuras ir jāizcīna. Bet es gribu nepazaudēt
šo apziņu un dzīvot ar šo apziņu – Kristus
manā dzīvē ir pirmajā vietā!
Sagatavoja

“Baptistu Vēstnesis”
redkolēģija
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Droši vien dažādos manas kristīgās dzīves periodos mana izpratne par to, kas ir draudze, ir mainījusies. Mainījusies arī mana
attieksme pret draudzi. No stāvokļa, kurā es sev jautāju: “Vai es
varu uzticēties šiem cilvēkiem?!”, līdz – “Tā ir mana ģimene”.
Šodien es esmu vīrs un triju dēlu tēvs, lielāko daļu laika es pavadu
darbā, un tas mani zināmā mērā iztukšo. Mans darbs ir saziņa
ar cilvēkiem un saskarsme lielās komandās, dažreiz tas ir līdz 80
cilvēkiem dienā. Neskatoties uz to, ka varu būt ļoti stiprs cilvēks,
varu patstāvīgi studēt Bībeli un lūgt Dievu – darba vide mani
iztukšo. Es mīlu savu darbu, un tas man sagādā prieku, bet, ilgu
laiku uzturoties daudzu cilvēku vidū, mani spēka resursi tiek
iztukšoti. Iespējams, tas ir mans personības tips, bet es ticu, ka
tas ir kaut kas vairāk. Šodien man draudze ir kā osta, kā “”
(krievu val.), kā “harbour” (angļu val.) – kluss patvērums, kur es
uzlādējos, vieta, kur es varu B8C@9IǬKJ8MLE8M@>8KFIL, lai izvairītos no apmaldīšanās. Es zinu, ka šī ir vieta, kur vienmēr varēšu
saņemt atbalstu, te mani pamācīs un vajadzības gadījumā koriģēs,
jo es saprotu, ka esmu tikai cilvēks un arī man bieži ir vajadzīga
palīdzība, skatījums un ieteikumi no malas.
Personīgi man nozīmīgākais Bībeles teksts par to, kas ir draudze,
ir panti no Pāvila vēstules kolosiešiem 3:16-17: “Kristus vārds lai
bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un pamudiniet cits citu gudrībā!
Pateicībā Dievam dziediet savās sirdīs psalmus, slavas dziesmas
un garīgās dziesmas! Un visu, ko jūs darāt vārdos vai darbos, to
visu dariet Kunga Jēzus Kristus vārdā, caur Viņu pateikdamies
Dievam Tēvam!”

Konstantīns Simonovs
Rīgas Betānijas draudze
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Mana pirmā iepazīšanās ar draudzi bija deviņdesmito gadu sākumā.
Skatres baptistu baznīcā notika svētdienskola bērniem, tur sāku
vest savus bērnus un pati sēdēju klāt nodarbībās. Dievkalpojumus
neapmeklēju, jo domāju, ka tas nav priekš manis. Tad kādā reizē
mācītājs Haralds Bartkevičs mani aicināja piedalīties dievkalpojumā.
Tā reizi no reizes pamazām sāku apmeklēt dievkalpojumus. Man
bija ļoti liels pārsteigums un neizpratne par to uzmanību, gādību,
atsaucību un mīlestību, ko saņēmu no draudzes locekļiem, jo neko
tādu iepriekš nebiju piedzīvojusi. Draudzē taču biju ienācēja no
malas, vēl vairāk – vidzemniece Kurzemē! Tajā laikā vēl nesapratu,
kas tas ir, un kāpēc tie cilvēki ir „citādāki”?
Skatres draudzē caur ticības māsām un brāļiem iepazinu, kāda
ir Kunga Jēzus Kristus Mīlestība! Pagāja labs laiks, līdz nolēmu
uzticēt dzīvi Kristum, tad sekoja kristības un mans tālākais dzīves
ceļš kopā ar Kungu. Skatres draudze bija mans starta laukums,
kur aizsākās mana kalpošana bērniem, ģimenēm un mājapmeklējumiem. Sākumā biju svētdienskolotāja Skatres draudzē, vēlāk
Kungs aicināja uzsākt kalpošanu Kalnišķos, mazā lauku ciemā, kur
nav draudzes. Šī svētdienskola darbojas jau desmito gadu, tai piepulcējas arvien jauni bērni. Trīs gadus turpinu divas reizes mēnesī
braukt un vadīt nodarbības arī Paplakas draudzē. Esmu visu bērnu
ģimenes apmeklējusi mājās un iepazinusi viņu vecākus.
To Mīlestību, kuru esmu iepazinusi un saņēmusi, esot draudzē,
nevaru paturēt sevī, nesu un dalu to tālāk! Draudze man ir
ģimene, kopīgi prieki, uzvaras , asaras, bēdas, grūtības, atbalsts,
sapratne, mīlestība, rūpes, aizlūgšanas.

Modrīte Stūre
Liepājas Pāvila draudze

Draudze ir vieta, kur vienmēr esi gaidīts, kur vari doties vienalga,
kas un kāds esi – bagāts vai nabags, students vai strādnieks, vietējais vai iebraucējs, kristietis vai nē. Tā ir vieta, kur visi tev uzsmaida
un patiesi vēlas ar tevi iepazīties. Kad kā students atnācu uz draudzi, man nebija daudz draugu, ar kuriem kopā pavadīt brīvo laiku.
Draudze “Communitas” bija tā vieta, kur atradu sev labus draugus.
Viņi ir labi draugi ne tikai tāpēc, ka ir kristieši, viņi ir tādi cilvēki, par
kuriem mani vecāki teiktu – draudzējies ar tādiem.
Mana draudze ir vieta, uz kuru varu aicināt arī savus draugus, kas
nav kristieši, jo zinu, ka viņi šeit sajutīsies gaidīti un būs laimīgi,
ka atnākuši. Tieši tāpēc es mīlu savu draudzi. “Communitas” ir
vieta, kur cilvēki var justies kā mājās. Kad ierados Latvijā, man ļoti
pietrūka mājas un piedzīvoju milzīgu kultūršoku. Bet, kad ierados
draudzē, cilvēku smaidi darīja mani laimīgu, šeit piedzīvoju, ka
Kristus ļaudis visā pasaulē ir vienoti, ka varam patiesi saukt sevi
par vienu ģimeni.

Kelvins Metjū
Rīgas Internacionālā draudze
“Communitas”
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Kad vēl Jēzu Kristu nesaucu par savu Kungu un Glābēju, man
šķita, ka draudze ir cilvēku kopums, kuri dažādu apstākļu un sakritību dēļ apmeklē dievkalpojumus konkrētajā baznīcā, cits no cita
neatkarīgi izdara visas nepieciešamās darbības un dodas mājās.
Tuvojoties Jēzum, es arvien vairāk sāku izprast draudzes neaptveramo nozīmi manā dzīvē. Es nekad iepriekš nebūtu varējusi
noticēt tam, ka man pilnīgi nepazīstami cilvēki, ar kuriem man
šķietami nav nekā kopēja – dažādas profesijas, atšķirīgi vecumi
un intereses – spēs kļūt man tik tuvi, ka es viņus varēšu saukt par
savu ģimeni.
Ģimeni veido cilvēki, viņu mīlestība, attieksme un rūpes. Šie cilvēki mani ir gan ﬁziski, gan garīgi pabarojuši, aizlūguši, iestājušies
par mani manas dzīves grūtākajos brīžos, palīdzējuši tik neskaitāmi daudzās lietās un veidos, un to visu - neprasot pretī it neko!
Tomēr visīpašākie brīži ir tad, kad es redzu, kā mana draudze
slavē Dievu Garā un patiesībā. Tā ir tik unikāla un neaprakstāma
sajūta, kad redzi un dzirdi, kā ikviens nomet savus priekškarus,
nāk Tā Kunga priekšā ar savu balsi, instrumentu, ķermeni un slavē
Dievu par to, kas Viņš ir. Tā ir neaptverama Svētā Gara klātbūtne,
ka katra mēle slavē Dievu. Tas tik ļoti veicina draudzes saliedēšanos, kopību, dod spēku un Gara brīvību. Esmu piedzīvojusi tik
daudzus brīžus kopā ar brāļiem un māsām slavējot, kad šķietami
debesis jau ir tuvu klāt.
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Mana draudze ir Užavas baptistu draudze, kas ir pirmā latviešu
baptistu draudze. Tās pirmsākumi meklējami 1861.gadā, kad
Ādams Gertners plkst. 1-os naktī no 9. uz 10. septembri, Ziru
upē (tagad Užavas upe) bībelīgi pagremdēja 72 pārliecinātus
ļaudis, kas gaidīja uz kristību. Toreiz tas nozīmēja būt gatavam
arī uz dažāda veida smagām vajāšanām, kas tiešām reāli arī
sekoja. Neraugoties uz to, draudze pieauga gan skaitliski,
gan garīgi, līdz tā smagi cieta no abām izvešanām uz Sibīriju.
Tomēr draudze ir darbojusies nepārtraukti jau 159 gadus ar
pamatuzdevumu – sludinot Dieva vārdu un aicinot meklēt
personīgas attiecības ar Jēzu Kristu.
Man draudze ir kā otra ģimene. Kalpojot nelielā draudzē, kur
viens otru samērā labi pazīst, ir sajūta, ka māsas un brāļi ir
saistīti ciešām saitēm: ,,Šeit brāļa ciešanas kā savas justas top,
un līdzcietības asaras rit bieži vienukop.” Priekus un bēdas
pārdzīvojam kopīgi. Aizlūdzam viens par otru, un otra sāpe
ir gandrīz kā savējā. Tāpat ir prieks un pateicība Dievam, kad
dzirdu liecību, ko Dievs ir darījis manu māsu un brāļu dzīvēs!
Šogad Lieldienās apritēja 30 gadi, kopš sludinātājs Egils
Ozoliņš iesāka savu kalpošanas darbu Užavas draudzē. Es
apņēmos savu dzīvesbiedru atbalstīt un palīdzēt ar muzikālo
kalpošanu. Tomēr, kalpojot nelielā draudzē, ir jāuzņemas
visāda veida pienākumi. Esmu darījusi visu, kas nepieciešams,
vienīgi pļaut zāli, skaldīt malku un kurināt baznīcas krāsni
draudze nav man uzticējusi. Daru visu ,,tam Kungam par godu”
un man nav grūti. Ir gandarījums, kad redzu prieku cilvēku
acīs!
Draudzē esmu saņēmusi ļoti daudz mīlestības. Zinu, ka arī
māsām un brāļiem visvairāk vajag mīlestību! Pasaulē jau tā ir
tik daudz grūtību, nenovīdības un naida. Esmu mācījusies, ka
katrs cilvēks ir ļoti liela vērtība un ka katram ir savs pienesums.
Uzreiz jūtu, ja kāds iztrūkst. Dievs ir mīlestība, Dievs dāvā
mums savu mīlestību, lai mēs to varētu tālāk dot.
No draudzes esmu saņēmusi daudz svētību. Praktiskā svētība
ir pašaudzētie lauku labumi. Mīļie užavnieki, liels paldies jums
par šīm mīlestības dāvanām!
Kā lielu svētības dāvanu saskatu iespēju ar ģimenes
koncertiem ceļot ārpus Latvijas pie citiem kristiešiem.
Materiāli pašiem tas nebūtu samaksājams, bet mums tiek
dota iespēja muzicēt, tādējādi atpelnot visus izdevumus. Šajos
ceļojumos esam baudījuši ļoti lielu māsu un brāļu mīlestību!

Draudze ir ģimene, kurai patiesu piederību piedzīvojam, ja meklējam tuvību, saikni ar mūsu Tēvu.

Vislielākā svētība ir piedzīvot, ka cilvēki uztic savas dzīves
Dievam un atrod Jēzu kā personīgo Glābēju! Pateicos Dievam,
ka mani bērni ir izvēlējušies staigāt Dieva ceļus! Draudze ir
liela Dieva svētība manā dzīvē!

Vineta Urtāne

Marta Ozoliņa

Rīgas Āgenskalna draudze

Užavas draudze
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Rudīte Tālberga kā kora dziedātāja piedalījusies tikai pirmajos
atjaunotajos Dziesmu svētkos Talsos 1992. gadā. Visos turpmākajos svētkos jau kā bērnu, jauniešu un kopkora diriģente. Daudz
negulētu nakšu pagājušas, organizējot Dziesmu svētkus Liepājā,
Ventspilī un Cēsīs, kad lieti noderējusi Vispārējos latviešu Dziesmu svētkos gūtā kopkora koordinatores pieredze. Un arī šogad
viņa būtu bijusi kopkora priekšā.
“Tikko biju pabeigusi mācības svētdienskolas vecākajā grupā,
kad man uzticēja vadīt mazo ansambli,” diriģentes gaitu sākumu
atceras Rudīte. “Atmodas laikā bija ļoti lielas svētdienskolas,
Ventspils draudzes bērnu korī dziedāja vairāk nekā 60 dažāda
vecuma bērnu. Lai vieglāk būtu strādāt, kori sadalīja divās daļās,
un puse no viņiem tika uzticēta man. Es pati tad vēl tikai mācījos
9. klasē! Nesapratu, kā lai mācu dziesmu, ja visi trokšņo, skraida
apkārt. Sāku dziedāt un spēlēt, pamazām kaut kas sanāca, un
uzķēru, kā piesaistīt viņu uzmanību. Kad iestājos Diriģēšanas
nodaļā Ventspils Mūzikas vidusskolā, mūziķis Āris Anškens izteica
priekšlikumu: “Mēs tā nolēmām, ka tev jāturpina mācīt jauniešu
ansamblis.” Es pat nepaspēju iebilst. Un tad nāca nākamais solis –
mācītājs Arnis Ašmis mani nolika draudzes kora priekšā. Koris bija
daudz gudrāks un varošāks par mani, joprojām apbrīnoju, kā viņi
mani izturēja.”
Rudīte uzskata, ka viņu par diriģenti izaudzinājis un izskolojis tieši
draudzes koris. Sajūtot aicinājumu savas zināšanas un talantu
izmantot draudzē, kopā ar Ventspils draudzes kori sagatavots arī
Mūzikas vidusskolas kvaliﬁkācijas eksāmens. Tālāk sekoja mācības
Rīgā, Mūzikas akadēmijā. “Ventspils koris mani ļoti atbalstīja,
jo, kā jau zināms, studentiem nav nemaz tik viegli Rīgā izdzīvot.
Aizkustinoši bija brīži, kad kādi no dziedātājiem nāca klāt un
deva ceļa naudiņu, sakot: “Tu tikai atbrauc uz mēģinājumu!”” ar
sirsnību atceras Rudīte. Tieši šī uzticības pilnā pieredze dod viņai
motivāciju tagad pašai būt tai, kas iesaista korī jaunos diriģentus.
“Šķiet, tā ir kā Ventspils draudzes DNS,” secina Rudīte, kuras
vadībā veidojušies jaunie diriģenti, kas mācās vai mācījušies
Ventspils Mūzikas vidusskolā un daži jau Mūzikas akadēmijā.
Stāsti par to, kā jaunie diriģenti ienāk Ventspils draudzes korī, ir
dažādi. “Strādājot Mūzikas vidusskolā, man jānodrošina, lai katrs
audzēknis dzied kādā korī. Arvīdam Keinim savā laikā pateicu
tieši: “Tev būs jādzied baznīcas korī!” Lai iegūtu sekmīgu atzī8

mi un stipendiju, viņam nebija izvēles. Tā nu sākumā viņš nāca
atzīmes dēļ, bet milzīgs prieks bija, kad pēc kāda laika svinējām
viņa kristības. Tagadējie diriģenti Anna, Valerija un Sandis mācījās
Mūzikas skolas Kora klasē un dziedāja korī “Nošu planētas”. Mēs
bieži sadarbojāmies ar kamerkori “Matejs” un komponistu Ēriku
Ešenvaldu, muzicējām baznīcās un dievkalpojumos. Pamazām,
iepazīstot citus kristiešus, jaunieši piedzīvoja Dieva mīlestību un
pievienojās draudzei. Justīne un Joanna uzauga draudzes korī, tāpat kā es. Pamazām ievēroju viņu muzikālo talantu un sāku virzīt
mūziku apgūt profesionāli.” Vairāki bijušie Ventspils draudzes kora
diriģenti tagad kalpo citās draudzēs Latvijā un arī ārpus Latvijas.
Rudīte atzīst, ka nereti pieķer sevi pie domas – es taču to vai citu
darbu izdarītu daudz ātrāk un labāk nekā jaunie mūziķi, tomēr
viņa cenšas mācīties pacietību un atcerēties, ka arī viņai reiz ļāva
augt un eksperimentēt. “Es vienmēr saku jaunajiem mūziķiem –
neapstājies pie sevis, tev ir jāmeklē nākamais, kuru vari iesaistīt
korī, ansamblī vai pielūgsmes grupā. Un to viņi arī dara. Esam
sapratuši, ka koris var pastāvēt, ja esam kopā vairākas paaudzes,
kuras viena otru papildina. Jaunie mācās un vēro pieredzējušākos
un iedvesmo ar savu aktivitāti un dzirksti. Jauniešiem ir jādod
iespējas kalpot, jo šobrīd visapkārt ir daudz piedāvājumu. Ja viņi
neatradīs vietu draudzē, atradīs to citur.”
Kad Rudīte runā par vairākām paaudzēm, tad tas ietver arī bērnus. Tā kā iepriekš daudzas jaunās ģimenes par iemeslu nedziedāšanai korī minējušas bērnus, tad tika meklēts risinājums. Pirmā
šo uzskatu lauza Rudītes māsīca, kas, gadu laikā kļūstot par piecu
aktīvu bērnu mammu, nepārtrauca kalpošanu korī. Pamazām
pievienojās arī citas ģimenes. Rudīte atzīst, ka mēģinājumi kopā
ar apmēram desmit bērniem bijuši jautri! “Apkopējai tas bija ieguvums, jo grīdas, lienot pa solu apakšām, tika izslaucītas. Dažkārt
bija tik skaļi, ka nespēju sadzirdēt, vai koris dzied pareizi, tomēr
sapratām – tas ir pareizais virziens. Šī gada janvārī paralēli kora
mēģinājumiem uzsākām bērnu muzikālos vakarus. Vecāki varēja
mierīgi dziedāt korī, jo viņu 20 bērni atsevišķi muzicēja un radoši
darbojās ar brīnišķīgiem skolotājiem. Ceram, ka pēcFM@; 
ierobežojumiem varēsim to atkal atsākt.”
Atgriežoties sarunā pie Dziesmu svētkiem un ārkārtas situācijas
risinājumiem, nākas secināt, ka piepildījušies vārdi no Dziesmu
svētku repertuārā iekļautās dziesmas – “dziedi kā vēl nekad”.

Baptistu V 
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Sapratuši, ka mēģinājuma laiki arī ārkārtējā situācijā ir jāizmanto,
jo viegli ir tos pazaudēt un aizpildīt ar citām lietām, koristi dziebā. Ja jau skolā un Kultūras centrā varu vadīt kori attālināti, tad
kāpēc ne draudzē? Sākumā darbojāmies WhatsApp grupā. Mums
ir tradīcija, ka kora mēģinājumus dziedātāji iesāk ar nelielu uzrunu
un lūgšanu. Šajā laikā ievadvārdi dažādos veidos tika nosūtīti
korim – video, audio formātā vai rakstiski. Pirmās reizes, kad visi
mēģinājuma laikā satikāmies virtuāli, bija ļoti aizkustinošas! Vēlāk
sākām izmantot platformu Zoom, kurā kopīgi lūdzām, lasījām
Dieva vārdu, skatījāmies dažādus muzikālus video, dalījāmies
Zoom istabās, lai mazākās grupās veiktu kādus uzdevumus, spēlējām pat spēles un svinējām dzimšanas dienas. Kādā no mēģinājumiem sadalījāmies pa divi un sazvanījāmies, lai parunātos viens ar
otru. Pat vīri atzina, ka bija norunājuši apmēram 40 minūtes, tas
tenoriem un basiem ir neticami daudz!”
Šobrīd pasaulē vēl nav interneta platformas, kurā viss koris
vienlaikus varētu dziedāt un mēģināt. Ventspils koris veidoja
mēģinājumu tiešraides, kurās turpināja apgūt Dziesmu svētku
repertuāru un kopdziesmas svētdienām. Pamazām tiešraidēm
pievienojās dziedātāji no citām Latvijas draudzēm. Netika aizmirsts arī par mazajiem dziedātājiem, katrā mēģinājumā veltot
kādu dziesmu īpaši bērniem.
“Šis laiks mūs satuvināja arī ar citām draudzēm,” atzīst Rudīte.
“Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojumā Ventspils koris
“devās” uz Skrīveriem ar vairākām video ierakstītām dziesmām.
Kā pateicību mēs saņēmām virtuālo ekskursiju pa Skrīveriem.
Maijā bija paredzēts svinēt Ventspils draudzes kora 150 gadu
jubileju. Ideju neatmetām, un, sadarbojoties ar Māri Dravnieku
un Muzikālās kalpošanas apvienību, virtuāli saaicinājām tiešraidē
dziedātājus no dažādām Latvijas draudzēm. Kori un ansambļi
atsūtīja Dziesmu svētku dziesmas video formātā, tās pārraidījām
pamīšus ar Ventspils draudzes kora dziedājumu. Visi kopā tiešraidē vienojāmies kopkora dziesmā “Cik liels mūsu Dievs”. Laikā,
kad bija neziņa, mēs centāmies ieraudzīt iespējas, kuras varam
izmantot, lai darbs neapstātos, lai dziedātāji nepazustu, neiegrimtu neziņā un nedrošībā. Šis laiks mūs vēl vairāk saliedēja.”

Rudītei izdodas panākt, ka arī daudzkārt dziedāta un dzirdēta
dziesma tiek dziedāta kā vēl nekad, ka ne vien koristu, bet arī
klausītāju dvēseles līdzi dzied. Kā to panākt? Rudīte, pievienojoties mācītāja Edgara Maža sacītajam, piekrīt, ka kora dziesmas
nav reklāmas pauzes dievkalpojumā. “Vienmēr cenšamies dziedāt
tā, lai uzrunātu draudzi. Dziesmas ir dažādas – liecības, Bībeles
stāsts, pielūgsme. Vienkāršākais ir skaidrot korim tekstu. Bet
dziesma ir jāpiedzīvo un jāizdzīvo, tad tā būs pa īstam. Mēs ļoti
cenšamies, lai dziesma “nepaliek pie notīm”. Un tomēr, tikai tad,
kad esi iemācījies izdziedāt pareizus nošu augstumus un ilgumus,
strādājis pie intonācijas, saprotami izdziedi vārdus, tad arī vari
sākt domāt, kā vēsti nodot kādam citam. Lasot no lapas, dažkārt
dziedātājs pats nespēj izsekot līdzi dziesmas domai, kur nu vēl
klausītājs. Tādēļ bieži vien korī uzdodam mājasdarbus, aizsūtām dziesmu ierakstus, lai mājās klausītos un mācītos melodiju
un vārdus. Kamerkorī “Matejs” esam rīkojuši atdziedāšanu pa
kvartetiem. Jāatzīst, ka tas prasa laiku un ne vienmēr lielajā dzīves
skrējienā tas izdodas, bet mēs cenšamies.”
Pavisam droši, ka arī Dziesmu svētkos 2021. gadā, ja Dievs mums
ļaus tos svinēt, dziedātāji dziedās un dziesmas skanēs kā vēl nekad!
Dziesmu svētku repertuārs ir apgūts. Līdz nākamajam gadam,
iespējams, daudzi mācēs dziesmas no galvas, nebūs vairs jāmeklē
pareizā rindiņa notīs. Dziesmu ieraksti un mēģinājuma tiešraides vēl joprojām ir atrodamas Muzikālās kalpošanas apvienības
YouTube kanālā, kas vēlas, vēl var pievienoties, mācīties un nākamā
gada jūlijā dziedāt kopā ar simtiem citu koristu Kuldīgā. “Mans
aicinājums katram kora, ansambļa un pielūgsmes grupas dziedātājam un mūziķim ir palūkoties apkārt un atrast kādu, ko uzaicināt
savā pulkā. Īpaši vēlos iedrošināt jaunos vecākus nākt dziedāt kopā
ar bērniem. Šis ir īstais laiks, lai papildinātu draudzes dziedātāju,
mūziķu un diriģentu rindas un nākamā gada Dziesmu svētkos, ja
mums būs ļauts tos svinēt, vēl vairāk cilvēku varētu piedzīvot Dieva
mīlestību!” visu Dziesmu svētku organizētāju vārdā aicina Rudīte
Tālberga. Pievienojies, lai dziedātu kā vēl nekad – pateicoties,
slavējot, pielūdzot, apliecinot un atklājot, cik liels ir Dievs!
Sagatavoja

Estere Roze
Foto: Andris Sproģis
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Māris Megnis, BPI 1. kursa students
Vecums: 51
Ģimene: precējies 24 gadus, sieva Agnese, ģimenē izauguši divi

Jānis Siders, BPI 1. kursa students
Vecums: 43
Ģimene: precējies, sieva Iveta, ģimenē izauguši un aug

dēli – Rūdolfs (21), Oskars 16
Nodarbošanās: vada savu uzņēmumu, kas nodarbojas ar celšanas stiprinājuma aprīkojuma ražošanu un tirdzniecību.
Kristīts: 1991. gadā Rīgas Lutera draudzē, ar pagremdi – 2010.
gadā, Rīgas Āgenskalna baptistu draudzē.
Kalpošana: Rīgas Āgenskalna draudzē - kalpošana vīriem “Smēde”, iespēju robežās arī “Alfā”un “Laulāto kursā”. Piedalās kristīgo
motociklistu apvienībā “CMA Latvia”.

pieci bērni – Sindija (22), Ksenija (21), Jānis Edgars (18),
Markus (11), Elza (10)
Nodarbošanās: pašnodarbināts – lauku saimniecības pārvaldnieks, kā arī kopā ar ģimeni aprūpē privāto saimniecību.
Kristīts: pirms desmit gadiem mācītājs Edgars Freivalds Pitraga
baptistu draudzē.
Kalpošana: Mērsraga draudzē vada vīru vakarus.

Mana mīļākā Rakstu vieta – “Viss man ir atļauts, bet ne viss
man der. Viss man ir atļauts, bet nekas nedrīkst mani kalpināt.”
(1. Korintiešiem 6:12)

Mana mīļākā Rakstu vieta – “Tiešām, Dievs ir mana pestīšana,
es esmu paļāvības pilns un nebīstos, jo Dievs Tas Kungs ir
mans stiprums un mana slavas dziesma; Viņš bija priekš manis
pestīšana!” (Jesajas 12:2)

Cilvēks Bībelē, kuram jūtos līdzīgs – pirmais nāk prātā Pēteris,
esmu emocionāls, varu ātri reaģēt, pateikt to, ko domāju, un
pēc tam to nožēlot, nest Dieva priekšā, jā, arī raudāt. Līdzīgi kā
Pēteris es nebaidos uzdot jautājumus un atklāt savas domas.

Cilvēks Bībelē, kuram jūtos līdzīgs, ir Pēteris. Es arī visu laiku vēlos
tikai skriet uz priekšu, bet Svētais Gars mani nobremzē un parāda
īsto ceļu. Gribu iet un sludināt Labo vēsti visiem cilvēkiem. Tāpat
kā Pēteris esmu saņēmis ticības aicinājumu sekot Dievam.

Savu dzīvi nevaru iedomāties bez Dieva un saviem mīļajiem –
ģimenes locekļiem.

Savu dzīvi nevaru iedomāties bez Dieva vadības. Svētā Gara
spēka vadībā turpinu iepazīt savu Glābēju Jēzu.

Pasauli redzu kā brīnišķīgi radītu un veidotu Dieva brīnumu.

Pasauli redzu kā darba lauku Kristus mācekļiem.

Māris Megnis
Es uzaugu nekristīgā ģimenē, skaistā mazpilsētā – Kuldīgā. Jau no
mazotnes esmu bijis sportisks un ļoti aktīvs. Kad man bija seši gadi,
manu vecāku laulība izjuka. Pārdzīvojums bija milzīgs un raisīja manī
daudz pārdomu.
Neskatoties uz to, ka tiešā veidā neviens par Dievu man nebija
stāstījis, vienmēr bija sajūta, ka ir kaut kas lielāks un varenāks, kurš to
ir radījis un kontrolē. Kad studēju pedagoģiju Latvijas Universitātē,
kopmītnes biedri mani uzaicināja uz Lutera draudzes dievkalpojumu.
Sajutu milzīgu vilkmi – apmeklēju dievkalpojumus, aktīvi iesaistījos
mazajās grupās, daudz lasīju kristīgu literatūru un man uzdāvināto
Bībeli. Tam sekoja kristības, un nopietni apsvēru iespēju kļūt par
mācītāju, bet tam pretī nostājās sātans, kurš atklāja tādu gadījumu
draudzē, kas man galīgi negāja kopā ar kristīgu dzīvi. Tā kā biju jauns
un nenobriedis kristietis, mana ticība tika pamatīgi iedragāta un
arī vēlme studēt teoloģiju noplaka. Kaut arī ticības liesma pavisam
nebija izdzisusi, no Dieva pamazām attālinājos un nedarīju neko,
lai šo liesmu no jauna aizdegtu. Ar Dievu atjaunoju attiecības caur
ļoti sāpīgu pieredzi, kad mūsu dēlam tika atklāts audzējs galvā. Ātri
vien sapratu, ka vienīgais īstais un patiesais glābējs ir Jēzus, kuru
reiz pazinu. Mans ceļš uz Āgenskalna draudzi aizveda caur manu
sieviņu, kura darba sakarā bija iepazinusies ar mācītāju Edgaru Maži.
Mēs abi tikām uzaicināti apmeklēt “Alfa kursu”. Nedēļas nogalē,
kad bija nodarbības par Svēto Garu, mēs atgriezāmies pie Dieva.
Turklāt, mums abiem liekas, ka tas notika vienā minūtē un pat vienā
sekundē. Uguns manā sirdī tika aizdegta ar jaunu spēku.
Svētais Gars ik pa laikam atgādināja par teoloģijas studijām. BPI
neklātienes studiju programmas iespēja bija kā atbilde šim aicinājumam. Līdzšinējās studijas ir palīdzējušas sistemātiski sakārtot
dažādos veidos jau iegūtās zināšanas, būtiski paplašinājušas manu
redzējumu un izpratni par Bībeles patiesībām un pastiprinājušas
slāpes iepazīt Dievu vēl vairāk. Patiesi novērtēju katra pasniedzēja
ieguldījumu, gatavojot lekcijas un rosinot mūs domāt.

Jānis Siders
Pirms desmit gadiem vienas dienas laikā Jēzus vārdā tiku dziedināts
no alkohola un visām pārējām vājībām. Sievas un draudzes svēdienskolotājas lūgšanas tika uzklausītas, un manā dzīvē ienāca Dievs. Kad
precējāmies, sieva jau bija kristiete, bet pirmos 13 gadus laulībā viņai
nācās mani tiešā nozīmē pieciest, jo alkohols man bija liela problēma.
Varu teikt, ka pa īstam sāku dzīvot tikai tajā dienā, kad Svētais Gars
mani uzrunāja – sāku novērtēt to, kas ir ģimene, bērni. Man Dievs
deva iespēju mainīties raksturā, līdz tam biju ļoti agresīvs, vienmēr
neapmierināts ar kaut ko. Dieva vadībā esmu sapratis, ko nozīmē būt
lēnprātīgam, pacietīgam, uzklausīt citu problēmas. Kad nokristījos,
Dievs mūsu ģimeni svētīja ar jaunāko meitiņu – viņai desmit gadi, un
man desmit gadi kopš pazīstu Jēzu. Sievas lūgšanām pievienojušās arī
manas lūgšanas, un tagad esmu pavisam cits cilvēks.
Mana dzīve tik ļoti ir mainījusies, ka nespēju iedomāties dzīvi bez tā,
ka paļaujos uz Viņu. Tagad man ir cita problēma – es cīnos ar to, ka
nespēju saprast cilvēkus, kas nevēlas sekot Jēzum. Man nav saprotama viņu pasivitāte. Ja esmu māceklis, tad tāds vēlos būt par visiem
simts procentiem, nevēlos būt liekulis.
Tas nav izskaidrojams, bet manī ir dzenulis, kas dzen uz priekšu, lai
strādātu Dieva valstībai. Pirms trim gadiem nosapņoju, ka esmu mācītājs. Kad pastāstīju par to sievai, viņa noteica: “Tu un mācītājs?!” Jau
iepriekšējā gadā pieteicos mācībām BPI. Tad vēl bija tikai klātienes
iespēja, un diemžēl sapratām, ka kā ģimene ﬁnansiāli nevaram to tajā
laikā atļauties, tādēļ mācības neuzsāku. Teicu Dievam – ja tas ir mans
ceļš, iet un mācīties, tad sakārto Tu visu tā, lai to varu darīt. Tagad
viss ir sakārtojies tā, ka varu mācīties BPI neklātienes programmā.
Vai tas nav aicinājuma piepildījums? Slava Dievam! Paļaujoties uz
Kunga vadību un atsaucoties Viņa aicinājumam, esmu BPI students.
Pats savā spēkā to nespētu. Šeit augu, lai varētu kalpot Dievam un
cilvēkiem.
Sagatavoja

Baltijas Pastorālais institūts

Labi ir slavēt To Kungu. Jaukā, saulainā dienā un sakārtotā ikdienā to ir
viegli īstenot, un mēs to arī darām. Bet kā slavēt, kad pats vai tuvs cilvēks
ir lielās ciešanās, kad spēki izzuduši, dzīves krāsas šķiet tālu esam un ir
sajūta, ka esi nonācis lietainā dienā - apkārt pelēks, auksts. Vārds “slavēt”
netieši ietver sevī pateicību, atvieglojumu, prieku, bet vai brīdī, kad sēdi
pie mirstoša bērna gultas, to var piedzīvot? Visdrīzāk šajā brīdī slavas
vārdi Dievam skan kā čuksti, kaut kur miglā tīti, bet tomēr klātesoši.
Ikdienā, klātesošai šajās lielajās ciešanās daudzo ģimeņu pulkā, arī es
piedzīvoju daudz “lietainu” dienu. Cilvēkam, kurš cieš, izturējis neiedomājamo, zaudējumu, sēras, ir nepieciešams laiks. Tie, kuri cieš, pateiks
bez apdomāšanās: “Atgriezties dzīvē pēc zaudējuma prasa neizmērojami
daudz.” Vienalga, vai tā ir nāvējoša slimība, hroniska slimība, bērna zaudējums vai nelabojamas attiecību beigas, ciešanas sev līdzi atnes atsvešinātības sajūtu. Necentīsimies viņus steidzināt viņu skumjās, sniegsim savu
pacietību, klātbūtni, telpu vientulībai. Tieši vientulībā mēs iemācāmies
to valodu, kā runāt ar sevi, ar cilvēku ciešanās un ar Dievu. Tā varētu būt
vislabākā dāvana. Un, jo vairāk laika pavadām šīs valodas klātbūtnē, jo
labāk to izprotam un sajūtam.
Līdz pienāk laiks, kad dzīvē atkal atgriežas krāsas, jušana un klātesoša
pateicības, atvieglojuma un prieka sajūta un varam kā Dāvids teikt: “Viņš
dziedē salauztas sirdis un remdē ļaužu sāpes. Tam Kungam patīk tie, kas
Viņu bīstas, kas cer uz Viņa žēlastību. Teici To Kungu, Jeruzāleme; slavē,
Ciāna, savu Dievu!” (Psalmi 147:3, 11-12)

Aina Briede
Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības kapelāne
Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas
Paleatīvās aprūpes dienesta kapelāne
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Viens no veidiem, kā mēs, Latvijas Baptistu draudžu savienības
draudzes, varam svinēt mūsu draudžu 160 gadu pastāvēšanu,
ir – kopīgi garīgi augot un daloties ar Labo Vēsti! Tāpēc aicinu
visas baptistu draudzes, sākot no 4. oktobra, iesaistīties 6 nedēļu
māceklības un evaņģelizācijas kursā 40 DIENAS AR MĒRĶI.
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Garīgās izaugsmes kurss – kursa pamatā ir 5 biblisku cilvēka
dzīves mērķu aplūkošana:
Pielūgsme – Tu esi radīts par prieku Dievam
Sadraudzība – Tu esi radīts Dieva ģimenei
Pieaugšana – Tu esi radīts, lai kļūtu līdzīgs Kristum
Kalpošana – Tu esi radīts, lai kalpotu Dievam

Kas ir kurss 40 DIENAS AR MĒRĶI?
Kurss 40 DIENAS AR MĒRĶI ir 40 dienu ilgs, visu draudzi aptverošs garīgās izaugsmes kurss.

Ko tas nozīmē?
40 dienu ilgs – no katra dalībnieka tiek sagaidīta apņemšanās būt
daļai no kursa uz laiku, kas nav ilgāks par 6 nedēļām.
Visu draudzi aptverošs – kurss 40 DIENAS AR MĒRĶI caurstrāvo visu draudzes dzīvi. Kursā iesaistās visi – mācītājs, draudzes
padome, diakoni, sieviešu kalpošana, svētdienskola, jauniešu
kalpošana, koris, mazās grupas u. c.
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Evaņģelizācija – Tu esi radīts noteiktam uzdevumam

Kam šis kurss ir domāts?
Kurss 40 DIENAS AR MĒRĶI ir garīgās izaugsmes kurss draudzei,
kas galvenokārt ir vērsts uz kristiešu garīgās dzīves veidošanu,
turklāt tā ir arī iespēja aicināt piedalīties draudzes locekļus, kas,
iespējams, ikdienā nav gatavi aktīvi runāt par savām attiecībām
ar Jēzu Kristu. Kurss ir veidots tā, lai būtu iespēja aicināt arī savus
draugus, kolēģus, skolas biedrus un citus cilvēkus, kas izrāda
interesi par kristietību.

Baptistu V 

  

Kāpēc tieši 40 DIENAS?
Bībelē vairākkārt tiek minēts, ka Dievs cilvēku dzīvēs īpaši lieto tieši 40 dienu
periodus. Piemēram:
• Noa dzīve izmainījās, kad lietus bija lijis 40 dienas;
• Mozus dzīve pārvērtās un vairs nekad nebija tāda pati pēc 40 dienām, kas
tika pavadītas Sinaja kalnā;
• Kristus pavadīja ļoti nozīmīgas 40 dienas tuksnesī pirms Savas kalpošanas
sākuma;
• Mācekļi tika izmainīti, pavadot 40 dienas kopā ar Kristu pēc Viņa augšāmcelšanās.

No kā sastāv kurss 40 DIENAS AR MĒRĶI?
Kursu 40 DIENAS AR MĒRĶI veido 3 līdzvērtīgi svarīgas daļas:
1. Kursa laikā katru svētdienu mācītājs svētrunā runā par vienu no Dieva
pieciem nodomiem cilvēka dzīvei.
2. Kursa laikā katru dienu katrs dalībnieks individuāli lasa vienu no 40 nodaļām mācītāja Rika Vorena grāmatā „Mērķtiecīga dzīve” un kursam atbilstošo
Bībeles lasījumu.
3. Kursa laikā reizi nedēļā dalībnieki satiekas diskusiju grupās, lai, izmantojot
īpaši sagatavotu video uzrunu un diskusiju materiālus, kopīgi pārrunātu un
diskutētu par lasīto un dzirdēto.
Šis kurss ir īpaši piemērots studijām grupās un balstās uz savstarpējo saskarsmi.

Kas jādara, ja vēlies, lai tava draudze iesaistītos projektā 40
DIENAS AR MĒRĶI?
• Lūdz Dievu un runā ar savas draudzes vadību par iespēju rīkot savā draudzē
kursu
• Sazinies, rakstot uz LBDS: kanceleja@lbds.lv vai zvanot pa tālr. 20390979,
un informē par vēlmi vai lēmumu rīkot kursu savā draudzē.

Kas ir nākamie soļi?
• Kad būsiet pieteikuši savu draudzi šim kursam, kursa organizatori sazināsies
ar jums un izstāstīs par nākamajiem soļiem, un jūs saņemsiet visus materiālus
– kursa vadīšanas rokasgrāmatu, diskusiju materiālus drukātā vai elektroniskā
veidā, video uzrunas, svētrunu un svētdienskolas materiālus.
• Katram dalībniekam individuāli vai draudzei kopā jāiegādājas Rika Vorena
grāmata „Mērķtiecīga dzīve” . Grāmata pieejama veikalā AMNIS. Grāmatas
audio ierakstu angļu valodā ir iespējams lejupielādēt bez maksas.
• Grupu vadītāji aicināti ieplānot laiku un pieteikties Mazo grupu un kursa
40 DIENAS AR MĒRĶI vadīšanas apmācībām:
- 5. septembrī 10:00-16:00 - Rīgā, Savienības namā, Lāčplēša ielā 37;
- tos, kam nav iespējams apmeklēt apmācības klātienē, aicinām uz apmācībām Zoom platformā 10. septembrī 18:30-20:30; pirms šīs apmācības būs
patstāvīgi jāiepazīstas ar nosūtītajiem materiāliem.
Pieteikšanās apmācībām līdz 24. augustam, aizpildot anketu
www.ej.uz/40dienas

Kurss 40 DIENAS AR MĒRĶI ir īpašs laiks visai draudzei. No vienas puses tas
ir izaicinājums, bet no otras puses – bagātīgu svētību apsolījums. Izaicinājums
tāpēc, ka tas liek ikvienam izvērtēt savas attiecības ar Dievu un apkārtējiem
cilvēkiem. Svētību apsolījums, jo Dievs vēlas darīt Savu darbu, un Viņš to darīs.
Jūsu draudzei tā var būt iespēja būt vienotai kopīgā skatījumā, prātā un Garā.
Lai Dievs svētī Jūsu draudzi, ka tā piedzīvo Viņa spēku!
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Septiņpadsmit Latvijas baptistu draudžu mācītāji un kalpošanas nozaru vadītāji uzsākuši dalību apmācību programmā
“City Changers”, kas norisinās no šī gada jūlija līdz 2021. gada
februārim.

Lai turpinātu veicināt vadības kultūras attīstību mūsu draudzēs, BPI Kalpošanas stratēģiskās attīstības centrs SĀC aicina
draudžu un kalpošanu komandas piedalīties apmācībā “Vadīt
saskaņā ar Dieva nodomu”.

“City Changers” (tulk. pilsētas pārmainītāji) viens no vadītājiem
ir mācītājs Alans Platts. 1996. gadā viņš nodibināja draudzi Doxa
Deo. Tās dzimšanas vieta bija Alana dzimtene, Dienvidāfrika.
Kopš tā laika draudze ir augusi un tagad tā apvieno jau vairāk
nekā 30 000 cilvēku, kas satiekas sešpadsmit dažādās pasaules pilsētās. Viena no draudzes Doxa Deo dibinātāju vēlmēm ir
izdzīvot Evaņģēliju tajā vidē, kur draudze atrodas, šim nolūkam
izmantojot dažādas sociālas un izglītojošas programmas. Ar “City
Changers” programmas palīdzību Alans Platts vēlas ar šādu kalpošanas stratēģiju iepazīstināt arī citu valstu kristiešus.

Mēs esam aicināti būt labi namturi – pārvaldīt to, ko Dievs mums
ir devis. Pārvaldīt nozīmē pavairot mums uzticēto un izmantot
to mērķim, kuram tas dots. Mēs aicinām Tevi un Tavu komandu
pievienoties citām komandām, lai kopā mācītos, kā pārvaldīt to,
ko Dievs mums ir uzticējis, lai meklētu Dieva vadību un izprastu,
kā pildīt Dieva doto uzdevumu nepārtrauktu pārmaiņu laikā.

Mēs esam, jo Dievam ir misija. Kā varam labāk pievienoties Dieva
misijai? Kā draudze var labāk pārstāvēt Evaņģēliju tajā vidē, kur
tā atrodas? Kā gan mēs, kā Dievs runāja caur pravieti Jeremiju,
varam “rūpēties par tās pilsētas labklājību, kurp Es jūs liku aizvest,
un pielūgt To Kungu par to” (Jeremijas 29:7)? Tas var notikt caur
misionāliem kristiešiem, misionālu draudzi un misionālu partnerattiecību ekosistēmā.
Pirmo reizi programma notiek kopā vairākām valstīm, tajā
piedalās pārstāvji arī no Francijas, Vācijas, Krievijas, Rumānijas,
Nīderlandes, Ukrainas, Apvienotās Karalistes un Norvēģijas. Programma notiek attālināti. Katrs dalībnieks katru mēnesi noskatās
trīs video lekcijas, lasa ieteikto literatūru, pārdomā un atbild uz
jautājumiem, kā arī tiekas ar citiem savas valsts pārstāvjiem tiešsaistes diskusiju grupās, lai pārrunātu mēneša laikā gūtās atziņas,
to iespējamo pielietojumu, kopā aizlūgtu cits par citu. Programmas laikā paredzētas arī kopīgas tiešsaistes tikšanās visu valstu
pārstāvjiem. Kā atzīst programmas veidotāji, tieši šādas mācību
kopienas ir vislabākais veids, lai to dalībnieki gūtu padziļinātu
izpratni par apskatāmajiem jautājumiem un spētu arī pieņemt
gudrus lēmumus, kā saņemtās zināšanas pielietot praksē.
Dievs mīl ne vien Jeruzālemi, bet arī Bābeli un Ninivi. Mēs esam
aicināti Dieva mīlestības, ticības un cerības vēsti atklāt un izdzīvot katrs savā pilsētā vai ciemā. Pirmās Latvijas dalībnieku grupas
tikšanās liecina, ka programma “City Changers” būs palīdzoša
un izaicinoša tās dalībniekiem, lai Dievs varētu lietot mūs sava
nodoma piepildīšanai Rīgā, Jaunjelgavā, Mežgalciemā, Liepājā,
Brocēnos, Ādažos un arī citur.

Lūkass Tolberts
“City Changers” koordinators Latvijā

14

Komandas ir aicinātas iesaistīties septiņu mēnešu apmācību
procesā. Procesu veido piecas klātienes tikšanās (vai, ja apstākļi
to neļaus, tiešsaistē - Zoom platformā), lai kopīgās sarunās padziļinātu izpratni par patstāvīgi apgūtajām zināšanām. Laikā starp
tikšanās reizēm dalībnieki veiks individuālus un komandas uzdevumus, kuri palīdzēs gūt zināšanas un spert konkrētus praktiskus
soļus savā, komandas un draudzes dzīvē.
Apmācībā ietvertas šādas tēmas:
ÜDieva realitāte un mūsu realitāte: Kāpēc mēs esam uz šīs
zemes? Kāds ir mans un mūsu kopīgais uzdevums? Kā es un mēs
varam pievienoties Dieva darbam?
ÜVadīt sevi: Kas es esmu? Kādus resursus Dievs man ir devis? Ar
kādu mērķi? Kā man tos izmantot? Kā nekļūt par toksisku cilvēku?
ÜVadīt komandu: Ko nozīmē būt komandai Dieva darbā? Kādi ir
pieci Dieva dotie “kapitāli”, un ko ar tiem iesākt? Kā būt vienotiem, nepazaudējot savu “es”? Kā risināt konﬂiktus? Kā nonākt pie
kopīgas misijas un mērķiem?
ÜVadīt draudzi: Kāpēc draudzei vajadzīga misija un vīzija? Kā pie
tām nonākt? Kāda ir draudzes struktūra? Kā mums būt uzticīgiem
namturiem savā draudzē? Kā mēs izdzīvojam māceklību un evaņģelizāciju? Kā mēs praktizējam dzīvi Dieva klātbūtnē?
Tikšanās klātienē notiks Savienības namā sestdienās - šī gada
3. oktobrī un 28. novembrī, kā arī 2021. gada 13. februārī, 10.
aprīlī un 15. maijā. Aicinām komandas vismaz trīs cilvēku sastāvā
apņemties piedalīties visā apmācī0bu procesā.
Pieteikšanās līdz šī gada 15. septembrim – ej.uz/SACkomandas.
Maksa par visu apmācību: EUR 95 vienam dalībniekam.

BPI SĀC komanda

Ziņas īsumā
x

30. augustā 12:00 dievkalpojuma tiešraide LTV1
no Āgenskalna draudzes.

x

20. septembrī 12:00 dievkalpojuma tiešraide
LTV1 no Mateja draudzes, veltīta Latvijas baptistu draudžu 160. gadskārtai.

x

Nāriņciema draudzē 31. maijā notika kristību
dievkalpojums, kurā tika kristīti 3 cilvēki.

x

Kandavas draudze 16.-19. jūlijā organizēja
gadskārtējo nometni “Dieva ģimene”, svētdienas
dievkalpojumā tika svinētas arī kristības vienai
jaunai draudzes loceklei.

x

Mežgalciema draudze pirms 19. jūlija dievkalpojuma bija pulcējusies kristību svētbrīdī, draudzei
pievienojās viens brālis.

x

Āgenskalna draudzes Draudzes dienā, kas
notika 19. jūlijā Baldonē, tika svinētas kristības 10
cilvēkiem.

x

Liepājas Centra draudzē kopš marta kristīti 4
cilvēki, 3 no viņiem – 26. jūlijā.

x

Priekules draudzē 26. jūlijā tika svinētas kristības, draudzei pievienojās viens brālis.

x

Liepājas Centra draudze kopš jūnija pulcējas
Kultūras namā “Wiktorija”, Graudu ielā 36/38.

x

Nāriņciema draudzē 18.-19. jūlijā notika Ģimeņu
atpūtas dienas, kurās piedalījās dalībnieki arī no
Valdemārpils-Ārlavas draudzes; notika nodarbības bērniem, Bībeles stafete, peldēšanās ezerā,
sludinātāja Raivja Dekšņa pārrunas ar jauniešiem
par atkarībām, pārrunu laiks vīriem un noslēguma dievkalpojums svētdien.

Bērni ir Tā Kunga dāvana, un bērnu svētība
mums ir Viņa atlīdzība. Psalmi 127:3
Sirsnīgi sveicam!
Mateja draudzes mācītāju Edgaru Deksni
un viņa ģimeni sakarā ar dēla Alberta
piedzimšanu.
"e-Dziesmu grāmata" ir CD, kurā iekļautas baptistu
Dziesmu grāmatā apkopotās dziesmas.
Katrai dziesmai pieejamas:

Mateja draudzes sludinātāju Matīsu
Babrovski un viņa ģimeni sakarā ar dēla Joēla
piedzimšanu.

- notis četrbalsīgai dziedāšanai;
- teksti bez notīm, piemēroti dziesmu lapiņu veidošanai;
- teksta salikums PowerPoint programmā projekcijām;
- pavadījuma audio.
"e-Dziesmu grāmata" pieejama veikalā AMNIS,
Rīgā, Lāčplēša ielā 37, kā arī internetveikalā www.amnis.lv
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Lūdz un dari

Reizēm cilvēki man jautā: “Kāpēc tu piekriti kļūt par mācītāju Madonas draudzē?” Tāpēc, ka Madonas baptistu draudzei misija ir
daļa no tās identitātes. Pirms gadiem divdesmit LBDS vadībai bija
pamatotas bažas, ka drīz draudzi vajadzēs slēgt, jo cilvēki draudzē
bija saskaitāmi uz vienas rokas pirkstiem. Bīskaps Andrejs Šterns
lūdza misionāram Dastinam Pītersenam uzņemties draudzes
vadību. Tagad Madonā ir dzīva draudze ar visu vecumu un sociālo
slāņu cilvēkiem. Notiek aktīvs darbs ar jauniešiem, katru gadu 6-7
nometnes. Draudzes cilvēki ir bijuši misijā Mongolijā, Holandē,
Serbijā un vairākus gadus arī Gruzijā. Dastins jau apmēram 10
gadus vairs nedzīvo Latvijā, bet misionāra darba svētīgais iespaids
palicis. Kāda šobrīd ir draudzes misijas stratēģija? Lūdz un dari!

Lūdz.
Pirms pāris gadiem mēs apņēmāmies lūgt, lai fulani cilts Āfrikā
dzird un atsaucas Kristus evaņģēlijam. Kā tas viss iesākās? Viens
no Madonas draudzes līderiem ir misionārs no ASV Dans Ross,
viņš jau vairāk nekā 20 gadus ar savu sievu Keitiju dzīvo Latvijā.
Viņš brīvi sarunājas latviski un krieviski un ir neatņemama daļa no
draudzes kalpošanas. Draudze ASV, kas viņu bija izsūtījusi misijas
darbam uz Latviju, misionāra kalpošanā pie fulani cilts Āfrikā
izsūtīja kādu citu pāri no šīs draudzes. To uzzinot, mēs Madonā
vēlējāmies būt daļa no šī nozīmīgā darba un apņēmāmies lūgt
par fulani cilti un misijas darbu viņu vidū. Reizi mēnesī svētdienas
dievkalpojumā mēs par to lūdzam, kā arī katrs ir aicināts lūgt par
to arī savā privātajā lūgšanu laikā.
Misioloģijā par vienu no 21. gadsimta izaicinājumiem uzskata
fulani cilts pievešanu Jēzum Kristum. Fulani skaits tiek lēsts ap
16

25 miljoniem, tāpēc tā tiek uzskatīta par lielāko nomadu cilti
pasaulē, kas vēl nav aizsniegta ar Evaņģēliju. 11. gadsimtā sākās
šīs cilts islamizācija un viņi bija vieni no pirmajiem Rietumāfrikā,
kas konvertējās no pagānisma islamā. Visvairāk šīs cilts pārstāvji sastopami Nigērijā, Gvinejā, Senegālā un Maili, taču viņus
sastapsiet arī Kamerūnā, Nigērā, Burkina Faso, Mauritānijā, Ganā
un līdz pat Sudānai Āfrikas kontinenta austrumos. Kā jau nomadi,
viņi pārvietojas līdzi saviem lopu ganāmpulkiem, tāpēc konﬂikti
ar zemkopjiem par zemi un dzīves telpu ir visai izplatīta parādība. Šie konﬂikti nav tikai ar citām ciltīm un etniskajām grupām,
bet arī pašu fulani zemkopju un lopkopju intereses ik pa laikam
nonāk konfrontācijā. Vairākas reizes gadā arī medijos izskan ziņas
par sadursmēm Nigērijā, Nigērā vai Burkina Faso, kur ir iesaistīti
fulani cilts nomadi. Latviešu baptisti 20. gadsimtā daudz darījuši,
lai iezemiešu ciltis Brazīlijas un Bolīvijas mūža mežos atsauktos Evaņģēlijam. Tās visas ir salīdzinoši nelielas ciltis. Madonas
draudzei ir uzdrīkstēšanās un ticība lūgt, lai mūsu paaudzes laikā
vislielākā nomadu cilts atsaucas Jēzus žēlastības evaņģēlijam.

Dari.
Šogad piedzīvotās Covid-19 krīzes rezultātā nonācām pie tā, ka
lūgšanas par fulani tika papildinātas ar darīšanu. Draudze daļu
no katras svētdienas ziedojumiem novirza misijas darba atbalstam. Šajā vasarā bija plānots atbalstīt tos draudzes jauniešus, kas
gribētu piedalīties biedrības Baltijas Globālā Iniciatīva plānotajā
vasaras nometnē bēgļu bērniem Gruzijā, Gori. Sakarā ar Covid-19
nometne šogad nevar notikt. Taču mūsu draugi, kas kalpo fulani,
ziņoja, ka pēc kādas sadursmes starp nomadiem un zemkopjiem
daļa no viņiem zināmajiem fulani palikuši bez pajumtes. Galvenā
nepieciešamība ir patvērums no saules un to var nodrošināt telts.
Viena telts izmaksā 200 eiro. Misijas fondā iekrātie līdzekļi pietika
piecām teltīm, tāpēc nolēmām tos novirzīt piecu telšu izgatavošanai. Kad šis raksts būs nodrukāts, piecas ģimenes būs tikušas
pie telts, lai visa ģimene varētu paslēpties no tuksnešainās saules
svelmes. Teltij ir metāla karkass, bet sienas un jumts ir no brezenta. Tā ir pietiekami stabila vējā un dod labu pavēni.
Manuprāt, ir labi lūgšanu un darīšanu turēt līdzsvarā. Sv. Augustīns esot teicis: “Lūdz Dievu, it kā viss būtu atkarīgs tikai no Viņa.
Strādā, it kā viss būtu atkarīgs tikai no tevis”.

Pēteris Eisāns
Madonas draudzes mācītājs
LBDS Ārmisijas vadītājs

@QCɁ>8ELB8C<E;ǓIJ augusts
01
Palīdzi man, Kungs, mans
Dievs. (Psalmi 109:26)

02
Māci, Kungs, mums
dzīvot tā, lai būtu par
paraugu cilvēkiem,
kas ir ārpus draudzes
(1. Tesalonīkiešiem 4:11-12).
2.-6. augusts BPI
DRAFTS “Iesaukums”

03
Lūgsim par Rīgas Misiones
draudzi, mācītāju Pēteri
Samoiliču, sludinātājiem
Viktoru Petrenko, Aleksandru Zviridu un viņu
ģimenēm; par kalpošanu
ģimenēm draudzes apkārtnē, atbalstot krīzes
laikā ar pārtikas pakām;
par bērnu Dienas centra
izveidošanu un jauno
sieviešu kalpošanu, kas
uzsāksies augustā.

04
Lūgsim par pusaudžiem
un viņu izaicinājumiem,
par pusaudžu grupām
un vadītājiem draudzēs.
Lūgsim par puišiem, kas
šonedēļ piedalās BPI
DRAFTS nometnē Užavā,
nometņu centrā “Ganības” – lai gudrība vadītājiem, palīdzot viņiem veidoties par atbildīgiem un
dievbijīgiem vadītājiem.

05
Lūgsim par Dānijas
Baptistu savienību ar
53 draudzēm un 5200
locekļiem.

06
Lūgsim par topošo
draudzi Dagdā, tās
vadītājiem Alekseju
Banduru un Oļegu
Galilejevu un viņu
ģimenēm. Lūgsim, lai
Svētais Gars pārliecina
cilvēkus un ved pie Dieva;
par svētdienskolas VBS
organizēšanu sadarbībā
ar Daugavpils draudzi.

07
Lūgsim par Rīgas Pestīšanas Tempļa draudzi un
vajadzību pēc mācītāja;
pateicība Dievam par
dievkalpojumu tiešraidēm, kas regulāri notikušas ārkārtas situācijas
ierobežojumu laikā.

08
Pateiksimies par
draudzēm Kurzemē,
lūgsim, lai tās ir garīgi
spēcīgas īstenot
kalpošanu, mācekļu
veidošanu un nes liecību
par Kristu.

09
Pateiksimies par drošību
Dievā: “Tas Kungs ir
uzticams. Viņš jūs darīs
stiprus un pasargās no
ļauna.”
(2. Tesalonīkiešiem 3:3)

10
Lūgsim par Rīgas draudzi
“Mājvieta”, mācītāju Kārli
Kārkliņu, sludinātāju Arti
Lejiņu un viņu ģimenēm;
pateicība Dievam par
pandēmijas laikā dotajām
iespējām un iegūto
pieredzi; lai tā tiek lietota
arī turpmāk, veidojot
mācekļus Rīgā.

13

19

25

Lūgsim par topošo draudzi
Rojā, vadītāju Nauri Graudiņu un viņa ģimeni; par
visu komandu, lai ikdienas
darbs, bērnu audzināšana
un karjera neierobežo izdzīvot Kristus doto misiju.
Pateicība, ka Dievs sūta
cilvēkus kā eņģeļus, kas
dažādos veidos ir kā apstiprinājums tam, ka Dieva
svētība ir pār šo kalpošanu.

Lūgsim par Albānijas Baptistu savienību ar 8 draudzēm un 225 locekļiem.
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Lūgsim par jauniešu kalpošanu draudzēs un jauniešu
vadītājiem; par Evaņģēlija
pasludināšanu jauniešiem
ārpus draudzes.

14
Lūgsim par Rīgas Vīlandes draudzi, mācītāju
Ģirtu Ašnevicu, sludinātājiem Raimondu Loginu
un Marku Rožkalnu un
viņu ģimenēm; par vienotību draudzes vadītāju
vidū, par svētdienskolas,
pusaudžu un jauniešu kalpošanu, pateicība Dievam
par ﬁnansēm un iespēju
sakopt dievnamu.

15
Lūgsim par draudzēm
Vidzemē, par to izaugsmi
un sadarbību, meklējot
jaunus veidus, kā dot
savu ieguldījumu sabiedrības iepazīstināšanā ar
kristīgām vērtībām.
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Lūgsim, pielūgsim, aizlūgsim un pateiksimies Dievam par visiem cilvēkiem;
arī “par valdniekiem un
visiem, kas ir augstā amatā...” (1. Timotejam 2:1-2).

Latvijas brīvības cīnītāju
piemiņas diena
Pieminēsim 1918.-1920.
gada Latvijas Brīvības
cīņu dalībniekus un
pateiksimies Dievam par
viņu drosmi, dzimtenes
mīlestību un varonību.

Lūgsim par Siguldas
draudzi, sludinātāju
Sandiju Aizupieti un viņa
ģimeni; par draudzes
atjaunošanos un palīgiem
kalpošanā.

12
Lūgsim par Starptautisko
Baptistu konvenciju,
kas pārstāv 64 draudzes
24 pasaules valstīs.
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18
Lūgsim, lai bērniem būtu
iespēja pilnvērtīgi pavadīt
vasaras nogali un sagatavoties jaunajam mācību
gadam; par svētdienskolu
kalpošanu jaunajā sezonā.

20
Lūgsim par Skrīveru draudzi un viessludinātājiem
un citiem, kas regulāri
kalpo – Jāni Balodi, Lūkasu Balodi, Jāni Pāvulēnu.
Pateicība Dievam par
palīdzību draudzes nama
atjaunošanā; lūgsim, lai
Dievs iedrošina, dod jaunus spēkus katram kalpot,
atgriezties un mīlēt Viņu
pirmajā mīlestībā; lai
Dievs izredz un piepulcina
draudzei jaunas dvēseles.

21
Konstitucionālā likuma
“Par Latvijas Republikas
valstisko statusu”
pieņemšanas diena
Pateiksimies Dievam par
1991. gada 21. augusta notikumu pavērsieniem, kas
ļāva nostiprināt Latvijas
valsts neatkarību.

22
Lūgsim par draudzēm
Zemgalē, lai tās ir auglīgas un stipras, kalpojot
cilvēkiem Kristus vārdā;
lai tiek izvirzīti un īstenoti
arvien jauni mērķi Evaņģēlija pasludināšanā.

23
Staļinisma un nacisma
upuru piemiņas diena
Lūgsim par cilvēkiem visā
pasaulē, kas cieš un iet
bojā totalitāros režīmos.

24
Lūgsim par Skatres
draudzi, sludinātāju
Arti Peterlevicu, viņa
kalpošanu draudzē un kā
kapelānam slimnīcā; par
draudzes atjaunošanos
un organizētiem
pasākumiem.

26
Lūgsim par Īrijas Baptistu
draudžu sadarbības tīklu.

27
Lūgsim par Skrundas
draudzi, sludinātāja v.i.
Valentīnu Gromovu un
viņa ģimeni; par vajadzību pēc draudzes mācītāja
un jauniešu vadītāja; lai
pēc pandēmijas draudze
atjaunojas garīgi jaunā
līmenī un turpina pieaugt
vienotībā.

28
Lūgsim par Eiropas
krieviski runājošo
draudžu sadarbības tīklu.
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29
Pateiksimies par
draudzēm Latgalē, par
uzticīgu kalpošanu, nesot
Evaņģēlija vēsti vēsturiski
sarežģītos apstākļos un
vidē; lūgsim par jaunu
draudžu dibināšanu un
vadītājiem.

30
Lūgsim gudrību un
drosmi liecināt par
Kristu un kalpot: “Jo
Dievs mums nav devis
bailības garu, bet spēka,
mīlestības un savaldības
garu.” (2.Timotejam 1:7)

31
Lūgsim par Starptautisko
Baptistu teoloģisko studiju centru Amsterdamā.

Bībeles lasījums
27.07.-02.08.

Bībeles lasījums
03.08.-09.08.

Bībeles lasījums
10.08.-16.08.

Bībeles lasījums
17.08.-23.08.

Bībeles lasījums
24.08.-30.08.

3. Mozus 22-24
1. Tesalonīkiešiem 4-5

3. Mozus 25-27
2. Tesalonīkiešiem

4. Mozus 1-4
1. Timotejam 1-3

4. Mozus 5-8
1. Timotejam 4-6

4. Mozus 9-12
2. Timotejam 1-2
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@QCɁ>8ELB8C<E;ǓIJ septembris
01

05

Zinību diena
Slavē savu Dievu! (Psalmi
147:12)

Lūgsim katrs par savu
draudzi, lai apzināmies tai
noliktos Dieva mērķus un
Viņa spēkā tos piepildām.
“40 dienas ar mērķi”
mazo grupu vadītāju
apmācība

02
Baptistu kustības
sākums Latvijā (1860)
Pateiksimies Dievam
par pirmajiem baptistu
kustības aizsācējiem
Užavā, Zirās; Labragā,
Liepājā, kas lūgšanās
un Dieva Vārdā meklēja
pamatu savai garīgajai
dzīvei un, nebaidoties no
grūtībām un vajāšanām,
sekoja savai pārliecībai
un kā pirmie devās
braucienā uz Mēmeli
(tagad Klaipēda), lai tiktu
bībelīgi kristīti.

03
Pateicība par pirmo
baptistu vadītāju Ādamu
Gertneru, kam tika uzticēts izdarīt pirmās kristības Latvijā 1861. gadā,
Užavā; vēlāk vadīt, aprūpēt un pārraudzīt sapulces Kurzemē – Liepājas
un Ventspils apkārtnē.
Lūgsim un pateiksimies
par tagadējiem LBDS
vadītājiem – bīskapu
Kasparu Šternu, vietniekiem Edgaru Godiņu,
Viktoru Abramovu (krievu
draudzēs), padomi, nozaru vadītājiem – , lai Dieva
Gara spēkā viņi var vadīt
draudzes un kopā varam
būt par svētību Latvijai.

04
Lūgsim par studentiem,
kas uzsāk vai turpina mācības BPI; lai Dievs svētī
ar gudrību pasniedzējus;
par pārmaiņām BPI vadībā, lai Dievs izredz un
sagatavo atbildīgajam
uzdevumam.
BPI jaunā mācību gada
sākums
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06
Pateiksimies par Dieva
Vārdu, kas mūs māca,
atklāj un labo mūsu
kļūdas, audzina taisnībā,
iedrošina un sagatavo
katram labam darbam
(2. Timotejam 3:16).

07
Pateiksimies par
ģimenēm, lūgsim,
lai attiecības tajās ir
balstītas mīlestībā,
savstarpējā cieņā un
uzticībā.

08
Lūgsim par Subates
draudzes atjaunošanos,
lai Dievs izredz vadītājus.

09
Lūgsim par Zviedrijas
apvienoto baznīcu ar
700 draudzēm un 63000
locekļiem.

10
Lūgsim par Talsu draudzi,
mācītāju Miervaldi
Lindmani un viņa ģimeni;
pateicība Dievam, ka
pārbaudījumi krīzes
laikā norūdījuši un
aktualizējuši draudzes
nozīmīgumu; lūgsim, lai
ar jaunu spēku atsākas
svētdienskola, jauniešu
kalpošana un draudzes
aktīvā dzīve.

11
Lūgsim Dieva Gara vadību un drosmi atsaukties
aicinājumam piepildīt
uzdevumu, kādam Dievs
mūs šajā laikā šajā zemē
nolicis.
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12
Pateiksimies par senioru
uzticīgo kalpošanu draudzēs, ģimenēs un sabiedrībā; aizlūgsim par viņu
vajadzībām, īpaši par
vientuļajiem un slimajiem – kalposim viņiem
Kristus vārdā.

13
Tēva diena
Pateiksimies par tēviem,
lūgsim, lai viņi spēj
īstenot Dieva uzticēto
uzdevumu – būt par
dievbijības paraugu un
autoritāti ģimenē.

14
Lūgsim par Tukuma
draudzi, sludinātāju Raivi
Deksni un viņa ģimeni; lai
Dievs izredz kalpotājus
draudzē un dod drosmi
nest Labo vēsti cilvēkiem;
pateicība par draudzes
sociālo frizētavu; lūgsim
par baznīcas sporta zāles
aprīkojuma nodrošinājumu un ﬁnansēm jaunam
apkures katlam.

18
Lūgsim par Smiltenes
draudzi, kas ir savas
identitātes meklējumos;
par kalpotājiem draudzē.

19
Pateicība par tiem, kas
atsaukušies Evaņģēlijam
un apliecina to kristībā,
pievienojas draudzei.

16
Lūgsim par Spānijas
Baptistu savienību ar
101 draudzi un 11284
locekļiem.

25
Lūgsim, lai neesam
vienaldzīgi pret garīgās
un materiālās grūtībās
nonākušajiem.

26

20

Pateiksimies, ka bez
bailēm varam tuvoties
Dievam un saņemt
apžēlošanu, žēlastību
un palīdzību īstā laikā
(Ebrejiem 4:16).

21

Lūgsim par ValdemārpilsĀrlavas draudzi,
sludinātāja v.i. Jāni
Vadoni un viņa ģimeni;
pateicība par projekta
“Lielākā dāvana” svētīgu
norisi, par bērniem un
vecākiem, kas caur to
aizsniegti; lūgsim, lai
ir gudrība no Dieva
sadzirdēt un sekot Viņa
aicinājumam darīt īstās
lietas īstajā laikā.
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Lūgsim par Užavas draudzi, sludinātāju Egilu
Ozoliņu un viņa ģimeni;
pateicība par veiktajiem
saimnieciskajiem darbiem – malkas talku,
daļēju dievnama krāsošanu; paldies Dievam par
cilvēku atsaucību; lūgsim,
lai draudze iesakņotos un
pieaugtu Kristū.

15
Lūgsim par topošo draudzi Liepājas Karostā,
vadītāju Mārci Dejus un
viņa ģimeni; pateicība par
jauniešu kalpošanu “Exodus”, pateicība par sirsnību un mīlestību draudzē,
kopīgo laivu braucienu;
lūgsim, lai draudze var
aizsniegt ar Evaņģēliju
pilsētu.

24
Lūgsim par Salaspils
topošo draudzi un tās
vadītāju Juriju Larionovu.

27

22
Baltu vienības diena
Lūgsim, lai baltu tautas –
latvieši, lietuvieši un
baltu tautu grupas citur
pasaulē, meklējot savas
nacionālās identitātes
un kultūras saknes,
neatmestu kristīgās
vērtības.

23
Aizlūgism par baptistu
draudzēm Kosovā.

28
Lūgsim par vajātiem
kristiešiem pasaulē, kas
tiek spiesti konvertēties
citā ticībā vai sodīti,
izraidīti no ģimenēm un
spiesti meklēt patvērumu
citās valstīs.

29
Lūgsim par Uzbekistānas
Baptistu savienību ar
60 draudzēm un 2735
locekļiem.

06
17

Lūgsim par Uguņciema
draudzi, sludinātāju
Aivaru Kalnu-Kalnbergu;
lai draudze atjaunojas
garīgi un vairāk cilvēku
iepazīst Dievu; pateicība
par BPI absolventu Arti
Kaņepu, kas palīdz draudzei.

Lūgsim par Vaiņodes
draudzi, mācītāju Ainaru
Purmali, sludinātāju
Edgaru Purmali un viņu
ģimenēm; lai atjaunojas
svētdienskolas darbs un
jauniešu kalpošana; par
senioriem un visiem,
kas izjūt Covid-19 krīzes
ietekmi.

30
Lūgsim par draudzēm,
kas meklē LBDS
garīdznieku pastāvīgai
kalpošanai: Grobiņas,
Liepājas Pāvila, Kuldīgas,
Pestīšanas Tempļa,
Daugavpils, Gulbenes
un Rīgas Iļģuciema
„Atmodas” krievu
draudze.

Bībeles lasījums
31.08.-06.09.

Bībeles lasījums
07.09.-13.09

Bībeles lasījums
14.09.-20.09.

Bībeles lasījums
21.09.-27.09.

Bībeles lasījums
28.09.-04.10

4. Mozus 13-16
2. Timotejam 3-4

4. Mozus 17-20
Titam

4. Mozus 21-24
Filemonam

4. Mozus 25-28
Ebrejiem 1-4

4. Mozus 29-32
Ebrejiem 5-7

Elmārs Baumanis
29.03.1924.-14.06.2020.
Elmārs Baumanis dzimis 1924. gada 29. martā Ziru ciema “Eglīšos”, sludinātāja Pētera Baumaņa ģimenē. Atgriežoties pamata
dzīvesvietā Jaunjelgavā, ģimenei, kurā bija arī vecākā māsa Maiga,
pievienojās brāļi Jānis un Gunārs. Vispārīgo izglītību Elmārs apguvis Jaunjelgavas pamatskolā, bet garīgo – draudzes svētdienskolā,
jauniešu pulciņā, dievkalpojumos un ģimenē; ticis kristīts 14 gadu
vecumā.
Pēckara periodā mācījās Rīgas Kooperatīvajā tehnikumā un Latvijas Valsts Fiziskās kultūras institūtā (LVFKI). Paralēli mācībām
nodarbojās ar dažādiem sporta veidiem, beidzis Rīgas Jaunatnes sporta skolas klasiskās cīņas nodaļu, Rīgas aerokluba Pilotu
nodaļu, ieguvis godalgotas vietas maratonā, soļošanā, distanču
slēpošanā, peldēšanā gan Latvijas, gan Vissavienības mērogā, bijis
divkārtējs Latvijas čempions klasiskajā cīņā. Elmārs Baumanis
strādājis par treneri, skolotāju un pasniedzēju LVFKI, bijis sporta
sacīkšu tiesnesis. Viņu interesēja arī literatūra, žurnālistika, bijis
ārštata korespondents vairākām redakcijām.
1953. gadā precējies ar Talsu draudzes locekli Elvīru Gruntmani, laulībā dzimuši pieci dēli. Abi ar dzīvesbiedri iekļāvās Rīgas
Golgātas draudzē. Tur Elmārs piedzīvoja atkārtotu, pārliecinošu
atgriešanos un kalpoja draudzē kā diakons, palīgsludinātājs, vēlāk
kā draudzes padomes sekretārs. Tālākais dzīves virziens saistās
ar pedagoģiskā darba pārtraukšanu un vienkāršu, nekvaliﬁcētu
darbu ikdienā, lai varētu vairāk darboties garīgā laukā.
1971. gadā E. Baumanis tika ievēlēts par Slokas draudzes sludinātāju. 1971.-1974. gadā mācījies neklātienes Bībeles kursos
Maskavā. 1981. gadā ordinēts par mācītāju. Kalpojis arī Mērsraga,
Ventspils, Limbažu un Ainažu draudzēs. Draudžu kopdarbā iekļāvās, pildot LBDS Padomes un Revīzijas komisijas locekļa pienākumus. Elmārs Baumanis darbojās arī garīgās dzejas un literatūras
laukā, bija aktīvs nelegālo svētdienskolu atbalstītājs un brīvdabas
nometņu organizators. Pensijas gados, atkarībā no dzīvesvietas,
bija Golgātas, Skrīveru un Mateja draudzes loceklis.
Dievs ir pagodinājis Savu kalpu mācītāju-emeritus Elmāru
Baumani un aicinājis viņu Godībā; savu ilgu mērķi viņš sasniedza
2020. gada 14. jūnijā. Pateicamies par Elmāra Baumaņa uzticamo
kalpošanu un izsakām līdzjūtību tuviniekiem.

Mans novēlējums
manai paaudzei
Savai paaudzei es novēlu drosmi un sirdsskaistumu, bet pāri
visam spēku uzticēties un atdot visas rūpes Dieva rokās.

Ilze Eglāja
Valmieras draudze

Joprojām esam aicināti labiem darbiem, kas Dieva sagatavoti, lai mēs tajos dzīvotu - mīlot To Kungu no visas sirds, no
visas dvēseles, ar visu prātu un ar visu spēku!

Armands Gertners
Rīgas Mateja draudze

Koks vētrā izturēs, ja būs laidis stipras saknes zemē. Pat
ja arī lūzīs, būs atvases. Dzīvosim tā, lai mūsu saknes būtu
stipras debesīs!

Zenta Svara
Priekules draudze

Manai paaudzei novēlu nešaubīgi stāvēt ticībā un neatšķaidīt kristietību ar mūsdienu pasaules ietekmi, bet izdzīvot
to visā tās pilnībā, ar savu piemēru parādot, ko nozīmē būt
Kristus sekotājam.

Rihards Poļiščuks
Rīgas Āgenskalna draudze

Lai mūsu priekšgājēju vēsturiskās pieredzes un atziņu izpēte
palīdz mums neizkust un nepazust dažādu mācību un uzskatu straumē, jaunajā gadu desmitā ieejot!

Jānis Čirkšis
Liepājas Ciānas draudze

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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