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No prāta raizēm uz
sirds mieru
Kas ir tas, par ko tu visvairāk domā? Kuras ir tās lietas, par
kurām tu visvairāk satraucies?
Kad biju aktīvs basketbola tiesnesis, reiz, runājot ar kādu pieredzējušu kolēģi un vēloties saņemt atbildi uz jautājumu –
par ko būtu visvairāk jāuztraucas, lai pilnveidotos profesionāli, – viņš atbildēja – viss ir galvā! Citiem vārdiem runājot, – ja
tu vari tikt galā ar savām domām, uztveri un perspektīvu, tad
pārējais atnāks. Protams, mēs kā kristieši tam īsti nevaram
piekrist. Bībelē lasām, ka Salamans mūs aicina: “Pāri visam, kas
jāsargā, sargi savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība!” (Salamana pamācības 4:23) Tātad skats ne tik daudz uz domām, bet
gan vairāk uz sirdi. Tomēr, neskatoties uz to, ka smadzenes un
sirds atrodas tikai 35 cm attālumā, dažreiz rodas sajūta, ka tās
ir divās dažādās pasaules daļās un mūsu spēja tās ietekmēt ir
pavisam niecīga.
2005. gadā tika veikti divi pētījumi par cilvēku domāšanas paradumiem. Viens no tiem ir ASV Virdžīnijas štatā esošā National
Science Foundation publicētais pētījums, kas atklāja, ka no
12 000-60 000 domām, kuras cilvēks vidēji vienas dienas laikā
domā, 80% ir negatīvas, bet 95% ir domas, kuras atkārtojas no

iepriekšējām dienām. Līdz ar to var sacīt, ka prāts fokusējās uz
negatīvo un atkārto to atkal un atkal no jauna. Otrajā pētījumā, kuru veica Cornell University, atklājās, ka 85% no mūsu
raižu pilnajām domām nekad neīstenojas, un ar tām 15% domu,
kuras dzīvē tomēr realizējas, lielākā daļa respondentu (79%)
tika galā daudz labāk nekā pirms tam bija domājuši.
139. psalma autors Dāvids 23. pantā izsaka Dievam lūgumu –
izzini manas raizes! Ja Bībelē ir kāds cilvēks, kura dzīve ir bijusi
pilna ar dažādām raizēm, tad Dāvids noteikti ir viens no tiem.
Cilvēkiem, kuri ir piedzīvojuši daudz raižu jeb sirdēstus, var gluži neviļus rasties vai nu augstprātīgs skatījums, ka neviens jau
viņu pārdzīvojumus nesaprot, vai arī gluži pretēji – pašpazudināšanas izjūta, kad gribas no visa un visiem pazust... tai skaitā
no Dieva. Arī šādus brīžus ir piedzīvojis Dāvids.

Mēs varam doties ne tikai ar
savām sirdīm, bet arī ar domu
pilnajiem prātiem pie varenā un
mūžīgā Dieva.
Mēs nevaram noliegt, ka raizes ir kaut kas, ar ko saskaras
ikviens cilvēks. Bet vai nav tā, ka mūsu raizes smadzenēs jeb
domās bieži vien ir krietni vairāk un lielākas nekā ikdienā reāli
piedzīvotais? Vai varētu būt tā, ka iepriekšminētie pētījumi kaut ko parāda arī par mūsu attieksmi attiecībā uz raižu
pilnajām domām? Un vai apzināmies, kā mūsu raizēs ir bijusi
ietekmēta arī mūsu sirds?
Mūsu dzīvēs ir tik daudz faktoru, kurus mēs nespējam un
nespēsim kontrolēt, bet tas, ko mēs varam darīt, ir lūgt
Dievam, lai Viņš, līdzīgi kā Dāvidam, izzina mūsu raizes un vēl
vairāk – lai Viņš izzina mūsu sirdis! Mēs varam doties ne tikai
ar savām sirdīm, bet arī ar domu pilnajiem prātiem pie varenā
un mūžīgā Dieva. Viņš caur Jēzu Kristu vēlas mūs atvieglināt un
dot skaidrību un dzīvību Svētajā Garā. Nevienas raizes nav tik
lielas, lai mēs atsacītos no Kristus, jo Viņš vienīgais mūs pilnībā
ir izpratis... pie krusta pilnībā!
		

Edgars Deksnis

Rīgas Mateja draudzes mācītājs
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Notikumi

Šajā vasarā pēc 18 gadu kalpošanas
Latvijā atpakaļ uz mājām ASV devās
misionāri Donna un Bils Moldini.
Pateicoties viņu kalpošanai, izdevniecība
“Atradums” šo gadu laikā tulkojusi un
izdevusi latviešu valodā 54 grāmatas, 6
semināru rokasgrāmatas, kā arī vairākas
grāmatas un daudz materiālu elektroniski
dažādu kalpošanu atbalstam. Donnas
un Bila Moldinu viskvēlākā vēlēšanās ir,
lai Dievs turpina nobriedināt mūžības
augļus no tām sēklām, kas tikušas sētas.
Latvijas Baptistu draudžu savienība ir
pateicīga par viņu uzticīgo un vērtīgo
kalpošanu daudzu gadu garumā, kam kā
apliecinājums tika pasniegts “Pateicības
raksts”.

Jaunais BPI mācību gads ir iesācies
pieciem 3. kursa un septiņpadsmit 2.
kursa studentiem. Bija prieks pēc ilgāka
pārtraukuma mācības atkal noturēt klātienē, studenti bija noilgojušies pēc BPI
“kopienas” un iespējas mācīties kopīgi klasē. Bīskaps Kaspars Šterns atgādināja, ka
zināšanas nekad nebūs pilnīgas, un, ja nav
mīlestības, tad, kā rakstīts Pāvila vēstules
korintiešiem 13. nodaļā, tās pat nekam
neder. Studenti uzsāka kursu “Sludināšanas pamati” mācītāja Edgara Maža vadībā,
kā arī iepazina sevi un citus sevis izzināšanas nodarbībā un piedalījās mentoringa
grupās, pārrunājot pēdējā laikā piedzīvoto
un izvirzot jaunus personīgās dzīves un
kalpošanas mērķus. Studenti piedalījās arī
kursa “40 dienas ar mērķi” apmācībā.

Sagaidot Tēva dienu, Priekules draudze
11.-13. septembrī organizēja jau devīto
laivu braucienu “Laiks Tētim”, kurā šogad
pirmo reizi piedalījās ne tikai tēti un
dēli, bet arī meitas. Tā bija iespēja tētiem
pavadīt kvalitatīvu laiku kopā ar saviem
bērniem. Brauciens notika pa Ventas upi –
no Šķērveles tilta līdz Skrundai. Brauciena
laikā tika apskatīti ievērojami dabas objekti, dalībnieki gāja pirtī, spēlēja nakts spēli,
kā arī iepazinās ar Latvijas Kristīgo skautu
vadītāju un uzzināja, kas ir skautisms. Ļoti
emocionāls bija laiks, kad vakara svētbrīdī
dalībnieki rakstīja vēstules saviem tētiem,
kuras klātesošajiem tētiem tika pasniegtas
Tēva dienas rītā.

13. septembrī Cēsu draudzē notika vadības stafetes nodošana,
kad pēc gandrīz 15 gadu kalpošanas draudzes mācītājs un NBS
kapelāns Oļegs Jermolājevs pārtrauca kalpošanu draudzē un darba
turpināšanai tika svētīts mācītājs Laimnesis Pauliņš. Dievkalpojumā piedalījās LBDS bīskapa vietnieks un Garīdznieku brālības vadītājs Edgars Godiņš, Garīdznieku brālības Vidzemes reģiona vadītājs
mācītājs Mārtiņš Rijnieks, svētrunu teica NBS kapelāns, sludinātājs
Zigmārs Atvars. Oļegs Jermolājevs savu ticības un kalpošanas dzīvi
uzsāka Mērsraga draudzē, Cēsu draudze bija viņa pirmā patstāvīgas kalpošanas vieta. Viņa vadībā draudze ir ieguvusi savu zemi
un namus draudzes darbībai, kļuvusi atpazīstama Cēsu sabiedrībā,
skaitliski pieaugusi un izveidojusi draudzīgas un atbalstošas attiecības ar draudzēm citās zemēs. Viņa iniciēti un ar visas draudzes lielu
atbalstu 2015. gadā Cēsīs notika VIII Baptistu dziesmu svētki. LBDS
un draudze ar pateicību novērtēja mācītāja Oļega Jermolājeva kalpošanu un ar aizlūgšanu svētīja turpmākam ceļam Dieva vadībā.
Mācītājs Laimnesis Pauliņš pēc kalpošanas Tukuma draudzē jau pirms
vairākiem gadiem pārcēlās uz dzīvi Cēsīs, strādāja kā NBS kapelāns,
kā arī bija labs palīgs Cēsu draudzei. Tagad viņš aicināts vadīt tālāk
draudzi Evaņģēlija nešanā un draudzes attīstībā. Ar kopīgu aizlūgšanu
Laimnesis un Dace Pauliņi saņēma svētību Dieva aicinājuma ceļā.
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Atceroties un
veidojot vēsturi
Septembris ir ražas novākšanas mēnesis
un skolas gaitu sākuma un turpinājuma
laiks. Septembris ir arī ziedu un pirmo salnu mēnesis. Rudens piesaka sevi septembrī. Baptistu draudzēm Latvijā septembris
ir arī vēstures mēnesis. Draudžu sākuma
punkts Latvijā iezīmēts 1860. gada 2. sep
tembrī, kad Klaipēdas (toreiz Mēmeles)
vācu baptistu draudzē pagremdējot tika
kristīti deviņi latvieši. Šis notikums vainagoja garīgu cīņu un skaidrības meklējumu
periodu un ievadīja baptistu draudžu
kustības tālāku izaugsmi.
Šī gada septembrī draudzēs dažādos veidos
tiek atzīmēta baptistu draudžu 160 gadu
darbības jubileja Latvijā. Centrālais svētku
dievkalpojums notika 13. septembrī Rīgas
Mateja draudzē (foto 7), kas ir pirmā latviešu
baptistu draudze Rīgā, un kuras telpās 19531992 gadā atradās arī Latvijas baptistu draudžu kopdarba vadības vieta. Dievkalpojuma
tiešraide bija redzama arī Latvijas Televīzijā,
un tā ieraksts atrodams www.lbds.lv. Viena
stunda gan šķita par īsu svētku svinēšanai.
Dievkalpojumu vadīja, lūdza un Dieva vārdu
lasīja Mateja draudzes garīdznieki Ainars
Baštiks, Edgars Deksnis un Matīss Babrovskis.
Svētku svētdiena bija arī Tēva diena, kurā
domājam un pateicamies par saviem tēviem
ģimenē un garīgajiem tēviem, pieminot arī
mūsu ticības tēvus. Uzrunā bērniem tētis
Ričards Roziņš (foto 1) atzina, ka sava tēva
brīdinājumus viņš, būdams zēns, ne vienmēr
ņēmis vērā. Izrādās, ka viņa dēliņš arī ne
vienmēr ir paklausīgs. Tomēr tēvus raksturo
pacietība un piedošana. Tāds ir Dievs – mūsu
Tēvs debesīs. Viņa mīlestība un piedošana ir
neizmērojama.
Sludinot svētku Dieva Vārdu, Latvijas
Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars
Šterns (foto 4) minēja novēlējumu, reiz
ierakstītu viņam dāvātā grāmatā par vēsturi:
“Lasi, bet vēl vairāk – veido vēsturi”. Kā mēs
varam kļūt par vēstures veidotājiem? Labu
padomu mums dod pravieša Mihas grāmatā
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vēstītais: “Tev, cilvēk, ir sacīts, kas ir labs un
ko Tas Kungs no tevis prasa, proti – darīt
taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt
sava Dieva priekšā!” (Mihas 6:8) To centušies
īstenot gan mūsu ticības aizsācēji un garīgie
tēvi iepriekšējās paaudzēs, gan arī brāļi un
māsas gluži nesen, uz to esam aicināti arī
šodien. Redzot netaisnību dzīvē un izjūtot
svēto neapmierinātību, aizsākušās vairākas
iniciatīvas un kalpošanas, kuras atstājušas
iespaidu visā tautā. Reizēm mums šķiet, ka
neko īsti nevaram darīt, lai vairotu taisnību
un žēlastību. Viens cilvēks nespēj izmainīt
visu pasauli. Bet, pat ja izmainām tikai vienu
lietu, iespējams, kādam cilvēkam ar to būs
mainījies viss.
Svētkos un dzimšanas dienās parasts
saņemt draugu un kolēģu apsveikumus. Arī
160. gadadienā (jeb dzimšanas dienā, kā
vēstīja titri TV kadros) baptistu draudzes
sveica tradicionālo konfesiju vadītāji un
pārstāvji. Latvijas Pareizticīgās baznīcas un
metropolīta Aleksandra vārdā sveicināja
virspriesteris Jānis Dravants (foto 5). Līdzībā
par ķēniņa dēla kāzu mielastu viņš aicināja
saskatīt Dieva lielo aicinājumu un mūsu
uzdevumu meklēt Kungu, iemīlēt Viņa
baušļus, iet šauro ceļu un mīlēt draudzi, atsaucoties Viņa aicinājumam un kļūstot par
izredzētajiem. To saņēmām kā vēlējumu arī
turpmākajam ceļam. Latvijas Romas katoļu
baznīcas bīskaps Andris Kravalis (foto 2)
pateicās par tām mūsu draudžu iniciatīvām,
kuras bagātinājušas konfesiju kopīgo darbu,
un, pasniedzot Svētā Vakarēdiena attēlojumu, kurā Jēzus ir kopā ar visiem saviem
mācekļiem, novēlēja vienotību mācekļu
starpā kā skaistāko dāvanu, ko piedzīvot.
Latvijas Romas katoļu baznīcas arhibīskapsmetropolīts Zbigņevs Stankevičs (foto 3)
turpināja domu par vēstures veidotājiem
un aicināja visas konfesijas kopīgi uzturēt
spēkā kristīgās vērtības, kuru esamība valsts
pamatos ir apstiprināta arī mūsu valsts
Satversmē. Savukārt Latvijas Evaņģēliski
luteriskās baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags
(foto 6) sveicot novēlēja nepazaudēt to,

kas apspiestības laikā paša pieredzēts:
baptistu vārds bija kļuvis par zīmolu – viņus
uztver kā drosmīgus, viņi nebaidās paust
savu ticību un prot par to pastāstīt, un
viņu draudzēs ienāk jauni cilvēki. Visu labo
nepazaudēt, bet vairot nākotnē – tas bija
arhibīskapa Jāņa Vanaga vēlējums mūsu
draudzēm.

“Tev, cilvēk, ir sacīts,
kas ir labs un ko Tas
Kungs no tevis prasa,
proti – darīt taisnību,
mīlēt žēlastību un
pazemīgi staigāt sava
Dieva priekšā!”
Mūzika un dziesmas arvien ir mūsu svētku
sastāvdaļa. Tā tas bija arī šajos svētkos.
Draudzi pielūgsmē vadīja Mateja draudzes
kori un ansambļi, pielūgsmes grupa un stīgu
ansamblis (foto 8). Savukārt viņus visus ar
iedvesmu un noteiktību vadīja diriģenti
Rudīte Tālberga un Māris Dravnieks.
Simt sešdesmit gadi – ko mēs izjūtam, par
tiem domājot? Vai mūžības priekšā tie nozīmē daudz vai maz? Kāda ir mūsu paaudzes
un mana daļa Kunga atklāsmē un pavēles
piepildīšanā? Ikviena diena var būt nozīmīga
un piepildīta, ja meklējam Dieva tuvumu.

Sagatavoja

Laima Dravniece
Rīgas Mateja draudze
Foto

Justīne Zonne
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Baptistu Vēstnesis – Intervija

Nemainīgais mainīgajā
Intervija ar LBDS bīskapu Kasparu Šternu

Svinot baptistu draudžu 150 gadu jubileju,
tikāt ievēlēts par bīskapa vietnieku jaunu
draudžu dibināšanas jautājumos, šajā, 160
gadu svinību gadā, esat bīskaps. Kas vēl
mainījies šo desmit gadu laikā?
Visa pasaule ir ļoti mainījusies. Redzam, ka
tagad pasaule mainās ne tikai pa gadiem, bet
pat pa dienām. Tas, kur atrodamies šodien,
liek apzināties realitāti, ka nekad nevaram
zināt, kas notiks rīt. Atceros, kāda bija
cilvēku domāšana pirms 2008. gada krīzes,
tajā skaitā arī man – ka dzīve paliks tikai
labāka. Uz iepriekšējo gadu fona, kad tiešām
apstākļi bija uzlabojušies, bija šī sajūta, ka tā
arī turpināsies. Cilvēki tāpēc riskēja, ņēma
kredītus, un tad nāca krīze, kas lika visiem
apstāties un saprast, ka, izrādās, mēs tomēr
visu nekontrolējam, nebūs tā, ka viss ies tikai
progresijā uz augšu. Tie, kas esam izgājuši
tam cauri, iespējams, arī uz pašreizējiem
apstākļiem skatāmies nedaudz atšķirīgi,
pieņemot, ka daudz kas var mainīties. Vīruss,
veselības jautājumi pēkšņi var kļūt politiski,
ekonomiski.

Lai dzīvē būtu
balanss, stabilitāte,
mums ir jāatgriežas
pie centra.
Bet – kas mainījies šajos desmit gados?
Pirmkārt, naivuma ir daudz mazāk, vispirms
jau manī pašā. Uzsākot kalpošanu kā bīskapa
vietniekam, man jau bija zināma pieredze
Savienības darbā. Šajā laikā piedzīvoti atsitieni, kļūdas, nepilnības, pārpratumi. Rokas
kļuvušas raupjākas. Nav jau arī labi naivumu
galīgi pazaudēt, jo tajā ir daļa bērnišķās ticības, uzticēšanās. Bet no pieredzes aizbēgt
nevaram.
Desmit gadu laikā esmu kļuvis par trīs
dēlu tēvu, ģimene ir lielāka. Pirms desmit
gadiem bija tikai viens dēls, kuram bija 2
gadi. Tad tikai sāku mācīties, ko nozīmē
būt tētim. Bērni ir mani daudz skolojuši,
6

īpaši nācies mācīties pacietību, joprojām to mācos. Viens ir vadīt Savienību,
draudzes, bet ir arī kāda cita, ļoti svarīga
draudze, un tā ir mājās. Ir situācijas, kurās
ir vēlme asi reaģēt, panākt, lai bērns
paklausa, lai rīkojas, kā es vēlos. Vakar pat
man bija tāds pacietības treniņš, prieks, ka
sanāca diezgan labi. Šis rūdījums tiek vēl
joprojām asināts.
Svētku dievkalpojumā aicinājāt kļūt par
vēstures veidotājiem, kas “dara taisnību,
mīl žēlastību un pazemīgi staigā sava Dieva
priekšā.” Kas no šīm trim lietām, jūsuprāt,
ir mūsu draudžu lielākais izaicinājums?
Jā, šajos vārdos, iespējams, iekļauta visa
esence tam, ko Dievs no mums sagaida.
Gan Vecās Derības kontekstā, kur tā vairāk
atklājas kā ētiskas kategorijas, Jaunā Derība
par to vairāk runā caur žēlastības aspektu –
parādot, ka šīs darbības seko tāpēc, ka esi
atgriezies pie Dieva, un no tā izriet, ka vēlies
šādi rīkoties.
Domāju, ka šīs visas lietas ir ļoti saistītas.
Mēs nevaram dot to, ko paši neesam saņēmuši. Ja pastāvēsim uz to, ka mums jāparāda
taisnība, bet paši nebūsim piedzīvojuši Dieva
taisnību, Dieva žēlastību, tad mēs to darīsim
aiz vainas apziņas, vai arī lietojot nosodījumu. Tāpēc arī mēs kā Baptistu draudžu
savienība esam definējuši, ka vēlamies būt
kristocentriskas draudzes, kristocentriski
kristieši. Tas nozīmē, ka manas dzīves centrs
ir Kristus. To ļoti labi pateicis kādā svētrunā
arhibīskaps Jānis Vanags – tas ir kā būt pie
rata centra. Ja esam kaut kur malā, tad mūsu
dzīve iet augšā, lejā, augšā, lejā. Lai dzīvē
būtu balanss, stabilitāte, mums ir jāatgriežas
pie centra. Dažkārt gan pastāv uzskats, ka
galvenais ir nožēlot grēkus, pieņemt Jēzu
un tad kaut kā izdzīvot kristietību. Pēdējā
desmitgadē mūsu uzsvars ir bijis uz to, ka
atgriešanās pie Evaņģēlija notiek ik dienas.
Mēs ikdienā visu laiku bēgam prom no
“centra”, tādēļ arī ik dienas pie šīs riteņa
ass ir jāatgriežas. Kā uz to norāda mācītājs
Timotejs Kellers, arī Tima Čestera grāmatā “100% draudze” lasāms – tas ir pilnais
Evaņģēlijs – ka mēs to izdzīvojam ikdienā –

mūsu radīšanas stāstu – ilgas pēc tā, kas es
esmu, kāpēc esmu radīts; tad ir mana mazā
elle, kurā katrs ik pa laikam iekrītam, kur
esot, meklējam glābēju un skatāmies, kas ir
mūsu cerība. Pat tad, ja esam kristieši, mums
ir apdraudējums sākt izdzīvot nepareizo
stāstu, meklēt citu glābēju, citu risinājumu.
No tā, kādu stāstu izdzīvojam, ir atkarīgs viss
cits – kā es izturos pret saviem līdzcilvēkiem,
ģimeni, draudzi.
Cilvēki mēdz ieņemt upura lomu vai arī kļūst
par nosodītājiem. Tas viss tāpēc, ka viņi nav
satvēruši Evaņģēliju. Sevis nosodījums, sabiedrības nosodījums, nosoda savus vecākus,
visi ir vainīgi. Un tad tiek meklēti glābēji, lai
kompensētu mīlestības iztrūkumu, kas nereti
izpaužas kareivīgā nosodījumā pret citiem
cilvēkiem. Kad atgriezies pie centra, tad
saproti – mana dzīve ir nepilnīga, šī sabiedrība ir nepilnīga, bet man nav nekas jāpierāda,
visa centrā ir Kristus, ne es, es esmu tur, kur
varu uzņemties atbildību, palīdzēt citiem.
Varam jau paslēpties arī aiz vārdiem “es to
visu daru Kristus dēļ”. Tādēļ mums atkal un
atkal jāatgriežas pie Evaņģēlija. Turoties pie
Kristus, pie saknes, pie pašas būtības, būs
augļi – taisnība, žēlastība. Jo, ja to nav, tad
jautājums ir – kas ir manas saknes, uz ko es
balstu savu dzīvi? Tas ir ļoti labs izvērtēšanas
kritērijs. Varbūt tu regulāri ej uz baznīcu,
bet kāpēc nepalīdzi citiem cilvēkiem, kāpēc
ikdienā esi īgns, nosodošs savā ģimenē?
Iespējams, tu kaut kam līdz galam netici, vai
arī tici kaut kam neīstam.
Svētku uzrunā minējāt arī ticības varoņus,
kas par tādiem kļuvuši, darot šīs lietas, kas
minētas Mihas grāmatā. Kas ir jūsu ticības
varoņi – Bībelē, mūsu draudžu vēsturē,
ikdienā?
Vispirms mani vecāki. Tās ir viņu rūpes par
ģimeni, kā viņi parāda taisnību un žēlastību
saviem kaimiņiem, kā mana mamma rūpējas
par visām apkārtnes vecmāmiņām, par manu
omīti, kas pašlaik ir aprūpējama. Un tas nav
tāpēc, ka tā ir jādara, tā ir milzīga mīlestība,
pat caur asarām, kad spēki pietrūkst. Bet
viņa nevar iet pretī tam, kas viņa ir, viņa
nespēj pagriezt muguru.

Baptistu Vēstnesis – Intervija

Bībeles varoņi – dažādos dzīves posmos tie
bijuši dažādi. Visa varoņa pilnība, protams, ir
Jēzū. Pašuzupurēšanās, gatavība atdot sevi
visu, nepārstāt iet uz sava uzdevuma, misijas
īstenošanu pat tad, kad visi Viņu atstāj, un
darīt to pazemībā. Viņam varēja būt ļoti
daudz attaisnojumu, lai nepabeigtu to, uz ko
Viņš bija aicināts. Protams, tāds kā Jēzus, nav
un nevar būt neviens cits, bet no Viņa mēs
mācāmies. Vēl Nehemija, īpaši šim laikam,
kurā dzīvojam – viņa svētā neapmierinātība
nepalikt pie esošā, bet iet, darīt, uzņemties
atbildību. Viņš pieņem izaicinājumu. Mūsdienās daudzi dzīvo komforta stāvoklī, kurā
pieprasa no citiem, lai viņiem būtu droši, labi
un ērti. Iesaku pastudēt Nehemijas grāmatu,
daudz varam no viņa mācīties.
Par vēsturi domājot, katrā posmā ir ticības
varoņi. Protams, mūsu celmlauži – Hamburgers, Gertners, Dinkše. Ja tā padomā – kas
viņus mudināja sākt kaut ko savā dzīvē mainīt? Viņos ir, kā tagad sakām, svētā neapmierinātība par to, kā lietas notiek, vēlme mainīt
kaut ko savā personīgajā dzīvē, sabiedrības
dzīvē un gatavība par to maksāt lielu cenu.
Tajā pat laikā, ja mēs būtu ar viņiem kopā ikdienā, varbūt pat mēs nespētu visu pieņemt,
ko viņi dara, tāpēc jāuzmanās, ka kādus
cilvēkus neglorificējam. Dažkārt šķiet –
vēsturē, tad gan bija, kas tik tur nenotika!
Svētku uzrunā jau centos to pateikt, ka no
vēstures ir jāmācās, bet tajā pat laikā jāapzinās, ka mēs arī esam vēsture. Un tā vietā,
lai tikai domātu par vēsturi, mums jādomā,
kā un kādu vēsturi mēs veidojam, un jājautā
Dievam: “Kā Tu vari mani lietot?” Vēsturi
nokopēt nevaram. Tad, kad pāršķirta jauna
lapa, tajā būs kādi nospiedumi no iepriekš
rakstītā, bet lapa jāaizpilda mums pašiem.

Tad, kad pāršķirta
jauna lapa, tajā būs
kādi nospiedumi no
iepriekš rakstītā, bet
lapa jāaizpilda mums
pašiem.
Tajā pat laikā varoņi mums ir vajadzīgi, jo
viņi mūs iedvesmo. Viņu dzīves parāda, ka
laiki vienmēr būs sarežģīti, bet, neskatoties uz apstākļiem, viņi gāja un darīja. Un
to var teikt par visiem – Fetleru, Vasku,
Ezeriņu, vienalga kuru – viņu apstākļi nebija labāki, bet izšķirošais bija viņu pārliecība
par aicinājumu, viņu ticība. Man personīgi
liels piemērs bijis bīskaps-emeritus Pēteris
Sproģis.

Lai gan pārraugāt visu baptistu draudžu
darbību, tomēr ikdienā esat vairāk iesaistīts “Misijas” draudzē Ādažos. Kā šogad
piedzīvotie ierobežojumi ietekmējuši “Misijas” draudzi? Kas zaudēts? Kas iegūts?
Man šķiet ļoti vērtīgi, ka, vadot LBDS, es
tomēr esmu pietuvināts savai draudzei. Tas
man īpaši šajā laikā palīdzēja saprast, kā
draudzes jūtas, kā es pats jūtos draudzē.
Mēs kā draudze joprojām meklējam risinājumus, kā varam funkcionēt kā draudze.
Ierobežojumu laikā izmantojām attālināto
formu, lai katru svētdienu tomēr būtu kopā.
Lai arī viss it kā notika, sapratām, ka cilvēki
vēlas būt fiziski klātesoši. Ja tas būtu turpinājies vēl ilgāk, iespējams, mēs būtu spiesti
kaut ko mainīt. Sāka zust iesaiste, piederības
sajūta. Paldies Dievam, ka atvērās iespēja
atkal sākt pulcēties, jo bija jau parādījusies
sajūta, ka baterijas sākušas izžūt, enerģija
samazinājusies, viss bija tādā kā izdzīvošanas
režīmā. Cilvēki, kas nejutās ērti virtuālajā
vidē, sāka pazaudēt saikni ar draudzi. Kad

kā komanda sanācām kopā un domājām par
risinājumiem, sapratām, ka mums vajadzīga
pulcēšanās vieta, kur varam paši nākt kopā,
vieta, kas cilvēkiem asociējas ar mūsu draudzi. Pašvaldības telpas, kuras īrējām iepriekš
tam, ierobežojumu laikā īrei nebija pieejamas. Interesanti, ka tieši tad uzzinājām, ka
tiek izīrētas telpas, par kurām jau agrāk bijām interesējušies. Pirms pandēmijas uz šīm
telpām īrnieki stāvēja rindā, cena arī bija samērā liela, pēc ierobežojumiem pieprasījums
bija krities un arī cena bija pieejamāka. Daļēji
pateicoties telpām, bet ne tikai, draudze
atkal ir mobilizējusies, viņi ir gatavi kalpot finansiāli, praktiski, aicināt cilvēkus, un varētu
pat teikt, ka šobrīd noskaņojums ir ļoti labs,
cilvēki atgriežas draudzē, vairāk identificē
sevi ar draudzi, ir lielāka piederības sajūta.
Esam jau organizējuši vairākus pasākumus.
Noticis pirmais pasākums jauniešiem, uz
kuru pieteicās 40 jaunieši. Bija bedre, kas
varēja beigties pat ar normālas draudzes
funkcionēšanas pārtraukšanu, bet tagad
atkal parādījusies dzīvība. Ja atkal būs kādi
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ierobežojumi, mēs esam daudz stiprāki,
nekā bijām pirms tiem ierobežojumiem,
kas bija pavasarī.
Kā jau teicāt, šis gads parādījis, ka cilvēku plāni ir ļoti nedroši, un tomēr - kur
redzat mūsu draudzes ejam nākamajā
desmitgadē?
Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Pirmkārt jau
tāpēc, ka pasaule ļoti mainās, un nezinām,
kurā virzienā tā aizies. Pašlaik ļoti spēcīgs
ir liberālais virziens, varētu pat teikt kreisineomarksistiskais virziens, sociālisms.
Protams, tas ietekmēs arī draudzes,
domāšanu par to, kas ir draudze. Mūsu
izaicinājums būs turēt līnijas. Dažkārt
esam dzirdējuši pārmetumus, ka mūsu
robežlīnijas bijušas ļoti biezi novilktas, un
kādreiz, robežas velkot, esam pazaudējuši
cilvēciskumu, žēlastību pret cilvēkiem. Kā
baptisti mēs novelkam kādas teoloģiskas
līnijas, bet atstājam arī telpu, saprotot, ka
ne viss ir tik viennozīmīgi. Bet pie tā mums
būs jāstrādā.
Dzirdēju par kādu pētījumu, kurā atklāts,
ka Z paaudze (1995-2020 gadā dzimušie)
nāk ar daudz konservatīvāku skatījumu.
Tāpēc ļoti iespējams, ka redzēsim arī sabiedrībā izteiktu pretreakciju, būs vairāk
pārstāvētas konservatīvās idejas politikā.
Jo skaidrs, ka mūsdienās vērojamās tendences ved uz nekurieni. To jau vēsture ir
pierādījusi, ka, ja ir kāda spēcīga ideoloģija, bet nav izpratnes par augstākām lietām, tad tā ilgi nepastāv. Jautājums mūsu
draudzēm būs – kā mēs spēsim uzrunāt
šādu sabiedrību, kuras vidū vismaz kādu
laiku atradīsimies. Vai mēs būsim skaļi
pret un cilvēki ies baznīcai ar lielu līkumu?
Mūsu izaicinājums ir būt gudriem, nevis
banāli skaļiem. Mums trūkst no kristiešu
vidus argumentētas, gudras balsis, kas
reaģētu drosmīgi, gudri un pazemīgi.
Nākamajā desmitgadē noteikti vēl
spilgtāk iezīmēsies arī virtuālās pasaules
nozīmīgums. Tā, protams, ir arī viena no
mūsu iespējām, kā uzrunāt daudz plašāku
auditoriju, attīstīt dažādas inovatīvas
idejas, lai būtu viena “klikšķa” attālumā
līdz ienākšanai draudzē vai iespējai kalpot
cilvēkiem. Taču tam līdzi nāks arī izaicinājumi. Plašais piedāvājums internetā var
radīt apjukumu un var pazust dziļums.
Svētdiena var izvērsties kā staigāšana pa
lielveikalu, kurā ieej vienā veikalā, paskaties un tad aizej uz nākamo. Kaut ko esi
dzirdējis, bet ne līdz galam iedziļinājies.
Tā rezultātā cilvēki daudz mazāk var izjust piederību draudzei. Internets var dot
iespēju cilvēkiem iepazīt to, kas notiek
draudzē, bet, lai būtu patiesi draudzē, lai
draudze būtu stipra, attiecībām joprojām
būs milzīga nozīme.
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Bet ir arī kāda laba tendence, uz kuru
mums noteikti vajadzētu fokusēties. Riks
Vorens grāmatā “Mērķtiecīga draudze”
raksta, ka tad, kad ejam sērfot, nevaram
paši radīt okeānā viļņus, bet sērfotājam ir
jāizmanto viļņi, kas nāk. Arī mēs nevaram
radīt viļņus, atmodu, interesi, nevaram
ietekmēt to, kā sabiedrība domā, bet mēs
varam izmantot tās iespējas, kuras Dievs
dod tajā brīdī, kad vilnis nāk. Viena no
iespējām, kuru šodien redzu, ir darbs ar
jauniešiem, kas sāk aktivizēties. Tas pašlaik
novērojams visā pasaulē – aug draudzes,
uz kurām nāk jauni cilvēki. Šī varētu būt
viena no iespējām, kuru mums vajadzētu
izmantot. Es redzu jauniešos enerģiju, es
redzu jauniešos vēlmi iesaistīties un darboties. To es redzu DRAFTĀ, viņi ir gatavi
iet, darīt, kalpot. Es to redzu arī draudzēs.
Tāpēc arī šogad Kongresā bijām paredzējuši par to runāt.
Mums vajag dažāda vecuma cilvēkus, ne
tikai vecuma ziņā, bet arī garīgā brieduma ziņā. Bērnus – cilvēkus, kas atgriežas,
kuros ir degsme, kas gatavi uz visu, bet
vēl nav nobrieduši, viņiem nav pieredzes.
Mums vajadzīgi jaunieši, kas vēlas riskēt,
kas ir gatavi nepieciešamības dēļ iet arī pa
priekšu, gatavi iet tur, kur citi nav gājuši,
kur citi baidās iet. Vajadzīgi arī garīgie
tēvi un mātes. Kāds tad ir tētis? Tētis ir
tas, kurš ir gatavs pašuzupurēties savas
ģimenes dēļ, viņš ir gatavs savas ambīcijas
nolikt malā, gatavs mīlēt, dot iespējas
saviem bērniem un pusaudžiem, bet tajā
pat laikā viņš viņus arī aizsargā, rada viņos
drošības sajūtu, lai bērns varētu attīstīties.
Tēvs ir arī autoritāte, un ne jau sava statusa dēļ, bet tāpēc, ka viņš mīl un ir gatavs
sevi ziedot, viņš ir labs piemērs saviem
bērniem. Mums jācenšas visas šīs paaudzes saskatīt un rūpēties, lai katrs varētu
augt un nobriest.

Šoruden daudzas draudzes piedalās kursā “40 dienas ar mērķi”. Kas notiks
41. dienā?
Liels prieks, ka tik daudzas draudzes ir
atsaukušās. Ceru, ka šīm draudzēm tas būs
kā labs start-ups, lai turpinātu mazo grupu
kalpošanu arī pēc šī kursa. Protams, svētdienas ir nozīmīgas draudzes dzīvē, bet tieši
mazajās grupās mēs varam vairāk iesakņoties Kristū, būt par daļu no kopienas. Ceru
arī, ka mazās grupas nonāks pie secinājuma,
ka tā bijusi ļoti laba pieredze, un viņi vēlēsies to turpināt. Vai vēl labāk – pavairoties
un no vienas grupas izveidot vairākas grupas. Tādēļ vēlamies sagatavot un piedāvāt
draudzēm materiālus mazajām grupām – kā
mazā grupa var izdzīvot misionālu dzīvi, par
kristīgo identitāti, Marka evaņģēlija studijas
un citus materiālus.
Šogad mūsu draudzes saņēmušas daudz
vēlējumu. Kāds ir jūsu novēlējums?
Izprast tos laikus, kuros dzīvojam. Saprast,
kuras cīņas ir jāizcīna, un kas ir tās iespējas, kuras mums šodien ir jāizmanto.
Pastāvēt par taisnību un tajā pat laikā iet
uz priekšu, neierūsēt tur, kur esam. Es
novēlu mums būt inovatīviem, radošiem.
Tas ir mūsu, baptistu draudžu, pluss, ka
mēs ejam līdzi laikam, nesot nemainīgo
vēsti mainīgajā pasaulē, lai īstenotu pašu
svarīgāko uzdevumu! Šajā pārmaiņu laikā
neapjukt, iet ar taisnu muguru un uzņemties atbildību. Ja problēma liela, sāc ar
mazām lietiņām. Redzēsi, ka tas tev dos
ticību, ka vari izdarīt arī ko lielāku. Tā arī
es cenšos strādāt. Mūsu vīzija ir ļoti liela,
dažkārt pat šķiet neiespējama. Bet ejam
solīti pa solītim uz priekšu un redzam, ka
paveras jaunas iespējas!
Sagatavoja
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Mans novēlējums
manai paaudzei
Maniem laikabiedriem: mazāk kritizēsim un nosodīsim, vairāk aizlūgsim
un svētīsim. Šai paaudzei: ar skatīšanos uz Debesīm un Kristus slavēšanu
vien nepietiek; ejiet un dariet! Nesiet ārā Kristu no baznīcas, rādiet Viņu
pasaulei! Nepadariet dzīvo Dievu par tradīciju elku! Lai Svētā Gara vējš ir
jūsu dzīves un darba kuģa dzinējspēks! Bet buras pacelt un pagriezt tās
pareizā virzienā ir jūsu uzdevums. Un lai Kristus pasargā katru no tukšām
iedomām, ka viņš ir Kristum jau pietiekoši tuvu.

Ilmārs Hiršs
LBDS bīskapa Teoloģiskās komisijas vadītājs
Ceļš, kurā Dievs mūs vada un veido, dažkārt ir neizprotams, bet tas virza
redzēt svētības, kurās Dievs sevi atklāj, un iedrošina nākotnei. Novērtēta
Dieva vadība lai dod degsmi nākotnes uzdevumiem un prieku reiz tikties
ar Tēvu Debesīs.

Edgars Godiņš
Bīskapa vietnieks, Garīdznieku brālības priekšsēdētājs
Lai mūsos dedzīga lūgšana, spēja atrast un prieks piepildīt Kristus uzticēto
aicinājumu šodienai, ticot, ka ar to tiks svētīta mūsu draudžu nākotne.

Māris Dravnieks
Muzikālās kalpošanas apvienības vadītājs
Novēlu, lai mūsu ticība ir dzīva, ar praktisku pielietojumu parastā ikdienā. Izmantosim izdevību uzklausīt vecākus cilvēkus un būt par iedrošinājumu tai paaudzei, kas nāk aiz mums.

Agnese Megne
Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja
Lai esam priecīgi sēt, pacietīgi gaidīt augļus un pateicīgi Dievam par
uzticēto! Saglabājot bērna ticību, pieaugt atziņā un mīlestībā, vienmēr
atceroties – viss gods Dievam!

Estere Roze
Svētdienskolu apvienības vadītāja
Mēs dzīvojam zem vienām un tām pašām debesīm, bet ne visiem
vienlīdz plašs horizonts. Lai nākamajos 160 mūsu lūgšanas ir plašākas un
mūsu misija visaptverošāka.

Pēteris Eisāns
Ārmisijas vadītājs
Jēzus savā atvadu runā mācekļiem (Jāņa 13:34-35) dod “jaunu bausli”, kas
apvieno divus augstākos baušļus (Mateja 22:37-40) un Lielo uzdevumu
(Mateja 28:18-20). Tas arī ir mans novēlējums: mīliet Dievu, mīliet cilvēkus un dariet viņus par Jēzus sekotājiem! Viss pārējais ir Dieva ziņā.

Līva Fokrote
BPI Studiju daļas vadītāja
Šajā laikā un nākotnē izdzīvot Ebreju vēstules autora aicinājumu: “Pieminiet savus vadītājus, kas jums ir Dieva vārdu sludinājuši, un, rūpīgi
vērodami viņu dzīves iznākumu, esiet tādā pašā ticībā!” (13:7) Lai atskats
uz pagātni dod drosmi skatīties nākotnē!

Igors Rautmanis
Kalpošanas stratēģiskās attīstības centra SĀC vadītājs
Lai Kristus mīlestība parādās caur mums ikvienu it visā, ko darām. Lai
mīlestība, ko no Viņa saņemam, dod drosmi neatlaidīgi pildīt Viņa doto
uzdevumu – darīt par Kristus mācekļiem visas tautas.

Aleksandrs Kēnigsvalds
BPI DRAFTS vadītājs

IESĀKUMS: 1860–1900

UZDRĪKSTĒŠANĀS ATSAUKTIES DIEVA
AICINĀJUMAM
Dieva dotais laiks, ko lielā mērā raksturo vārdi “pirmais”, “pirmoreiz”, “sākt”. Baptistu celmlauži Latvijā
uzdrīkstējās sekot Dieva aicinājumam uz patiesas
sirds ticību, neskatoties uz sava lēmuma sekām
un turpmākajām grūtībām. Dieva dotais laiks, kad
mūsu draudžu dzīvei un kopdarbam tika ielikts
stiprs pamats. Ilgas pēc patiesas, praktiskas kristīgas dzīves, Svētā Gara aizdedzināta sirds dedzība
un uzticība mūsu Kungam – to varam mācīties no
mūsu celmlaužiem.

PIRMAIS PASAULES KARŠ UN
NEATKARĪGĀS LATVIJAS LAIKS:
1900-1940

IZAUGSME UN VIENOTĪBA
Dieva dotais laiks, kad, balstoties uz stiprā pamata,
mūsu draudzes aug un attīstās un kopdarbs iet
plašumā, gan ne bez iekšējiem un ārējiem izaicinājumiem. Izaugsme reizēm nozīmē dažādību, un tad
ir jāspēj rast vienotība Kristū un Dieva nodomos.
Brīvības apstākļos un plašajās darba iespējās nepazaudēt vienotību, kuras centrā ir pats Kristus, – to
varam mācīties no šī laika.

ZEM PADOMJU VARAS:
1940–1990

DZĪVOTSPĒJA UN RADOŠUMS
Dieva dotais laiks, kas pirmajā brīdī šķiet vistumšākais un nežēlīgākais. Tomēr ticības dzīve un draudžu kopdarbs, Dieva vadīts un pasargāts, turpinās
un, pretojoties apstākļiem, tiek meklēti jauni ticības
apliecināšanas un pasludināšanas ceļi. Turēšanās
pie Kristus tad, kad tas nav viegli, izdevīgi un var
pat prasīt manu dzīvību, izturība līdz galam – to
varam mācīties no šī laika kristiešiem.

ATKAL NEATKARĪGĀ LATVIJĀ:
1990–2020

GUDRĪBA UN DROSME IZMANTOT DIEVA
DOTĀS IESPĒJAS
Dieva dotais laiks, kas bagāts ar atjaunotām un jaunām iespējām katra kristieša, draudzes un draudžu
kopdarba izaugsmei un paplašināšanai. Lielu pārmaiņu laiks Latvijā un pasaulē, kas mudina mūs regulāri izvērtēt savu liecību Evaņģēlija gaismā. Laiks,
kurā dzīvojot, vēl īsti nespējam to izvērtēt “no malas”, no plašākas Dieva nodomu perspektīvas. Kas
ir šī laika zelts un kas – pelavas, to lai spriež mūsu
pēcteči. Mēs, par savu laiku un atbildību domājot,
turpinām lūgt Dievu: lai Viņš dod mums gudru sirdi,
kas izšķir Viņa vadību, un drosmi Viņam sekot neskatoties uz mūsu laika izaicinājumiem.
Izvērstais vēstures apraksts pieejams www.lbds.lv.
Paldies Dr. Ilmāram Hiršam un Līvai Fokrotei par
ieguldīto darbu vēstures pārskata tapšanā.
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Baptistu Vēstnesis – BALTIJAS PASTORĀLAIS INSTITŪTS

Aicinājumam
atsaukušies
Leonīds Barsuks, BPI 2. kursa students
Vecums: 56
Ģimene: precējies 33 gadus, sieva Vija, ģimenē izauguši un aug
četri bērni: Laila (20), Samanta (19), Alīna (18), dēls Alens Leonards
(9), un dēls, kuram tagad būtu 30 gadi, miris pirms 3 gadiem.
Nodarbošanās: strādā apsardzes firmā.
Kristīts: 1994. gada 3. jūlijā Jelgavas baptistu draudzē.
Kalpošana: sludinātājs Auces baptistu draudzē.
Mana mīļākā Rakstu vieta – “Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns
radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.” (2. Korintiešiem 5:17)
Cilvēks Bībelē, kuram jūtos līdzīgs – Pēteris. Dažkārt esmu
ātrsirdīgs, zūd lēnprātība, varu būt ass, vēlāk pārdomāju, nožēloju.
Dažkārt zūd arī pacietība gaidīt no Dieva, gribas uzreiz un tagad.
Savu dzīvi nevaru iedomāties bez Dieva žēlastības, mīlestības un
Svētā Gara spēka.
Pasauli redzu kā Dieva radītu vietu, kurā mēs varam dzīvot, vairoties, augļoties, slavējot Dievu katrā dzīves situācijā, un kalpot
Viņa druvā.
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Vladimirs Semjonovs, BPI 2. kursa students
Vecums: 44 gadi
Ģimene: precējies, sieva Tatjana, meita Emīlija (10)
Nodarbošanās: projektu vadītājs darba aizsardzības nozarē.
Kristīts: 1997. gada 26. janvārī Rīgas Iļģuciema krievu baptistu
draudzē “Atmoda”.
Kalpošana: sludinu Dieva Vārdu, kā arī dziedu vokālājā
ansamblī.
Mana mīļākā Rakstu vieta –”Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un
ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai
taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam
darbam.” (2.Timotejam 3:17)
Cilvēks Bībelē, kuram jūtos līdzīgs – Stefans. Piedalos gan Dieva
Vārda sludināšanā, gan arī draudzes ikdienas lietās.
Savu dzīvi nevaru iedomāties bez Dieva žēlastības, ģimenes, draugiem, draudzes.
Pasauli redzu kā Dieva radītu un grēka ievainotu vietu, kas izpaužas gan domās, gan cilvēka uzvedībā, gan arī savstarpējās attiecībās.

Leonīds Barsuks

Vladimirs Semjonovs

Esmu uzaudzis nekristīgā ģimenē. Bijām četri bērni. Skolas laikā
mani veda no vienas skolas uz citu, jo visur ar mani radās problēmas. Kādu laiku pat mācījos Baltkrievijā, kur dzīvoja mans tēvs,
kurš no ģimenes bija aizgājis, kad man bija 6 gadi. Ziemu pārdzīvoju, un tēvs atveda mani atpakaļ pie mammas. Gandrīz nokļuvu
kolonijā, jo skolotāji nevarēja tikt ar mani galā. Mājupceļā no
skolas es bieži uzdevu sev jautājumu: “Kā viss ir radies?” Mamma
teica, ka ir Dievs, bet neko vairāk. Par grēku, piedošanu, radīšanu,
mīlestību – neviena vārda.

Es uzaugu nekristīgā vidē, kur Dievu nepazina un par Dievu nerunāja. Vienīgais cilvēks, kas virzīja manas domas pie Dieva, bija mana
vecmāmiņa. Visas vasaras es pavadīju pie viņas, un viņa iemācīja
man lūgšanu “Mūsu Tēvs debesīs”. Par garīgiem jautājumiem sāku
aizdomāties, kad pabeidzu skolu un iestājos universitātē. Otrajā
kursā kopā ar mani studēja meitene, kura bija no baptistu draudzes, un viņa iedeva man palasīt Bībeli. Mēs pārrunājām dažādus
jautājumus, un viņa uzaicināja mani atnākt uz “Atmodas” draudzes Lieldienu dievkalpojumu. Pēc dievkalpojuma apmeklējuma
nodomāju, ka draudzes cilvēki ir īpaši un svēti, tādēļ aizgāju no
dievkalpojuma ar domām tur vairs nekad neatgriezties, jo uzskatīju,
ka nespēju šiem cilvēkiem līdzināties. Bet Dievam bija savi plāni.
Rudenī draudzes jauniešu koris atsāka darbību. Draugi uzaicināja
arī mani atnākt uz kora mēģinājumu, un mūzika palīdzēja man pietuvināties Dievam. Pēc kāda no kora mēģinājumiem diriģente Nataļja runāja ar mani par attiecībām ar Dievu. Šī saruna pamudināja
mani nākamajā dievkalpojumā nožēlot grēkus un pieņemt Jēzu kā
savu Pestītāju.

Dzīvoju kā pazudušais dēls – smēķēšana, alkohols, visu nesu ārā
no mājām. Kodējos, tas nepalīdzēja. Mana dzīve mainījās, kad 30
gadu vecumā atgriezos no grēkiem. 1994. gada 3. jūlijā mēs ar
sievu Viju tikām kristīti ar pagremdi Jelgavas baptistu draudzē.
Draudzē kādu laiku dziedāju korī, biju kārtībnieks, tad svētdienskolotājs, vēlāk diakons. Kalpoju draudzes misijas stacijā Ziedkalnē kā evaņģēlists. Sāku komponēt dziesmas, iemācījos spēlēt
ģitāru, braucu uz slimnīcām, pansionātiem, kalpoju cietumā
Jelgavā vairākus gadus.
Esmu vēlējies iegūt teoloģisko izglītību, bet šie centieni vairākkārt
nav izdevušies. Pirms apmēram diviem gadiem uzsāku kalpošanu
Auces draudzē. Draudzes priekšniece Ruta Buivide iestājās BPI un
skubināja arī mani mācīties. Ilgi nedomājot, es pieteicos mācībām un neesmu to nožēlojis. Mācības palīdz man sevi disciplinēt,
plānot, veltīt laiku, kura nav, bet vienmēr var atrast. Esmu ieguvis
arī zināšanas, ir lielāka izpratne par Dievu no vēsturiskā un arī
teoloģiskā skatpunkta. Paldies Dievam un paldies visiem pasniedzējiem, kuri darbojās šajā mācību procesā!
Lai Tas Kungs palīdz ikvienam mums nest Viņa Vārdu pasaulei!

Kā jauns cilvēks es meklēju savu otro pusi, un Dievs bija sagatavojis
man dāvanu – sievu Tatjanu. Šī gada jūlijā mēs svinējam mūsu ģimenes 21. gadadienu.
Esmu pateicīgs Dievam, ka pagājušajā mācību gadā varēju uzsākt
mācības BPI. Dievs katru cilvēku aicina, un arī man bija aicinājums –
mācīties BPI. Šī ir vieta, kur var satikt brāļus un māsas, kuri vēlas
uzzināt Dieva gribu un kalpot Viņam. Šeit ne tikai iegūstu zināšanas, te esmu arī sadraudzībā ar citiem studentiem. Studijas BPI
iedvesmo mani mācīties ne tikai Bībeles kursus, bet arī plānošanu
un pašdisciplīnu. BPI man palīdz augt garīgi un augt kā personībai.
Esmu pateicīgs Dievam par iespēju būt daļa no BPI saimes.
Sagatavoja

Baltijas Pastorālais institūts
MŪŽĪBAS CEĻĀ CAURI TUKSNESIM
Mūsu dzīve ir ceļš mūžībā. Dzīves ceļš ir pārsteigumu pilns. Katram cilvēkam ir savs ceļš, lai iepazītu Dievu. Dažkārt šis ceļš ved cauri tuksnesim,
piedzīvojot ģimenes vai finanšu problēmas, grūtības, pārbaudījumus, izaicinājumus, apstākļus, kas atņem sirdsmieru. Vēlos dalīties ar dažām atziņām,
kuras esmu guvis, pats ejot cauri “tuksnesim”.
1. Tuksnesī nav daudz palīgu, un ne vienmēr viņu padomi būs tev noderīgi.
Tas ir tavs tuksnesis, tur neviens nav bijis, izņemot Jēzu Kristu. Jautā Dievam un saņem atbildes caur Rakstiem, savu garīgo tēvu (vadītāju), dzīves
apstākļiem un sirdsmieru.
2. Nekad nedomā, ko teiks cilvēki. Viņu viedoklis var tevi ietekmēt un pat
pazudināt tuksnesī. Ja Jēzus Kristus uz krusta domātu par to, ko cilvēki
pateiks par Viņu, Viņš nomirtu kā ļaundaris, bet Jēzum bija mērķis – mūsu
glābšana.
3. Apstājies un atzīsti, ka esi tuksnesī, cilvēkiem diemžēl ir vēlme to noliegt.
4. Zini, tu neesi vienīgais, šo ceļu mērojuši jau daudzi pirms tevis.
5. Lasi Dieva Vārdu un lūdz katru dienu, pat ja visu nesaproti. Sātans neguļ,
viņš nogurdina tavu prātu ar nevajadzīgām domām. Tā vietā lasi Dieva
Vārdu un jautā savam garīgajam vadītājam, kā to saprast.
6. Kalpo Dievam vairāk, nekā darīji to līdz šim.
7. Tuksnesim tu iziesi cauri, un tu būsi mainījies, nebūsi tāds, kā biji iepriekš.
Cilvēki varbūt jautās – kāpēc tas ar tevi notika? Līdzīgi kā ar Ījabu - tas
notika ne tādēļ, ka viņš bija grēcīgs, bet tāpēc, ka viņš mīlēja Dievu un bija
ļoti dievbijīgs.
Mans novēlējums jums – lai, ejot cauri tuksnesim,
Dievs stiprina Jūsu garu, ticību un cerību uz Viņu!

Ruslans Markevičs

NBS Gaisa spēku vecākais kapelāns
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Baptistu Vēstnesis – NOTIKUMI

Sākot ar septembri, svētdienās 10:00 Ogres Trīsvienības
baptistu draudzē notiek īpašs dievkalpojums ārpusbaznīcas
cilvēkiem ar nosaukumu Ogres DOMS. Šajos dievkalpojumos
ir raksturīga brīva atmosfēra, aktuāla tematika, iespēja uzdot
jautājumus, iedvesmojoša mūzika, kā arī dažādi vizuāli mākslinieciski elementi, kas palīdz uztvert galvenās atziņas. Plānotais
dievkalpojuma ilgums ir viena stunda, kuras laikā ir pieejama arī
bērnu pieskatīšana. Katrā Ogres DOMS reizē izskan arī kāda liecība par Dieva darbu cilvēku dzīvēs, kā arī svētrunā tiek izmantoti
apoloģētiski elementi, izmantojot gan pasaulē pazīstamu cilvēku
citātus, zinātniskos pētījumus, gan arī Rakstu vietas, kas palīdz
pasludināt Evaņģēliju saprotamā veidā.
“DOMS ir saīsinājums vārdiem “dievkalpojums orientēts mūsdienu sabiedrībai”, kas norāda, ka tās mērķauditorija nav kristieši, bet
ikviens cilvēks, kuram interesē dzīves svarīgie jautājumi. Viens no
pamudinājumiem tādus veidot bija aptaujas rezultāti, ko veicām
ārpusdraudzes cilvēku vidū, kur no 270 respondentiem vairāk
kā 90% apliecināja vēlmi šāda veida dievkalpojumus apmeklēt
vismaz reizi,” par jauno iniciatīvu stāsta Ogres draudzes mācītājs
Dainis Pandars.

Sākot ar 4. oktobri, katru otro svētdienu 17:00 Liepājā notiks
dievkalpojums angļu valodā, kuru rīko dažādas Liepājas un tās
apkārtnes draudzes. Liepājā pēdējo gadu laikā mācās arvien vairāk
ārzemju studentu, kā arī sastopamas ģimenes no ārvalstīm, kas
Liepājā nokļuvušas darba uzdevumā. Šiem cilvēkiem nav savas
draudzes, kā arī nav iespējas dzirdēt Dieva vārdu angļu valodā. Šī
vajadzība radusi atbalsi vairāku cilvēku sirdīs, un domas par to šoruden rezultējušās ar pirmajiem dievkalpojumiem angļu valodā.
Dievkalpojumi notiks Bāriņu ielā 13. To veidošanā iesaistās vairākas Liepājas un Liepājas apkārtnes draudzes. Ja tā būs Dieva
griba, tad jau pavisam drīz Liepājā varēs būt arī Internacionālā
draudze. Pirmais šāds dievkalpojums notika augusta pēdējā nedēļā, uz kuru bija ieradušies gan tikai daži ārzemnieki – no Vācijas,
Skotijas, Brazīlijas, Šrilankas, Indijas, bet ir liels potenciāls, lai
turpmāk dalībnieku skaits pieaugtu.

Veiktā aptauja arī parāda, ka 64% aptaujāto attieksme pret
baznīcu ir pozitīva, bet 30% neitrāla, kamēr tikai 6% negatīva vai
noraidoša. Tie, kas vismaz reizi ir apmeklējuši kādas konfesijas
dievkalpojumus, ir norādījuši, ka visvairāk viņus ir mulsinājusi
dievkalpojuma kārtība un liturģija (25%), ziedojumu vākšana (25%)
un dievkalpojuma ilgums (24%), tāpēc arī Ogres DOMS tiek organizēts, ņemot vērā visus šos kritērijus.
Septembra svētdienās galvenā tēma bija "Dzīves jēga". Šajās
četrās reizēs apmeklējums ir bijis vidēji 20-30 cilvēki, vairāk kā
puse šajās reizēs ir bijuši ārpusdraudzes cilvēki, no kuriem kādi
arī atsaucās pieņemt Jēzu par savas dzīves Kungu un Glābēju. Visi
Ogres DOMS dievkalpojumi tiek translēti arī tiešraidē Youtube
kanālā, kā arī vietnē Facebook – fb.com/ogresdoms.
“Ja DOMS ir vieta, kur kristīgi cilvēki var darboties misionāli, t.i.,
uzaicinot kādu ārpusdraudzes cilvēku vai iesaistoties kalpošanā,
tad draudzes svētdienu dievkalpojumi 12:00 ir vieta, kur mēs varam būt pielūgsmē un kalpot cits citam. Katram cilvēkam draudzē
ir iespēja iesaistīties vai nu viena vai otra dievkalpojuma organizēšanā, tādā veidā izdzīvojot savu aicinājumu un pielietojot tās
dāvanas, ko Dievs viņam piešķīris,” par savu redzējumu attiecībā
uz diviem dievkalpojumiem skaidro mācītājs Dainis Pandars.
Oktobrī Ogres DOMS turpina iesākto un aicinās interesentus
domāt par tēmu “Kas es esmu?”, pieskaroties cilvēka identitātes,
rakstura un personības potenciāla jautājumiem, aplūkojot tos no
bibliskās perspektīvas.
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Rīgas draudze “Mājvieta” piedāvā 8 nedēļu nodarbību ciklu
“Evaņģēlija pamati”. Viens no svarīgākajiem kristieša dzīves
aspektiem ir ticība Evaņģēlija vēstij. Tam vajadzētu būt pamatā
visam, ko mēs darām. Diemžēl bieži aizmirstam un nepamanām,
kā Evaņģēlijs ietekmē mūsu ikdienas dzīvi un palīdz noturēt fokusu uz to, kas patiesi ir svarīgs – Dieva paveiktais caur Jēzus Kristus
dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos. Saprotot nepieciešamību atgādināt Labo Vēsti un tās nozīmi, draudzes locekļiem un jebkuram
interesantam tiek piedāvāts nodarbību cikls “Evaņģēlija pamati”.
Nodarbībās tiek pārrunātas kristīgās dzīves pamatpatiesības. Kursa laikā ir iespēja no jauna izvērtēt – kam īsti ticam vai neticam,
kur savās dzīvēs esam noticējuši meliem un kurās jomās ir nepieciešams atkal no jauna uzticēties Dievam. Materiāls piemērots
gan kristiešiem “iesācējiem”, gan tiem, kas Jēzu sauc par savu
Kungu jau daudzus gadus. Interesantākais ir tas, ka tieši tie, kas
jau ir kādu laiku sekojuši Kristum, visvairāk sajūt izaicinājumu no
jauna ieraudzīt Evaņģēlija skaistumu.

Baptistu Vēstnesis – NOTIKUMI

Nereti draudzes skumst par jauno paaudzi un to, ka trūkst jaunu
vadītāju, bet, iespējams, paši neko daudz neesam izdarījuši, lai
tas mainītos. Šī pasaule jauniešiem piedāvā daudzas un plašas
iespējas, un bieži jaunieši tām atsaucas labprātīgāk nekā iespējām
iesaistīties vietējās draudzes kalpošanā.
Tāpēc Latvijas Baptistu draudžu savienība sagatavojusi un piedāvā
mūsdienīgu, interesantu un produktīvu apmācību programmu jauniešiem, lai viņi iedegtos par Dieva misiju un valstību. M4Ready
ir apmācību kurss visiem tiem, kuri vēlas būt labāki Kristus sekotāji un vadītāji; tiem, kas vēlas izaugsmi savā personīgajā dzīvē.
Programma paredzēta jauniešiem no 16 līdz 30 gadu vecumam!
Tajā aicināti pieteikties vietējo draudžu jaunieši, jauniešu vadītāji,
kuriem ir vēlme pieaugt vadīšanā, personīgā izaugsmē un dažādu
projektu vadīšanā.
M4Ready ir 9 mēnešu tiešsaistes un klātienes apmācības dalībnieka dzīvesvietā kopā ar mentoru. Kurss sastāv no 6 moduļu
nodarbībām: 1. Personīgā izaugsme; 2. Komunikācija; 3. Liecināšana; 4. Komandas veidošana; 5. Mācekļošana; 6. Jaunu draudžu
dibināšana.
Kurss ir gan teorētisks, gan arī praktisks – tajā iekļauti uzdevumi,
lekcijas, intervijas un sarunas. Katra moduļa ietvaros katram dalībniekam notiks saruna un/vai tikšanās ar mentoru, kas palīdzēs
izvērtēt apgūto un tā iespējamo pielietojumu. Šī kursa video
materiālu saturs ir bagāts ar Eiropas draudžu vadītāju, mācītāju, draudžu dibinātāju pieredzi un zināšanām. Kā arī nozīmīgas
būs kursa dalībnieku savstarpējās tikšanās, lai kopā pieaugtu un
iedrošinātu cits citu.
Informācija par jauniešu apmācību programmu M4Ready
pieejama www.m4ready.com/latvia, lai pieteiktos, raksti
toms.bermaks@gmail.com vai zvani 20195003. Pirmā dalībnieku
tikšanās būs kā salidojums 28. decembrī Liepājā. Apmācību
sākums 2021. gada janvārī, apmācību ilgums – 9 mēneši. Visa
kursa dalības maksa vienam dalībniekam ir 50 EUR.
Aicinām jauniešus pieteikties un draudžu cilvēkus un vadītājus
meklēt un ieraudzīt tos, kuriem šāda veida apmācība būtu vajadzīga un nozīmīga, kam tā varētu vēlāk nest daudz svētības – gan
pašam jaunietim, gan caur viņu arī draudzei, kurā viņš kalpos ar
jauniegūtajām zināšanām un prasmēm.
Pēc šī kursa pabeigšanas jaunietis būs sapratis:
- vai vēlas un ir spējīgs būt aktīva daļa no draudzes vadītāju vai
nozaru komandas;
- vai ir spējīgs iniciēt vai pievienoties jaunām kalpošanām draudzē;
- vai ir spējīgs būt daļa no jaunas draudzes dibināšanas komandas;
- vai ir degsme un aicinājums uz jaunu draudzes veidošanu.
Lūdziet par jauniešiem savās draudzēs! Lai Dievs viņus sagatavo
par nākotnes vadītājiem.

Ielūgums uz jauniešu salidojumu
SAVIENOTS 2020
2020. gada 20.-22. novembrī Rīgā notiks otrais Latvijas baptistu draudžu jauniešu salidojums Savienots 2020.
Bībele saka: “Priecājies savā jaunībā, un Tava sirds lai līksmo
jaunības dienās; staigā tos ceļus, ko Tava sirds kāro, un ej pakaļ
tam, kas patīk Tavām acīm, bet zini, ka Dievs par to visu prasīs no
Tevis atbildību.” (Mācītājs 11:9)
Būsim kopā, lai priecātos, svinētu, līksmotos, kamēr esam jauni,
un darītu to tādā veidā, par ko mūsu Dievs var priecāties. Šīs trīs
dienas būs laiks, kad dalībnieki varēs:
- dzirdēt iedvesmojošas uzrunas par dažādām jauniešiem aktuālām tēmām;
- caur diskusiju laiku iepazīt citus jauniešus no dažādām Latvijas
draudzēm;
- slavēt Dievu un piedzīvot īpašu laiku Viņa klātbūtnē.
Salidojuma dalībniekiem būs arī iespēja piedalīties muzikālā
projektā, kas tiks translēts svētdienas dievkalpojumā Latvijas
Televīzijā. Bez tam dalībniekus gaida arī konkursi, spēles un vēl
daudz kas cits – tas viss jauniešu salidojumā Savienots 2020.
Šī ir lieliska iespēja, lai piedzīvotu to, ka tiekam no jauna savienoti
ar Dievu un arī ar citiem jauniešiem. Izmantosim to!
Uz salidojumu aicināti jaunieši vecumā no 12 līdz 25 gadiem. Jauniešu salidojums Savienots 2020 ir paredzēts tieši jums!
Dalības maksa - 5 EUR
Dalībniekiem, kas nedzīvo Rīgā un paši nevar atrast naktsmājas,
palīdzēsim tās atrast, ja pieteikšanās salidojumam tiks veikta līdz
14. novembrim.
Pieteikšanās salidojumam tiešsaistē: ej.uz/Savienots20
Kontakti:
mācītājs Edgars Deksnis (m. 26434117), matejs@matejs.lv
Organizē: Rīgas Mateja draudze

Toms Bermaks

M4Ready Latvija vadītājs
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Lai gan valstī pastāvošie ierobežojumi šovasar ienesa izmaiņas
BPI DRAFTS plānos, tomēr arī šī vasara daudziem paliks atmiņā kā īpašs piedzīvojums.
Nometnē “IESAUKUMS 2020”, kas notika no 2. līdz 6. augustam,
piedalījās ap 60 dalībnieku. Arī šī gada nometne neizpalika bez
kārtīgas cīņas. Jau nometnes otrajā dienā vairāki puiši piedzīvoja
lūzuma punktu, kad bija gatavi padoties un pat braukt mājās. Lielisku darbu izdarīja DRAFTS komandas vadītāji jeb vecākie brāļi,
kuri bija gatavi puišus stiprināt un iedrošināt, kā rezultātā puiši
pabeidza skrējienu līdz galam. Šādi lūzuma punkti vīrieša dzīvē ir
ļoti svarīgi, jo tie uzrāda, pie kā vēl ir jāstrādā, ko ir nepieciešams
mainīt savā raksturā, savā attieksmē un skatījumā uz dzīvi. Bez
šādiem lūzuma punktiem var rasties ilūzija gan par Dievu, gan
par sevi pašu. Tieši tāpēc DRAFTS komanda īpaši priecājas par
tiem puišiem, kuri, neskatoties uz to, ka bija gatavi braukt mājās,
tomēr turpināja ceļu un noslēdza nometni ar lielisku sniegumu.
Tas ir mūsu novēlējums ikvienam – pēc kritiena piecelties un ar
Dieva spēku turpināt iesākto ceļu līdz galam!
Nometnē gūto rūdījumu un piedzīvotās mācības novērtē arī paši
dalībnieki. Ainārs saka: “Mani uzrunāja dažādie uzdevumi un
tas, kā Dievs runāja caur lekcijām. Es piedzīvoju to, kā Dievs dod
spēku un drosmi stāties pretī lielām bailēm. Esmu gatavs dzīvot
dzīvi ar Dieva dotajām vērtībām, par kurām dzirdēju nometnē.”
Savukārt Edvards, atskatoties uz nometnē piedzīvoto, atzīst:
“Nometnē es iemācījos pārvarēt sevi, savu slinkumu un nogurumu. Iemācījos nebaidīties no nezināmā, bet gan doties tam pretī,
un pats galvenais – nepakļauties un nepaklausīt kārdinājumiem.”
15 puiši, kas parādīja vīrišķīgu attieksmi 1. līmeņa nometnē, 18.-20.
septembrī piedalījās arī DRAFTS Misijas dienās Sabilē, kalpoja
vietējiem iedzīvotājiem, stiprināja vietējo draudzi un paši turpināja veidoties par vīriem, kas gatavi izdzīvot Dieva doto aicinājumu.
Viena no DRAFTS vērtībām ir kopiena un atbildība, spēja kopā
augt un mācīties. Tāpēc uzsākts darbs pie jaunas māceklības
programmas "DELTA" – disciplīna, efektivitāte, līderība, ticība un
atbildība. DELTA programma dod iespēju puišiem reizi mēnesī
satikties Zoom platformā, lai dzirdētu lekcijas un uzrunas no Latvijas mācītājiem, uzņēmējiem un vadītājiem. Šobrīd programmā ir
gatavi iesaistīties 20 jaunieši no Drafts nometnēm.

Aleksandrs Kēnigsvalds
BPI DRAFTS vadītājs
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Lejaskurzemes draudžu Sieviešu kalpošanas kontaktpersonas
tika aicinātas uz tikšanos 6. augustā.
Skaistā un saulainā dienā Liepājas Ciānas draudzes pagalmā
pulcējās Lejaskurzemes draudžu kontaktpersonas no Liepājas
Ciānas, Centra, Pāvila, Nācaretes draudzēm, Karostas un Dzīvā
Dieva topošajām draudzēm, Aizputes, Grobiņas, Mežgalciema,
Paplakas, Pāvilostas, Priekules, Sakas un Rucavas.
Baudot Ciānas māsu viesmīlīgo uzņemšanu, kopā pārdomājām,
kā šajā nestabilajā laikā mēs varam kalpot citām sievietēm. Nereti
mūsu vēlme kalpot apstājas pie tā, ka trūkst resursu, nav laba
materiāla, ko studēt, nav iespējams uzaicināt lektorus, neizdodas
atrast piemērotu laiku vai vietu, kur tikties, nesanāk sapulcēt
kopā visas sievietes vai kādiem citiem apstākļiem. Turklāt šobrīd,
kad dzīve kļuvusi pavisam neprognozējama, ir grūti domāt par nākamo sezonu, izvirzot specifiskus kalpošanas mērķus. Reizēm nez
kāpēc šķiet, ka mēs pašas neesam gana kvalificētas, lai kalpotu
citiem. Mēs atrunājamies, ka mums nav attiecīgo prasmju, ir citi,
kuri par kādu konkrētu tēmu ir zinošāki, māk labāk runāt, sniegt
padomu, utml..
Bet ir kādas lietas, uz ko mūs Jēzus ir aicinājis, neatkarīgi no pasākumu formas vai notikumu vietas. Sievietēm, kurām nolaidušās
rokas, varam būt līdzās, lai no jauna aizdegtu ticības liesmu. Sievietēm, kuras ir ieslīgušas dziļā izmisumā vai bailēs, varam atgādināt par cerību, kas mums dota līdz ar Jēzu, un sievietēm, kuras
jūtas atraidītas vai nepieņemtas, varam praktiskā veidā izrādīt
rūpes un atgādināt par Dieva mīlestību. Kā vieglā un saprotamā
veidā otram izstāstīt, kāda ir dzīve ar ticību, cerību un mīlestību?
Mums visām labi zināmi vārdi no 1. vēstules korintiešiem 13:13:
“Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šīs trīs; bet lielākā no tām
ir mīlestība.” Reizēm vienkāršais šķiet tik sarežģīts. Sadaloties
nelielās grupiņās, mēs viena otrai atgādinājām, ko mums katrai
nozīmē šie trīs vārdi, un kā ar šajā pantā noslēptajiem dārgumiem
mēs varam dalīties ar citām sievietēm.
Pateicība Dievam, kurš šajā dienā izlēja mūsu starpā mīlestību,
atgādinot, ka, neatkarīgi no gadu skaita, draudzes lieluma vai
kalpošanas pieredzes, mēs visas esam vienotas Jēzū.

Agnese Megne

Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja

Baptistu Vēstnesis – MISIJA

Cīņa par
dzīvību Beirūtā

citam palīdzēt. Tā bija cīņa par dzīvību! Cilvēki nākamajā dienā
izgāja ielās ar slotām, lai palīdzētu sakopt postažu, bet valdība
klusēja. Arī mūsu draudze un citas draudzes steidzās palīgā cilvēkiem,” stāsta Krista.
Libānā ir vairāk nekā 2 miljoni bēgļu, kas veido aptuveni 1/3 no
iedzīvotāju skaita. Kad Sīrijā norisinājās pilsoņu karš, Augšāmcelšanās draudze Beirūtā palīdzēja sīriešu bēgļiem. Draudze ir organizējusi skolu sīriešu bērniem, palīdz ar pārtikas pakām, medicīnisko
aprūpi un ārstu konsultācijām. Covid-19 laikā vairāk uzmanības
tika pievērsts arī pašu libāniešu vajadzībām. Tas draudzes vadītāju
komandai prasīja daudz spēka, un nedēļu pirms sprādziena sapulcē
tika pārrunāts, kā līdzsvarot kalpošanu un gūt mieru un atpūtu. Taču
sprādziens neļāva nevienam palikt malā. Brīvprātīgo komandas devās
palīgā draudzes locekļiem, arī nepazīstami cilvēki meklēja palīdzību.
Bērni arī vēlējās palīdzēt, viņi gatavoja maizītes un piedalījās ēdiena
sagatavošanā. Seniori lūdza Dievu par visiem. Visi bija iesaistīti.
2020. gada 4. augustā Libānas galvaspilsētas Beirūtas ostā aizdegās pirotehnikas noliktava. Tas izraisīja blakus noliktavā glabātā
amonija nitrāta sprādzienu, kas bija dzirdams pat Kipras salā gandrīz 200 km attālumā. Rezultātā gāja bojā 190 cilvēki, apmēram
6500 cilvēku guva traumas, aptuveni 300 tūkstoši cilvēku kļuva
par bezpajumtniekiem un tika nodarīti bojājumi 10-15 miljardu
ASV dolāru apmērā. Vai Latvijas baptistiem ir kāda saistība ar
Beirūtu? Vai esam un varam būt iesaistīti palīdzības sniegšanā?
“Tajā laikā mūsu baznīcā notika dievkalpojuma video ieraksts.
Slavēšanas laikā sprādzienu nevarēja dzirdēt, bet sajutu ausīs
stipru spiedienu, atsprāga vaļā dievnama durvis un visi logi
šūpojās no sprādziena viļņa. Mēs izskrējām uz ielas skatīties,
kas noticis, un ieraudzīījām lielu oranžu dūmu mākoni.” Tā savu
stāstu par sprādzienu Beirūtas ostā iesāk Libānā dzīvojošā
latviete Krista Bētiņa-Kašu. Viņa ir dzīvesbiedre teoloģijas doktoram un arābu baptistu mācītājam Beirūtas Augšāmcelšanās
draudzē Hikmatam Kašu.
“Vēl pirms šī nelaimes gadījuma Libānas valūta bija strauji devalvējusies un cilvēkiem jau tad trūka elementāri iztikas līdzekļi, bija
sākušies tautas nemieri, divi miljoni bija izgājuši ielās. Tad uznāca
vīruss, un lejupslīde turpinājās. Kad šķita, ka zemāk vairs nav,
kur slīdēt, notika sprādziens. Šoks, spriedze un trauma ir prātam
neaptverama. Aptuveni trīssimts tūkstoši vienā vakarā palika bez
pajumtes. Daudziem nebija, kur iet, un bija jāpaliek gruvešos.
Daudzi meklēja palīdzību pie radiem un draugiem. Taču bija labi
redzēt, cik cilvēki kļuva vienoti tajā dienā. Tas bija brīnišķīgi, ka,
nešķirojot pazīstamajos vai nepazīstamajos, kristiešos vai musulmaņos, neuztraucoties par inficēšanos ar Covid-19, visi centās cits

“Liels paldies ziedotājiem dažādās pasaules vietās un arī Latvijā,
kas ziedoja palīdzībai ārkārtas situācijā. Paldies individuālajiem
ziedotājiem, paldies draudzēm! Esam varējuši palīdzēt atjaunošanas darbos. Dažreiz vajadzība ir tikai ielikt vienu logu, citviet
postījumi ir lielāki. Pateicoties ziedojumiem, esam varējuši
palīdzēt arī pārtikas un saimniecības preču iegādē tiem cilvēkiem,
kas piedzīvojuši vislielākos zaudējumus. Taču tagad mūsu mērķis
ir palīdzēt ģimenēm un bērniem saņemt pēctraumas terapiju,”
turpina Krista. “Paldies par to, ko ziedojāt uzreiz pēc sprādziena.
Tas bija ļoti palīdzoši. Taču, ja vēlaties palīdzēt nākamajā lielajā
izaicinājumā, tad tas ir šis – izskolot 100 bērnus. Gada laikā ekonomiskās krīzes dēļ vidusslānis ir gandrīz izzudis. Viena mācību
gada izmaksas vienam bērnam ir apmēram 900 eiro, kas izglītību
pašeizējā situācijā daudziem padara nepieejamu. Ja vēlies atbalstīt, tad vietnē gofundme.com ievadiet “RCB Beirut Education
Scholarships Fund” un varēsiet atbalstīt šo izglītības iniciatīvu,“
aicina bijusī Rīgas Āgenskalna draudzes locekle Krista.
Vēlos informēt, ka šogad arī akcija “Zvaigzne austrumos” mainīs
formātu. Sakarā ar Covid-19 izraisītajiem ierobežojumiem, netiks
vāktas kastītes, bet tikai naudas ziedojumi. Ar šiem līdzekļiem tiks
atbalstīti palīdzības projekti bērniem divās vietās – Beirūtā, Libānā
un Kalkutā, Indijā. Turpināsim sekot līdzi šajās vietās notiekošajam.
Vai arī tu atvērsi savu sirdi un iesaistīsies?

Pēteris Eisāns

LBDS Ārmisijas vadītājs
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Baptistu Vēstnesis – 40 DIENAS AR MĒRĶI

P

avasarī valsts ārkārtas situācijas laikā sapratām, ka Dievs
mūs aicina vairāk pievērst uzmanību ģimeņu priesterībai –
kad katrs tēvs un māte savā namā apzinās sevi kā ģimenes garīgo vadītāju, kurš ir atbildīgs par savas ģimenes mācekļošanu.
Tā rezultātā mūsu draudzē izveidojās vairākas mazās grupas,
kurās cilvēki skatījās dievkalpojumu ierakstus, pēc tam pārrunāja svētrunā dzirdēto un katru mēnesi noturēja savās mājās
Vakarēdienu.
Caur šīm ģimeņu grupiņām redzējām Dieva darbu un gribējām
saglabāt šīs grupas arī pēc ārkārtas situācijas beigām. Lūdzām
Dievu par to, ko darīt tālāk. Lūdzām, lai Kungs dod mums Gara
atvērtas acis, lai mēs ieraugām Viņa darbu, kur Viņš strādā! Mēs
vēlamies pievienoties Viņa darbam.
Tad uzzinājām par LBDS organizēto mazo grupu kursu
“40 dienas ar mērķi”. Sapratām, ka tā nav nejaušība, bet, kā
es to saucu – Dievjaušība, Dievs ir labs un rāda mums, saviem
bērniem, soli pa solītim, kas mums darāms.

Guntars Lašauri
Priekules un Paplakas draudzes sludinātājs

M

ūsu jaundibināmajai Sabiles draudzei kurss "40 dienas
ar mērķi" ir fantastiska esošo un topošo kristiešu ticības
stiprināšanas iespēja.
Tā kā mūsu topošajā draudzē pašlaik ir daudz jaunu, nepieredzējušu, par Dievu un draudzi nepārliecinātu cilvēku, šo kursu
izmantosim kā resursu, kas varētu palīdzēt iepazīt Dievu,
iedziļināties Dieva Vārdā, kristietības būtībā. Vēlamies palīdzēt
piedzīvot, kā ticību izdzīvot ikdienā.
Jauniešus, kas vēlējās uzsākt kalpošanu, es paņēmu līdzi uz
mazo grupu apmācību, lai viņi var mācīties un paši vadīt mazās
grupas, tā uzsākot savu kalpošanu un augšanu ticībā.

Artis Kaņeps
Draudzes dibinātājs Sabilē

V

ēl pirms bīskaps Kaspars Šterns zvanīja un aicināja mūs iesaistīties kursā "40 dienas ar mērķi", bijām jau plānojuši, ka
rudens periodā sludināsim par draudzi un draudzes vērtībām.
Tā kā Mateja draudzes vērtības saskan ar tām, kas minētas Rika
Vorena grāmatā “Mērķtiecīga dzīve”, pieņemt lēmumu piedalīties bija ļoti viegli.
Otrkārt, mazās grupas ir viena no Mateja draudzes vērtībām un
šis kurss stiprinās mazo grupu attīstību mūsu draudzē.
Treškārt, Mateja draudzei ir laba vēsturiskā pieredze ar šo
materiālu pirms 15 gadiem. Tā augļi vēl joprojām ir redzami. Šis
materiāls joprojām ir gana mūsdienīgs un aktuāls, tādēļ mēs
piedalāmies.

Matīss Babrovskis
Rīgas Mateja draudzes sludinātājs

K

ursā “40 dienas ar mērķi” piedalāmies tāpēc, ka tā ir iespēja
visai draudzei kopā iziet cauri vienam materiālam. Šis kurss
mūsu draudzē būs kā alternatīva “Alfas kursam”, lai iesaistītu
tos cilvēkus, kas draudzi apmeklē, bet nav draudzes locekļi.
Tas būs arī kā loģisks turpinājums septembrī iesāktajiem Ogres
DOMS dievkalpojumiem, kuros runājam par tēmu “Dzīves
jēga”, piedāvājot tiem arī grupu kontekstu

Dainis Pandars
Ogres Trīsvienības draudzes mācītājs
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Bībeles lasīšanas plāns
Lasot norādītās Rakstu vietas, 40 dienu laikā gūsi pārskatu
par Dieva mērķtiecīgo plānu un darbu, kas iesākas ar
pasaules radīšanu, kura piepildījums būs jaunas debesis un
jauna zeme un kurā ir vieta katram no mums.
o 1. diena 1. Mozus 1-2 Radīšana
o 2. diena 1. Mozus 3 Grēka sākums
o 3. diena 1. Mozus 15; 17:15-27 Derība ar Ābrahamu
o 4. diena 1. Mozus 21:1-7; 22 Ābrahama ticība
o 5. diena 2. Mozus 3-4 Dievs aicina Mozu
o 6. diena 2. Mozus 20 Desmit baušļi
o 7. diena Jozuas 1 Apsolītā zeme
o 8. diena 1. Samuēla 16-17 Dāvids un Goliāts
o 9. diena 1. Ķēniņu 3; 8:1-9:9 Sālamana gudrība un templis
o 10. diena 1. Ķēniņu 18 Pravietis Elija un Baala pravieši
o 11. diena 2.Ķēniņu 25 Uzbrukums Jeruzālemei
o 12. diena Daniēla 2-3 Daniēls Babilonijā
o 13. diena Ezras 3 Tempļa atjaunošana
o 14. diena Jesajas 9; 53; 61 Pravietojums par Mesiju
o 15. diena Lūkas ev. 1-2 Jēzus piedzimšana
o 16. diena Jāņa ev 1:1-18 Kas ir Jēzus?
o 17. diena Lūkas ev. 4:14-44 Jēzus uzsāk kalpošanu
o 18. diena Mateja ev. 5-6 Jēzus mācības kodols
o 19. diena Jāņa ev. 3 Dieva mīlestība pasaulei
o 20. diena Jāņa ev. 5 Jēzus brīnumi un vara
o 21. diena Jāņa ev. 11 Jēzus vara pār nāvi
o 22. diena Jāņa ev. 15 Kristieša dzīves definējums
o 23. diena Jāņa ev. 17 Jēzus augstpriesteriskā lūgšana
o 24. diena Mateja 26-27 Jēzus krusta nāve
o 25. diena Jāņa ev. 20 Jēzus augšāmcelšanās
o 26. diena Lūkas ev. 24 Jēzus pacelšana debesīs
o 27. diena Apustuļu darbi 2 Svētā Gara nākšana
o 28. diena Apustuļu darbi 9 Saula atklāsme
o 29. diena Apustuļu darbi 16 Evaņģēlijs izplatās Eiropā
o 30. diena Apustuļu darbi 26 Pāvila aizstāvības runa
o 31. diena Romiešiem 3 Glābšana caur ticību
o 32. diena Romiešiem 7-8 Cīņa ar grēku, dzīve Garā
o 33. diena 1. Korintiešiem 13 Mīlestības ceļš
o 34. diena 1. Korintiešiem 15 Augšāmcelšanās spēks
o 35. diena Galatiešiem 5 Brīvība Kristū
o 36. diena Efeziešiem 6 Dieva bruņas
o 37. diena Filipiešiem 1:18-2:28 Kristus piemērs
o 38. diena Kolosiešiem 3:1-17 Jauna dzīve Kristū
o 39. diena Jēkaba 1 Tīri un neaptraipīti
o 40. diena Atklāsmes 21-22 Jaunas debesis un jauna zeme

Aizlūgšanu kalendārs oktobris
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Starptautiskā senioru
diena
“Izzini manas raizes.”
(Psalmi 139:23)
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Lūgsim par Valmieras
draudzi, mācītāju Lauri
Tartaru un viņa ģimeni;
lūgsim par garīgu atjaunošanos, par jauniem
svētdienskolotājiem, atjaunotu spēku lūgšanām
un svētību kalpošanā –
vīriem, sievietēm, svētdienskolai; pateicība par
notikušajām kristībām.
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Lūgsim par BPI
studentiem – par tiem,
kas uzsākuši studijas
vai tās turpina dažādās
mācību programmās un
grupās.
BPI SĀC apmācība
“Vadīt saskaņā ar Dieva
nodomu”, 1. daļa
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Skolotāju diena.
Pļaujas svētki
Pateiksimies un aizlūgsim
par skolotājiem un jauno
mācību gadu skolās. Lai
Pļaujas svētki ir pateicība
Dievam par ievākto ražu
un dienišķo maizi mūsu
galdā.
Lūgsim Dieva svētību
garīgās izaugsmes kursam
“40 dienas ar mērķi”, kas
šodien uzsākas daudzās
draudzēs.

05

Pateiksimies par Dieva
mīlestību un taisnīgumu,
ko varam baudīt, kalpojot
cilvēkiem Viņa vārdā
(Ebrejiem 6:10).

06

Lūgsim par Ventspils
draudzi, mācītāju Pēteri
Tervitu un viņa ģimeni;
pateicība par kristībām un
draudzes nometni Užavā;
lūgsim par draudzes kori,
kas 18. oktobrī svinēs 150
gadu nepārtrauktas darbības jubileju, par svētīgu
svētdienskolas atsākšanos
un draudzes atjaunošanos, lai nostiprinās patiesas attiecības ar Kristu.

07

Lūgsim par Krievijas Evaņģēliski kristīgo baptistu
savienību ar 1818 draudzēm un 76070 locekļiem.

08

Lūgsim par Beirūtas ostā,
Libānā, postošā sprādzienā
cietušajiem, par bojā gājušo ģimenēm; par vairāk
nekā 300 000 cilvēkiem,
kuri palikuši bez dzīvesvietas; par kristiešu draudzēm
un brīvprātīgajiem, kas
kalpo cietušajiem.

09

Lūgsim par Ventspils krievu draudzi, sludinātāju
Oskaru Ābeltiņu un viņa
ģimeni; pateicība Dievam, ka Covid-19 vīrusa
laikā draudze garīgi augusi; lūgsim, lai jaunieši nāk
pie Dieva un par svētdienskolas kalpošanu.

10

Lūgsim par LBDS
Garīdznieku brālību,
priekšsēdētāju Edgaru
Godiņu un GB kolēģiju.
Garīdznieku brālības
konference “Mērķtiecīga
draudze”

11

“40 dienas ar mērķi” –
pielūgsme – Dievs tevi
radīja Sev par prieku.

Sirsnīgi sveicam Jelgavas
krievu draudzes mācītāju
Viktoru Abramovu 65
gadu jubilejā!

12

Lūgsim ticību, pacietību
un izturību kalpošanā,
lūkojoties uz Jēzu, ticības
iesācēju un piepildītāju
(Ebrejiem 12:1-2).

13

Lūgsim par Viesītes
draudzi, mācītāju Juri
Grigu un viņa ģimeni;
lai Dievs iepriecina
un atjauno draudzes
kalpotājus; pateicība, ka
caur projektu „Skolas
soma” ir iepriecināti
daudzi bērni un ar
Evaņģēliju aizsniegtas
viņu ģimenes pilsētā un
apkārtnē; par projekta
„Sinepju grauds”
svētīgu lietošanu un
par tiem, kas mēro tālu
ceļu, lai aktīvi kalpotu
draudzē; pateicība, ka
caur grūtībām vairojas
paļaušanās uz Dievu.
Lūgsim par Francijas
Evaņģelisko baptistu
draudžu federāciju ar
115 draudzēm un 6385
locekļiem.

14

17

Lūgsim par Rīgas reģiona
garīdzniekiem un Garīdznieku brālības Rīgas reģiona vadītāju Edgaru Maži.

18

“40 dienas ar mērķi” –
sadraudzība – tu esi
radīts Dieva ģimenei.

19

Lūgsim gudrību, kas nāk
no Dieva un izpaužas
mūsu rīcībā un raksturā
(Jēkaba 3:13-17).

20

Lūgsim par Ziedkalnes
draudzi, sludinātāju Eināru Vanagu un viņa ģimeni; pateicība, ka Covid-19
vīrusa laikā draudze
nostiprinājusies ticībā;
lūgsim, lai cilvēki nāktu
pie Kristus, sakņotos Viņā
un patiesi izdzīvotu Evaņģēliju, lietojot savas garīgās dāvanas; lai kalpot ir
privilēģija, ne nasta.

21

15

Lūgsim par Sieviešu
kalpošanas apvienības
organizēto apmācību
norisi, par apsardzību
un fizisku drošību
dalībniecēm.
15.-18. oktobrī
māceklības programmas
“Sieviete sievietei”
apmācības

16

Lūgsim par topošo Dzīvā
Dieva draudzi Liepājā,
sludinātāju Kārli Baštiku
un viņa ģimeni; lūgsim
par komandas vienotību
patiesā dedzībā uz Kristu,
lai aizsniegtu cilvēkus
ar Evaņģēliju; lai Dievs
pieved īstos cilvēkus
īstajā laikā; par piemērotu
vietu, kur pulcēties.

Lūgsim par Izraēlas
baptistu draudžu
asociāciju ar 19 draudzēm
un 800 locekļiem.

22

Lūgsim par 11
evaņģēliskām draudzēm
palestīniešu teritorijās.

23

Lūgsim par sievietēm,
kas šajā nedēļas nogalē
piedalās apmācībās,
par jaunu pieredzi un
iespējām to pielietot
draudzēs un plašākā
kalpošanā.
23.-25. oktobrī
māceklības programmas
“Sieviete sievietei”
apmācības

24

Lūgsim par Ziemeļkurzemes reģiona garīdzniekiem
un Garīdznieku brālības
Ziemeļkurzemes reģiona
vadītāju Raivi Deksni.

25

“40 dienas ar mērķi” –
pieaugšana – tu esi
radīts, lai kļūtu līdzīgs
Kristum.

26

Pateiksimies par draudzi,
par vadītājiem un
aizlūdzējiem, kas lūdz par
mums pārbaudījumos un
slimībās, un par Dieva
apsolījumu lūgšanas
uzklausīt (Jēkaba 5:14-16).

27

Lūgsim par Mālpils
draudzi; par draudzes
locekļu kalpošanu
senioriem, par draudzes
darba atjaunošanos.

28

Lūgsim par Ungārijas
Baptistu savienību ar
368 draudzēm un 11854
locekļiem.

29

Lūgsim par Tilžas
draudzi, tās atjaunošanos
un svētīgu kalpošanu
novada ļaudīm ar
Evaņģēliju.

30

Lūgsim par
Dienvidkurzemes
reģiona garīdzniekiem
un Garīdznieku brālības
Dienvidkurzemes reģiona
vadītāju Egilu Ķeiri.

31

Reformācijas (Ticības
atjaunošanas svētki)
Atzīmējot reformācijas
503. gadadienu,
pateiksimies Dievam
par Reformācijas
celmlaužiem, īpaši
Mārtiņu Luteru un
viņa drosmi aktualizēt
Bībeles autoritāti Baznīcā
un katram cilvēkam
personīgi, uzsverot
mācību par glābšanu
ticībā uz Dieva žēlastību.

Bībeles lasījums
28.09.-04.10.

Bībeles lasījums
05.10-11.10.

Bībeles lasījums
12.10.-18.10.

Bībeles lasījums
19.10.-25.10.

Bībeles lasījums
26.10.-01.11.

4. Mozus 29-32
Ebrejiem 5-7

4. Mozus 33-36
Ebrejiem 6-10

5. Mozus 1-3
Ebrejiem 11-13

5. Mozus 4-6
Jēkaba 1-3

5. Mozus 7-9
Jēkaba 4-5
17

Aizlūgšanu kalendārs novembris
01

Bāreņu svētdiena
“Vadi mani pa mūžīgo
ceļu.” (Psalmi 139:24)
“40 dienas ar mērķi” –
kalpošana – tu esi radīts,
lai kalpotu Dievam.

02

Pateiksimies un slavēsim
Dievu par dzīvu cerību
un ticību, kas mums
dota caur Jēzus Kristus
augšāmcelšanos
(1. Pētera 1:3-7).

03

Lūgsim par Rīgas
Internacionālo draudzi
“Grace”, tās vadītāju,
misionāru Malkomu Firtu,
sludinātāju Jervandu
Grbačjanu un viņu
ģimenēm; pateicība,
ka ierobežojumu laikā
caur Zoom platformu
bija iespēja aizsniegt
draudzes locekļus visā
pasaulē – Indijā, Kīnā,
Filipīnās uc., lūgsim,
lai draudze atrastu
piemērotas telpas Rīgas
centrā.

04

Lūgsim par Skotijas
Baptistu savienību ar
168 draudzēm un 11200
locekļiem.

05

Lūgsim par Krāslavas
draudzi, mācītāju
Vjačeslavu Istratiju
un viņa ģimeni, par
viņu mājas siltināšanu;
pateicība par cilvēkiem,
kas pulcējas vairākas
reizes nedēļā dievnamā;
lūgsim, lai draudzē būtu
jauniešu vadītājs, diakons
un svētdienskolas
darbinieks; par sieviešu
kalpošanu, lai nekristīgās
sievietes atrastu glābšanu
Kristū.

18

06

Lūgsim par misijas staciju
Ropažos, tās vadītāju Ilvaru Ieviņu un viņa ģimeni; par kalpošanu jauniešu nometņu organizēšanā
Ropažos un Norkalnos.

07

Lūgsim par Zemgales
reģiona garīdzniekiem
un Garīdznieku brālības
Zemgales reģiona
vadītāju Raimondu Locu.

08

Starptautiskā Lūgšanu
diena par vajāto Baznīcu
Pateiksimies Dievam, ka
Baznīca ir pastāvējusi vajāšanās un grūtībās cauri
gadsimtiem; lūgsim par
kristiešiem visā pasaulē,
kas joprojām savas ticības
dēļ piedzīvo vajāšanas.
“40 dienas ar mērķi” –
evaņģelizācija – tu
esi radīts noteiktam
uzdevumam.

09

Kalposim cits citam ar
to dāvanu, ko no Dieva
esam saņēmuši (1. Pētera
4:8-11).

10

Lūgsim par Ainažu
draudzi, sludinātāju Juri
Vasuli un viņa ģimeni;
gudrību, kā aizsniegt
cilvēkus ar Evaņģēliju;
par jauniešiem, kas dodas
mācīties uz citām vietām,
par draudzes skaitlisko
un garīgo pieaugumu;
lai Dievs dod gudrību, kā
sakārtot draudzes nama
jumta problēmu.

11

Lāčplēša diena
Pieminēsim 1919. gada
11. novembra Latvijas
brīvības cīņu dalībniekus,
viņu drosmi un
upurus; lūgsim par
Latvijas armiju, par
apsardzību karavīriem un
virsniekiem, par kapelānu
kalpošanu.

Lūgsim par Potugāles
Baptistu savienību ar
72 draudzēm un 4800
locekļiem.

12

13

Lūgsim par Aizputes draudzi, mācītāju Jāni Balodi
un viņa ģimeni; pateicība,
ka vīrusa laikā aktivizējās
video kalpošana, pateicība
par visiem, kas atbalsta
draudzi; lūgsim par kori,
svētdienskolas un pusaudžu kalpošanu, lai kursa
“40 dienas ar mērķi” laikā
cilvēki iepazītu Dievu.

14

Lūgsim par Vidusdaugavas reģiona garīdzniekiem
un Garīdznieku brālības
Vidusdaugavas reģiona
vadītāju Māri Vītolu.

15

“40 dienas ar mērķi” noslēdzošā svētdiena. Pateiksimies par iespēju piedalīties
kursā un par atziņām, ko
dalībnieki guvuši..

16

Pateiksimies, ka Dievs
mums ir devis visu dzīvībai un dievbijībai vajadzīgo, lai varam pieaugt
dievišķā mīlestībā un
Kunga Jēzus Kristus atziņā (2. Pētera 1:3-8).

17

Lūgsim par Aizvīķu
draudzi un sludinātāju
Arti Peterlevicu, viņa
kalpošanu draudzē un kā
kapelānam slimnīcā, par
draudzes garīgo un skaitlisko izaugsmi.

18

Latvijas Republikas
Proklamēšanas diena
Pateiksimies, ka varam
dzīvot brīvā, neatkarīgā
valstī. Lūgsim par Valsts
prezidentu, Saeimu un
valdību, lai viņu lēmumi ir
atbildīgi Dieva un tautas
priekšā.

19

Lūgsim par Nīderlandes
Baptistu savienību ar
77 draudzēm un 10606
locekļiem.

20

Lūgsim par Alūksnes
draudzi un vadītājiem;
par BPI studenta
Dzintara Strodāna praksi
draudzē un viņa ģimeni;
par svētdienskolas
darbu un lai Dievs izredz
jauniešu vadītāju.

21

Lūgsim par Vidzemes
reģiona garīdzniekiem
un Garīdznieku brālības
Vidzemes reģiona
vadītāju Mārtiņu Rijnieku.

22

Mirušo piemiņas
(Mūžības) svētdiena
Pateiksimies par dzīves
laiku, mērķi un Dieva
vadību; par iepriekšējo
paaudžu atstāto
ticības mantojumu, par
augšāmcelšanās cerību
mūžīgai dzīvei Jēzus
Kristus nopelnā.
Sirsnīgi sveicam Rīgas
Vīlandes draudzes
mācītāju Ģirtu Ašnevicu
60 gadu jubilejā!

23

Pateiksimies, ka Dievs ir
gaisma un arī mēs varam
staigāt gaismā, esot
sadraudzībā ar Viņu, brīvi
no grēka (1. Jāņa 1:5-9).

24

Lūgsim par Auces
draudzi un sludinātāju
Leonīdu Barsuku un viņa
ģimeni; par draudzes
darbiniekiem; par svētīgu
draudzes atjaunošanos.
Lūgsim par Polijas
Baptistu savienību ar
86 draudzēm un 5000
locekļiem.

26

Lūgsim par Liepājas
draudzi “Evaņģēlija
Gaisma”, mācītāju Sergeju
Garkušu un viņa ģimeni;
pateicība par kristībām
4 jauniem brāļiem, un 3
meitenēm, kas gatavojas
kristībām; lūgsim par
svētdienskolu, jauniešu
kalpošanu un nometni;
par vīru kalpošanas “Tēva
klubs” izveidošanu; par 4
brāļiem un mācītāju, kas
uzsākuši mācības Latvijas
Bībeles Centrā.

27

Lūgsim par Sabiles misijas
staciju, tās vadītāju Arti
Kaņepu un viņa ģimeni;
pateicība par pirmajām
kristībām jaundibināmajā
draudzē.

28

Lūgsim par LBDS bīskapu
Kasparu Šternu un LBDS
Padomi.
BPI SĀC apmācība
“Vadīt saskaņā ar Dieva
nodomu”, 2. daļa

29

Pirmā Adventa
svētdiena
“Viņš bija patiesā Gaisma,
kas nāca pasaulē un spīd
visiem cilvēkiem.”
(Jāņa ev. 1:9)

30

Pateiksimies par Dieva
mīlestību uz mums,
sūtot savu Dēlu, lai mēs
dzīvotu caur Viņu un
savstarpējā mīlestībā
(1. Jāņa 4:9-11).

25

Bībeles lasījums
02.11.-08.11.

Bībeles lasījums
09.11.-15.11.

Bībeles lasījums
16.11.-22.11.

Bībeles lasījums
23.11.-29.11.

Bībeles lasījums
30.11.-06.12.

5. Mozus 10-12
1. Pētera 1-3

5. Mozus 13-15
1. Pētera 4-5

5. Mozus 16-19
2. Pētera

5. Mozus 20-22
1. Jāņa 1-3

5. Mozus 23-25
1. Jāņa 4-5



Ziņas īsumā

LATVIJAS KRISTĪGĀ

8. NOVEMBRIS, 2020
Atbalsta Latvijas lielako konfesiju vaditaji

Mateja draudzes Draudzes dienā nometņu centrā “Ērgļa spārni” 2. augustā tika kristīti 10 cilvēki, no kuriem
8 pievienojās Mateja draudzei.

•

Siguldas draudze kristību svētkus 2 cilvēkiem svinēja
9. augustā Ieriķos.

•

Sabilē 23. augustā Abavas upē notika pirmās kristības
jaundibināmajā draudzē, tika kristīts 1 cilvēks.

•

Draudzes “Mājvieta” 23. augusta izbraukumā Olainē
savu nodošanos Kristum apliecināja 2 cilvēki.

•

Madonas draudze 30. augustā nometņu centrā “Ērgļa
spārni” svinēja kristības 9 cilvēkiem.

•

Liepājas Karostas jaundibināmajā draudzē augustā
kristības notika 2 cilvēkiem.

•

Ventspils draudzes nometnē nometņu centrā “Ganības”
13. septembrī tika kristīti 2 cilvēki.

•

Jelgavas draudzē kristības notika 6. septembrī, kristīts
tika 1 cilvēks.

•

25. oktobrī 12:00 dievkalpojuma tiešraide LTV1 no
Ogres Trīsvienības draudzes.

•

22. novembrī 12:00 dievkalpojuma tiešraide LTV1 no
Rīgas Mateja draudzes.

•

Rīgas draudzē “Mājvieta” 1. novembrī plānots draudzes
98. dzimšanas dienas dievkalpojums. Viesosies mācītājs
Edgars Mažis un dziesminieks Oča jeb Atis Rijnieks
(Līgatnes draudze).

•

Mateja draudzes vīru vakari notiks 15. oktobrī – viesis
Ivars Kalviņš, 12. novembrī – viesis Kaspars Zemītis.

•

Muzikālās kalpošanas apvienība, atzīmējot Latvijas
baptistu kordziedāšanas kustības 150. dzimšanas dienu,
organizē koncertus, kas notiks:
10. oktobrī Liepājā, Pāvila baznīcā, 17:00
24. oktobrī Rīgā, Mateja baznīcā, 17:00
14. novembrī Ventspilī, Ventspils baznīcā, 17:00
Koncertos muzicēs baptistu draudžu apvienotais koris
un kamerorķestris. Ieeja par ziedojumiem.

•

18. novembrī 18:00 Mateja draudzē notiks Rīgas baptistu draudžu apvienotais Latvijas 102. jubilejas dievkalpojums.

•

Pielūgsmes vadītāji, mūziķi un tehniskās kalpošanas (skaņa,
video un mediju tiešraides) dalībnieki aicināti 31. oktobrī uz
retrīta dienu Mateja draudzē “Pielūgsmes kods”.
Programmā:
- Aizvadītais pusgads: izaicinājumi, pieredze un ieguvumi.
- Izlaušanās no draudzes nama: mediju lietas.
- Kalpošanas potenciāls: status quo, izaugsme un nākotne.
- Draudze, mūzika un sabiedrība.
- Pielūgsmes laiks.
Lektoru vidū mācītājs Ainars Baštiks, tehnoloģiju eksperts
Ansis Imaks, misionārs mūziķis Samuel Musabyimana.
Pieteikšanās anketa – ej.uz/retrits 2020

LIANSE BĀREŅIEM

“Ar manti neasv
viegli, be �
���������
augt
�������

WWW.PALIDZIBARENIEM.LV

•

Informāciju par oktobrī un novembrī notikušajām kristībām un
decembrī un janvārī gaidāmajiem notikumiem draudzēs aicinām iesūtīt
līdz 20. novembrim.

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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GLS vadītāju konference

#TevIrIetekme
6. - 7. novembris
interneta tiešraidē

Kregs
Grešels

Beta
Komstoka

Markuss
Bekingems

Rorijs
Veidens

Vanesa
van Edvardsa

draudzes LifeChurch
dibinātājs, mācītājs,
TOP 25 vadītājs ASV

GE viceprezidente,
viena no 100
ietekmīgākajām
sievietēm

Talent Expert
dibinātājs, vadītājs,
pētnieks, autors

Brand Builders
Group līdzdibinātājs,
Hall of Fame runātājs,
autors

pārdotāko grāmatu
autore, Science of
People vadošā
uzvedības pētniece

T. D.
Džeikss

Eimija
Edmondsone

Dr. Tomass
Čamorro Premuziks

Maikls
Tods

Kakā

mācītājs, uzņēmējs,
pārdotāko grāmatu
autors

Hārvarda Biznesa
skolas vadības
zinātņu profesore

psihologs, talantu
pārvaldības pētnieks,
autors, uzņēmējs

inovatīvs mācītājs,
autors, sociālo mediju
inﬂuenceris

www.glslatvija.lv

GLS Latvija

FIFA gada labākais
spēlētājs, Times 100
ietekmīgāko personu
sarakstā

