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Glābējs

Liela diena ik dienas

Intervija ar Karīnu un Māri Liepiņiem

Sieviete. Dzīve. Jēzus.
Sieviešu konference

Lūgšana par tiem, kas lauvu bedrē
Aizlūgšanas par vajātajiem kristiešiem

Baptistu Vēstnesis – PĀRDOMAS

Mans Glābējs
Psalmi mums šķiet kā skaisti Israēla tautas liturģiskie dziedāju
mi. Taču aiz katra no tiem stāv reāla dzīve: ciešanas un prieks,
uzvaras un sakāves, izdošanās un vilšanās. Caur psalmiem mēs
varam atklāt paši sevi, saskatīt savu pieredzi ar Dievu un cilvē
kiem. Psalmu poētiskā valoda ļauj mums tos attiecināt uz savu
dzīves situāciju, kaut arī zinām, ka tas ir noticis citā laikā, vietā un
ar citiem cilvēkiem.

spēcīgs.” (2. Korintiešiem 12:10) Kaut mēs kļūtu mazāki Dieva
priekšā un ļautu darboties Viņa spēkam! “Mans spēks nespēkā
varens parādās.” (2. Korintiešiem 12:9) Katru reizi, kad es apzinos
savu vājumu, Dievs var būt mans spēks.

“Tas Kungs ir mans stiprums un mana slavas dziesma, Viņš ir
mans Glābējs.” (Psalmi 118:14) Kad izlasām visu šo psalmu, mēs
ieraugām cilvēku, kas ir cīnījies un uzvarējis. Cīņa būtu varējusi
beigties arī ar sakāvi. Tad šis psalms izskatītos pavisam citādāk.
Bet tagad psalmists ir prieka pilns. Taču viņš šo uzvaru saprot
nevis kā savu sasniegumu, bet kā Dieva dāvanu. Viņš runā nevis
par savu, bet Dieva uzvaru: “Dievs ir mans stiprums, Viņš ir mans
Glābējs.” Viņš šajā cīņā Dievu ir piedzīvojis kā “spēku” un “glābē
ju”, un viņš nevar klusēt.

Par glābēju runā tad, kad cilvēks ir nopietnās briesmās. Psalmists
neko tuvāk nepaskaidro, bet tie ir bijuši nopietni apdraudējumi,
jo viņš runā par dzīvošanu miršanas vietā. Tas mums atgādina
Lieldienu notikumu. Lielajā Piektdienā cilvēciski šķita, ka Jēzus
piedzīvo lielu sakāvi. Bet Lieldienu rītā Viņš ar šī psalma vārdiem
varēja teikt: “Tā Kunga labā roka dara varenus darbus.” Tas bija
Dievs, kas Jēzu uzmodināja no mirušajiem un šķietamo sakāvi
pārvērta uzvarā. Nāve un grēks tika uzvarēts. Lieldienās runa ir
par miršanu un dzīvošanu, un par Glābēju, kas mums dod dzīvību
un uzvaru. Mēs no savas personīgās pieredzes varētu pastāstīt, ko
nozīmē “nevis mirt, bet dzīvot”, ko nozīmē augšāmcelties līdz ar
Jēzu Kristu.

Stiprums
Psalmists nesaka, ka Dievs viņam ir devis cīņai spēku. Nē, Dievs ir
bijis viņa stiprums. Šie vārdi izsaka vispirms jau to, ka cilvēks bez
Dieva ir bezspēcīgs. Psalmists saprot, ka uzvara ir vienīgi Dieva
nopelns, ka pats viņš cīņu būtu zaudējis. Un, ja Dievs ir cilvēka
stiprums, tad viņam pašam nemaz nav jābūt stipram. Arī Pāvils ir
sajutis šo kristīgo paradoksu: “Jo, kad esmu nespēcīgs, tad esmu

Glābējs

Šo psalmu Jēzus attiecina pats uz sevi, kad Viņš saka: “Akmens,
ko namdari nometuši pie malas, ir kļuvis par stūra akmeni.” (Ma
teja 21:42) Lieldienas ir padarījušas Jēzu par stūra akmeni. Par to
domājot, vispirms prātā nāk stabilitāte. Stūra akmens nodrošina
būves stabilitāti. Bet sākotnēji tam bija vēl viena funkcija: pēc tā
orientēja sienas mūrus, lai ēkas stūri nepazaudētu taisno leņķi.
Vai mēs par Kristu varam teikt, ka Viņš ir mūsu Glābējs, stūra
akmens, kas nodrošina mūsu dzīves ēkas stabilitāti, un pēc kā
orientējam tās būvi?

Slavas dziesma
Kāda ir mana atbilde Dievam par to, ka Viņš ir mans stiprums
un Glābējs? Vai nav tā, ka tad, kad krīze ir pāri, ar pateicību mēs
esam skopi. Mēs izturamies tā, it kā tas būtu pašsaprotami, ka
viss ir labi izdevies. Psalmists slavē Dievu. “Mana slavas dziesma”
– tas nozīmē, ka pats Dievs ir viņa slavas iemesls un arī saturs.
Tie ir ne jau tikai ar lūpām izteikti vārdi, šī slava nāk no sirds
dziļumiem, tā ir pielūgsme. Kāda skaņa šodienas pasaulē ir manai
dziesmai? Vai tā ir slavas dziesma Glābējam?
Ticība ir kaut kas dziļi personīgs starp cilvēku un Dievu. Protams,
Viņš ir lielais un varenais Dievs, debess un zemes Radītājs, visuma
Valdnieks, bet Viņš grib katram būt pavisam tuvu klāt dziļi per
sonīgi. Mēs varam Viņu atzīt kā lielo Dievu, bet varam arī iet soli
tālāk un piedzīvot Viņu kā personīgo Dievu. Tad mēs varētu kopā
ar psalmistu teikt: “Mans Glābējs.” Lieldienas mūs uz to aicina.

Dr. Theol. Ilmārs Hiršs
mācītājs
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Baptistu Vēstnesis – notikumi

Notikumi

Četras nedēļas pirms Lieldienām Mateja
draudzes ģimenes tika aicinātas uzsākt
dalību projektā „Lieldienu noslēpums”.
Katra ģimene saņēma kasti ar dažādiem
vienkāršiem rokdarbu materiāliem, un rei
zi nedēļā internetā tika publicēts video ar
pamācību, kā darbiņu veikt. Ģimenes tika
aicinātas pavadīt laiku kopīgā lūgšanā
un Bībeles lasīšanā. Šī projekta mērķis
bija parādīt ģimenēm uzmanību, sajust
piederību draudzei, dot iespēju vērtīgi
pavadīt laiku kopā un piedzīvot Lieldienas
kā skaistus, personīgi nozīmīgus Kristus
augšāmcelšanās svētkus! „Lieldienu
noslēpuma” atklāšanā piedalījās ne tikai
ģimenes no draudzes, bet arī citi intere
senti.

Liepājas Pāvila draudzē 20. martā notika
vīru dievkalpojums ar nosaukumu:
„Praktiskā ticība – jeb, kā izdzīvot ticību
ikdienā”. Vīri saņēma garīgu stiprinājumu,
iedrošinājumus un praktiskus rīkus, kā
izdzīvot ticību savā ikdienā ģimenē,
darbā, ar draugiem un kā atspoguļot savu
ticību un nest Kristus gaismu apkārtējiem
sabiedrībā.
Īpašs paldies viesiem: Jānim Veldrem,
Normundam Lāmam un Viljamam Šulcam!
Dievkalpojuma veidotāji ir iedrošināti
un redz pārmaiņas vīros. Tas dod spēku
un apņemšanos domāt par līdzīgiem
pasākumiem Liepājā un tās apkārtnē arī
turpmāk.

Liepājas Centra draudze sākusi līdzekļu
vākšanu jaunu draudzes telpu iegādei.
Pagājušajā gada rudenī draudze nosvinēja
3. dzimšanas dienu. Šo gadu laikā draudze
ir vairākkārt skaitliski pieaugusi, tā īpaši
spējusi uzrunāt jauniešus un jaunas
ģimenes. Pašlaik īrētās draudzes telpas,
īpaši ņemot vērā distancēšanās notei
kumus, ir kļuvušas par mazām. Liepājas
Centra draudzes sludinātājs Toms Ber
maks saka: “Mēs ticam lielam Dievam,
un tāpēc ļaujam sev sapņot lielus sapņus.
Sapnis ir pašiem sava ēka. Esam nolēmuši
spert soli ticībā!” Draudze jau ilgāku laiku
bijusi lūgšanās par plašākām telpām, tagad
uzsākta finanšu piesaiste īpašuma iegādei
Liepājā. (Attēlā – draudze lūgšanās pie
ēkas, kuru plānots iegādāties.)

No šī gada februāra pēc vairāku gadu pārtraukuma darbību
atsākusi LBDS Jaunatnes apvienība. To vadīt uzņēmies Priekules draudzes jauniešu vadītājs Andrejs Goloborodko.
Andrejs ir BPI absolvents, pieredzi darbā ar jauniešiem viņš ir
uzkrājis, piecus gadus strādājot kristīgajā organizācijā “Jaunie
šu Virzība”, kā arī savulaik vadot jauniešu kalpošanu Grobiņas
draudzē. “Jaunieši ir degsmes pilni. Ja mēs ieguldām viņos un
dodam viņiem iespējas, tad potenciāls ir liels,” pārliecināts ir
Andrejs. Viņš kā galvenos Jaunatnes apvienības darba virzie
nus redz esošo jauniešu kalpošanu vadītāju atbalstīšanu un ri
sinājumu meklēšanu, iedrošinājuma sniegšanu tām draudzēm,
kurās darbs ar jauniešiem nenotiek. Andrejs saskata nepiecie
šamību veidot kopības sajūtu draudžu jauniešu vidū un rast
platformu, kurā jaunieši var diskutēt un kur var veidoties viņu
pasaules redzējums.
Plašāk par iespējamiem darbības virzieniem un izaicinājumiem
Jaunatnes apvienības darbā varat uzzināt, noklausoties LBDS
bīskapa Kaspara Šterna sarunu ar Andreju Goloborodko, kas
atrodama LBDS Youtube kanālā.
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Liela diena ik
dienas
Karīna un Māris Liepiņi ir ādažnieki. Viņu ģimenē aug četri bērni – Estere
(11), Noa (9), Rebeka Anna (7) un Ārons (4). Pielāgojoties tēta Māra
darba režīmam, ģimene pāris ziemas mēnešus padzīvoja Somijā un pirms
Lieldienām atgriezās Latvijā, kur drīzumā satiksies ar savu piekto bērniņu.
“Mēs uz dzīvi skatāmies reāli, bez ilūzijām,” saka Māris. “Un mūsu ikdiena ir
izaicinājumu pilna, kā jau daudziem,” piebilst Karīna, “un tomēr katra diena
var būt un kļūt liela!”

Kad un kā Lieldienas jums pašiem kļuva
par lielu dienu?
Karīna: Man Lieldienas kļuva par lielu
dienu, kad es kļuvu par kristieti. Es bērnībā
nezināju, ka Lieldienas ir par Kristus aug
šāmcelšanos. Manas Lieldienas bija olas,
šūpoles, labi pavadīts laiks ar ģimeni. Kad
pirms trīspadsmit gadiem kļuvu par kristie
ti, sāku patiešām svinēt Lieldienas.

Tas ir Vārds,
lūgšanas, pateicības,
piedošana, kas katru
dienu veido kā lielu
dienu.
Māris: Mana ģimene īpaši nesekoja bib
liskai mācībai, bet divas reizes gadā bijām
baznīcā. Tā kā Lieldienu stāstu es zināju.
Skatījāmies arī visas Jēzus filmas, kuras
rādīja Latvijas Televīzijā. Bet, kad mēs
jau kā kristieši izveidojām savu ģimeni,
izlēmām, ka savā jaunajā dzīvē no kādām
lietām atteiksimies. Piemēram, nekrā
sosim Lieldienās olas, nebūs Lieldienu
zaķa un pēršanās ar pūpoliem. Mēs pie
Dieva atgriezāmies jau pieaugušā vecumā.
Dieva Vēsti satvērām ļoti strauji, tādēļ ļoti
radikāli nodalījām jauno dzīvi no vecās
dzīves un neņēmām savā ikdienā līdzi to,
ko bijām darījuši agrāk.
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K: Jā, mēs vēlējamies, lai šo svētku
fokusā ir Kristus augšāmcelšanās. To
cenšamies darīt arī kopā ar bērniem –
veidojam Augšāmcelšanās dārzu, izseko
jam Lieldienu ceļam kopā ar Godly play
materiālu.
M: Bērnus cenšamies virzīt uz sapratni,
ka Lieldienas, iespējams, ir nozīmīgākas
nekā Ziemassvētki, kas ārēji ir daudz
krāšņāki svētki. Jo Lieldienu vēsts ir
daudz lielāka! Tā ir augšāmcelšanās
vēsts, tas ir evaņģēlijs! Lieldienu vēsts
piešķir nozīmi Ziemassvētku stāstam.
Lieldienas ir patiesi lieli svētki, bet
kas vajadzīgs jūsu ikdienai, lai tā kļūtu
liela?
K: Miers. Ja dienai iziet cauri ar mieru,
savaldību un mīlestību, tad tā ir liela die
na. Man kā mammai tas ir ļoti svarīgi.
M: Mums kā ģimenei tas nozīmē, ka
Dieva vārds ir centrā. Tas ir Vārds, lūg
šanas, pateicības, piedošana, kas katru
dienu veido kā lielu dienu. Mēģinājums
izdzīvot evaņģēliju ikdienā.
Daudzas problēmas rodas, kad paši
vēlamies būt lieli. “Viņam vajag augt,
bet man iet mazumā,” tā Jānis Kristītājs
saka, norādot uz Jēzu. Kā Jēzus kļūst
liels jūsu dzīvēs, jūsu ģimenes dzīvē?
K: Pateicoties Covid laikam, noticis arī
kas pozitīvs – mēs kā ģimene daudz vairāk
laika pavadām kopā. Vakari ir brīvāki, nav
aizņemti ar dažādām nodarbēm. Katru

vakaru cenšamies ar bērniem lasīt Bībeles
stāstus, un mums raisās ļoti, ļoti labas
sarunas. Katra stāsta beigās ir jautājumi.
Ar lielākajiem bērniem jau varam diskutēt,
viņi paši arī uzdod jautājumus, mazākie
klausās. Tas ir ļoti palīdzējis mums augt
kā ģimenei, palīdzējis bērniem mācīties
izprast Dieva Vārdu, iemīlēt to. Prieks, ka
mūsu lielākie bērni jau arī paši lasa Bībeli,
ka viņiem patīk to darīt, arī jaunākā meita
vēlas, lai viņai būtu pašai sava Bībele.
Vakar runājām par Jēzus atnākšanu, ka tad
vienu atstās, otru paņems, viens paliks uz
lauka, otru paņems prom. Tad gan mazais
puika sāka raudāt un teica, ka viņš negri
bot, ka viņu paņem prom.

Mēs sanākam kopā
tik dažādi, bet mūs
visus vieno Kristus,
un ar to arī pietiek.
M: Vakaros pārrunājot kādu līdzību vai
notikumu Bībelē un nākamajā dienā
saskaroties ar kādiem izaicinājumiem,
mums ir laba iespēja atsaukties uz ie
priekš dzirdēto vai arī to pārrunāt attiecī
gās dienas vakarā. Par mieru, paļaušanos,
piedošanu, bailēm. Tas viss palīdz Jēzum
kļūt lielākam un mums savukārt kļūt ma
zākiem un atzīt, ka esam atkarīgi no Viņa.

Baptistu Vēstnesis – INTERVIJA

Jūsu rūpes nav tikai par savu ģimeni, abi
esat arī aktīvi iesaistījušies draudzes
ģimenes dzīvē. Kāpēc arī šī ģimene jums
ir tik nozīmīga?

savu ikdienu, neesot kopā ar cilvēkiem?
Nevaru pat uzaicināt kādu uz draudzi, vien
uz Youtube pārraidi, bet izpaliek tas, ka
esam cilvēkiem blakus.

K: Jā, man draudze patiešām ir svarīga. Īpaši
to sapratu, kad kādu brīdi pastāvēja iespēja,
ka mums jāpārceļas uz citu dzīvesvietu.
Manuprāt, katram kristietim nepieciešama
draudze, mazā grupa, kur tu vari būt tāds,
kāds tu esi. Kur var kopā slavēt, mācīties,
aizlūgt, iedrošināt cits citu. Tā ir tāda
aizmugure! Tādēļ draudzes ģimene mums ir
ļoti svarīga. Dievs nav paredzējis, ka kristie
tis augtu viens pats, nošķirts no citiem. Tā
ir paplašinātā ģimene, kurai ir viens kopīgs
pamats. Mēs sanākam kopā tik dažādi, bet
mūs visus vieno Kristus, un ar to arī pietiek.

Šis ir laiks, kurā mēs
kā vecāki varam
ieguldīt savos bērnos.
Tas ir mūsu, vecāku,
pirmais uzdevums,
darīt viņus par
Kristus mācekļiem.

M: Pašlaik, ņemot vērā ierobežojumus, tas
ir ļoti liels izaicinājums. Īpaši attālinātie
dievkalpojumi. Tādēļ jo īpaši novērtēju
draudzes nozīmi. Es ļoti bieži šajā laikā uz
dodu sev jautājumus – kāpēc, kā, kā labāk,
kā citādāk? Tās ir manas cīņas. Man ir grūti
šajā laikā satvert piederību tiem cilvēkiem,
ar kuriem esmu bijis kopā. Esam kopā
kalpojuši, bijuši draudzes kodols, bet tagad
nevaram neko vairāk kā uz ielas attālināti
sasveicināties. Un tas liek jautāt – cik ilgi
tā, kā tas attīstīsies? Kā misionāli izdzīvot

K: Arī mūsu, Ādažu “Misijas” draudzes
telpas ir pārtapušas par studiju. Nebija citu
variantu. Šajā laikā patiešām saprotu, cik
izslāpusi esmu pēc draudzes, pēc klāt
būtnes. Pēc tā, ka varētu satikties, kāds
varētu uzlikt roku un aizlūgt.
Maijā svinēsim Mātes dienu, neilgi pēc
tam ir arī Ģimenes diena. Kāds būtu jūsu
novēlējums ģimenēm un jo īpaši visām
māmiņām?
M: Šis laiks ir brīnišķīga iespēja apstāties

un izvērtēt, kas mēs esam cits citam,
kāda ir mūsu ģimene, cik daudz laika
veltām tai. Iepriekš varējām dzīvot katrs
savā ritmā, aizņemtībā. Tagad ģimene
ir kopā, nevaram nekur aizbēgt, pazust
izklaidēs un blakusnodarbēs. Tāpēc varam
novērtēt savus tuvākos cilvēkus, tos, kas
mums ir blakus.
K: Agrāk varējām teikt, ka daudz kam nav
laika, esam aizņemti, tagad daudz kas no
tā ir paņemts prom, un mums ir iespēja
kalpot viens otram ģimenē, kopt attiecī
bas, iet dziļumā. Mēs kā ģimene šajā laikā
esam ļoti saliedējušies. Bērni mācās sadzī
vot cits ar citu, pieņemt to, ka viņi var būt
arī draugi, jo šobrīd citas iespējas drau
dzēties nav. Šis ir laiks, kurā mēs kā vecāki
varam ieguldīt savos bērnos. Tas ir mūsu,
vecāku, pirmais uzdevums, darīt viņus par
Kristus mācekļiem, ka viņi redz un izdzīvo
evaņģēliju ikdienā. Vēlos novēlēt ģimenēm
un mammām, ja kāds vēl šīs priekšrocības
nav saskatījis, saskatīt tās un izmantot.
Lai jums visiem katra diena liela ar
Kristu!
Sagatavoja

“Baptistu Vēstnesis”
redkolēģija
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Baptistu Vēstnesis – SIEVIEŠU KALPOŠANAS APVIENĪBA

Sieviete. Dzīve. Jēzus.
LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības gadskārtējai konferencei 20. februārī
tiešsaistē varēja sekot līdzi no jebkuras vietas pasaulē. Vairāki simti sieviešu
šo iespēju izmantoja. Visiem citiem dodam iespēju kaut nedaudz ieskatīties
konferences norisē un domās, aicinājumos, kas tajā izskanēja.

Arī šogad konference notiek Mateja draudzes namā. Tur gan
atrodas tikai organizētāju komanda, sievietes, kas tiešrai
dē uzrunās konferences dalībnieces un tehniskie darbinieki.
Konferences dalībniecēm šoreiz nav jāmēro garāks vai tuvāks
ceļš, lai satiktos, tik jāatver saņemtā saite Youtube platformā.
Satraukums šogad mazliet citādāks - vai izdosies pieslēgties, vai
dzirdēšu un redzēšu, vai būs gana labs internets, ko sastapšu
noslēgumā Zoom istabā?
Pirmās minūtes ir mazliet satraucošas, bet viss ar Dievpalīgu
aiziet gludi, un mūs ar mīļu slavēšanas dziesmu sveicina māsas
Ieva Pozemkovska un Liene Anševica. No skaistām tulpēm
pušķotās skatuves sievietes emocionāli sveic LBDS Sieviešu
kalpošanas apvienības vadītāja Agnese Megne, apraudoties par
dīvaino sajūtu runāt tukšai zālei, vienlaikus apjaušot, ka konfe
renci savās viedierīcēs tiešraidē skatās vairāk nekā 300 sievietes
no visas Latvijas un arī ārvalstīm. Agnese aizlūdz par priekpilnu
konferences dienu, mudina mūs neveidot priekšstatu vienai par
otru, zinot tikai dažas detaļas par attiecīgo cilvēku, augt, mainot
savu attieksmi dažādās jomās, stiprinot, iedrošinot un ceļot
vienai otru. Kopā ar Jēzu mums vienmēr ir apsolījums un cerība
uz vislabāko risinājumu.
Liecības saka 5 sievietes – tie ir pieci stāsti par kristietības prak
tisko pielietojumu ikdienišķās situācijās.

VĒSMA SANDBERGA
ir sociālā darbiniece ģimenes atbalsta centrā “Tilts”, triju
bērnu mamma, adoptētāja, mācītāja sieva.
Vēsma runā par aicinājumu. No kristieša nereti tiek gaidīti re
dzami, lieli augļi, jo “mēs esam radīti labiem darbiem” (Efezie
šiem 2:10). Aicinājums mums visiem viens – pazīt Dievu dziļi un
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patiesi, veidot ar Viņu attiecības ik dienas, lai nekas nevarētu
izšaubīt. Uzdevumi katram savi. Lielāko ietekmi mēs allaž atstā
sim tur, kur esam visvairāk. Ir labi kalpot draudzē, bet ir jābūt
arī kādam aspektam, lai kalpotu ārpus draudzes. Draudze ir kā
Dieva armija, kas sanāk kopā, lai stiprinātu cits citu un tad nestu
Dieva valstību pasaulē. Dievs var dot papildus dāvanas dzīves
laikā, esi elastīga! Uzmanies, lai aicinājums neaizstāj Dievu, lai
tava kalpošana nekļūst par tavu identitāti. Nepieķeries kalpoša
nai, nepieķeries saviem uzdevumiem, pieķeries Dievam, sadzirdi,
kad jāsper nākamais solis. Mācies pateikt nē, lai tiešām pilnvēr
tīgi vari veikt savu uzdevumu. Necīnies par visu, ja tā dari, tā ir
pazīme, ka tu nezini, kas ir tavs uzdevums. Cīnies kā kristietis,
nevis kā pasaule.... Kristieša uzdevums ir parādīt cilvēkiem Kris
tu uz šīs zemes.

GUNITA LANKA
ir četru bērnu mamma, uzņēmēja, strādā kopā ar vīru pašu
radītā uzņēmumā “Valodu vēstniecība”, iemantojusi cilvēku
uzticību ar to, ka māk ironiski paskatīties uz savu dzīvi, kurā
liela loma ir humoram.
Gunita stāsta par pārmaiņām, kas notikušas pēc viena sadzirdē
ta teikuma. Kad noraidīta cilvēka piedāvātā palīdzība, ...Dieva
balss – tā vairs nekad nedari! Ja tu vairākas reizes noraidīsi cilvē
ku atbalstu, kad tev tiešām to vajadzēs, tev to vairs nepiedāvās.
Cilvēkam nav nekas nozīmīgāks kā justies kādam noderīgam.
Darot otram labu, cilvēkā vairojas mīlestības auglis. Piedomā,
kā tu vari otram ļaut būt noderīgam. Mācies saņemt ar pateicī
bu, pateikt “paldies” bez liekiem komentāriem. Nav garantija,
ka vienmēr varēsi būt tikai devēja lomā. Apdomā, kāda esi kā
devēja, kāda kā ņēmēja, mācies “neapkrauties” ar darbiem un
darbiņiem, pateikt nē un parūpēties par sevi. Mēģini parūpēties
pati par sevi tā, kā rūpējies par savu draugu. Vai cilvēkiem ir
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viegli tev piezvanīt, palīdzēt, kaut ko uzdāvināt, kaut ko pateikt?
Kā vari mainīt savu rīcību, attieksmi? Būtiskas lietas Dievs ir pa
teicis šķietami nebūtiskās vietās, un tā ir viena no skaistākajām
lietām sievietes dzīvē ar Dievu.

LIENE SVOKA
šobrīd ar vīru un diviem dēliem dzīvo Saūda Arābijā. Kā skolotāja strādājusi dažādās pasaules vietās, cenšas aptvert visas
pārsteidzošās situācijas, kādās Dievs viņu turpina likt, atklājot jaunus pateicības un paklausības apvāršņus. Liene, video
uzrunu uzsākot, pārsteidz saģērbusies nikābā, tomēr pamazām
atsedz seju un novelk sedzošo apģērbu, un redzam Lienes gaišos matus un skaistās acis.
Bībelē teikts, ka Dievs ir podnieks un mēs esam māls Viņa rokās.
Mēs esam Dieva izredzēti vienkārši māla trauki, kuros varam nest
Viņa godību. Reizēm jūtamies grezni kā skaistas vāzes, kurās var
salikt rozes, bet ir dienas, kad jūtamies kā sagumzīti plastmasas
trauciņi, un ir dienas, kad jūtamies tā, it kā mūsu trauki būtu
pavisam saplīsuši.
Liene dalās ar sāpīgām emocijām pilnu stāstu par savas dzīves
posmu 10 mēnešu garumā, būdama ilgu laiku piespiedu kārtā šķir
ta no vīra, jūtoties pavisam izsīkusi un sāpināta. Liene mierināju
mu rada Bībelē, sadraudzējoties ar Dāvidu un Psalmos rakstīto.
“Mans Dievs dara gaišu manu tumsu.” (18:3) “Tas Kungs palīdz
tiem, kam salauztas sirdis, kam satriekts un noskumis prāts.”
(34:19) “Manas žēlabas un nebaltās dienas Tu esi saskaitījis, manas
asaras savācis savā traukā. Jā, patiesi, vai tās nav atzīmētas Tavā
grāmatā?” (56:9) Cik skaisti ir zināt, ka Dievs savāc mūsu asaras
un saliek tās savā traukā, Viņš mūsu bēdas ir saskaitījis un īstajā
brīdī tās paņems prom, lai saplīsušais trauks atkal tiktu salipi
nāts kopā un sāktos jauns sākums. Lai mums izdodas tīrīt savus
traukus, spodrināt tos, ja vajag, saslaucīt lauskas un atdot galvenā
Podnieka rokās, Viņš zinās, ko ar tām darīt.
Tagad Liene ir kopā ar savu vīru un dēliem, bet izaicinājumi turpi
nās, āmurs, kurš dauzīja šo trauku 10 mēnešus, ir pagājis malā, un
lauskas Dievs pamazām lipina kopā.

MARITA ZVANA,
Dieva meita, sieva brīnišķīgam, Dieva dotam vīram, mamma 3
lieliskiem bērniem, ome. Maritas darbs un hobijs ir apvienoti –
dabīgas kosmētikas gatavošana un skaistumkopšana.
Ko nozīmē rūpēties par sevi un savu skaistumu? Vai tas ir ego
isms, vai Dieva uzticēta atbildība? Atziņa, ka mani mīl, neska
toties uz to, kāda esmu, apdullina. Svarīgi ir netverties pie kāda
etalona un nepārvērst sevi tam līdzīgu. Jāmācās sevi pieņemt. Es
neesmu mans ķermenis, mana būtība ir pilnīgi cita. Svarīgi ir pa
skatīties uz sevi kā uz dārzu un sākt to izkopt, jo, tikai sākot kaut
ko darīt un sevi iepazīstot, sieviete sāk ieraudzīt savu skaistumu.

Esam skaistas tādas, kādas mēs esam. Jāpārveido ir raksturs,
bet skaistums ir jākopj. Bībelē skaistums ir tas, ko var uzlūkot ar
labpatiku, Marita citē Augsto Dziesmu. Sieviete ir skaists, izkopts
dārzs ar labu raksturu. Mūsu miesa ir Svētā Gara templis. Cieņas
izrādīšana sev un citiem – rūpes par to, ko devis Dievs. Neatkarīgi
no vecuma ir jāsakopjas, jāpriecājas, glīti jāietērpjas, jāmielojas
ar labu ēdienu, jārod laiks atpūtai un jākustas. Vārds “skaistums”
cēlies no vārdiem “vesels” un “pilnīgs”. Svarīgi, lai skaistums būtu
gudrībā, tikumā, dievbijībā, lai saturs atbilstu iepakojumam. Tam
bieži vien nevajag daudz – svaidīt pašai sevi ar smaržīgu eļļu ik
rītu, sagatavojot sevi dienai, izveidot sarakstu ar 100+ lietām, kas
iepriecina, un 3-5 no tām izdarīt savam priekam ik dienas.
Galvenā rota, ko sev vari uzlikt, ir smaids, tas nemaksā neko. Lai
Dievs mūs svētī ar gudrību apzināties savu vērtību un kopt kā dār
zu, lai atmostoties ar prieku varam lūkoties pretī jaunai dienai.

HELĒNE SALENIECE
strādā bērnu paliatīvajā biedrībā kā kapelāne. Viņas acis un
pazemīgā sirds spēj sagraut mūrus.
Ko nozīmē uzticēties Dievam? Kad uzticēšanās nozīmē to, ka
mums ir jānomierinās un jāgaida, un kad to, ka mums jābūt
aktīviem un jārīkojas, gaidot Dieva vadību jau esot kustībā....?
Daudzām sievietēm “labi padodas” visu kontrolēt – mājās, darbā,
draudzē, turot savu mazo pasaulīti rokās, jūtamies droši. Cilvē
kam ir dabiska vēlme zināt, kas būs tālāk. Bieži vien nezināšana
un kontroles trūkums ir tas, kas izraisa stresu. Bet ir tik daudz
nezināmā.... Uzticēties ir grūti tieši tāpēc, ka tas nozīmē zaudēt
kontroli un atdot to kādam citam.
“Paļaujies uz Kungu no visas sirds, uz paša sapratni vien nepalaidies.”
(Salamana pamācības 3:5) Uzticēšanās problēma ir veca kā pasaule,
jau sākot ar Ievu un Ādamu. Cilvēki baidās uzticēties, jo baidās ko
pazaudēt, atdot, tāpēc, ka nepazīst Dievu. Bet, uzticoties Dievam,
Viņš dos to, kas katram ir vislabākais, vajadzīgākais. To piedzīvoja
arī Jēzus māte Marija. Viņa pieslēdza savu saprātu, pārdomāja; viņa
izteica šaubas un tomēr pilnībā uzticējās Dievam, jo pazina un mīlēja
Viņu. Marija arī meklēja sadraudzību ar Elizabeti, lai kopā lūgtu. Uzti
cēšanās ir pāreja uz stabilu pārliecību, ka viss, ko Dievs dara, ir pareizi
un labi, tas nozīmē būt mierā ar to, ko Viņš dara.
Nonākt vietā, kad vienīgais, uz ko varu paļauties ir Dievs, ir brīniš
ķīgi un tajā pat laikā smagi, jo gandrīz vienmēr tā ir arī izmisuma
pilna pieredze. Esot šādā situācijā, lai ļaujamies, ka Dievs īpaši
uzrunā, tas vairo uzticēšanos. Mūsu jūtas un apstākļi var mainī
ties, bet Dievs nekad nemainās!
“Jēzus ir tas pats vakar, šodien un mūžos” (Ebrejiem 13:8), tāpēc
mēs Viņam varam uzticēties.
Konferences dalībniecēm bija iespēja arī satikties Zoom istabās,
sapazīties, pārrunāt dzirdēto un lūgt vienai par otru. Liels paldies
visai komandai, kas sarīkoja šos tiešām īpašos svētkus! Paldies da
lībniecēm par atsauksmēm! Kā atzina SKA Padomes dalībnieces
un lektores, tik daudz pateicības pilnu vārdu un atsauksmju viņas
nekad vēl nebija saņēmušas.

Kristīne Barkovska
Rīgas Āgenskalna draudze
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Vadīt saskaņā ar
Dieva nodomu
Kopš rudens BPI SĀC Kalpošanas stratēģiskās attīstības centra rīkotajā
vadītāju apmācībā “Vadīt saskaņā ar Dieva nodomu” piedalās BPI studenti
un draudžu komandas, kuras apzinājās vajadzību pēc izaugsmes un atsaucās
aicinājumam. Pandēmijas ierobežojumu dēļ kopīgās tikšanās pārceltas uz
tiešsaistes vidi, bet tas netraucē apmācību turpināt raiti un kvalitatīvi.

Vadītāju apmācības mērķis ir veicināt vadības kultūras attīstību
mūsu draudzēs, palīdzot draudžu locekļiem veidot izpratni par to,
kā vadīt pašam sevi, kā vadīt komandu un kā iesaistīties draudzes
vadīšanā ar tiem resursiem, kurus mums katram ir devis Dievs.
Apmācību vada BPI SĀC vadītājs, sludinātājs Igors Rautmanis
kopā ar Ogres Trīsvienības draudzes mācītāju Daini Pandaru un
Līvu Fokroti.
Apmācībā ir pārstāvētas 14 baptistu draudzes – Auces, Alūksnes,
Brocēnu, Liepājas Pāvila, Madonas, Mērsraga, Nariņciema, Ogres
Trīsvienības, Saldus, Siguldas, Ventspils draudzes, kā arī Rīgas
Golgātas, Iļģuciema krievu Atmodas draudze un Rīgas Internacio
nālā draudze Communitas. Ir patiess prieks par draudzēm, kuras
šajā apmācībā ir iesaistījušās kā komandas. Piemēram, Liepājas
Pāvila draudze šo apmācību izmanto, lai sekmīgāk uzsāktu sa
darbību ar draudzes jauno garīdznieku un nostiprinātu draudzes
vadības komandu.
Apmācību veido vairāki būtiski elementi. Laikā starp tikšanās
reizēm dalībnieki veic konkrētus uzdevumus – gan lasa uzdo
tos tekstus, pilda testus, gan īsteno praktiskus projektus savas
kalpošanas kontekstā. Kopīgās tikšanās tiek izmantotas, lai
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nostiprinātu gūto izpratni un rosinātu dalībniekus rast veidus, kā
to pielietot praktiski.
Balstoties uz izpratni par savu un komandas kopīgo aicinājumu
un dāvanām, kā arī apzinoties praktiskas vajadzības savā kontek
stā (draudzē, pilsētas mikrorajonā, ciemā), apmācības dalībnieki
veido un īsteno projektus. Projektā ir jāņem vērā CIDO principi:
1) Citiem – kalpot cilvēkiem ārpus savas komandas;
2) Iesaisties – visai komandai ir jāiesaistās, izmantojot savas
dāvanas;
3) Dievam – komandai jāspēj formulēt, kā projekts palīdz īste
not Dieva nodomu;
4) Organizē – ja dalībnieks apmācībā piedalās viens, tad viņam
vai viņai ir jāmobilizē vismaz 1-2 cilvēki un jāīsteno pirmie trīs
principi.
Dalībnieku projekti pašlaik ir dažādos attīstības posmos – daži
projekti jau ir noslēgušies, citi notiek vai notiks. Vairākas ko
mandas koncentrējas uz draudzes iekšējām vajadzībām - locekļu
apzināšanu un stiprināšanu. Citas komandas, savukārt, plāno “iet
uz āru”, lai praktiski palīdzētu apkārtnes iedzīvotājiem. Aicinām
iepazīties ar trim projektiem, kas tapuši šī uzdevuma ietvaros.
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Sēklas sēšanai
Mērsragā

Mērsraga draudzes komanda BPI 2. kursa studenta Jāņa Sidera
vadībā iecerējusi svētīt vietējos iedzīvotājus ar sēklām, ko pavasarī
iesēt dārzā. Mērsrags ir ciems, kurā daudziem iedzīvotājiem ir pie
mājas dārzi. Pavasarim tuvojoties, cilvēki domā par to, kā dārzā ie
sēt sēklas, kas ļautu izaudzēt pārtiku un iekopt puķu dārzus. Ne visi
iedzīvotāji, īpaši seniori, paši spēj iegādāties sēklas un safrēzēt zemi
pirms sēšanas, tomēr dārzā izaudzētais viņiem būtu liels atspaids.

gatavojām mazas saldumu paciņas (divas “Laimas” šokolādes
un piecas piparkūkas), kurām pievienojām Rakstu vietu vai
dzejoli un sveicienu Ziemassvētkos. Dāvanu dalīšana notika
dienu pirms Ziemassvētkiem. Citus gadus šajā laikā varējām
rīkot koncertu vai cienāt Brocēnu iedzīvotājus ar tēju. Šoreiz
nācās to darīt citādi - draudzes jaunieši vienkārši devās pastaigā
pa pilsētas ielām, iegriežoties pašvaldības iestādēs un dāvājot
prieku nejaušiem garāmgājējiem un kaimiņiem. Pandēmijas iero
bežojumu dēļ šī “Ziemassvētku pietura” šķita īpaša, jo sagādāja
cilvēkiem jauku uzmanību un pārsteigumu. Ieguldot EUR 150,
mēs varējām sagatavot 300 nelielas paciņas, lai svētītu dau
dzus brocēniešus. Redzot cilvēku patieso prieku par mazajām
dāvaniņām, rodas vēlēšanās rīkot “Ziemassvētku pieturu” atkal
nākamajā gadā.”

No atbalsta uz kopīgu
radošumu

Projekta vadmotīvs ir Jēzus vārdi no Mateja evaņģēlija 5:16: “Tāpat
lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu labos darbus
un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.” Projekts palīdzēs komandai īste
not savu aicinājumu “iet uz āru” pie cilvēkiem ar labiem darbiem,
parādot viņiem mīlestību un praktiskas rūpes, tādējādi veicinot
interesi un dodot iespēju cilvēkiem iepazīt Dievu.
Kalpošanā pamatā iesaistīta draudzes komanda, kuras kodolu veido
Jānis Siders un viņa meitas Sindija un Ksenija. Februārī un martā
notiek iedzīvotāju vajadzību apzināšana, sēklu iegāde un Bībeles
pantu sagatavošana. Pašlaik ir apzināti vismaz 20 iedzīvotāji, kuri
priecātos par sēklām un palīdzību dārzā. Aprīlī un maijā ir paredzē
ta sēklu dāvināšana cilvēkiem, tās skaisti iesaiņojot un dāvaniņai
pievienojot Bībeles pantu, kā arī, ja nepieciešams, zemes frēzēšana
viņu dārzos.
Ar prieku un nepacietību gaidīsim, kā Dievs izmantos šo vienkāršo,
aktuālo un radošo kalpošanu Savam godam.

“Ziemassvētku pietura”
Brocēnos

Lai palīdzētu turpināt bērnu garīgo izglītošanu tiešsaistes
dievkalpojumos un atbalstītu vecākus šajos centienos, Ogres
Trīsvienības draudzes Svētdienskolas kalpošanas vadītāja
Ināra Roziņa, kas mācās BPI 2. kursā, sākotnēji izveidoja
vecāku atbalsta grupu WhatsApp aplikācijā. Ināra stāsta: “Tad
kādu vakaru joka pēc uzrakstīju: “Taisām kopīgu video! Katra
ģimene sagatavo vienu kadru.” Pirmajā reizē atsaucās viena
ģimene ar diviem bērniem. Filmiņa mums izdevās laba, un, to
redzot, sāka iesaistīties citas ģimenes.” Šobrīd ir iesaistījušās
jau 14 ģimenes.
Katra filmiņa top vairākos posmos – vispirms Ināra sagatavo
tēmu (pamatā izmantojot Bērnu kristīgās izglītības asociācijas
materiālus), izveido kadru numurus un nosaukumus. Tad
ģimenes izvēlas, kurus kadrus gatavos nedēļas gaitā.
Sestdienas vakarā Ināra kopā ar savu dēlu Jāni visu apkopo,
safilmē un ierunā tekstu. Svētdienā filma tiek rādīta draudzes
dievkalpojuma laikā.
Pašlaik ir tapušas 11 filmiņas, katra apmēram 10 minūtes gara.
Tās var noskatīties Youtube lapā – Ināras Roziņas un “Kristīgās
filmas bērniem OBTD svētdienskola” kanālos. Uz jautājumu,
cik daudz filmiņu vēl gaidāmas, Ināra moži atbild: “Mēs esam
paredzējuši turpināt visu laiku, cik nu paši turēsim, un cik
Dievs dos.”
Sagatavoja

“Ziemassvētku pietura” ir ilggadēja Brocēnu draudzes tradīcija,
kura šoreiz pandēmijas ierobežojumu dēļ šķita īpaši svarīga.
Stāsta Gita Kudiņa, BPI 2. kursa studente: “Adventes laikā mēs

Līva Fokrote

BPI SĀC komandas locekle
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Aicinājumam
atsaucies
Jurģis Šuba, BPI 2. kursa students
Vecums: 35
Ģimene: precējies, divas meitas.
Nodarbošanās: zoologs, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta
“Silava” pētnieks, nepilnas slodzes docents Liepājas Universitātē,
sertificēts sikspārņu eksperts.
Kristīts: 24.08.1990. Rīgas Jaunajā Sv. Ģertrūdes evaņģēliski
luteriskajā draudzē (kristīja mācītājs Alvis Sauka), 14.07.2013.
Mežciema Starptautiskā baptistu draudzē (tagad Rīgas
Internacionālā baptistu draudze "Grace", kristīja mācītājs Jervands
Grbačjans).
Kalpošana: Liepājas Pāvila draudze, diakons, draudzes
priekšnieks.
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 3:16-17)
Cilvēks Bībelē, kuram jūtos līdzīgs: kādreiz esmu salīdzinājis sevi
ar Jāzepu, citreiz ar Pēteri, citreiz ar Pāvilu.
Savu dzīvi nevaru iedomāties bez lūgšanām un krīzēm.
Pasauli redzu kā skaistu, brīnišķi radītu, samaitātu, bet labošanā.

Par Jēzu man piecu gadu vecumā pastāstīja māte. Bērnībā gāju
Rīgas 1. Kristīgajā skolā un kopā ar māsām apmeklējām Rīgas Jēzus
evaņģēliski luteriskās draudzes svētdienskolu. Tomēr studiju gados
draudzi pārtraucu apmeklēt.
Man jau no bērnības patika daba un dzīvnieki, tāpēc izvēlējos kļūt
par biologu. Studijās tuvāk iepazinos ar evolūcijas paradigmām, kas
man tobrīd šķita loģiskas un pamatotas, taču arī nekādi nesavie
nojamas ar Bībelē atklāto. Tāpēc, vairs neuzskatīdams Bībeli par
autoritāti, no draudzes un Kristus norobežojos.
Taču galu galā biju kļuvis par augsti skolotu jaunekli, kas līdz 26
gadu vecumam bija tikai studējis un izticis no stipendijām. Vairāki
man bija sacījuši: ja jauns cilvēks nav sevi pierādījis līdz 25 gadu
vecumam, visticamāk nekas no tāda neiznāks arī turpmāk. Būdams
darvinists, es sevi uzskatīju par neveiksmīgu tēviņu, kas nav uzva
rējis izlases cīņā, kādēļ būtu cienīgs kļūt potenciālas sievas ievērots
un atzīts. Savā pagrimumā sāku saukt uz Dievu. Un Kungs mani
uzklausīja.
Doma par stāšanos Baltijas Pastorālajā institūtā man radās drīz pēc
kristībām, 2013. gadā, jo nebiju vēl izlēmis, kur strādāt pēc dokto
rantūras pabeigšanas. Tomēr, aprunājies ar mācītāju, no šī nodoma
atteicos, jo tobrīd ticība man bija individuāla izaugsmes lieta. Turp
mākos gados darba pienākumus ar klātienes studijām nevarēju ap
vienot. Taču esmu ļoti pateicīgs Liepājas Pāvila draudzes bijušajam
mācītājam Mārtiņam Balodim par viņa organizēto Pāvila draudzes
skolu, kur četrus semestrus no 2015. līdz 2017. gadam divas reizes
mēnesī varējām klausīties profesora Ilmāra Hirša un mācītāju Ed
gara Maža, Oļega Jermolājeva un Mārtiņa Baloža lekcijas par Veco
un Jauno Derību, tā laika kultūrvidi, baznīcas vēsturi un kristīgo
padomdošanu. Studijām BPI pieteicos 2020. gadā, tiklīdz parādījās
iespēja studēt neklātienē un jutos tam nobriedis.
Līdz šim BPI studijas man palīdzējušas no dažādiem skatpunktiem
saprast savus dotumus. Piemēram, man piemīt skolotāja un gana
dāvana, esmu vairāk kalps nekā citu kalpotāju aprīkotājs un iedves
motājs. Otrkārt, BPI palīdzēja labāk saprast, kas ir komandas darbs
un kādas lietas ir jāņem vērā, to uzsākot un virzot uz mērķi, lai ko
mandā izvairītos no konflikta situācijām vai tās efektīvi atrisinātu.
Ir tik brīnišķīgi, ja draudzes kalpotāji kalpo saskaņā un vienprātībā.
Liepājas baptistu Pāvila draudzē šobrīd ir šāds laiks, par ko draudze
ir ļoti pateicīga. Tāpēc domāju, ka komandas darba principu apgu
ve, ko māca BPI, dod reālu un praktisku labumu.
Sagatavoja

Baltijas Pastorālais institūts
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Jaunu studentu uzņemšana

BALTIJAS
PASTORĀLAJĀ
INSTITŪTĀ
BPI ir 3 gadu nepilna laika mācību programma, kuras laikā
esošie un topošie vadītāji tiek sagatavoti kalpošanai draudzē,
misijā, organizācijā u.c.
Programmas mērķis ir apmācīt, stiprināt un nodrošināt
ar resursiem rūpīgi izvēlētus kristīgus vadītājus, lai viņi
pasludinātu Evaņģēliju, dibinātu un vadītu sabiedrību
ietekmējošas draudzes.
Trīs uzsvari:
1. Vadīt sevi: uzņemties atbildību par savām attiecībām ar
Kristu, rakstura attīstību un iesaistīšanos Evaņģēlija kopienā.
2. Vadīt komandu: uzņemties atbildību par kalpošanas
uzdevumu/ jomu un kristiešiem, kurus Dievs uztic kopīgai
kalpošanai.
3. Vadīt draudzi: uzņemties atbildību par draudzes vadīšanu
konkrētā lomā.
Mācību tēmu grupas (moduļi):
•

Bībele un tās interpretācija

•

Kristieša personiskā izaugsme

•

Misija un draudžu dibināšana

•

Teoloģijas pamati

•

Pastorālā kalpošana

•

Dažādas kalpošanas prasmes

•

Kalpošanas komandas un draudzes vadīšana

•

Kultūras inteliģence

Ņemot vērā pašreizējos apstākļus un neskaidrību par
pulcēšanās ierobežojumu ilgumu, vēl nav iespējams konkrēti
pateikt, cik bieži un kāds tieši būs mācību process. Tiek
plānots, ka tās būs nedēļas nogales (piemēram, ceturtdiena,
piektdiena, sestdiena vai piektdiena, sestdiena) 1-2 reizes
mēnesī. Papildus nodarbībām tiešsaistē vai klātienē
dalībniekiem jāpilda arī mājasdarbi e-vidē (lasīšana, konspekti,
pārskati utml.).
Mācību maksa – EUR 30 mēnesī, bet lai tā nav šķērslis
nevienam, kas vēlas mācīties!

MANS STIPRUMS
Mums katram ir savas asociācijas un domas par vārdu “stiprums”.
Man šis vārds saistās ar jūru. Ar viļņiem, vēju, smiltīm, reizēm tik
lielu un spēcīgu troksni, ka grūti sadzirdēt ko citu kā tikai dabu sev
apkārt. Stiprums man asociējas arī ar kaut ko pilnīgi pretēju – ar
rītiem, kad ceļos agrāk, lai lasītu, lūgtu, pateiktos par jauno dienu,
pārdomātu piedzīvoto un sapņotu par šodienu. Pie jūras un rīti ir tie
brīži, kuros sajūtu Dieva stiprumu un klātbūtni visīpašāk. Tie ir brīži,
kad es esmu visvājākā un vistrauslākā, un man ir nepieciešams to
atzīt, lai es spētu baudīt Tā Kunga stiprumu sevī.
Kad domāju, kur Jēzus smēlās spēku, tad man nāk prātā Rakstu vie
tas, kur lasāms, ka Viņš regulāri gāja vienatnē Dievu lūgt. Ja Jēzum
lūgšana un tuvība ar Tēvu bija tik svarīga, tad cik daudz vairāk
man ir jāmācās to darīt? Arī Jēzum bija savas sajūtas, domas, dienā
piedzīvotais, gatavojoties tam lielajam uzdevumam, kas Viņam bija
dots. Viņš bija tuvībā ar Tēvu, lai tiktu stiprināts.
Lai droši teiktu un piedzīvotu, ka Viņš ir mans stiprums un vairogs,
man ir jāatzīst, ka es neesmu pietiekami laba un spēcīga. Man ir jā
atzīst, ka manī ir grēks, vājums, un tikai Dievs ir Tas, kurš spēj mani
stiprināt. Lai arī kā gribētos pašai tikt galā, bez Dieva tas vienkārši
nav iespējams.
Es nezinu, kā tu, bet es gribu mācīties būt tādā tuvībā ar Tēvu, ka
es redzu un piedzīvoju, ka Kungs ir mans stiprums un vairogs. Tad
arī mana sirds pavisam droši spēs paļauties uz Viņu, ticībā spert
drosmīgus soļus ik dienas, un es spēšu būt uzticīga tajā, uz ko Dievs
mani ir aicinājis.

Paula Zveja

Ventspils draudzes jauniešu vadītāja

,

Aicinām katru, kas ir sajutis Dieva pamudinājumu un vēlas
mācīties Baltijas Pastorālajā institūtā, pieteikties mācībām
līdz šī gada 31. jūlijam.
Informācija un pieteikuma anketa - www.bpiriga.lv
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Baptistu Vēstnesis – LBDS

Mainīties un
pārmainīt
Šī gada februārī noslēdzās pirmais kursa “City Changers”
(tulk. pilsētas pārmainītāji) cikls Latvijā. Kāpēc bīskaps Kaspars Šterns to
izvēlējās piedāvāt draudžu mācītājiem un kalpošanu vadītājiem?
Ko dalībnieki tajā piedzīvojuši?

“Draudzei nav misija, draudze ir Dieva misija!”, tā ne reizi vien
kursa laikā teica viens no tā autoriem, Alans Platts. Noslēdzot
apmācības un visu valstu dalībniekiem satiekoties vienotā
Zoom, viņš vēlreiz uzsvēra draudzes uzdevumu pārstāvēt
Kristus klābūtni pasaulē. Tā ir sirds, kurai sāp, redzot pasaules
sāpes. Tā ir skaidra apzināšanās, kas ir Kristus, un kas esam
mēs Kristū, ļaujot tam ietekmēt ne vien mūsu svētdienu, bet
arī pirmdienu un citas dienas. Tā ir dzīve, kuras augļi ir ticība,
mīlestība un cerība, gādājot, lai Dieva godība kļūtu redzama
katrā dzīves jomā.

Šis kurss deva iespēju citādāk paskatīties uz savas kalpošanas
mērķiem un uz mūsu draudžu savienību kopumā. Augsti novēr
tēju iespēju būt sadraudzībā ar saviem brāļiem un māsām. Dažas
domas un atziņas, kuras paņemu līdzi no šī kursa: svarīgāk ir tas,
ko tu vari sasniegt, nevis tas, ko vari izdarīt; kristieši tiecas pēc
svētas dzīves nevis tāpēc, ka baidās no soda, bet gan tāpēc, ka
viņiem ir jauna daba.

“Kad saņēmu piedāvājumu arī Latvijā vadīt šo kursu, sapratu, ka
tas ir kaut kas ļoti vajadzīgs un noderīgs,” saka Kaspars Šterns.
“Pirmkārt, tā bija nepieciešamība pēc laika kopā ar citiem vadī
tājiem. Man patika, ka kurss piedāvāja iespēju ne tikai individuāli
mācīties, bet arī satikties ar citiem un to pārrunāt. Otrkārt, mani
uzrunāja tēma. Sapratu, ka tā būs ļoti aktuāla mūsu draudzēm,
jo pandēmijas laiks bija novirzījis draudžu domas vairāk uz to,
kā pašiem noturēties kopā, kā stiprināt esošo draudzi. Taču šis
materiāls liek domāt, kā aizsniegt cilvēkus, kā būt ar ietekmi
sabiedrībā, kā izdzīvot kristietību ikdienā.”

Kurss man atkal un atkal lika atgriezties pie misionāliem jautā
jumiem. Šajā sezonā, kad dabiski bija vēlme ierauties savā čaulā
un sargāt to, kas ir dots, šis kurss izaicināja domāt par Dieva sirdi
pilsētai. Tas lika izvērtēt gan savu izpratni par Dieva plānu mūsu
sabiedrībai, gan arī deva uzdevumus domāt ļoti praktiskā līmenī.
Īpaši vērtīgas bija sarunas mazajās grupās, tās palīdzēja ieraudzīt
daudz plašāk to, kā Dievs vēlas un var darboties mūsu skaistajā
Latvijā!

Latvijas dalībnieku komanda, kuras sastāvā bija vairāki mācītāji un
kalpošanu vadītāji, bija viena no vairākām Eiropas valstu koman
dām, kas piedalījās kursa izmēģinājuma versijas testēšanā. Bīs
kaps secina, ka sākotnējie apsvērumi, izvēloties dalību program
mā, attaisnojušies. “Mēs ieguvām interesantu un vērtīgu saturu,
un mums bija arī vērtīgs laiks kopā, kur varējām iepazīt cits citu,
kā arī katrs no sava skatupunkta, balstoties uz savu pieredzi un
kalpošanas situāciju, pastāstīt, kā lasīto un redzēto saprotam,
izdzīvojam, pielietojam. Lai gan visus no dalībniekiem jau iepriekš
pazinu, man katru reizi bija interesanti ieklausīties viņos, un
katru reizi saklausīju arī kādu “pērli”, ko esmu paņēmis līdzi savā
kalpošanā. Šis kurss palīdzējis man arī domāt par turpmāko mūsu
draudžu un draudžu savienības attīstības virzienu.”
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Vasilijs Gredasovs
Rīgas Betānijas draudze

Matīss Babrovskis
Rīgas Mateja draudze

Piedāvājums iesaistīties “City Changers” apmācībā nāca īsti
laikā. Lekcijas un pārrunas grupās atjaunoja manu skatījumu
uz draudzes lomu sabiedrībā. Tas, kas pirms 10 gadiem sākot
kalpošanu, likās pašsaprotami, laika gaitā bija nedaudz apsūbē
jis ar draudzes iekšējo garīgo un saimniecisko lietu kārtošanu.
Pamatojoties uz sen zināmām patiesībām par ticību, mīlestību
un cerību, kurss lika man paskatīties uz kalpošanu ar svaigu
skatījumu.

Aivars Vadonis
Mežgalciema draudze

Baptistu Vēstnesis – LBDS

Manas iecienītākās lekcijas un diskusijas no “City Changers”
programmas bija par dvēseles kopšanu. Savā lekcijā Lanss Vīts
brīdināja par līderiem, kuri domā tikai par to, kā viņi izskatās
citu cilvēku acu priekšā. Viņi nevērīgi izturas pret to, kas ir viņu
dzīves “aizkulisēs”. Tomēr tas, kas ir aizkulisēs, kādā brīdī nonāks
uz skatuves. Tāpēc nepieciešams veselīgs ritms, kas palīdz kopt
dvēseles, lai mēs būtu tādi pat cilvēki kā aizkulisēs, tā arī uz
skatuves.

Lūkass Tolberts

Ādažu “Misijas” draudze
Vērtīgs mācību materiāls par to, kas ir draudze un kāds ir
draudzes uzdevums. Svarīgi ik pa laikam pārvērtēt, vai draudze
vienkārši eksistē un dzīvo priekš sevis, vai tai rūp pasaules sāpes,
salauztība un ciešanas. Pasniegts vienkāršā, bet sistemātiskā vei
dā. Es uzskatu, ka šāds kurss noderētu draudzei, tās vadītājiem,
kas veido savu vīziju, misiju, mērķus un uzdevumus.
Pēc šī kursa ir mainījušās kādas prioritātes manā dzīvē. Tās ir rū
pes par sevi, pašas brīvo laiku, sabatu un degsme par apkārtējiem
un pilsētu. Runājam par šīm tēmām gan savā lūgšanu grupā, gan
svētdienās draudzes dievkalpojumos. Aktuāla ir lūgšana: “Dievs,
atklāj mums Brocēnu pilsētas iedzīvotāju sāpes un kā Tu gribi, lai
mēs viņiem kalpotu?!”

Gita Kudiņa
Brocēnu draudze

Mana pirmā asociācija par kursu “City Changers” ir zobrati. Kur
pirmais zobrats, Dieva iepazīšana, iekustina nākamo – mīlestību
uz cilvēkiem, un tas savukārt trešo – savas apkārtējās vides, pilsē
tas, ietekmēšanu. Dieva misija sākas ar to, ka iepazīstam, iemīlam
Viņu. Tas man atkal un atkal atgādināja, cik nozīmīgi ir tas, ko va
ram darīt svētdienskolās un ģimenēs, iepazīstinot bērnus ar Die
vu, lai viņi, iepazinuši un iemīlējuši Dievu, varētu ar Dieva acīm
mīlestībā skatīties uz cilvēkiem un kļūt par tiem, kas salauztajā un
sāpju pilnajā pasaulē rada pārmaiņas, kas pagodina Dievu.

Estere Roze

Rīgas Āgenskalna draudze
Svētdienskolu apvienība

Visspēcīgākā atziņa – lai izmainītu sabiedrību, nepietiek ar vienu
draudzi vai pat vienu konfesiju, ir vajadzīga visa Kristus miesa, arī
tā, kura domā, tic un pielūdz atšķirīgi. “City Changers” kursā to
sauc par kristīgo EKO-sistēmu.

Mārcis Dejus

Karostas topošā draudze
Mani visvairāk uzrunāja praktiskais pielietojums, kas caurvija šo
programmu. Man tā nebija kārtējā interesantā lekcija, bet gan zi
nāšanas, kas maina domāšanu un rosina uz rīcību – izdzīvot ticību
ikdienā – tajā vietā, kurā mēs katrs esam ielikti. Ļoti novērtēju
plašo tēmu loku, kas tika pamatīgi izpētīts, balstoties uz Svēto
Rakstu analīzi un iespēju to visu pārrunāt caur savu un grupas da
lībnieku pieredzi. Piedalīšanās programmā ar vairākiem draudžu
mācītājiem un kalpotājiem, uzklausot viņu domas un pieredzi,
man noteikti bija papildus ieguvums.
Pateicoties šai programmai, žurnālā “Padod tālāk” ieviesām
rubriku – Vienkārši par sarežģīto, aicinot dažādas sievietes
atbildēt uz jautājumu, ko katrai no viņām nozīmē ticība, cerība un
mīlestība.

Agnese Megne

Rīgas Āgenskalna draudze
Sieviešu kalpošanas apvienība
Esmu ļoti pateicīga Dievam par šo kursu. Tas ļoti lielā mērā
mainījis manu skatījumu uz manu kā kristietes aicinājumu, drau
dzes misiju un sadarbību ar citām draudzēm. Daudz nopietnāk
vērtēju savu darba vietu, apzinoties, ka Dievs mani ir tur ielicis ar
noteiktu uzdevumu nest ticību, cerību un mīlestību, un tas ir gan
gods, gan atbildība. Mēs esam skaitliski neliela draudze, bet Dievs
šajā laikā ir iedrošinājis un stiprinājis mūs caur lektoriem. Mēs
skaidri zinām, ka Viņš nenicina mūsu mazumu, un mūsu trūkumi,
nepilnības Viņam ir iespējas parādīt savu godību, savu spēku un
varenību. Pēc šīm lekcijām esmu sākusi pavisam citādi skatīties
uz draudzēm, kas ir mūsu reģionā, un to, ko un kā tās dara. Katra
draudze ir atšķirīga, taču mums var būt kopējs mērķis. Vienots
mērķis, uz ko mēs katra ejam citādāk, sev atbilstoši, pieņemami.

Evita Bistere
Brocēnu draudze

Rūpējieties par tās pilsētas labklājību,
kurp Es jūs liku aizvest,
un pielūdziet To Kungu par to.
- Jeremijas 29:7
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Baptistu Vēstnesis – DRAUDZES

Tikšanās –
jaunu draudžu dibinātāji
Pirms desmit gadiem Jaunzēlandē, Kraistčērčā notika spēcīga ze
mestrīce. Daudzas ēkas sagruva. Smagi cieta arī pilsētas centrālā
katedrāle, tās tornis pilnībā sagruva. Nākamajā svētdienā pēc šī
traģiskā notikuma pie katedrāles bija uzraksts “Baznīca ir sagru
vusi, bet ar draudzi viss ir kārtībā”.
Arī mēs šajā laikā piedzīvojam sava veida zemestrīci, kas ir satrici
nājusi visu pasauli. Satricināta ir veselība, ekonomika, attiecības,
emocionālais stāvoklis. Mūsu uzdevums ir saredzēt vajadzības
un iespējas un atjaunot to, kas ir sagruvis un cietis. Jo mēs ticam,
ka, neskatoties uz pandēmijas smago triecienu, ar draudzi viss ir
kārtībā!
Arī topošās draudzes šajā laikā ir saņēmušas dažādus “zemestrī
ces grūdienus”, bet prieks, ka tas nav apturējis meklēt iespējas,
kā kalpot un svētīt citus. 15. martā notika draudžu dibinātāju
tikšanās, lai dalītos ar pieredzi un mācītos cits no cita, kā arī sav
starpēji iepazītos un meklētu kopīgus sadarbības punktus. Kā jau
šim laikam raksturīgi, arī šī tikšanās notika tiešsaistē. Piedalījās
draudžu dibinātāji no Liepājas, Rojas, Bolderājas, Sabiles, Ikšķiles,
Daugavpils, Salaspils un Talsiem.
Katrs vadītājs līdzdalīja, kas ir kalpošanas stiprās puses, izaicinā
jumi un iespējas. Tā bija iespēja apmainīties ar idejām, pieredzi,
kā arī mācīties no kļūdām. Piemēram, Karostas topošā draudze
lielu uzsvaru liek uz jauniešu māceklību, izmantojot māceklības
programmu “Exodus”, savukārt Sabiles topošā draudze šo laiku
izmanto, lai palīdzētu iedzīvotājiem ar pārtiku un apģērbu.
Kādi no vadītājiem vēl ir tikai sākuma punktā. Dievs ir licis sirdī
Dagnim dibināt draudzi Salaspilī. Arī Ikšķilē tiek uzsākta draudzes
dibināšana Elmāra Pļaviņa vadībā. Viņš atzina: “Man kā mācītājam
ar stāžu šādas sarunas ir pietrūkušas. Šis bija kaut kas neparasts,
vienkāršs, un bija patiess prieks redzēt brāļos uguntiņu pasludināt
Labo vēsti. Esmu priecīgs un Dievam pateicīgs būt viens no jums.
Un esmu piefiksējis vajadzības, par kurām arī esmu aizlūgšanā.”
Lūgsim par jaunu draudžu dibināšanu Latvijā! Lūgsim, lai caur šo
kalpošanu cilvēki tiek mācekļoti un vesti tuvāk Kristum!

Tikšanās –
mazo grupu vadītāji
Mateja evaņģēlijs noslēdzas ar vārdiem: “Es esmu pie jums ik
dienas līdz pasaules galam.” (Mateja 28:30) Tātad arī šodien, un
Covid nav nekādas izmaiņas šajā ziņā veicis. Tas nozīmē, ka sais
tošs mums ir arī uzdevums, kuru Jēzus dod pirms tam – darīt par
mācekļiem visas tautas. Mainījušās gan ir formas un veidi, kā to
varam darīt. Īpaši nozīmīgas kļuvušas mazās grupas – ar iespēju
tikties un studēt Dieva vārdu pastāvošo ierobežojumu robežās
kā vienai mājsaimniecībai vai arī attālināti vairākiem cilvēkiem
kopā. Paredzot, ka tikšanās klātienē kādu laiku nebūs pilnā mērā
iespējama, LBDS vadība jau pagājušā gada rudenī uzsāka draudžu
mobilizācijas procesu, lai atbalstītu esošās un veidotu jaunas ma
zās grupas. Draudzēm tika piedāvāts piedalīties kursā “40 dienas
ar mērķi”, pēc tam grupas turpināja studēt citus materiālus.
Mazo grupu vadītājiem 22. martā bija iespēja attālināti satikties,
apkopot pieredzi, identificēt izaicinājumus un ieskicēt nākamos
soļus mazo grupu darbībā. Mazās grupas devušas iespēju draudžu
locekļiem tikties arī distancēšanās laikā, pat tiešsaistes formātā
piedzīvojot klātbūtnes izjūtu. Tiešsaistes tikšanās dod iespēju
piedalīties cilvēkiem no plaša reģiona, jo nav jāmēro tāls ceļš uz
tikšanos, vairākas draudzes apliecina, ka būtiski pieaudzis mazajās
grupās un Bībeles studijās iesaistīto cilvēku skaits. Grupu vadītāji
atzīst, ka izaicinājums ir noturēt grupas sarunu dinamiku, kā arī
tiešsaistes grupu formāts ne vienmēr ir pieejams un piemēros
senioriem.
Mazās grupas ir vieta, kur veidot attiecības ar cilvēkiem, nepa
likt vienam, bet būt kopā, tās dod iespēju katram dalībniekam
pieaugt un būt līdzdalīgiem citu izaugsmes procesā, kā arī kopā
atviegloti kalpot. Tas svarīgi vienmēr – arī tad, kad ierobežojumi
būs atviegloti vai beigušies. Tādēl jau tagad esam aicināti sākt
domāt, lūgt un plānot turpmākos soļus mazo grupu darbā. Iespē
jams, nepieciešams apmācīt jaunus vadītājus, dalīt grupas, lai tās
varētu uzņemt jaunus dalībniekus, uzticēt kādam draudzes mazo
grupu koordinēšanu.
Bīskaps Kaspars Šterns tikšanās dalībniekiem līdzdalīja, ka tiek
strādāts pie jauna mazo grupu materiāla veidošanas, kas būs
pieejams šī gada rudenī, lai palīdzētu cilvēkiem iet dziļumā Dieva
vārdā un iet plašumā – katram izdzīvojot Evaņģēliju savā ikdienā.

Kaspars Šterns
LBDS bīskaps

Igors Rautmanis
SĀC vadītājs
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Baptistu Vēstnesis – DRAUDZES

2020. gada 15. marts bija pirmā svētdiena, kad draudžu pulcēšanos ietekmēja pandēmijas draudi. Ārkārtējā situācija, ierobežojumi, distance, maskas. Kāds šis gads bijis draudzēs? Ko esam
mācījušies, ko esam piedzīvojuši?

Gads pret kalnu

Šis gads ir bijis pilns ierobežojumu, aizliegumu un neziņas par to,
ko nesīs nākamā diena. Taču tas ir bijis izaicinājumu pilns – nesa
mierināties, bet meklēt izeju, meklēt “gaismu tuneļa galā”. Jēzus
teica: “Es esmu pasaules gaisma...” Aicinājums sekot Viņam licis
mobilizēties un vēl ciešāk saliedēties draudzei kā garīgai ģimenei,
lai krīzes laikā stiprinātu cits citu un nepagurtu, lai spētu gaismu
nest, kur tās vēl nav.

Sarmīte Bergmane
Piltenes draudze
Pirms gada svinējām Vīlandes draudzes 25. dzimšanas dienu.
Tas bija brīnišķīgs dievkalpojums. Daudz laba vēlējumu gan caur
mūziku, gan mācītāja Ilmāra Hirša svētrunu ar aicinājumu kāpt
svēttapšanas kalnā. Pagāja tikai dažas dienas un mūsu kopīgā
kalnā kāpšana sākās, tikai pavisam citā veidā, nekā mēs to bijām
domājuši. Tik daudz jaunu izaicinājumu! Vajadzēja saņemties, lai
nepaliktu ielejā.
Atceros savu pirmo svētrunu gandrīz tukšā baznīcā. Vajadzēja
spēcīgu kalnā kāpšanas aprīkojumu tajā brīdī. Esmu tik pateicīgs
cilvēkiem, kuri bija man blakus. Tas nebija viegli. Bet tā pirms
gada sākās mūsu kalnā kāpšanas maratons. Cik tālu tad esam
tikuši? Ir bijuši brīži, kad atskatāmies uz saulaino ieleju un
domājam – tur bija daudz labāk...Taču kopīgiem spēkiem mēs
tomēr esam devušies šajā izaicinājumu pilnajā kāpienā.
Mūsu draudzes moto darbojas arī tad, ja klātienē nevaram tikties.
Pamats – Bībele, Spēks – ģimene, Mērķis – misija. Skaidrais un
tīrais Dieva Vārds turpina skanēt. Lai arī nevaram visi tikties
klātienē, mūsu garīgajai ģimenei ir spēcīgs aizlūgšanu atbalsts.
Patreiz vārds Misija mums liek domāt par tiem, kuriem vajadzīga
praktiska palīdzība tepat mūsu draudzē, un Vīlandes cilvēki ir ļoti
atsaucīgi. Gan kādam zupu uzvārot, gan kādam pārtiku aizvedot.
Šī gada laikā mums ir bijušas arī kādas mazās virsotnītes, kurās
esam varējuši ieraudzīt to, ka saule spīd tikpat spoži kā agrāk un
spirgtais kalnu gaiss atspirdzina dvēseli daudz spēcīgāk nekā lejā
esot. Šogad februārī un martā esam varējuši svinēt divus kristību
dievkalpojumus, kuros 7 cilvēki apliecināja savu ticību Kristum.
Tas ir pierādījums tam, ka Dieva Vārds strādā tikpat spēcīgi kā
agrāk. Slava Dievam par to!
14. martā svinējām draudzes 26. dzimšanas dienu, kur mācītājs
Edgars Godiņš atgādināja, ka svētīgi ir zināt Jēzus adresi un citus
vest pie Viņa. Izpalika tradicionālā tortes ēšana pēc dievkalpo
juma, bet šoreiz to darījām katrs savā mājā Zoom platformā.
Prieks bija būt kopā ar savējiem tepat Latvijā un arī no Zviedrijas,
Brazīlijas un Meksikas, un redzēt vienam otru nepaslēpušos aiz
maskas, cerībā nākamo draudzes dzimšanas dienu svinēt visiem
kopā dievnamā.

Ģirts Ašnevics

Pagājušais gads bija izaicinājumu gads. Plānotie pasākumi pār
cēlās, atcēlās. Tomēr varēja notikt gan nometne bērniem, gan
tēvu un bērnu laivu brauciens, draudzes kora gadasvētki, trīs
reizes draudzē svinējām kristības, nopirkām lielo telti, atjaunojām
baznīcas ārdurvis.
Iesākot 2020. gadu, sludinātājs Guntars Lašauri sludināja par to,
ka labākais vēl tikai priekšā. Visa gada garumā Dievs ir svētījis
draudzi. Par to esam pateicīgi.

Guntars Ķeris
Priekules draudze

Kad sākās pandēmija, Dievam teicu: “Tu saki, ka tiem, kas mīl
Tevi, visas lietas nāk par labu! Tātad arī šis! Lūdzu, palīdzi šajā
laikā saskatīt to labo un vadi tajā!”
Vislielākais ieguvums cauri šim gadam ir būt vēl ciešāk, vēl reālāk
Viņa tuvumā. Tas ietver sevī mieru, kad apkārt ir informācijas
vētra; prieku un pateicību par vienkāršo, kas ir dots; par aizsardzī
bu un veselību; Viņa rūpes, kad paliec bez darba; drosmi sapņot
un uzsākt darīt to, ko neesi darījis! Esmu pateicīga, ka Dievs ir
uzticams un nemainīgs, mīlošs Tēvs!

Ravita Treimane

Liepājas Nācaretes draudze

Šis gads noteikti nav bijis viegls. Tomēr būtiskākais ieguvums
no šī laika, manuprāt, ir iespēja uz lietām paskatīties no malas.
Izvērtēt, kas ir patiešām svarīgs gan tev pašam, gan draudzei. Kā
arī novērtēt tās mazās lietas, ko šobrīd nevaram darīt – samīļoties
ar draugiem, tuviniekiem, iet ciemos, darīt lietas kopā. Tāds izvēr
tēšanas laiks. Laiks, kurā ikdienišķo ieraudzīt kā vērtību.

Maija Bite

Liepājas Ciānas draudze

Rīgas Vīlandes draudzes mācītājs
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BaptistuBaptistu
Vēstnesis
– 40 DIENAS
AR MĒRĶI
Vēstnesis
– MISIJA

Lūgšana par
tiem, kas lauvu
bedrē

Dievbijīgais lūdzējs Daniels nonāca lauvu bedrē. Vai lūgšanas
viņam palīdzēs bezcerīgajā situācijā? Apustulis Pēteris evaņģēlija
dēļ bija cietumā, bet draudze lūdza Dievu par Pēteri. Viņi pat bija
nedaudz samulsuši par tik ātru Dieva glābiņu Pētera situācijā. Vai
lūgšanas spēks ir klātesošs vien Bībeles varoņstāstos, jeb tas ir
daļa no draudzes pieredzes arī šodien?
2015. gada decembrī čehs Petrs Jašceks devās uz Ziemeļāfriku.
Viņš strādāja starptautiskā kristīgā organizācijā un apzināja
Āfrikas valstu kristiešu kopienas, dokumentēja kristiešu diskrimi
nāciju un viņu vajāšanas. Dodoties mājup no Sudānas, viņš Kar
tumas lidostā tika arestēts, apsūdzēts spiegošanā un notiesāts uz
24 gadiem Sudānas cietumā. Pārblīvētajā cietuma kamerā bija arī
ISIS teroristi. Viens no viņiem pirms 10 mēnešiem bija piedalījies
21 Ēģiptes kopta slaktiņā Lībijā, Vidusjūras krastā. Kameras biedri
Petru pazemoja un darīja pāri. Viņam šķita, ka viņš psiholoģiski
neizturēs, taču tad notika pavērsiens. Kaut viņam bija atņemts
matracis un bija jāguļ uz grīdas, viņš 21.00 devās pie miera, lai
pirms musulmaņu agrās rīta lūgšanas pieceltos par visiem agrāk
un vienatnē varētu klusi pielūgt Kristu. Viņš brīnījās par mieru,
kas ieplūst viņa sirdī. Petrs apgūlās, aizmiga un nogulēja līdz
rītam. Tikai pēc vairākiem mēnešiem, kad ar Čehijas vēstniecības
palīdzību tika nodibināti sakari ar mājām, viņš uzzināja, ka viņa
draudze Čehijā, uzzinājusi par viņa pazušanu Sudānā, bija katru
vakaru organizējusi aizlūgšanas. Visi bija lejupielādējuši aplikāciju,
kas atgādināja katru vakaru 20.00-21.00 lūgt par Petru. Sudānas
cietumā viņš devās gulēt 21.00, bet draudze Čehijā lūdza 20.00?
Starp Čehiju un Sudānu ir vienas stundas starpība laika joslā.
Draudze lūdza, bet Dievs sargāja! Petrs Jaščeks saka, ka bez drau
dzes aizlūgšanām viņš nebūtu izturējis… Viņu atbrīvoja krietni
pirms termiņa – pēc 445 dienām.
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Kā tuvākajā laikā tu vari paplašināt lūgšanu apvārsni? Piedāvāšu
trīs iespējas.
1. Pievienojies lūgšanām Zoom platformā. Ar nolūku lūgt par
vajātajiem kristiešiem pasaulē 10. martā Zoom platformā noti
ka pirmā Latvijā tematiskā starpkonfesionālā lūgšanu sapulce
“Aptver pasauli”. Dalībnieki bija no dažādiem Latvijas novadiem.
Netipiski bija tas, ka vīrieši bija pārsvarā. Kāds labums no tādas
kopīgas lūgšanas? Ramils Bagirovs no Liepājas secina: “Es esmu
parasts cilvēks un ikdienā man ir savas domas un savas rūpes,
tāpēc ļoti svarīgi, ka ir kāds brīdis, kurā tiek dota iespēja apstāties
un aizlūgt par citām tautām. Iecerētais Zoom sapulces formāts
vienreiz mēnesī, manuprāt, ir ļoti piemērots mūsdienu dzīves
tempam, lai lūgšanai būtu kāds iespaids, bet process nekļūtu arī
par nastu. Plānoju piedalīties arī turpmāk.” Māris Vītols no Jaun
jelgavas saka, ka noderīgi bija dzirdēt liecību no konkrētās valsts
un prieks bija par mērķtiecību. Visi klātesošie bija pieslēgušies, lai
lūgtu Dievu, nevis tikai patērzētu savā starpā. Tematiskās lūgšanu
sapulces “Aptver pasauli” notiks 14. aprīlī un 12. maijā plkst. 21.0022.00. Ielūgumi uz Zoom sapulci tiks izsūtīti draudžu mācītājiem
un publicēti LBDS Facebook lapā.
2. Lūgšana mazajās grupās. Lūgšana ir neatņemama sastāvdaļa
mazajās grupās un Bībeles studijās. Kāpēc tikai lūgt par sevi un
grupiņas biedriem? To vajag darīt, bet apņemieties šogad aizlūgt
arī par citiem. Pasaulē ir nedaudz vairāk par 50 valstīm, kurās
vajāšanas tiek raksturoras kā smagas un ļoti smagas. Katru nedēļu
vienas šādas valsts aprakstu atradīsiet Baltijas Globālās Iniciatīvas
Facebook lapā, atgādinājums par to atrodams arī LBDS aizlūgšanu
kalendārā.
3. Misijas svētdiena ir 25. aprīlī. Aicinu aprīlī īpaši aizlūgt, lai
musulmaņi nāk pie Jēzus. Visbiežāk kristiešu vajāšanas notiek
musulmaņu zemēs. Bieži viņi ir kā Daniels lauvu bedrē – briesmas
visapkārt. Šogad svētā mēneša Ramadana gavēņa sākums iekrīt
aprīļa vidū. Tas ir laiks, kad musulmaņi lūdz un īpaši cenšas izpel
nīties sava dieva labvēlību. Kā būtu, ja tu pievienotos daudziem
tūkstošiem pasaulē, kas lūgs, lai Jēzus nāk un uzrunā musulmaņus
sapnī? Tas notiek, un daudzi kļūst par Jēzus sekotājiem. Lūgšana
negriežas atpakaļ tukšā!

Pēteris Eisāns

LBDS Ārmisijas vadītājs

Aizlūgšanu kalendārs aprīlis
01

Zaļā ceturtdiena
“Tas Kungs ir mans stip
rums un mana slavas
dziesma, Viņš ir mans
glābējs.” (Psalmi 118:14)

02

Lielā piektdiena
“Viņš bija ievainots mūsu
pārkāpumu dēļ un mūsu
grēku dēļ satriekts. Mūsu
sods bija uzlikts Viņam
mums par atpestīšanu, ar
Viņa brūcēm mēs esam
dziedināti.” (Jesajas 53:5)

03

Pateiksimies par nepel
nīto Dieva žēlastību un
glābšanu Kristus upura
dēļ.

04

Kristus Augšāmcelšanās
svētki. Pirmās Lieldienas
Kristus ir Augšāmcēlies!
Patiesi Augšāmcēlies!

05

Otrās Lieldienas
Lūgsim, lai Jēzus vārdi:
“Es esmu augšāmcelšanās
un dzīvība …” (Jāņa 11:25)
aizsniegtu vēl daudzus.

06

Lūgsim par Liepājas krie
vu draudzi “Evaņģēlija
Balss”, mācītāju Sergeju
Garkušu un ģimeni;
pateicība par kristībām
4 puišiem, no kuriem 3
mācās Latvijas Bībeles
centrā, lai gatavotos
sludināšanai; lūgsim par
jauniešiem, par jaunas
vadītāju paaudzes sagata
vošanu; par gaidāmajām
kristībām; pateicība par
iespēju dievkalpojumus
raidīt Facebook.

07

Lūgsim par Bulgārijas
baptistu savienību, tās
103 draudzēm un 2500
draudžu locekļiem.

Bībeles lasījums
29.03.-04.04.
Jeremijas 7-11
Marka 7-8

08

Lūgsim par Liepājas Pāvila
draudzi; pateicība par BPI
absolventu Raiti Šķerber
gu, kas kopš janvāra kalpo
draudzē, un viņa ģimeni;
lūgsim, lai Dievs stiprina
un dod redzējumu, kā
draudze var būt par svē
tību pilsētai; pateicība,
ka, neskatoties uz ierobe
žojumiem, draudze pa
sludina Vēsti, paldies par
draudzes Zoom tikšanos;
lūgsim, lai senioriem būtu
iespēja pieslēgties inter
netam; lūgsim savstarpēju
mīlestību un pieņemšanu.

09

Lūgsim par Irāku. Iedzī
votāji 38,3 miljoni. Pārsva
rā musulmaņi. Kristieši
1,59%. Evaņģēliskie 0,2%.
Caur līdzcietības kalpo
šanu cilvēkiem vajadzībās
daudzi musulmaņi tiek
aizsniegti ar Labo vēsti.

10

Lūgsim par LBDS bīskapu
Kasparu Šternu, Padomi
un vadības komandu; lai
Dieva vadība lēmumu
pieņemšanā un 2021. gada
Kongresa organizēšanā.

11

Pateiksimies par Jēzu
Kristu, kas nāca, lai mums
kalpotu un atdotu savu
dzīvību mūsu grēku iz
pirkšanai (Marka 10:45).

14

Lūgsim par Horvātijas
baptistu savienību, tās 48
draudzēm un 200 drau
džu locekļiem.

15

Lūgsim par Limbažu
draudzi, mācītāju Mārti
ņu Anševicu un ģimeni;
pateicība, ka draudze ir
varējusi praktiski palīdzēt
jauniešiem, kam pietrūkst
līdzekļu, sagādāt dato
rus; lūgsim, lai draudze
var piepildīt aicinājumu:
viens cilvēks dienā! – pie
zvanīt vai citādi parūpē
ties par vienu cilvēku.

16

Lūgsim par Ēģipti.
Iedzīvotāji 79,6 miljoni.
Liela daļa ir musulmaņi.
Kristieši 12,83%.
Evaņģēliskie 3,9%. Koptu
baznīca ir lielākais
kristiešu kopums Tuvajos
Austrumos un stratēģiska
atslēga šī reģiona
evaņģelizācijā.

17

Lūgsim par LBDS
Garīdznieku brālību,
vadītāju Edgaru Godiņu
un reģionu pārraugiem,
lai Dievs dod redzējumu
un paplašina kalpošanas
iespējas.

12

Lūgsim par tiem, kas pan
dēmijas apstākļos ir grūtī
bās, izolācijā un slimībās.

13

Lūgsim par Līgatnes
draudzi, mācītāju Mārti
ņu Rijnieku un viņa ģime
ni; pateicība Dievam, ka
draudze pastāv, neskato
ties uz Covid ierobežo
jumiem, un neviens nav
saslimis ar šo vīrusu; lūg
sim, lai Dievs dod papild
spēkus, kas palīdz veikt
draudzes nama izveidi.

Bībeles lasījums
05.04.-11.04.
Jeremijas 12-16
Marka 9-10

18

Pateiksimies par svētī
bām, ko saņemam, pa
ļaujoties un cerot uz To
Kungu (Jeremijas 17:7-8).

19

Lūgsim par Sīrijas baptis
tu savienību, tās 13 drau
dzēm un 600 draudžu
locekļiem.

Bībeles lasījums
12.04.-18.04.
Jeremijas 17-21
Marka 11-12

20

Lūgsim par Madonas
draudzi, mācītāju Pēteri
Eisānu un viņa ģimeni;
pateicība, ka, lai gan
ilgstoši ir pulcēšanās
ierobežojumi un draudzes
aktīvā darbība notiek
caur internetu, tomēr tas
ir aktivizējis lielāku cil
vēku skaitu, kas piedalās
dievkalpojumos un Bībe
les stundās; pateicība par
BPI studenta Intara Jese
ra aktīvu kalpošanu drau
dzē; lūgsim, lai varētu
organizēt vasaras evaņ
ģelizācijas nometnes.

21

Lūgsim par Jordānijas
baptistu savienību, tās 23
draudzēm un 1400 drau
džu locekļiem.

22

Lūgsim par Mazsalacas
draudzi, sludinātāja v.i.
Sīmani Balodi un ģimeni;
pateicība, ka izdevās
iegādāties iekārtu diev
kalpojuma raidīšanai un
ierakstu veidošanai, caur
ko tiek aizsniegti vairāk
cilvēku; pateicība par
kalpotājiem, kas mēro
tālu ceļu uz draudzi; lūg
sim, lai cilvēki nepagurtu
ticībā un, beidzoties iero
bežojumiem, atgrieztos
draudzē.

23

Lūgsim par Alžīriju. Ie
dzīvotāji 38,7 miljoni.
Vairākums ir musulmaņi.
Kristieši 0,28%. Evaņģēlis
kie 0,2%. Caur personīgu
evaņģelizāciju un arī pār
dabisku atklāsmi par Jēzu,
daudzi berberi nākuši pie
Kristus.

24

Lūgsim par Eiropas
Baptistu Federācijas pre
zidentu Mego Remmelu
(Igaunija); lai Dievs dod
gudrību un redzējumu
atbildīgajā kalpošanā.

Bībeles lasījums
19.04.-25.04.
Jeremijas 22-26
Marka 13-14

25

Misijas svētdiena.
Lūgsim par iniciatīvām
aktivizēt ārmisiju un
aizlūgt par vajātiem kris
tiešiem.

26

Lūgsim, lai varam iekļau
ties Dieva uzdevumā
evaņģēlija pasludināšanā
visām tautām (Marka
16:15-16).

27

Lūgsim par Mērsraga
draudzi, sludinātāju
Jāni Buli un ģimeni; lai
visi draudzes locekļi
tiktu aprūpēti arī tad, ja
klātienes tikšanās nav
iespējama; pateicība, ka
caur WhatsApp grupu var
nodod informāciju, sūtīt
aizlūgšanu vajadzības un
aizsniegt cilvēkus, kas
dzīvo ārzemēs vai citās
pilsētās.

28

Lūgsim par Zviedrijas
brīvo draudžu apvienību
Interact, tās 300 drau
dzēm un 32500 draudžu
locekļiem.

29

Lūgsim par Daugavpils
topošo draudzi, vadītāju
Vitāliju Kravčenko un
ģimeni; pateicība, ka,
neskatoties uz ierobe
žojumiem, draudzē ir
sirsnīgas savstarpējās
attiecības; lūgsim, lai
Dievs aicina kādu ģimeni,
kas evaņģēliju varētu slu
dināt latviski, un lai Dievs
piešķir lielāku vietu, kur
draudzei pulcēties.

30

Lūgsim par Uzbekistānu.
Iedzīvotāji 33 miljoni.
Vairākums ir musulmaņi.
Kristieši 0,75%. Evaņģē
liskie 0,3%. Ir cīņa starp
pēcpadomju režīma un
islāma kustību.

Bībeles lasījums
26.04.-02.05.
Jeremijas 27-31
Marka 15-16
17

Aizlūgšanu kalendārs maijs
01

Darba svētki. Latvijas Republikas Satversmes sapulces sasaukšanas diena
“Tas Kungs ir mans stip
rums un mans vairogs,
mana sirds paļaujas uz
Viņu.” (Psalmi 28:7)

07

Lūgsim par Mjanmu.
Iedzīvotāji 50 miljoni.
Pārsvarā budisti. Kristieši
8,98%. Evaņģēliskie 5%.
Kristiešiem tiek liegts
ieņemt amatu, kur būtu
vara un ietekme.

02

Pateiksimies, ka Dievam
par mums ir miera un
glābšanas domas (Jeremi
jas 29:11-13).

03

Lūgsim par Sabiles misijas
staciju, tās vadītāju Arti
Kaņepu un viņa ģimeni;
par kalpošanu zupas virtu
vē un citādi palīdzot vietē
jo iedzīvotāju vajadzībās,
kā arī aizlūdzot un esot
sarunās ar jauniešiem.

04

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas
atjaunošanas diena
Pateiksimies Dievam par
iespēju dzīvot neatkarīgā,
brīvā valstī; lūgsim par
valsts vadītājiem.

05

Lūgsim par Ziemeļser
bijas baptistu savienību,
tās 69 draudzēm un 1983
draudžu locekļiem; par
Dienvidserbijas baptistu
savienību, tās 14 drau
dzēm un 700 draudžu
locekļiem.

06

Lūgsim par Mežgalciema
draudzi, mācītāju Aivaru
Vadoni un ģimeni; pateicī
ba, ka kalpošana draudzē
un sabiedrībā turpinās;
par dievkalpojumu tiešrai
dēm Facebook, par gudrī
bu un atsaucīgām sirdīm
- caur telefoniem pārraidīt
dievkalpojumu tiem, kam
nav interneta; lūgsim par
vīru grupu, sieviešu grupu,
par Jūrmalciema draudzes
WhatsApp grupu; lai izdzī
vojam šo ierobežojumu
laiku draudzēs un lai sa
glabājas slāpes atgriezties
klātienē.

Bībeles lasījums
03.05.-09.05.
Jeremijas 32-36
Lūkas 1-2
18

08

Nacisma sagrāves un
Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena
Pateiksimies Dievam par
mieru un brīvību; lūgsim,
lai Dieva apsardzība pār
mūsu zemi un tautu.

09

Mātes diena
Pateiksimies par mātēm
un lūgsim, lai Dievs viņas
sargā un vada mīlestībā
kalpot savās ģimenēs.

10

Lūgsim, lai varam palikt
dievbijībā un uzticībā
Dievam, kā Viņš ir mums
uzticams (Jeremijas
32:39-40).

11

Lūgsim par Misijas drau
dzi Ādažos, mācītāju
Kasparu Šternu un ģime
ni; pateicība, ka ierobe
žojumu laiks liek meklēt
jaunus ceļus, kā pasludi
nāt evaņģēliju; lūgsim par
dievkalpojumu klausīša
nos mājās, internetā, lai
tas nepaliek kā izklaide,
bet patiesi izdzīvojam
Dieva klātbūtni; par Die
va vadību turpmāk.

12

Lūgsim par Azerbaidžā
nas evaņģēliski kristīgo
baptistu savienību, tās 22
draudzēm un 3000 drau
džu locekļiem.

13

Jēzus Kristus Debesīs
uzņemšanas diena
Pateiksimies, ka Kristus
dzīve parādīja ceļu uz
Debesīm.

Bībeles lasījums
10.05-16.05.
Jeremijas 37-41
Lūkas 3-4

14

Lūgsim par Laosu. Iedzī
votāji 6,9 miljoni. Vairāk
kā puse ir budisti. Kris
tieši 3,38%. Evaņģēliskie
2,6%. Viens no draudzes
izaugsmes kavējošiem
faktoriem ir vajāšanas.

15

Starptautiskā ģimenes
diena
Lūgsim, lai stipras ģime
nes būtu valsts pamats
un droša vide, kur augt
bērniem.
LBDS Kongress 2021

16

Lūgsim, lai Jēzus sludi
nātie žēlastības vārdi ir
dziedinoši ikvienam (Lū
kas 4:18).

17

Ugunsdzēsēju un glābēju
diena
Pateiksimies par glābēju
drosmi un uzupurēšanos,
glābjot nelaimē nokļuvu
šos; lūgsim viņiem Dieva
apsardzību.
Sirsnīgi sveicam Pāvilostas draudzes mācītāju
Denisu Doroņinu 50 gadu
jubilejā!

18

Lūgsim, lai atjaunotos
Nurmižu draudzes kal
pošana.

19

Lūgsim par Ukrainas
baptistu savienību, tās
2382 draudzēm un 125509
draudžu locekļiem.

20

Lūgsim par Oglaines
draudzi, sludinātāju Ste
fanu Rošioru un ģimeni;
lai Dievs īpašā veidā ar
Savu Garu uztur draudzes
locekļus, īpaši seniorus,
kas ierobežojumu dēļ
nevar pulcēties.

Bībeles lasījums
17.05.-23.05.
Jeremijas 42-46
Lūkas 5-6

21

Lūgsim par Vjetnamu.
Iedzīvotāji 94,5 miljoni.
Apmēram puse ir budisti.
Kristieši 9,43%. Evaņģē
liskie 1,8%. Vairums ir
dzimuši pēc Vjetnamas
kara un ir vairāk ieintere
sēti kapitālismā un ārējā
pasaulē, nevis padomju
propagandā, līdz ar to arī
atvērtāki evaņģēlijam.

22

Lūgsim par LBDS Jaunat
nes apvienību un vadītāju
Andreju Goloborodko,
par jauniešu kalpošanas
aktivizēšanu un attīstību
draudzēs.

23

Vasarsvētki. Svētā Gara
svētki
Pateiksimies par Svēto
Garu, kas mūs māca un
vada patiesībā, dodot
spēku un drosmi liecināt
par Jēzu Kristu.

24

Pateiksimies par Jēzus
svētības vārdiem (Lūkas
6:20-23).

25

Lūgsim par Ogres Evaņ
ģēlisko draudzi, mācītāja
Vadima Kovaļova ve
selību un par draudzes
vadītājiem; pateicība par
telpām luterāņu baznīcā,
ka kalpošana turpinās,
neskatoties uz ierobežo
jumiem; lūgsim gudrību,
kā ar evaņģēliju šajā laikā
aizsniegt cilvēkus.
Sirsnīgi sveicam sludinātāju Kristapu Kulpi 40
gadu jubilejā!
Sirsnīgi sveicam Ģipkas
draudzes sludinātāju
Sandi Kažmiru 45 gadu
jubilejā!

26

Lūgsim par Šveices bap
tistu savienību, tās 12
draudzēm un 1084 drau
džu locekļiem.

Bībeles lasījums
24.05.-30.05.
Jeremijas 47-52
Lūkas 7-8

27

Lūgsim par Ogres Trīsvie
nības draudzi, mācītāju
Daini Pandaru un ģimeni;
pateicība par kalpošanu
”DOMS”, kas rosina cil
vēkus, kas nav draudzē,
domāt par dzīves pamat
jautājumiem; pateicība
par podkāstu “Saruna
ar mācītāju”; lūgsim, lai
Dievs dod gudrību kalpot
Krapes skolā, veidojot
programmu, kas balstīta
kristīgā kultūrā; pateicība
par “Tabitas centra” izvei
došanu; lūgsim gudrību,
kā kalpot bērniem; par
draudzes locekļu sav
starpējās komunikācijas
veicināšanu.

28

Lūgsim par Turkmenistā
nu. Iedzīvotāji 5,7 miljoni.
Vairākums ir musulmaņi.
Kristieši 1,83%. Evaņģē
liskie 0,0%. Ir pozitīvas
pārmaiņas, pilsoņi drīkst
brīvāk ceļot un ir arī pāris
oficiāli reģistrētas drau
dzes, kurām ir atļautas
publiskas sapulces.

29

Lūgsim par bērniem, viņu
garīgo un fizisko veselī
bu, noslēdzoties mācību
gadam, kura lielākā daļa
notika attālināti.

30

Lūgsim, lai Dieva Vārda
sēkla mūsu sirdīs iesakņo
jas un nes augļus (Lūkas
8:11-15).

31

Lūgsim par Nāriņciema
draudzi, sludinātāju Raivi
Deksni un ģimeni; lai
Kristus dod spēku drau
dzei turēties pie Viņa,
pateicība par iespēju iero
bežojumu laikā pulcēties
Talsu draudzes dievnamā.
Sirsnīgi sveicam mācītāju-emeritus Gunāru
Lemaiķi 85 gadu jubilejā!

Bībeles lasījums
31.05.-06.06.
Vaimanu dziesmas
Lūkas 9-10

Izaicinājums puišiem
un vīriem
No 2. maija līdz 13. jūnijam norisināsies trešais 6 nedēļu BPI
DRAFTS “IZAICINĀJUMS”. Izaicinājuma mērķis ir stiprināt,
iedvesmot un izaicināt puišus un vīrus fiziskai, garīgai un rakstura
izaugsmei. Katrai izaicinājuma nedēļai būs konkrēta tēma, par
kuru vīri būs aicināti domāt. Šīs 6 nedēļas tiks sadalītas divos
līmeņos, katrā pa 3 nedēļām. Līdz ar to, ja kādiem no vīriem nav
iespēja piedalīties izaicinājumā no sākuma līdz beigām, viņam tiek
dota iespēja piedalīties pirmajā līmenī, pirmajās 3 nedēļās.

Bībeles sarunu kartīšu komplekts “Ko tu izvēlētos?” 48 kartītes, kas rosina sarunas, atgādina un iepazīstina ar Bībe
les stāstiem, palīdz iepazīt citus sarunu dalībniekus un arī sevi.
Lietojamas visām paaudzēm – no maziem bērniem līdz pat viņu
vecvecākiem. Sarunu kartītes nopērkamas veikalā AMNIS.
“Ko tu izvēlētos?” kā arī citus LBDS Svētdienskolu apvienības
izdotos materiālus un grāmatas bērniem var pasūtīt ar piegādi
no Svētdienskolu apvienības – ej.uz/SA-Omniva.

Izaicinājums sāksies 2. maijā ar tikšanos Zoom platformā. Pirmais
uzdevums būs savu mērķu nospraušana. Izaicinājuma 6 nedē
ļu laikā dalībniekiem katru dienu būs rīta uzdevumi - celšanās
konkrētā laikā, lūgšana, Dieva Vārda lasīšana, pārdomāšana un
laiks savu mērķu īstenošanai. Nedēļas laikā vīri būs aicināti pildīt
fiziskus vingrinājumus un dažādus raksturu attīstošus uzdevumus.
Tie neaizņems pārāk daudz laika un katru nedēļu būs citādi, sa
saistīti ar nedēļas tēmu - vienā nedēļā būs vairāk jāiedziļinās sevī,
citā jākalpo sev tuvajiem.
Katru piektdienu plkst. 6:00 visi dalībnieki būs aicināti tikties
Zoom platformā, lai mazākās grupās pārrunātu, kā ir veicies ar
doto nedēļas uzdevumu izpildi. Ikdienas komunikācija norisinā
sies Signal aplikācijā.
Šis ir lielisks veids, kā būt kopīgā piedzīvojumā ar vīriem no visas
Latvijas, neskatoties uz to, ka esam viens no otra attālināti. Šis
izaicinājums nav domāts, lai atlasītu labākos, bet gan lai palīdzētu
vīriem kļūt labākiem.
DRAFTS komanda ir ļoti pateicīga Dievam un saka lielu paldies
visiem, kas mūs dažādos veidos atbalsta!
Reģistrācija līdz 1. maijam
Dalības maksa: 10 EUR no mājsaimniecības
Vecums 14+
Reģistrācijas anketa atrodama www.bpidrafts.lv

Aleksandrs Kenigsvalds
BPI DRAFTS vadītājs

Žurnāls “Labas Ziņas bērniem” arī šogad jau aizceļojis pie
simtiem bērnu un viņu ģimenēm Latvijā un arī citviet pasaulē.
Vecāki pasūtījuši bērniem, vecvecāki dāvinājuši mazbērniem,
draudzes abonējušas svētdienskolēniem. Pasūtot žurnālu
tagad, lasītāji saņems šī gada pirmo numuru (foto – vāka
attēls), kā arī pārējos 5 numurus turpmākā gada laikā.
Abonēšana 2021. gadam – ej.uz/LZB2021
Iepriekšējo gadu komplekti pasūtami – ej.uz/LZB-komplekti

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, 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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Zeme tiks piepildīta ar Tā Kunga godības atziņu.
Habakuka 2:14

SESTDIEN, 15. MAIJĀ
Kongress notiks tiešsaistē no
Rīgas Mateja baznīcas.

Darba sēdes darba kārtība:
Sēdes atklāšana

1. DAĻA 9:30-11:30
Svinīgā sēde vietnē lbds.lv/Kongress2021.
Aicināts ikviens draudzes loceklis un interesents.
Atskatīsimies uz piedzīvoto, pateiksimies, svinēsim.
Bīskapa Kaspara Šterna uzruna.
Pielūgsmē vadīs Liepājas Centra draudzes mūziķi.
Pieteikšanās - www.ej.uz/VisiKongress2021
Dalība bezmaksas.

Mandātu komisijas ziņojums

2. DAĻA 12:00-14:00, pieslēgšanās no 11:40
Darba sēde tikai Kongresa delegātiem,
katram personīgi pieslēdzoties Zoom platformā.
Darba sēdei dalībniekus piesaka draudzes zemāk
aprakstītajā kārtībā, par katru darba sēdes dalībnieku
tiek maksāta dalības maksa.
KONGRESA DELEGĀTI
LBDS Padome lēmusi, ka 2021. gada Kongresā kā delegāti
piedalās:
- 1 cilvēks no katras draudzes, kam ir tiesības juridiski pārstāvēt
draudzi; ja šis cilvēks kādu iemeslu dēļ nevar piedalīties Kongresā,
draudze aicināta izvirzīt citu pārstāvi, šādā gadījumā atsūtot
uz LBDS (pa pastu vai elektroniski) draudzes apliecinājumu, ka
attiecīgā persona ir saņēmusi draudzes paraksttiesīgās personas,
vai draudzes Padomes vai pilnsapulces pilnvarojumu.
- Garīdznieku brālības ordinēti garīdznieki, kuri kalpo LBDS
draudzēs vai jaundibināmās draudzēs kā mācītāji vai sludinātāji;
- LBDS bīskaps, izpilddirektore, Padomes, Revīzijas, Mandātu un
Nominācijas komisiju locekļi.
Kongresa delegātu saraksts (Vārds, uzvārds, e-pasta adrese,
tālruņa numurs, draudze, statuss) jāiesniedz LBDS
līdz 15. aprīlim. Draudze var izvēlēties vienu no delegātu
saraksta iesniegšanas veidiem:
- aizpildot elektronisko delegātu pieteikšanas formu ej.uz/DelegatiKongress2021

Kongresa konstruēšanās
Nominācijas komisijas ziņojums par LBDS Padomes
kandidātiem
LBDS Padomes locekļu vēlēšanas
Revīzijas komisijas ziņojums
LBDS finanšu darbības 2020. gada pārskata un
2021. gada budžeta apstiprināšana
Nominācijas komisijas ziņojums par nākamā Kongresa
Mandātu un Nominācijas komisiju kandidātiem
Mandātu un Nominācijas komisiju vēlēšanas
Balsojums par LBDS Kristīgās dzīves Kredo
Debates, ziņojumi
Noslēgums
- iesūtot e-vēstulē uz adresi kanceleja@lbds.lv
- iesūtot pa pastu - LBDS, Lāčplēša ielā 37, Rīga, LV-1011
Delegātiem tiks nosūtīta informācija par pieslēgšanās kārtību
Kongresa norisei Zoom platformā un instruktāža par balsošanu.
Kongresa vajadzībām tiks izveidota delegātu WhatsApp grupa ātrai saziņai ar delegātiem, kas darbosies tikai Kongresa norises
dienā.

Dalības maksa veicama par Kongresa darba sēdes
dalībniekiem.
Veicot apmaksu līdz šī gada 30. aprīlim, dalības maksa ir EUR 7.
Dalības maksa pēc 30. aprīļa - EUR 10.
Dalības maksa jāpārskaita:
Latvijas Baptistu draudžu savienība
Reģ. nr. 90000085765
SEB Banka LV03UNLA0002000701314 vai
Swedbanka LV11HABA0551025781934
Norāde: Kongresa delegātu iemaksas par (draudzes nosaukums,
pārstāvju skaits)

