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Baptistu Vēstnesis – PĀRDOMAS

Vienīgais Dievs
Šajā gadā mēs katru mēnesi domājam par kādu no Dieva īpašībām, par vārdiem, ar kuriem mēs apzīmējam Dievu. Ar kādiem
īpašības vārdiem mēs varam raksturot Dievu? Lai rastu atbildi uz
šo jautājumu, mums labs palīgs ir Bībelē iekļautā Psalmu grāmata,
kuras autori ļoti atklāti runā ar Dievu, neko nepaturot savā sirdī,
bet visu noliekot Dieva priekšā. Cilvēka sirds atveras Dievam, un
viņš var brīvi sacīt visu, ko vēlas Dievam pateikt vai lūgt.
Lūkas 6:45 lasām Jēzus sacītos vārdus: “Jo no sirds pārpilnības
mute runā.” Kad sirds ir pilna, cilvēks ir visatklātākais. Tā bija arī
ķēniņam Dāvidam. Psalmu grāmatā varam lasīt daudzas viņa
lūgšanas. Kādā no lūgšanām viņš saka: “Tu esi liels un dari brīnumus, Tu vienīgais esi Dievs” (Psalmi 86:10). Dāvids atzīst, ka Dievs
ir liels un ka Viņš vienīgais ir Dievs. Lasot šo konkrēto psalmu,
varam noprast, ka Dāvida dzīvē ir kāds sarežģīts brīdis. Acīmredzot, viss nenotiek, kā varētu vēlēties. Bet Dāvids zina, kas tādā
brīdī ir vissvarīgākais. Tā ir saruna ar Dievu jeb lūgšana. Viņš nāk
Dieva priekšā lūgšanā ar atvērtu sirdi. Viņš saka Dievam visu, kas
viņu nomāc. Šī psalma pirmajā daļā Dāvids sauc uz Dievu: Kungs,
pagriez Savu ausi, paklausi mani, pasargi manu dvēseli, palīdzi
Savam kalpam, esi man žēlīgs, iepriecini Sava kalpa dvēseli,
uzklausi manu lūgšanu (Psalmi 86:1-6). Tik dažādi lūgumi, kuri nāk
no Dāvida sirds.
Dāvids ir pilnībā “izkratījis” savu sirdi Dieva priekšā. Dāvids
zina, kāds ir Dievs. Viņš to apliecina arī lūgšanā, ar kuru pie Viņa

griežas. “Neviena Tev līdzīga nav starp dieviem, Kungs, un nekas
nelīdzinās Taviem darbiem, ko Tu esi darījis. Visas tautas, Kungs,
ko Tu esi radījis, nāks un zemosies Tavā priekšā un godās Tavu
Vārdu, jo Tu esi liels un dari brīnumus, Tu vienīgais esi Dievs!”
(Psalmi 86:8-10) Situācija nav vienkārša, to varam noprast no tiem
lūgumiem, ar kuriem Dāvids griežas pie Dieva. Bet Dāvids nav
izmisumā, jo pazīst Dievu, kurš ir lielāks par jebkuriem nepatīkamajiem apstākļiem, kas viņu ir piemeklējuši. Viņš apliecina to,
sakot: “Tu esi liels, Tu vienīgais esi Dievs!” (Psalmi 86:10)

Mūsu Dievs ir viens vienīgs.
Cita Dieva nav! Kaut mēs to
patiesi varētu apliecināt ne tikai
ar saviem vārdiem, bet arī ar
saviem darbiem.
Vai ir viegli grūtā un sarežģītā dzīves brīdī droši un pārliecinoši
teikt: mans Dievs ir liels un dara brīnumus, Viņš vienīgais ir Dievs!
Atzīt Dieva visvarenību, kad dzīvē ir grūti brīži, ne vienmēr ir
vienkārši. Kad esam kādu problēmu nomākti, tad tās reizēm mūs
tā pārņem, ka piemirstam par mūsu Dieva varenību. Tā vietā, lai
pagodinātu Dievu, mēs jautājam – kāpēc tā?, kas atkal?, nevis
apliecinām to, cik mans Dievs ir liels. Bet Viņš tāds ir, jo Viņš ir
nemainīgs. Viņš ir tas pats Dievs, kuru piesauca Dāvids. Kamēr
dzīvē viss ir labi un daudzmaz kārtībā, vai tad reizēm neiezogas
arī kāds cits dievs un elks, kurš aizēno mūsu skatu uz vienīgo un
patieso Dievu? Pirmais bauslis saka, ka Dievs necietīs, ja kalposim
citiem dieviem. “Es esmu Tas Kungs, tavs Dievs, kas tevi izvedis
no Ēģiptes zemes, no vergu nama. Tev nebūs citus dievus turēt
Manā priekšā. Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu nedz pēc tā,
kas ir augšā debesīs, nedz pēc tā, kas ir virs zemes, nedz pēc tā,
kas ir ūdenī zem zemes. Nezemojies to priekšā un nekalpo tiem.”
(2. Mozus 20:2-5)
Ja tā tomēr ir gadījies, ja ir bijuši tādi brīži, tad mums ir jāatzīst
sava maldīšanās un tā Dieva priekšā jānožēlo. Jo mūsu Dievs ir
viens vienīgs. Cita Dieva nav! Kaut mēs to patiesi varētu apliecināt ne tikai ar saviem vārdiem, bet arī ar saviem darbiem. Dāvids
to darīja. Viņš saprata, ka visas viņa problēmas Dieva priekšā ir
niecīgas. Viņš varēja patiesi apliecināt: Dievs, Tu esi liels un dari
brīnumus, Tu vienīgais esi Dievs!

Sandis Kažmirs

Ģipkas draudzes sludinātājs
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Notikumi

Topošā Liepājas Karostas draudze
Lieldienu laikā sniedza iespēju cilvēkiem
saņemt apavus, apģērbu, saimniecības
preces. Piedāvājums guva lielu atsaucību,
jo šī preču grupa veikalos nebija pieejama. Cilvēki bija gatavi pat četras stundas
stāvēt rindā, lai iegūtu nepieciešamās lietas. Tā bija ne vien iespēja dabūt sadzīvei
vajadzīgo, bet arī dzirdēt Lieldienu vēsti,
saņemt aizlūgšanu. Savukārt Liepājas reģionālajai slimnīcai sadarbībā ar biedrību
“Tuvu” topošā Karostas draudze nodeva
dāvinājumu – 252 iepakojumus ar autiņbiksītēm priekšlaicīgi dzimušiem bērniem.

Jauniešu apvienība (JA) 28. maijā
aicināja jauniešus no visām draudzēm uz
Slavēšanas vakaru tiešsaistē no Liepājas
Centra draudzes. Tā bija iespēja vienoti
dot pateicību un slavu Jēzum Kristum.
JA vadītājs Andrejs Goloborodko aicināja
jauniešus rast iespēju ikdienā pavadīt laiku
ar Dievu, jo no tā būs atkarīga viņu reakcija un emocijas uz apkārt notiekošo, un
būt ne tikai par Jēzus apbrīnotājiem, bet
sekotājiem - žēlastības pilniem un cerību
nesošiem, piedāvājot alternatīvu mūsdienu
kultūrai un sabiedrībai. Slavēšanas vakara
ieraksts pieejams LBDS Youtube kanālā.

Pēc Garīdznieku brālības
Ziemeļkurzemes reģiona vadītāja,
sludinātāja Raivja Dekšņa iniciatīvas
24. aprīlī Talsos notika Ziemeļkurzemes
reģiona garīdznieku tikšanās.
Ievērojot visus piesardzības noteikumus, piecpadsmit garīdznieki piedalījās
dievkalpojumā Talsu baznīcas lielajā zālē.
Garīdznieki arī pārrunāja pieredzi un
atziņu svaidīšanā ar eļļu.
Savukārt 31. maijā tikšanos Dienvidkurzemes garīdzniekiem Liepājas Pāvila
draudzes telpās rīkoja reģiona vadītājs,
mācītājs Egīls Ķeiris.

Sestdien, 29. maijā kristīgās kultūras notikumā „Baznīcu
nakts 2021” dalību bija apstiprinājušas 97 baznīcas visā
Latvijā. Ievērojot valstī noteikto kārtību un epidemioloģiskos norādījumus, baznīcas bija atvērtas individuāliem
apmeklējumiem jau no pulksten 12.00 dienā. Koncertus un
citus pasākumus Baznīcu nakts kultūras programmā varēja
skatīties un klausīties arī tiešraidēs draudžu sociālo tīklu
platformās. Baznīcu nakts svinīgā atklāšana – starpkonfesionāls dievkalpojums – notika Ogres Trīsvienības baptistu
baznīcā un tika translēts Baznīcu nakts Facebook kontā.
Šogad par notikuma vienojošo tēmu bija izraudzīti vārdi no
Bībeles – “Es būšu ar tevi” (Jozuas grāmata 3:7).
Baznīcu naktī savas durvis apmeklētājiem ar dažādām
programmām vēra arī vairāki baptistu draudžu dievnami –
Rucavā, Aizputē, Siguldā, Cēsīs, Rīgas Āgenskalnā, u.c.
Siguldas draudze, gatavojoties Baznīcu naktij, izveidojusi
āra skatuvi un mēbeles, kas dos iespēju dievkalpojuma
iekštelpu remonta laikā un joprojām pastāvošajos ierobežojumu apstākļos noturēt vasarā dievkalpojumus ārtelpās.
Baznīcu nakts dievkalpojuma ietvaros tika sveikts sludinātājs Sandijs Aizupietis licencēšanas desmitajā gadadienā.
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Dziļāk un plašāk
Bīskapa Kaspara Šterna uzruna
LBDS Kongresā 2021. gada 15. maijā
Svētī mūs, kad atskatīsimies ar pateicību uz to, ko Tu esi darījis mūsu
Draudžu savienībā. Kā arī ļauj mums, Svētā Gara iedvesmotiem, ieraudzīt
tālāko virzienu, kur Tu mūs tālāk vēlies vadīt. Jo mēs ticam, ka Tu esi vakar,
šodien un mūžīgi tas pats un nemainīgs. Āmen.

Ir pagājis vairāk kā gads, kopš mēs
dzīvojam pilnīgi jaunā realitātē. Tik
daudz kas ir bijis neparasts, pēkšņs.
Visaptverošas pārmaiņas, kas skārušas
mūs katru personīgi – izmainījies mūsu
ikdienas ritms, kādiem no mums skarta
veselība un piedzīvotas arī lielākas sāpes
un traģēdijas ģimenēs. Esam piedzīvojuši
negaidītas un iepriekš neparedzamas
pārmaiņas arī mūsu draudzēs un visā
valstī kopumā. Tik daudz kā neskaidra.
Neziņa, jautājumi, emocijas, spriedze,
kas sabiedrībā parādās arvien vairāk un
vairāk. Kādos cilvēkos arī bezcerība,
bailes. Krīzē atklājas, kas mēs patiesībā
esam. Kam mēs patiesībā ticam? Kas
manā dzīvē patiesi ir svarīgs? Vai manai
ticībai ir arī kāds dziļums? Vai man vispār
ir ticība? Un ko ticība nozīmē manā
ikdienas dzīvē?
Šī krīze daudziem ļāvusi ieraudzīt sevi kā
spogulī un apjaust realitāti pašiem par
sevi. Varam, protams, uz visu skatīties ar
bezcerību, ar bailēm, bažām un satraukumu. Ja pie tā paliksim un tā dzīvosim, tad
viss, ko mēs redzēsim, būs problēmas un
izaicinājumi. Varam arī skatīties ticībā un
paļāvībā uz Dievu. Un, šādi skatoties, arī
šajos grūtajos, sarežģītajos laikos un izaicinājumos saskatīt Dieva dotās iespējas.
Jo dzīvot ticībā nozīmē dzīvot paļāvībā uz
Dievu un saredzēt to, ka pat šādos grūtos
apstākļos Dievs joprojām turpina īstenot
savu nodomu. Viņš mūs nav pametis.
Ir tik daudz, par ko varam būt Viņam
pateicīgi. Pandēmijas laikā sociālie tīkli
ir burtiski uzkarsuši – tik daudz dzirdam
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slikto, nav nekā laba, visur problēmas.
Protams, ir svarīgi, ka apzināmies realitāti
un atzīstam patiesību, un tomēr – vai
mēs spējam šajā laikā ieraudzīt to, kas ir
labs, par ko varam būt pateicīgi. Tādēļ
vēlos atskatīties uz to, par ko mēs varam
būt šajā gadā Dievam pateicīgi.
Pateicība, ka draudzes ir izmantojušas
Dieva dotās iespējas. Ir bijis liels prieks
redzēt, ka draudzēs ne tik daudz bijis
izmisums un apjukums, bet gan mobilitāte – ejam un darām, izmantojam jaunās iespējas! Arī satiekoties ar draudžu
vadītājiem, nav sadzirdams pārāk liels
nogurums, apjukums vai nomāktība, bet
vairāk “celsimies un celsim” attieksme.
Pateicība, ka draudzes efektīvi izmantojušas un attīstījušas tiešsaistes
kalpošanu. Pirms krīzes tikai dažas
draudzes izmantoja iespēju translēt
dievkalpojumus sociālajos tīklos un
pret tiešsaistes dievkalpojumiem bija
pat skeptiska attieksme. Taču pagājušā
gada laikā šo iespēju ir sākušas izmantot
vismaz 47 draudzes, un katru svētdienu
ir apmēram 1400 pieslēgumu dievkalpojumu tiešraidēm – tas viss papildus
tam, ka ir draudzes, kurās dievkalpojumi
notiek arī ar klātienes apmeklētājiem.
Tagad varbūt beidzot dievkalpojumam
pieslēdzas arī mans kaimiņš vai kolēģis,
un tā viņam ir iespēja ielūkoties, kas tad
draudzē notiek. Es zinu, ka kādiem tas
ir bijis liels pavērsiena punkts. Draudzes
uzlabo un attīsta tiešsaistes iespējas un
izmanto to ne vien dievkalpojumiem,
bet arī citām kalpošanas formām. Pal-

dies Sieviešu kalpošanas apvienībai un
Amerikas Latviešu baptistu apvienībai,
kas projekta “Sinepju grauds” ietvaros
finansiāli atbalstīja vairākas draudzes, lai
varētu iegādāties nepieciešamāko aprīkojumu dievkalpojumu translācijai.
Pateicība, ka draudzes ir meklējušas
radošus veidus un uzsākušas jaunas
kalpošanas un iniciatīvas. Apkopojot
statistiku, redzējām, ka ir draudzes, kas
mobilizē visus resursus un spēkus, lai uzsāktu sociālo kalpošanu. Kādās draudzēs
uzsākta jauniešu kalpošana, arī jaunas
draudzes dibināšana, draudzes ir aktivizējušas mazās grupas. Prieks bijis redzēt,
ka šajā gadā draudzes palīdzējušas arī
citām draudzēm, praktiskos veidos, ar finansēm un citādi atbalstot, lai kalpošana
varētu turpināties. Krīzē mēs varam būt
sašķelti, vai arī krīzē varam būt vienoti.
Pateicība par kristībām. Sākoties krīzei,
sākotnēji bija doma, ka viss, par ko mums
jādomā, ir, kā izdzīvosim šo laiku. Kā
pastāvēsim, kā noturēsim kalpošanas, kā
saglabāsim to, ka cilvēki nāk uz dievkalpojumiem vai vismaz piedalās tajos attālināti.
Taču redzam, ka šajā laikā draudzēm
pievienojušies arī tie, kas Kristu iepriekš
nepazina. Viņi ir sadzirdējuši Evaņģēliju un
ir izdarījuši izvēli sekot Kristum. Neskatoties uz ierobežojumiem, draudzēs ir notikušas kristības. Jā, to ir bijis mazāk nekā
citus gadus, tomēr varam būt pateicīgi
par izmainītām mūžībām, aizvadītajā gadā
svinot kristības kopumā 115 cilvēkiem 29
draudzēs.
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Vēlējos, ka caur visu šo mēs ieraudzītu,
ka Dievs joprojām strādā. Mēs ātri kļūstam negatīvi un pesimisti, varam ātri ieraudzīt visu slikto un negatīvo. Tādēļ tik
svarīgi, ka ieraugām arī – kas ir vērtīgais,
labais? Par ko varam būt pateicīgi?
Ar šādu pateicības un pazemības skatu
skatoties pagātnē un ticības un cerības skatījumu veroties nākotnē, varam
jautāt – kur Dievs vēlas mūs tālāk vadīt?
Šī Kongresa tēma ir “Dziļāk un plašāk”.
Pravieša Habakuka grāmatas 2. nodaļas
14. pantā ir pravieša vārdi: “Jo zeme tiks
piepildīta ar Kunga godības atziņu – kā
ūdeņi pārklāj jūru!” Šie vārdi ir rakstīti
ļoti skarbos, draudīgos krīzes apstākļos. Es ticu, ka šie vārdi, kas izskan
kā apsolījums, ir apsolījums arī mums
šodien. Neskatoties uz sarežģīto laiku,
kurā dzīvojam, Dievs joprojām bagātīgi
mājo mūsu Latvijā. Mēs vēlamies redzēt,
kā Viņa godības atziņa piepilda katru
Latvijas ciematu, katru pilsētu, katru
novadu. Lai tā piepilda mūsu dzīves
katru kvadrātcentimetru. Lai neesam kā
sausas, izžuvušas peļķes, kas vienkārši
eksistējam un mēģinām nodzīvot dzīvi,
bet lai esam kā ticības svaigie un tīrie
ūdeņi, kas atspirdzina citus cilvēkus ar
Evaņģēliju. Kā tas var notikt?

Manā dzīvē
Pateicība par draudžu iemaksām. Neskatoties uz to, ka daudziem cilvēkiem
bijuši finansiāli izaicinājumi, apkopojot statistiku, redzams, ka daudzām
draudzēm finansiālais stāvoklis bijis ļoti
stabils, kādas pat atzina, ka ziedojumu
apjoms ir pieaudzis. Tas atspoguļojas
arī draudžu iemaksās LBDS kopdarbam.
Bijām pateicīgi, ieraugot, ka draudžu
iemaksas LBDS pagājušajā gadā bijušas
lielākas nekā jebkad iepriekš.
Pateicība par LBDS nozaru darba attīstību. Aizvadītajā gadā, saredzot vajadzību piedzīvot vienotību, sadarbībā ar
RīgaTV24 un LTV1 organizējām vairākus
LBDS TV dievkalpojumus – Lieldienās,
Mātes dienā un atzīmējot 160 gadus
baptistu draudzēm Latvijā. Katru no
šiem dievkalpojumiem skatījās vismaz
15 000 cilvēku. Tā bija iespēja uzrunāt
plašāku sabiedrību, iedrošināt, dot cerības vēsti cilvēkiem.
Noturot dievkalpojumus tiešsaistē,
mēs redzējām, ka pazūd kāds ļoti
nozīmīgs draudzes elements – attiecības
un sadraudzība. Tādēļ draudzes tika
aicinātas veidot mazās grupas un
piedalīties kursā “40 dienas ar mērķi”.
Kursā iesaistījās 35 draudzes un tika
izveidotas 152 mazās grupas, no kurām
kādas joprojām turpina tikties tiešsaistē
un citos pieejamos veidos. Prieks bija
saņemt atsauksmes un liecības: “Mana
ticība bija izžuvusi, sausa. Es biju

pazaudējis saikni ar draudzi. Šī bija mana
iespēja restartēt ticību, manas attiecības
ar Dievu un piederību draudzei.”
Pagājušā gada Kongresā bijām plānojuši
aktualizēt tēmu par jauniešiem. Laiks,
kurā dzīvojam, ir lielu pārmaiņu laiks ne
tikai mūsu dzīvesveidā, bet arī jautājumos par mūsu pamatvērtībām. Kāda būs
mūsu nākamā paaudze? Prieks, ka esam
varējuši atjaunot Jauniešu apvienības
darbu. Esmu aicinājis BPI absolventu,
Priekules draudzes jauniešu vadītāju
Andreju Goloborodko būt par Jauniešu
apvienības vadītāju.
Šajā laikā bijusi iespēja organizēt arī
dažādus tiešsaistes seminārus. Baltijas
Pastorālā institūta mācības, semināri un
apmācība draudžu vadītāju komandām,
mazo grupu vadītājiem un daudzas citas
tikšanās – tas viss noticis tiešsaistē.
Pateicība par sadarbību ar citām kristīgām konfesijām. Tā bijusi īpaši aktuāla,
kad bija jānāk klajā ar svarīgiem paziņojumiem par ģimeni un laulību. Kā arī nozīmīga bijusi sadarbība visām konfesijām
ar Tieslietu ministriju, pārstāvot vienotu
nostāju, ka, lai kādi arī nebūtu ierobežojumi, baznīcām ir jābūt atvērtām. Mūsu
kaimiņi Lietuvā un Polijā, kas ir spēcīgas
katoļu valstis, bija pārsteigti par šo rezultātu, jo viņiem baznīcas ilgu laiku bija
slēgtas. Mēs turpināsim šo sadarbību, jo
esam piedzīvojuši, ka vienotībā ir spēks.

Vispirms šim dziļumam un plašumam ir
jāparādās katra mūsu personīgajā dzīvē.
Pandēmijas laiks ir parādījis, cik svarīgi
ir, ka izdzīvojam ticību Evaņģēlijam un
no tā izrietošās vērtības savā ikdienas
dzīvē. Šis laiks mums ir mācījis, cik svarīgi ir izdzīvot svētdienas ticību pirmdienas dzīvē.

Izdzīvot svētdienas
ticību pirmdienas
dzīvē
Mēs varēsim dot citiem tikai tik daudz, cik
paši būsim ļāvuši to sevī satvert un piedzīvot. Tādēļ tik svarīgi, ka esam kā kanāls,
caur kuru var plūst nevis pseido garīgums,
bet gan patiesais Dieva godības atziņas
dziļums, un lai tas izplūst kā svaiga, atspirdzinoša patiesība. Nedosim citiem un
nedzīvosim paši ar saduļķotu atziņu, kuru
pagaršojot, ir vēlēšanās to izspļaut laukā,
jo tas ir kaut kas neizteiksmīgs, iespējams,
pat pretīgs un nepieņemams.
Iepazīsim un iesakņosimies Evaņģēlijā!
Satversim Evaņģēlija skaistuma dziļumu,
ieraudzīsim tajā arī mieru, mīlestību un
atvieglojumu. Satverot patieso Evaņģēliju, var uzdīgt koks, kas nevis liek man
nest naida pilnus augļus, pašam būt
nomāktam un iztukšotam, bet kas nes
mīlestību, prieku un cerību.
5
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Dievs mūs katru ir aicinājis konkrētā
vietā, ko varam saukt par savu zemi. Vai
tas būtu darbs, skola, mājas vai kāda cita
vide, kurā esam aicināti nest atjaunošanu, dziedināšanu vai pat jaunu sākumu.
Dievs katru vienu no mums var lietot
tur, kur mēs esam.

Mūsu draudzē
Dievkalpojumu tiešsaistes ir devušas
iespēju paplašināt aizsniedzamo cilvēku
loku. Tomēr šis pandēmijas laiks mums
ir mācījis, ka mēs nedrīkstam palikt tikai
pie svētdienas tiešraides dievkalpojuma.
Tādēļ aicinu, ka meklējam saskarsmes
punktus, lai būtu kopā. Jo draudze nav
kaut kas tāds, uz ko noskatīties no
malas. Tā ir daļa no tevis. Tā ir vieta, kur
vari dzīt savas ticības saknes, kur vari
būt kā garīgajās mājās un kalpot.

Būt draudzē – pieaugt,
kalpot, saņemt un dot
Kad viss ir kļuvis attālināts, tik svarīgi ir
nepazaudēt tuvumu. Tuvumu ar Dievu
un tuvumu citam ar citu. Dievs mūs ir aicinājis būt kopienā, lai varam iet dziļumā,
un tas mūs vedīs arī plašumā, kur varam
piederēt, būt attiecībās, saņemt un dot
atbalstu.
Kā mēs varam stiprināt ticību un sadraudzību ārpus tiešsaistes platformām? Kā
mēs cits citam varam palīdzēt apzināties
dāvanas, kuras Dievs mums devis? Kā mēs
katrs varam uzņemties atbildību par savu
draudzi? Dievs mums katram ir devis kādu
dāvanu, ar kuru svētīt citus un stiprināt
draudzi. Aicinu, ka izmantojam iespējas,
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ka mūsu baznīcu durvis ir atvērtas. Būsim
klātesoši dievkalpojumos un draudzē.
Izmantosim iespējas satikties divatā, lai
mācekļotu un mentorētu. Turpināsim
stiprināt, attīstīt un, ja nepieciešams, restartēt draudzes mazās grupas. “40 dienas
ar mērķi” bija laba pieredze. Šobrīd LBDS
izstrādā māceklības un draudzes izaugsmes kursu “Tuvāk” - tuvāk Dievam, cilvēkiem un pasaulei, lai rudenī atkal aicinātu
draudzes mobilizēt mazās grupas un mēs
varētu tuvoties Dievam un viens otram.

Mūsu apkārtnē
Pandēmijas laikā redzam daudzus izmisuma saucienus, sociālos izaicinājumus, kas
liek jautāt – ko darīsim? Vai mēs paiesim
garām, vai arī parādīsim rūpes? Mums ir jāiet dziļumā, un šis laiks to jo īpaši pieprasa.
Tomēr šis laiks mums dod arī ļoti atbildīgu uzdevumu – iet plašumā un aizsniegt
mūsu apkārtni ar Evaņģēliju. Taču svarīgi,
ka šajās rūpēs mēs neesam vieni paši kā
“vientuļie vilki”, bet meklējam sadarbības
iespējas ar citām draudzēm un kristīgām
organizācijām.

10% laika un finanšu mūsu
apkārtnes ļaudīm
Sabiedrība pašlaik tiek sašķelta, diemžēl tas notiek arī kristiešu vidū. Īpaši to
veicina sociālie tīkli, dažreiz pat šķiet, ka
velns īpaši lieto šo vidi, lai radītu šķelšanos
kristiešu vidū, strīdoties par otršķirīgām
lietām. Šajā laikā mums būtu jābūt tik
vienotiem kā vēl nekad. Veidosim nevis
ego-sistēmas, kurās katrs pats mēģinām
dzīvot un radām neveselīgu konkurenci,

bet veidosim veselīgu misionālo eko-sistēmu, kurā varam kopā ar citām draudzēm
un kristīgām organizācijām kalpot un celt
Dieva valstību. Tā var būt sadarbība Draudžu savienības ietvaros, to varat meklēt arī
ārpus mūsu konfesijas, cienot, respektējot
citus un pieturoties pie mūsu pārliecības
un identitātes, mēs kopā varam kalpot
vienam mērķim. Kā būtu, ja mēs 10% sava
laika un finanšu lietotu, lai kopā ar citiem
kristiešiem īstenotu kalpošanas projektu,
kas nozīmīgā veidā svētītu mūsu apkārtnes
ļaudis? Iespējams, tas būs izaicinājums, bet
tā varēsim veidot veselīgu Dieva valstības
eko-sistēmu mūsu apkārtnē. Iesim dziļāk
un plašāk mūsu apkārtnē!
Pirms desmit gadiem Jaunzēlandē, Kraistčērčā, bija spēcīga zemestrīce. Cieta ēkas,
bija cilvēku upuri. Šajā zemestrīcē cieta arī
pilsētas centrālā katedrāle. Tā bija gandrīz
pilnībā nopostīta. Taču pēc pāris dienām
draudze nāca klajā ar paziņojumu - “Mūsu
ēka ir sabrukusi, bet ar draudzi viss ir
kārtībā.” Ir pagājuši desmit gadi, katedrāle
tiek atjaunota. Tas prasījis daudz spēka un
enerģijas, bet ar draudzi viss ir kārtībā.
Arī mēs aizvadītajā gadā esam piedzīvojuši
lielus satricinājumus – mūsu sabiedrībā,
mūsu dzīvē, mūsu draudzēs. Vai arī mēs,
kad daudz kas no ierastā ir sabrucis un
paņemts prom, varam teikt – ar draudzi
viss ir kārtībā? Iespējams, mums būs vēl
daudz satricinājumu, bet Dievs mūs katru
ir aicinājis būt tiem, kas atjauno un ceļ,
nevis salauž, izposta un iznīcina.
Nesīsim ticību Evaņģēlijam, nesīsim Dieva
mīlestību un apliecināsim Dieva cerību šai
salauztajai pasaulei! Mēs visi esam aicināti
celt Dieva valstību. Nav labāka piedāvājuma šeit virs zemes. Lai Dievs mums dod
spēku iet dziļumā un iet plašumā!
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LBDS Kongress šogad notiek tiešsaistē no Rīgas Mateja baznīcas. Pirmā, Svinīgā sēde skatāma ikvienam interesentam, tā
tiek filmēta un ir skatāma LBDS mājas lapā un YouTube kanālā.
Mateja draudzes zālē, ievērojot pastāvošos pulcēšanās ierobežojumus, atrodas tikai sēdes vadītāji, mūziķi, īpaši aicinātie
emeritētie garīdznieki un tehniskie darbinieki.
Ievadā ar skatītājiem no Ikšķiles, Priekules, Valmieras, Jelgavas,
Mārupes, Norvēģijas, ASV un citām vietām Latvijā, un citviet
pasaulē, no baznīcas balkona, no kura labi pārredzama plašā
dievkalpojumu zāle, sasveicinās un draudzīgi sarunājas Mateja
draudzes sludinātājs Matīss Babrovskis ar savu studiju biedru
Aleksandru Kēnigsvaldu; viņi abi pirms pāris gadiem absolvējuši
Baltijas Pastorālo Institūtu (BPI) tepat Rīgā, Lāčplēša ielā 37.
Pēc pēdējā LBDS Kongresa, kas notika 2019. gadā (2020. gadā
Kongress nevarēja notikt, jo negaidītās pandēmijas dēļ valstī tika
noteikti pulcēšanās ierobežojumi), daudz kas ir mainījies. Aleksandra ģimenē pa šo laiku piedzimusi meitiņa, kurai ir nedaudz
pāri pirmajam gadiņam, bet Matīsa ģimenē meitiņai pievienojies
brālītis. Skatītāji tiek ievadīti Kongresa programmā, pieskaroties draudžu statistikai, kas apkopota pieejama LBDS pārskatā.
Pārskats Kongresa delegātiem un reģistrētajiem Svinīgās sēdes
dalībniekiem nosūtīts elektroniski, un draudzē būs pieejams arī
drukātā formātā. Sarunās ar apbrīnu tiek atzīmēti garīdznieki, kas
draudzēs kalpojuši vairākus gadu desmitus, kā arī sveicināti tie,
kas kalpošanu uzsākuši nesen. Un tad jau laiks Svinīgajai sēdei.
Ar fotoieskatu draudžu notikumos tiek atvērtas durvis 2021. gada
Kongresam.
Kongresa Svinīgo sēdi 9:30 atklāj Rīgas Mateja draudzes mācītājs
Ainars Baštiks. Pielūgsmē vada Liepājas Centra draudzes mūziķi:
Filips Baumanis – balss un ģitāra, Timotejs Rozentāls – balss un
sitaminstrumenti, Māris Ziemelis – čells, Kate Kronberga – trompete, Aivita Šmiukše – balss un sintezators.
Nāc, uzcel valstību mūsu sirdīs Tu,
Lai Tevī pieaugam, Tu radīji mūs tam.
Nāc, sirdīs aizdedz cerību
Kā ugn’i nenodzēšamu.
Nāc, Svētais Gars, un mūsos iemājo....
Aizdedz draudzi Tu, lai tautu mantotu,
Maini, pārveido, uzcel valstību – lūdzam!
“Domājot par Kongresa moto “Dziļāk un plašāk,” esam aicināti
domāt par neredzamo un redzamo, par laicīgo un mūžīgo, par
garīgo un materiālo,” saka mācītājs Ainars Baštiks. Savās mājās,

lauku teritorijā netālu no Rīgas robežas, viņam nācies gadu pēc
gada cīnīties ar audzelīgajiem korinšu krūmiem, līdz reiz lūdzis
traktorista-ekskavatorista palīdzību. Kāds negaidīts brīnums,
kas atklājies! Varena sakņu sistēma, kādas no tām pat cilvēka
kājas garumā! “Mēs varam pastāvēt, Kristu apliecināt un sludināt
tikai tad, ja mūsu saknes ir Kristū!” Kalna svētrunā Kristus saka:
“Jūs esat zemes sāls” (Mateja 5:13a). Sāls tika lietota produktu
saglabāšanai. Sāls varēja šo funkciju veikt, jo ir pilnīgi atšķirīga no
citiem produktiem. Arī mūsu identitātei Kristū jābūt pilnīgi atšķirīgai no šīs pasaules. Kristus saka, ka esam zemes sāls – atšķirīgi
nevis baznīcā, mazajā grupā, savā draudzē vai konfesijā, bet gan
zemes sāls savā zemē, sabiedrībā, darba vietā, kaimiņos, rados,
mūsu Latvijā. Kristus aicina, lai mēs iesaistāmies šajā pasaulē, lai
saglabājam to, lai neļaujam tai aiziet bojā. Jau otro gadu dzīvojam
Covid ēnā, tiek mēģināts izmainīt arī tradicionālās vērtības. Tieši
tāpēc tik nozīmīga ir sāls deva pasaulē, lai šī pasaule varētu pastāvēt līdz Kristus atnākšanai. Lai ejam dziļumā Kristū un plašumā ar
Kristus labo vēsti.
Esi šeit, darbojies Tu, Kungs,
Es pielūdzu, es pielūdzu.
Radi ceļu, brīnumus dari,
Uzticams Tu, gaismība tumsā.
Mans Dievs, tāds esi Tu!
Pat, ja neredzu, zinu – Tu dari,
Pat, ja nejūtu, zinu – Tu dari!
Tu nepārstāj strādāt.
LBDS bīskaps Kaspars Šterns sveic visus, kas pieslēgušies tiešraidei, un izsaka pateicību Mateja draudzei par viesmīlību un Liepājas Centra draudzes mūziķu komandai par vadīšanu pielūgsmē.
Bīskaps stāsta par pētījumu Stenfordas universitātē, kura mērķis
bija noskaidrot, kā cilvēki rīkotos lielas katastrofas gadījumā. Tika
secināts, ka apmēram 20% šo situāciju izmantotu ļaunprātīgi, ar
mērķi gūt labumu sev; 70% “šūpotos”, pakļaujoties sabiedrības
iespaidam, un tikai 10% būtu to, kas glābtu, palīdzētu un risinātu
šo krīzi. Kuri esam mēs šodienas krīzē un satricinājumos? Lai mēs
būtu starp tiem 10%, kas iesaistās kā palīgi, krīzes risinātāji, svarīgi, ka šajā laikā sagatavojam, stiprinām un izaicinām vadītājus, kas
nebaidās uzņemties atbildību un riskēt, kas nebaidās pastāvēt par
pamatvērtībām, kas nebaidās sekot Dieva aicinājumam. Varam
būt pateicīgi, ka lielākajā daļā mūsu draudžu ir garīdznieki un
ticam, ka Dievs uzrunās un aicinās vēl.
Garīdznieku Brālības vadītājs Edgars Godiņš sveic licencētos sludinātājus: Oskaru Lūsi – kalpo Olaines draudzē, Marku Rožkalnu
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un Raimondu Loginu – kalpo Rīgas Vīlandes draudzē, Verneru
Šteinbergu – kalpo Sakas draudzē, Raiti Šķerbergu – kalpo Liepājas Pāvila draudzē, un Lūkasu Balodi – kalpo Ogres Trīsvienības
draudzē.
Garīdzniekam sasniedzot dzīves septiņdesmit gadu robežu,
Garīdznieku brālība izskata iespēju viņu emeritēt, tas ir, piešķirt
goda nosaukumu – mācītājs emeritus vai sludinātājs emeritus.
Edgars Godiņš Garīdznieku brālības vārdā paziņo par emeritus
nosaukuma piešķiršanu mācītājiem: Jānim Pallo, Dmitrijam
Rošioram, Jervandam Grbačjanam, Valdim Oberstam, Miervaldim
Lindmanim un sludinātājam Egīlam Ozoliņam. Bīskaps Kaspars
Šterns aizlūdz par emeritētajiem garīdzniekiem.
Edgars Godiņš aicina pieminēt Mūžībā aizsauktos draudžu
darbiniekus: Lidija Tervite (1937-2020) - bīskapa Jāņa Tervita
dzīvesbiedre, redaktore, draudžu darbiniece, Sieviešu kalpošanas iniciatore, LBDS un draudžu aktivitāšu atbalstītāja;
Dr. Jānis Alfrēds Šmits (1941-2020) – LBDS bīskaps (2002-2006)
gadam, mācītājs, cīnītājs par ticības brīvību, iniciators Bībeļu
un Dziesmu grāmatu sūtīšanai uz Latviju padomju gados, Jaunās Dziesmu grāmatas izdošanas īstenotājs, Pestīšanas Tempļa
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un Angļu – Amerikas Misiones biedrības atjaunotājs, nozīmīgu finanšu līdzekļu piesaistītājs LBDS attīstībai 1990. gados;
Elmārs Baumanis (1924-2020) – mācītājs Mērsraga, Slokas,
Ventspils, Limbažu un Ainažu draudzēs, sporta pedagogs, pagrīdes svētdienskolas atbalstītājs, vairākkārt ievēlēts baptistu
draudžu kopdarba nozaru vadībā; Gunārs Baumanis
(1929-2020) – aktīvi un pašaizliedzīgi kalpojis Mazsalacas,
Valmieras, Smiltenes, Valkas, Priekules, Paplakas, Jēkabpils,
Kuldīgas un Snēpeles draudzēs, spilgtas kristīgas liecības
nesējs, saņēmis Pateicību par Mūža ieguldījumu; Lija Šterna (1942-2021) – bīskapa Andreja Šterna dzīvesbiedre, dziļas
ticības cilvēks, neatsverama palīdze dzīvesbiedram kalpošanā – ar dziesmām, aizlūgšanām un lielās ģimenes rūpju nešanu.
Mūžībā aizsaukto piemiņas brīdi noslēdz dziesma un mācītāja
Edgara Godiņa vadīta lūgšana.
Izskan mūzika, kad projām paņemts viss.
Pie Tevis nāku es, ilgojos Tev sniegt ko slavas cienīgu
Tavai sirdij, Dievs.
...
Ķēniņ godībā, tas neizsakāms ir, cik gan cienīgs Tu!
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Kongresa Svinīgās sēdes tiešsaistes dalībniekus uzrunā bīskaps
Kaspars Šterns, norādot uz to, par ko varam būt pateicīgi, un
aicinot tālāk doties, ejot dziļumā un plašumā attiecībās ar Dievu,
draudzi un cilvēkiem (runas teksts 4.-6. lpp.)
Kungs, ja vien Tu gribi, šeit es esmu - ņem mani,
Lieto visu, kas esmu un kas Tevis dots.
Lai šī tauta Tevi sadzird, lai tā nešaubās vairs,
Lai es esmu vien rīks, bet Tu pārējais!
LBDS darbs notiek dažādās nozarēs. Kongresa sēdē par aktualitātēm Baltijas Pastorālajā institūtā stāsta Tomass Šulcs. BPI darbība
sākās pirms 13 gadiem, un šodien maz būs tādu, kas nebūtu
dzirdējuši BPI vārdu vai satikuši kādu no absolventiem. Šo gadu
laikā BPI absolvējuši 66 absolventi un pašreiz mācības turpina 19
studenti, kā arī daži no iepriekšējo gadu studentiem paši kļuvuši
par pasniedzējiem. Vairāk nekā 2/3 no bijušajiem un esošajiem
studentiem iesaistīti draudžu darbā, un 15 no pēdējos 3 gados
ordinētajiem mācītājiem un sludinātājiem ir bijuši BPI absolventi. Pēdējā gada absolventi ir pieci drosmīgi vīri: Dzintars Strodāns – Alūksnes draudze, Krišs Pozemkovskis – Rīgas Āgenskalna
draudze, Toms Grenevics – Rīgas Internacionālā draudze, Intars
Jesers – Liepājas Karostas draudze (pašlaik praksē Madonas
draudzē), un Lūkass Tolberts – “Misijas” draudze Ādažos. Tomass
Šulcs aicina pamanīt un iedrošināt puišus un vīrus, kas ir gatavi sākt Kunga darbu sludināšanā un grib iestāties BPI. Paldies
visiem, kas šo gadu laikā un joprojām atbalsta BPI ar savu laiku,
finansēm un lūgšanām.
Par atjaunotās Jauniešu apvienības mērķiem stāsta tās vadītājs Andrejs Goloborodko. Darbs ar jauniešiem pašlaik notiek
apmēram trešdaļā draudžu. Tas nav tikai Jauniešu apvienības, bet
visu mūsu uzdevums – ieguldīt jaunajā paaudzē, nodot tai to, ko
paši esam saņēmuši. Ja to nedarīsim mēs, to darīs popkultūra.
Jauniešu apvienības sapnis ir redzēt jauno paaudzi, kas drosmīgi
seko Jēzum, stiprina draudzi un ietekmē sabiedrību. Lai tas varētu
realizēties, ir plānots strādāt četros virzienos – atbalstīt esošos
un sagatavot potenciālos jauniešu vadītājus; veicināt jauniešu
vienotību un sadarbību starp draudzēm; stiprināt jauniešu kristīgo
identitāti un palīdzēt veidot viņu teoloģisko izpratni; apzināt un
piedāvāt māceklības programmas, apmācību un citus resursus.
Svinīgā sēde noslēdzas ar lūgšanu un kopā dziedot dziesmu, kuras
vārdu pamatā ir Ārona svētība, kas lasāma 4. Mozus 6:24-26.
Tas Kungs lai svētī un sargā,
Savu vaigu pār tevi lai apgaismo.
Žēlastībā tevi paceļ un mieru dod.
Lai tā Kunga žēlastība ir pār tūkstoš paaudzēm,
Tavu namu, taviem bērniem,
viņu bērniem un to bērniem.
Viņa tuvums ir ar tevi, un pie tevis un ar tevi.
Viņš pār tevi, vada tevi,
Viņš ir tevī, Viņš ar tevi.
Agrā rītā, gulēt ejot, kad tu nāc un kad tu aizej,
Tavās bēdās, tavos priekos
Viņš ar tevi, Viņš par tevi!

Kongresa Svinīgās sēdes ierakstu skatieties šeit:

Pasākums bija ļoti svētīgs man personīgi! Ļoti novērtēju, ka
katram interesentam bija iespēja dzirdēt par aktualitātēm
draudzēs un LBDS. Ļoti iedrošinoša bija katra uzruna, īpaši
mazie ieskati par dzīves gājumu emeritētajiem garīdzniekiem,
uzsverot viņu ieguldījumu, lai cilvēkiem pasludinātu Labo vēsti
un sagatavotu jaunus kalpotājus.
Bija brīnišķīgi kaut uz īsu brīdi un tik neierastos apstākļos sajusties tik vienotiem – dzirdēt, redzēt, lasīt sveicienus tiešsaistes komentāros no mīļiem brāļiem un māsām Kristū! Tāpēc
ļoti liela pateicība organizatoriem, kuri spēja rast risinājumu
Kongresa organizēšanai un to izdarīja. Ļoti patika muzikālā
daļa, jo šo mūziku klausos arī ikdienā!

Dagnija Zīverte
Jelgavas draudze

Kongress bija izdevies. Protams, gribētos tikties klātienē,
bet tomēr – paldies Kungam, paldies brāļiem un māsām,
kas organizēja pārraidi, vadīja to, uzstājās un dziedāja slavas
dziesmas Dievam. Priecājos, ka šajā ļoti sarežģītajā pandēmijas laikā ar Dieva palīdzību draudzes darbojas un darbosies,
arī mūsu draudze Vecmīlgrāvī.
Uzrunāja mūsu bīskapa Kaspara Šterna aicinājums, lai mēs
iesakņojamies Kristus Evaņģēlijā, lai neesam vien svētdienas kristieši, bet veidojam dziļāku sadraudzību un caur to
aizsniedzam plašāku cilvēku loku. Mācītājs Ainars Baštiks
atgādināja, ka realitāte ļoti mainīga, bet mūsu Kungs ir
nemainīgs, tādēļ mēs dzīvojām ticībā un paļāvībā uz Jēzu
Kristu, ejot dziļumā un plašumā ar Viņa Evaņģēliju. Patiešām,
kā dziedāja brāļi un māsas no Liepājas Centra draudzes:
”Dien’ un nakt’ mana sirds lai slavu Tev teic!”

Aleksandrs Ignatovs

Rīgas Jaunā Evaņģēliskā draudze

Skatoties LBDS Kongresa tiešraidi, manī atskanēja pazīstamie dziesmas vārdi – “…viens Kungs un viena ticība, Viens
Gars un kristība, viens Dievs un viena cerība – šī mūsu
pilnība – šī mūsu vienība…” Ar pateicīgu sirdi dzirdēju, ka pat
šajā epidēmijas laikā Dievs atver durvis draudzēm strādāt
evaņģelizācijas darbu. Kā LBDS bīskaps teica: “Dieva spēks
parādās vienotībā.” Mēs, ALBA saimē, priecājamies, ka spējam savu roku pielikt LBDS darbam. Tik labi ir apzināties, ka
Dievs lieto Savus ļaudis, kur vien Viņš atver darba laukus!

Benita Ukstiņa

ALBA māsu apvienības priekšniece/palīdzības darba vadītāja

Liels paldies par iespēju kopā ar visiem noliekt galvu dziļā pateicībā Dievam par visu bagātīgo svētību, ko esam saņēmuši,
un stiprināties ticībā! Paldies Dievam par emeritētiem mācītājiem un arī jau Mūžībā aizsauktajiem, par to, kā Debesu Tēvs
viņus varējis lietot. Daudzi no šiem garīgajiem darbiniekiem
ir atstājuši svētīgu iespaidu arī manā dzīvē. Tādēļ šie atceres
brīži Kongresa laikā bija tik nozīmīgi. Lai bagātīga Tēva svētība
visiem un LBDS vadībai!

Solvita Zīvere
Sakas draudze
ej.uz/LBDS-Kongress2021
9

Baptistu Vēstnesis – KONGRESS 2021

Kongresa Darba sēde notiek Zoom platformā. Tajā piedalās
iepriekš reģistrētie delegāti – draudžu garīdznieki un katras
draudzes likumīgais pārstāvis. Sēdi vada mācītājs Pēteris
Eisāns.
Mandātu komisijas pārstāvis Andris Jūrmalis ziņo, ka pieteikto
delegāstu skaits ir 127, tiešsaistē reģistrēto delegātu skaits ir 117.
Nominācijas komisijas pārstāvis Raimonds Locs iepazīstina ar
kandidātiem LBDS Padomei, Nominācijas komisijai un Mandātu
komisijai.
LBDS Padomē ievēlēti:
Edgars Mažis (Rīgas Āgenskalna draudze),
Ainars Baštiks (Rīgas Mateja draudze),
Mārcis Zīverts (Jelgavas draudze),
Igors Rautmanis (Rīgas Āgenskalna draudze).
Mandātu komisijā ievēlēti:
Rūdolfs Ašmis (Ventspils draudze),
Andris Jūrmalis (Piltenes draudze),
Jānis Urtāns (Rīgas Āgenskalna draudze)
Nominācijas komisijā ievēlēti:
Viktors Abramovs (Jelgavas krievu draudze),
Oļegs Jermolājevs (Cēsu draudze),
Edgars Godiņš (Rīgas draudze “Mājvieta”),
Vasilijs Gredasovs (Rīgas Betānijas draudze),
Raitis Šķerbergs (Liepājas Pāvila draudze),
Aleksandrs Kēnigsvalds (Limbažu draudze),
Sarmīte Pāvulēna (Skrīveru draudze).
Revīzijas komisijas ziņojumu sniedz Andris Drēska. Kongress
apstiprina LBDS finanšu darbības virzienu budžeta projektu 2021.
gadam.
Bīskaps Kaspars Šterns iepazīstina ar draudzi “Kristus žēlastība”,
kas vēlas pievienoties LBDS. Kongress balso par draudzes “Kristus
žēlastība” uzņemšanu LBDS.
Bīskapa vietnieks Edgars Godiņš informē par izmaiņu veikšanu
Kredo dokumentā , kas notikusi Ilmāra Hirša vadībā. Kongress
apstiprina.

Labi noorganizēts. Attālinātai norisei ir vairāki plusi,
piemēram, varēja piedalīties ikviens. Ļoti uzrunāja
tēma: “Dziļāk un plašāk”. Tā ir augšana mūža garumā,
mērķtiecīga pieaugšana.
Prieks par atjaunoto Jauniešu apvienību. Vadītāja
Andreja Goloborodko teiktais -“ ja neieguldīsim mēs,
ieguldīs pasaule” – patiesi un reāli. Izbaudīju katru
uzrunu un priecājos par vīriem, kuri nebaidās pastāvēt
par vērtībām. Bīskapa vārdi par draudzi: “Dieva cerība
salauztai pasaulei” liek domāt, vai tādi esam? Un ko
darīt tieši man? Viss Kongress bija kā dzīva saruna. Arī
slavēšanas dziesmas kā ticības stiprinājums – “piedod,
ka reizēm man bail, ka spēju būt mazticīgs es, es neesmu cienīgs būt Tavs, bet tu piedod man visu un aicini
mājās.”

Drosma Baltruma
Jelgavas draudze

Paldies par iedrošinājuma Vārdu un liecībām, par īpašo
pielūgsmes laiku un vienotības sajūtu! Man tas bija ļoti
īpašs rīts. Biju viena mājās. Varēju klausīties, skaļi slavēt, lūgt. Svētais Gars caur dzirdēto pielūgsmi, liecībām
par Dieva vīriem un dzirdēto Vārdu mani pamudināja
lūgt, iestāties par draudzi, ģimeni, draugiem, radiem.
Sen nebiju tā no sirds ar asarām Dieva priekšā izlējusi
savu sirdi.
Tik ļoti aizkustināja arī Dieva vīru dzīves stāsti. Īpaši
mācītājs Valdis Obersts, kurš zaudējis redzi. Tajā es
saskatu īstu ticību, uzticamību Dievam, jo, manuprāt,
tik viegli “turēt ticību”, kad viss notiek tā, kā gribas, kad
viss ir labi. Bet brīži, kad tu saņem dzīves triecienu, ir
nopietns pārbaudījums tam, kam esi ticējis, kas ir tavas
ticības pamatā.

Evita Bistere

Debatēs piedalās mācītājs Dainis Pandars, aicinot pieteikt kandidatūras Krapes skolas direktora amatam.

Brocēnu draudze

Kongresa Darba sēdes noslēgumā delegāti tiekas mazajās grupās,
lai iedrošinātu un aizlūgtu cits par citu.

Es biju pārlaimīga to visu baudīt, atjaunojās prieks,
ticība, kopības sajūta un no jauna sapratu – cik man
tas viss ir svarīgi – baptistu ļaudis. Līdz asarām aizkustināja emeritēto garīdznieku sumināšana, tādi uzticīgi
kalpotāji bijuši! Tik īpaši tika pieminēti tie, kas aizsaukti Godībā, mūžības pagodināti. Un sirds pateicība, pāri
plūstoša pateicība par jauno paaudzi, sākot ar bīskapu
un visiem pārējiem mācītājiem, darbiniekiem. Tik jauki
redzēt, kā viņi pieaug Kristū un sirdsgudrībā, lai gudri
izdzīvotu šo tik atšķirīgo laikmetu, un, lai gan pamatvērtības brūk, jaunā paaudze tiktu piepildīta ar Kristus
garu!

Tā aizritējusi 15. maija diena – ar spilgtiem, neaizmirstamiem
iespaidiem un jaunām ierosmēm. Jācer, ka nākamgad Kongress
varēs notikt parastajos apstākļos, un ne vairs ārkārtas situācijā,
ierobežojumu apstākļos. Bet tas viss Dieva ziņā.
Kongresa materiālus sagatavoja

Enoks Biķis

Rīgas Mateja draudze

“Baptistu Vēstnesis” redkolēģija

Esmu diezgan atturīga bijusi pret tiešsaistes sanāksmēm, bet nu jau esmu pateicīga par šo iespēju. Skatījos
datorā, atrodoties Norvēģijā pie mazbērniņiem, kur
dvīnītēm 2 mēneši. Kongress bija jauns spirdzinājums.
Lai Dievs turpina vadīt un svētīt visus vadītājus!

Līvija Godiņa

Rīgas Āgenskalna draudze
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Draudze “Kristus žēlastība”
uzņemta LBDS
Kongresa delegāti nobalsoja par Madlienas draudzes “Kristus
žēlastība” uzņemšanu Latvijas Baptistu draudžu savienībā.
Bīskapa Kaspara Šterna sarunā ar draudzes vadītāju Raimondu
Laucenieku varam tuvāk iepazīties ar draudzi un tās vadītāju.
Apsveicu ar pievienošanos LBDS! Novēlu, ka varam būt jums
par svētību un jūs varat būt daudziem citiem par svētību. Lūdzu, iepazīstini ar sevi!
Arī man ir liels prieks, ka pievienojamies šai lielajai ģimenei, centīsimies sadarboties un būt tai par svētību. Es pats esmu precējies,
trīs meitu tēvs, ir arī mazbērns. Pats strādāju arī algotu darbu,
esmu meistars vienā no gāzes firmām Latvijā. Tā kā mana ikdiena
ir samērā piepildīta.
Pastāsti par Madlienu. Kāpēc draudze dibināta tieši tur, ja pats
esi no Ogres?
Madliena ir pilsētveida ciemats ar attīstītu infrastuktūru 45
kilometru attālumā no Ogres un 70 kilometru attālumā no Rīgas,
tā apkārtnē ir vēl vairāki mazāki un lielāki ciemati. Madlienā ir
apmēram 2000 iedzīvotāju. Ogres novads ir viens no lielākajiem
novadiem Latvijā. Biju Madlienā iepriekš bijis tikai pāris reizes.
Bet kādus gadus atpakaļ mums izveidojās neliela mājas grupa,
bijām sludinājuši un pievienojās cilvēki. Izrādījās, ka viņi bija no
Madlienas. Sākumā četri, tad jau seši, tad vēl vairāk. Mājās vietas
palika par maz. Sākām īrēt telpu Madlienas Kultūras namā. Un
tad vienā no sapulcēm sapratām, ka šos cilvēkus nedrīkst pamest,
viņiem vajadzīga garīgā barība.
Kad gadu bijām pulcējušies Kultūras namā, mums no turienes palūdza aiziet. Atradām telpas Invalīdu biedrībā. Tas ir īpašs stāsts.
Biedrības vadītāja bija ļoti slima, viņa gāja jau prom no darba, jo
domāja, ka drīz būs jāatvadās no šīs dzīves. Visi, kas bijām sapulcējušies, lūdzām par viņu, un viņa saņēma dziedināšanu. Kopš tā
laika pagājuši jau seši gadi, un viņa joprojām strādā biedrībā.
Mūsu skaits turpināja pieaugt, bijām jau apmēram 40 un atkal
meklējām jaunas telpas. Lūdzu Dievu, un Viņš man sapnī parādīja
bijušo Lattelecom ēku, kas bija pamesta. Atjaunojām to un sākām
tur pulcēties, un līdz pat pandēmijai pulcējāmies tur. Uzsākām arī
mājas grupu Ķeipenē. Arī tā grupa ir izaugusi tik liela, ka īrējam
telpas ciema centrā, tā ir kā atsevišķa draudze. Svētkos tiekamies

kopā apmēram 90 cilvēki, bet ikdienā ir apmēram 25 dalībnieki
Ķeipenē un 30-50 Madlienā.
Kā Madlienā un Ķeipenē esat uzņemti? Ko cilvēki domā par
jūsu draudzi?
Ļoti pozitīvi. Agrāk tur ir bijuši mēģinājumi veidot draudzes, tā kā
cilvēki jau bija pazīstami ar to, kas ir draudze. Cilvēki ir atvērti, uz
draudzi nāk arī katoļi un luterāņi, viņiem patīk pie mums. Cilvēki
patiešām meklē Dievu. Tiekamies arī lūgšanu sapulcēs. Četros
ciemos mums ir arī mājas grupas.
Kāpēc izvēlējāties pievienoties LBDS?
Kad es un mana sieva pieņēmām Jēzu par savu Glābēju, mēs kalpojām kā ielu evaņģēlisti. Tādēļ apciemojām vairākas draudzes, lai
pēc tam, kad cilvēkiem pastāstīts par Jēzu un viņi jautā, uz kuru
draudzi lai iet, mēs varētu viņiem kaut ko ieteikt. Viena no draudzēm, kuru ieteicām, bija Ogres Trīsvienības baptistu draudze.
Izveidojās sadraudzība ar mācītājiem Daini Pandaru un Māri Vītolu. Uzaicinājām viņus pie sevis, viņi sniedza mums garīgu atbalstu.
Iepazīstoties ar baptistu draudžu mācību un nostāju, sapratām, ka
nevēlamies būt vieni, ka varam iet kopā vienu ceļu.
Šogad Kongresā domājām, kā iet dziļumā un plašumā. Kur un
kā jūsu draudze saskata iespējas to darīt?
Mēs esam “iestādīti” Ogres novadā. Tā kā mums ir sadarbība ar
vairākiem ciemiem Madlienas apkārtnē, plānojam paplašināties,
veidojot jaunas mājas grupas – Bībeles studijas, apmācības, lai
cilvēki iepazīst Kristu, atgriežas no grēkiem un pievienojas mūsu
saimei. Turpināsim lietot savas dāvanas un pieredzi evaņģelizācijā, dažādu pasākumu organizēšanā, rīkosim bērnu nometnes,
izbraucienus brīvā dabā, dievkalpojumus.
Prieks redzēt, ka esat tik aktīvi un ka jūsu darbības centrā ir
Evaņģēlijs, kas gan mūs satur kopā, gan arī dod spēku un dzinuli virzīties uz priekšu. Ko vēlies novēlēt baptistu draudzēm?
Vissvarīgākais – saglabāt mieru arī šajos īpašajos apstākļos, nebaidīties, būt drosmīgiem. Pārbaudījumi bija, ir un būs. Jāturas kopā,
nedrīkstam atstāt savu garīgo ģimeni! Neaiziet prom ne no Dieva,
ne no baznīcas.
Paldies par tavu stāstu un liecību!

,
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BPI – zināšanas,
pieredze, pielietojums
Jau vairāk nekā 13 gadus Baltijas Pastorālais institūts (BPI) ir
veiksmīgi pildījis jaunu vadītāju un garīdznieku sagatavošanas lomu LBDS draudzēs.
Šo gadu laikā BPI ir centies sniegt kvalitatīvu, saistošu, dinamisku mācību saturu un nodrošināt vidi, kurā studentiem ir
iespēja veidot dialogu gan savā starpā, gan iepazīstoties ar
citu viedokļiem.
Mainoties mācīšanās tendencēm pasaulē, arī BPI jaunajā mācību gadā nedaudz mainīs pieeju studijām. Vēlamies radīt vidi,
kurā studentiem ir iespēja visu piedzīvot trīs dažādos veidos –
teorija, citu pieredze, pielietojums. Ikviena mācību kursa mērķis būs papildināt studenta teorētiskās zināšanas, dot iespēju
mācīties no citu pieredzes, it sevišķi no to pieredzes, kuri šīs
lietas jau praktizē, kā arī izaicināt pielietot iegūtās zināšanas
un pieredzi savā kontekstā. Tas nozīmē, ka, ja, piemēram,
mācīsimies par jaunu draudžu dibināšanu, tad apmeklēsim tos
cilvēkus un tās vietas, kur tas jau reāli tiek praktizēts. Tādējādi
studentiem būs iespēja “piedzīvot un sataustīt” to, ko viņi būs
mācījušies klasē, un, noslēguma uzdevumu veicot, pielietot to
savā kontekstā. Apzinoties, ka jaunu draudzi nevar nodibināt 2
nedēļu laikā, uzdevums varētu būt, piemēram, novadīt apmācību par jaunu draudžu dibināšanu savā draudzē/mazajā grupā/
kalpošanā, vai popularizēt jaunu draudžu dibināšanas nozīmi
savā draudzē/mazajā grupā/kalpošanā, vai draudzes/komandas ietvaros domāt par mehānismiem, kā var šādas iniciatīvas
tikt atbalstītas ar tām iespējām un resursiem, kas pieejami.
Visa mācību procesa gaitā turpināsim arī mentoringa procesu, kas nu jau daudzus gadus ir bijis neatņemama BPI mācību
programmas sastāvdaļa. Lai arī mentorings Latvijā un īpaši
draudzēs ir salīdzinoši jauna ideja, tomēr redzams, ka tā
ietekme un nozīme arvien pieaug. Sabiedrība ap mums jau
kādu laiku izmanto un novērtē mentoringa procesa devumu
indivīda vai grupas izaugsmē. Lielā ideja aiz mentoringa ir šī –
tu vari būt panākumiem bagāts, mērķtiecīgs un veiksmīgs savā
darbībā, bet caur mentoringa procesu vari sasniegt vēl kvalitatīvākus mērķus. Mentoringa process ir līdzīgs māceklības
procesam, un tomēr tas atšķiras, liekot uzsvaru uz mērķtiecību
un atbildību citu priekšā.
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Vēl viena svarīga mācību šķautne būs dažādu viedokļu uzklausīšana, esošās situācijas analīze, diskusija par aktuālām tēmām
un risinājumu meklēšana. Nevaram noliegt, ka pasaule ap
mums mainās. Šķiet, šobrīd pārmaiņas ir tik straujas, ka nespējam visām jaunajām tendencēm izsekot līdzi. Tāpēc svarīgi, ka
kristieši un īpaši kristīgie vadītāji, spētu skaidri formulēt savas
domas un nostāju ne tikai paši priekš sevis, bet arī komunicējot ar citiem – vai nu tas būtu privātās sarunās, sprediķos vai
sociālajos tīklos. Bieži vien redzama tendence, ka kristīgā pasaule tiek “izslēgta” no sabiedrības domas veidošanas. Mums
ir jāatgūst pozīcija, kurā kristīgās vērtības ir daļa no tā, kas
ietekmē skatījumu uz lietām.
Dievs ir katru no mums ielicis savā ietekmes sfērā – ģimene, skola, darbs, dzīvesvieta, draudze, valsts. Svarīgi, lai mēs
ikviens spētu skaidri komunicēt Kristus mīlestību citiem un
pastāvēt par patiesību caur savu rīcību, vārdiem, domām
un attieksmi. Vadītāji vienmēr un visur ir bijuši par piemēru
citiem. Cilvēki viņos ieklausās, seko viņu piemēram, citē viņu
teikto. Tāpēc svarīgi, lai caur šo mācību procesu vadītāji pieaugtu izpratnē, prasmēs un raksturā. Lai draudzēs būtu arvien
vairāk tādu vadītāju, kas spēj inovatīvi un saistoši uzrunāt gan
ticīgos, gan neticīgos, spēj aicināt citus iesaistīties tādā kalpošanā, kas izmaina dzīvi, ir par vērā ņemamu balsi apkārtējā
sabiedrībā un tajā pat laikā pastāv par kristīgajām vērtībām, arī
tad, ja nākas par to maksāt. Būt drosmīgam un tajā pat laikā
pazemīgam, būt radikālam un tajā pat laikā saprātīgam, būt
zinošam un tajā pat laikā pacietīgam.
Ja arī tu savā sirdī jūti aicinājumu pieteikties mācībām BPI,
tad to vari izdarīt, aizpildot pieteikuma anketu, kas atrodama
www.bpiriga.lv. Visi šķēršļi, kas šobrīd liekas nepārvarami,
Dievam nav par lielu. Ja tas tiešām būs Viņa aicinājums, Viņš
parūpēsies par visu un palīdzēs tikt galā ar visiem izaicinājumiem!
Uz tikšanos BPI!

Tomass Šulcs

BPI apmācības vadītājs
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Viena no svarīgākajām
lietām, ko esmu guvis BPI,
ir attiecības, šī paplašinātā
Dieva ģimene, atbalsts un
daudz dažādi jauni kontakti. BPI palīdzēja nospraust
konkrētus mērķus, virzīties
kalpošanas ceļā, iepazīt pašam
sevi, saprotot savas stiprās
un vājās puses. Šeit esmu
ieguvis to kopienas spēku, kas
nepieciešams mums ikvienam.

BPI man ir palīdzējis kļūt par
labāku vadītāju, kurš spēj
uzņemties atbildību, nospraust
konkrētus mērķus un tos arī
sasniegt – gan ģimenes dzīvē,
gan strādājot savu ikdienas
darbu. BPI ir arī kopiena, kurai
vari piederēt. Tajā ir daudz
brāļu, kuriem vari piezvanīt,
pajautāt padomu, lūgt
palīdzību vai vienkārši palūgt,
lai par tevi aizlūdz.

- Ilvars Ieviņš

- Valters Siksna

2011. gada absolvents

BPI man bija nākamais
loģiskais solis, lai virzītos tuvāk
pilna laika kalpošanai draudzē
kā sludinātājam. Apzinājos, ka
ar manām tā brīža zināšanām
ir par maz. Mācību laikā es
ieraudzīju kristietību plašāk. Tā
rezultātā izmainījās tas, kā es
sniedzu atbildes cilvēkiem, kā
arī sludinot atmetu to ticības
naivumu, kas man iepriekš bija.

- Matīss Babrovskis
2018. gada absolvents

Es atnācu uz BPI, lai pilnveidotu savas zināšanas un iegūtu
jaunu pieredzi. Esmu priecīgs,
ka varēju kļūt par BPI saimes
locekli un iegūt atbalstu no
pasniedzējiem un citiem
studentiem. Pateicība BPI par
morālo atbalstu, par lūgšanām
un jaunām idejām, kuras varu
realizēt, dibinot jaunu draudzi.

- Vladimirs
Semjonovs

2. kursa students

2017. gada absolvents

MANS PATVĒRUMS
Kad pirms trīs gadiem pārcēlos uz Liepāju, es ātri sapratu, kāpēc Liepāju
pazīst kā vietu, kur piedzimst vējš! Es bieži meklēju patvērumu no vēja,
un, kad to atrodu, ir klusums. Ir miers. Es reti dodos ceļojumos ar teltīm
vai uz tuksnesi, tomēr es saprotu, cik svarīgs ir patvērums. Visu dienu
būt pakļautam laikapstākļu ietekmei, tas var būt nogurdinoši. Tad ir tik
svarīgi sameklēt vislabāko patvērumu vai arī pašam tādu izveidot, lai labi
atpūstos. Nav noteikti jāmeklē tik ekstrēmus apstākļus. Arī tad, kad izej
no mājām vai dodies gulēt un ārā ir stiprs vējš un lietus, tu taču aizver
savas guļamistabas logu. Laikapstākļi nemainās. Lietus un vējš nepazūd.
Man ļoti patīk lietus skaņa aiz loga. Tas ir kā atgādinājums, ka, lai gan
lietus līst, mans patvērums aizsargā mani, lai es varētu atpūsties siltumā
un sausumā.
Dzīvē ir līdzīgi. Kur mēs meklējam patvērumu, lai atpūstos? Nav apsolīts,
ka dzīvē vienmēr būs ideāli “laikapstākļi”. Kad mums dzīvē ir izaicinājumi
vai grūtības, uz kurieni tad skrienam, lai patvertos? “Viņš tevi sedz ar
Saviem spārniem, zem Viņa spārniem tu esi paglābts.” (Psalmi 91:3) “Tas
Kungs ir mans akmenskalns, mana pils un mans glābējs, mans stiprais
Dievs, mans patvērums, uz ko es paļaujos, mans vairogs un mans pestīšanas rags, un mans augstais palīgs.” (Psalmi 18:3) Šie ir labi atgādinājumi
par to, kur rast patvērumu. Uzticēties Kristum, ka atradīsim mieru Viņā.
Tāpat kā lietus un vējš, dzīves izaicinājumi nepazūd, un dažreiz vētras
būs trakākas nekā līdz šim. Bet šis patvērums nevar tikt salauzts, un mēs
varam droši “atpūsties” Viņā.

Liams Gaspars

Liepājas Pāvila draudzes jauniešu vadītājs
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Hakatons* jauniešiem
17. aprīlī norisinājās pirmais digitālais starpkonfesionālais hakatons jauniešiem, kurā piedalījās jaunieši no katoļu, luterāņu un
baptistu draudzēm.
Hakatonā kopumā piedalījās 23 jaunieši, kas tika sadalīti 4 komandās, un katrai no komandām tika piešķirta viena no problemātikām – jauniešu brīvā laika pavadīšana un socializēšanās; atbalsts
jauniešiem dažādos dzīves aspektos; reālai dzīvei nepieciešamās
prasmes un zināšanas; piederības sajūta vietējai kopienai, atbalsts
jauniešiem un pašapziņas celšana. Komandām tika piesaistīti vadītāji un mentori, kas palīdzēja ar savām zināšanām un prasmēm.
Starp mentoriem bija tādas personības kā Dace Indrika, Ulvis
Kravalis, Edgars Deksnis un Kristaps Kravalis.
Laikā, kad ir ierobežota tikšanās klātienē, Muzikālās kalpošanas apvienības mūziķi turpina pērn iesākto – ik mēnesi tiekamies tiešsaistē Zoom platformā.
Pusotru stundu esam sadraudzībā, kopīgi lūdzam, pārrunājam
aktualitātes draudzēs, dalāmies ar piedzīvoto, raisām domas un
idejas, sapņojam par tikšanos klātienē, stiprinām cits citu, priecājamies par Dieva žēlastību, mīlestību un svētībām. Ar iedrošinājuma vārdiem mūs ir uzrunājuši mācītāji Edgars Mažis, Mārcis
Zīverts un Aivars Vadonis.
Esam uzsākuši semināru ciklu "2i jeb izaicinājumi un iespējas".
Pirmais seminārs "Dziedātāju, ansambļa, kora, pielūgsmes grupas
dalībnieku motivēšana" notika 26. aprīlī. Ar savu pieredzi pielūgsmes dalībnieku motivēšanā dalījās Anda Turlute (Rīgas Vīlandes
draudze) un Filips Baumanis (Liepājas Centra draudze). Sarunu
vadīja komponists Ēriks Ešenvalds. Anda un Filips stāstīja par to,
kur paši smeļas motivāciju šai kalpošanai, kā motivēt dalībniekus,
kas motivē viņus, kur šajā visā ir Dievs.
Savukārt 10. maijā tikāmies seminārā "Dievkalpojuma tiešraides
tehniskā organizēšana un esošās tiešraides uzlabošana". Kā uzsākt
un kā pilnveidot dievkalpojumu tiešraides, kādas sociālās platformas izmantot tiešraides nodrošināšanai – par šiem un citiem
jautājumiem Muzikālās kalpošanas apvienības padomes vadītājs
Māris Dravnieks sarunājās ar Mateja draudzes video kalpošanas
vadītājiem Pēteri Tīsu un Ivaru Nagaini.
Maijā plānoti vēl divi semināri: "Dziesmu aranžēšana", kurā ar
savu pieredzi dalīsies komponists Ēriks Ešenvalds un Māris Dravnieks. Seminārā "Kā darboties ar kori, ansambli, pielūgsmes grupu. Dažādu iespēju izmantošana" interesentus uzrunās Ventspils
draudzes kora un kamerkora "Matejs" mākslinieciskā vadītāja un
diriģente Rudīte Tālberga.
Tā kā Latvijas baptistu 9. Dziesmu svētkus plānojam svinēt
2022. gada jūlijā, tad šovasar turpināsim kopīgi tos ieskandināt ar
mazākiem koncertiem. Jūlijā, ja epidemioloģiskā situācija pieļaus,
aicināsim visu draudžu mūziķus Užavā kopīgi sadziedāties, svinēt
un baudīt to, cik Tas Kungs ir labs.

Sarmīte Pāvulēna

Muzikālās kalpošanas apvienības padomes locekle
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Komandas visas dienas garumā izstrādāja idejas, un vakara
noslēgumā tās tika prezentētas. Pirmās komandas ideja par brīvā
laika aktivitātēm tika balstīta uz Covid-19 pandēmijas problemātiku – jauniešu izolētību iekštelpās, kā rezultātā ir pasliktinājusies sociālā un fiziskā veselība. Piedāvātā ideja - aplikācija, kurā
jaunietis saņem dienas izaicinājumus ar iespēju pievienot draugus
un krāt punktus par paveiktajām aktivitātēm. Otrā komanda
piedāvāja izveidot jauniešu atbalsta tīklu, kurā jauniešiem būtu
pieejami nepieciešamie resursi (literatūra, podkāsti, liecības), kā
arī iespēja saņemt individuālas mentoru konsultācijas vai pievienoties grupām ar līdzīgu problemātiku. Trešās komandas ideja
balstījās reālās dzīves nepieciešamo prasmju un zināšanu apguvē,
piedāvājot apmācības, kas skolā pietrūkst, lai sagatavotos reālajai
dzīvei – piemēram, finanšu pratība (nodokļi, pensija, uzkrājumi,
inflācija un kredīti), veselīgs dzīvesveids u.c. jauniešiem aktuāli
temati. Ceturtās komandas ideja bija īstenot projektu “Žēlsirdības
svētdiena”, ar mērķi uzrunāt cilvēkus darīt labus darbus, palīdzēt
bāreņiem, senioriem un sociāli neaizsargātām grupām. Projekta
realizēšanā liela nozīme būtu jauniešu personīgai iesaistei brīvprātīgajā darbā, viņu liecībām un pašiniciatīvai.
Vērtējot idejas, tika ņemti vērā sekojošie faktori – idejas atbilstība uzdotajai problemātikai, idejas īstenošanas iespējamība,
idejas radošums un oriģinalitāte, kā arī tās prezentācija – idejas
skaidrība, kodolīgums, loģiskā struktūra un atraktivitāte. Pirmo
vietu šajā hakatonā ieguva ideja par jauniešu atbalsta tīkla izveidi.
Uzvarētāji katrs saņēma dāvanu karti 50 EUR vērtībā no hakatona
atbalstītājiem, sporta preču veikala - sportapunkts.lv. Katrs hakatona dalībnieks arī saņēma iepriecinājuma balvu – iespēju mēnesi
bez maksas piedalīties Move treniņu platformā.
Uzvarētāju komandas noslēguma vārdi bija sekojoši: ”Vislabākais
laiks iestādīt koku bija pirms 20 gadiem. Otrs labākais laiks to darīt ir tagad.” Pateicamies visiem jauniešiem par entuziasmu, vēlmi
iesaistīties un veidot ilgtspējīgu Latvijas nākotni! Mēs pašreiz
stādām jaunus kokus ar jūsu līdzdalību!

Andrejs Goloborodko
Jauniešu apvienības vadītājs

*Hakatons – pasākums, kura mērķis ir salīdzinoši īsā laikā izveidot
jaunus tehnoloģiskus risinājumus.
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11. maijā notika BPI Drafts DELTA mentoringa pirmās sezonas
noslēguma tikšanās, kurā dalībnieki bija ņēmuši dalību kopš
pagājušā gada septembra.
Jau ilgāku laiku BPI Drafts komanda bija domājusi, kā vienkārši,
bet efektīvi turpināt komunikāciju ar Drafts dalībniekiem visa
gada garumā. Tā radās ideja par vienotu mentoringa grupu, kura
tiktos reizi mēnesī video zvana formātā.
Mentoringa mērķis bija pārrunāt aktuālas tēmas, kas skar šodienas jauniešus, un caur praktiskiem uzdevumiem censties pielietot
dzirdēto ikdienā. Uz katru tikšanos reizi tika aicināti lektori, kuri
dalījās ar savām zināšanām un pieredzi. Dažas no tēmām šajā
sezonā – sociālo tīklu ietekme un izmantošana, patriotisms, pornogrāfijas ietekme un cīņa pret to, mērķu sasniegšana, kalpošana
lokālā un globālā līmenī u.c. Ikviens no lektoriem sniedza plašāku
redzējumu un idejas, kā dzirdēto pielietot praktiski. Sezonas
noslēgumā uz tikšanos tika aicināts LBDS bīskaps Kaspars Šterns.
Viņš līdzdalīja par sešām atziņām no savas dzīves un kā mums, kā
nākamajiem vadītājiem, tēviem, vīriem un kalpotājiem, ir jāuzņemas atbildība par sevi un cilvēkiem, kuri ir ap mums.
BPI Drafta un arī DELTA mentoringa vīzija vienmēr bijusi, ka jauni
puiši atrod savu patieso identitāti Kristū un uzņemas atbildību
par sevi un saviem darbiem, augot fiziski un garīgi, pilnveidojot
savu raksturu un satverot Dieva aicinājumu. Lūk, viena dalībnieka
atsauksme par pieredzēto mentoringā – “Man ļoti patika, ka bija
dažādi lektori – gan mācītāji, gan cilvēki, kas ikdienā strādā ārpus
baznīcas, jo katram ir savs skatījums, un tie visi bija tiešām noderīgi. Bija izvēlēti specifiski temati, kas mums kā vīriem palīdz augt.
Vērtīgas bija arī mazās grupas, jo ir labi dzirdēt citu vīru viedokļus
un pieredzes. Kopumā varu teikt, ka šis mentorings manu garīgo
pusi palīdzēja celt augstākā līmenī, “ saka Paulis.
COVID laiks ir piespiedis mūs būt radošiem un meklēt jaunas
iespējas. Ar Dieva vadību, BPI Drafts komanda ir spējusi atrast
pieeju, kas palīdz jauniem vīriem meklēt atbildes un dzirdēt
vērtīgo. Esam pārliecinājušies, ka BPI Drafts DELTA mentorings
ir solis pareizajā virzienā, jo mūsu lielākais izaicinājums ir katru
dienu dzīvot tā, ka pagodinām Dievu. Mācoties no citiem, mēs
varam meklēt risinājumus problēmām, ar kurām sastopamies
ikdienā. Lai Dievs dod vairāk jaunu vīru, kuri ir gatavi atsaukties
Dieva aicinājumam!

Pēc gandrīz gada attālinātām mācībām skolā, bez klātienes
tikšanās svētdienskolā – vasara ir klāt! Kas tajā ieplānots?
Jau vairāk nekā divdesmit gadus mūsu draudzes organizējušies
bērnu Vasaras Bībeles skolas (VBS). Pēdējos divus gadus ierobežojumi vairumā draudžu šo iespēju apgrūtina. Kā šo problēmu
pārvērst iespējā? Lūk, viena no iespējām!
VBS var pārtapt par PBS – Pagalma Bībeles skolu! Tā ir iespēja
iziet ārpus baznīcas sienām, organizējot pasākumus baznīcas sētā
vai kādas ģimenes mājās. Tā ir iespēja satikties atļautajam cilvēku
skaitam vairākas reizes visas vasaras garumā, uzaicināt ne vien ilgi
nesatiktos draugus no svētdienskolas, bet arī kaimiņos dzīvojošos. Tā ir iespēja ģimenēm būt iesaistītām kalpošanā, dodot
iespēju arī bērniem būt ne vien saņēmējiem, bet arī devējiem.
Lai palīdzētu un dotu ierosmes šādu pasākumu organizēšanā,
LBDS Svētdienskolu apvienība izstrādā piecus Dārza svētku
scenārijus. Katras programmas tēmas pamatā ir kāda no cilvēku
maņām, kas palīdz iepazīt pasauli un tās Radītāju. Piemēram,
“Acīgie izlūki”, izpildot 6 izlūku misijas, atklās, ka Dievs, skatoties uz to, ko radījis, atzina, ka tas viss ir ļoti labs. Bet “Gardēžu
virtuvē”, apbrīnojot garšu bagātību un dažādību, dalībnieki ne vien
paši gatavos ēdienu, bet arī uzzinās par dažādiem veidiem, kā
pateikties Dievam par to.
Katra programma piedāvā viena pasākuma scenāriju apmēram
2-3 stundām. To sagatavošana un norise neprasa lielu finansiālu
ieguldījumu. Programmas var viegli adaptēt, papildināt. Vairāk
informācijas par Dārza svētku programmām pieejama
www.lbds.lv vai sazinoties ar Svētdienskolu apvienību.
Lai bērnu prieks par satikšanos, kopā piedzīvoto un Dievu, kas
mūs radījis ar spēju redzēt, dzirdēt, sagaršot, sasmaržot un sataustīt, piepilda jūsu sētas, pagalmus un dārzus!

Estere Roze

Svētdienskolu apvienības vadītāja

Toms Grenevics

BPI Drafts mentoringa vadītājs
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Misijas 40%
izaicinājums
Aizsniegtās un neaizsniegtās tautas

Misijas kontekstā par neaizsniegtu tautu uzskata tad, ja tajā nav
vietējo kristiešu kopienas, kas spētu savu tautu evaņģelizēt un
pievest Kristum. Pirms 30 gadiem misiologi vienojās, ka šādu
formulējumu izmantos, runājot par tautām, kurās ir mazāk nekā
2% patiesi jaunpiedzimušu un Kristum nodevušos kristiešu vai arī
5% jebkādu nomināli kristīgo cilvēku, kas jebkāda iemesla dēļ ir
gatavi saukties kristieša vārdā. Saskaņā ar šo definīciju aptuveni
7400 etniskās grupas pasaulē joprojām ir neaizsniegto kategorijā.
Tiek uzskatīts, ka kopumā ir ap 17 000 etnisko grupu visā pasaulē.
Tātad, vairāk nekā 40% etnisko grupu ir neaizsniegto kategorijā.
Vēl vairāk, Dienvidu Baptistu misijas padome ir veikusi izpēti
un secinājusi, ka starp aptuveni 3000 etniskajām grupām nav
neviena vai gandrīz neviena individuāla kristieša un nepastāv arī
nekāda organizēta draudžu dibināšanas iniciatīva. Vairums dzīvo
starp 10. un 40. paraleli, tāpēc to dēvē par 10/40 logu.
Vairums Latvijas kristiešu ir pārsteigti, uzzinot, ka 40% pasaules
iedzīvotāju vēl nav dzirdējuši Jēzus evaņģēliju. 19. un 20. gadsimts deva ļoti nopietnu izrāvienu globālās misijas virzībā. Kopš
Vasarsvētku notikuma Kristus draudzes izplatība globālā mērogā
ir pārsteidzoša, taču misiologi saka, ka, neskatoties uz interneta
un tehnoloģiju pieejamību, 40% cilvēku joprojām nav dzirdējuši
skaidru un uztveramu evaņģēlija pasludinājumu. Vai mūsu dzīves
laikā aizsniegsim visas tautas? Tas ir lielais globālās Kristus draudzes izaicinājums.

Kas ir mērķauditorija?

Jēzus misijas mandāts (Mateja 28:18-20) bija “ejiet un dariet par
mācekļiem visas tautas”, nevis nodibiniet pārstāvniecību “visās
impērijās” vai “visās valstīs”. Jēzus pavēles došanas brīdī nepastāvēja ANO un politiskās valstis, kā Latvija, Krievija, Francija vai
ASV. Jaunās Derības oriģināltekstā ir lietots vārds “ethne”, no kā
iegūst vārdu “etnisks” vai “etnogrāfisks”. Tātad, Jēzus griba bija
mācekļot cilvēkus visās etniskajās grupās un identitātēs.
Vai pietiek, ja ir kādas draudzes nodibinātas vienā valstī? Vai ar
to Jēzus misija piepildīta? Labāk to sapratīsim, ja paskatīsimies
kartē. Piemēram, Indija. Visi zinās, kur Indiju atrast politiskajā
kartē, bet kā izskatās Indija, ja tajā atzīmējam lielākās etniskās
grupas? Indijā ir ap 2000 etnisko grupu. Uzreiz redzam, ka Indija
nav viendabīgs lielums. Ir dažāda izmēra kultūrtelpas, kur katrai
ir nepieciešama atbilstoša pieeja un misijas stratēģija. Bihāras un
Radžistānas štatā ir mazāk nekā 0,2% kristiešu. Tas ir vēl mazāk
nekā, piemēram, Jordānijā. Taču Nagalandes štatā 45% ir baptisti.
Evaņģelizācijas un misijas metodes katrā štatā un kultūrtelpā būs
atšķirīgas. Nepietiek, ja ir dažas kristiešu draudzes Deli un Kalkutā vien. Lielā pavēle sagaida, ka visas etniskās grupas saprotami
un pieejami dzirdēs evaņģēliju.
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Šķēršļi

Joprojām 1800 valodās nav neviena Bībeles tulkojuma, bet, ja Bībeli iztulkotu, tad problēma ir miljards analfabētu pasaulē. 2020.
gadā tika lēsts, ka 65% pasaules iedzīvotājiem ir interneta pieeja.
Tātad, teorētiski tik daudz cilvēkiem tehniski būtu iespējams
kontakts ar evaņģēliju, ja to varētu savā sirds valodā kaut kur internetā atrast. Āzijā dzīvo 4,5 miljardi iedzīvotāju, bet tikai 20% ir
jebkad dzīvē bijusi personīga saskarsme ar kristieti. Par evaņģelizētu misioloģijā tiek uzskatīta katra persona ar reālu un saprātīgu
iespēju dzirdēt un atsaukties evaņģēlijam, neatkarīgi no izvēles
atsaukties vai noraidīt. Aptuveni 2 mijardiem cilvēku tāda iespēja
vēl nav tikusi dota. Kristus žēlastību esam saņēmuši un baudījuši.
Lai Svētais Gars mūs vada, dodot to tālāk citiem.

Fokuss

Ko varam darīt? Ārmisija nenozīmē vienmēr doties ceļā uz eksotiskām zemēm, bet tas nozīmē dzīvot ar mīlestību un vīziju sirdī
par Jēzus nodomu Dieva žēlastībā ietvert visas tautas. Reizēm
to pārstāvji ierodas mūsu pilsētās, apkaimēs, augstskolās, darba
vietās. Tas nozīmē lūgt par šīm tautām. Tas nozīmē plānot budžetu, lai investētu tautās. Kādiem tas nozīmēs arī spert soļus pretī
personīgai saskarsmei. Trīs soļi: lūdz, ziedo, dari. Lūdz, lai Svētais
Gars piepilda mūsu sirdis ar mīlestību un Dievs izsūta strādniekus
savā pļaujā. Uzmanies, Viņš varētu sūtīt arī Tevi!

Pēteris Eisāns

LBDS Ārmisijas vadītājs

Aizlūgšanu kalendārs jūnijs
01

Starptautiskā bērnu
aizsardzības diena
“Tu esi liels un dari
brīnumus, Tu vienīgais esi
Dievs.” (Psalmi 86:10)
Lūgsim, lai Dieva mīlestība sargā un svētī bērnus
visā pasaulē.

02

Lūgsim par Olaines draudzi, mācītāju Dmitriju Rošioru un ģimeni; pateicība,
ka draudze tiekas reizi mēnesī klātienes dievkalpojumā ar Svēto Vakarēdienu;
citā laikā dievkalpojumu
pārraides internetā; lūgsim, lai aizsniegtu cilvēkus
ar evaņģēliju un par jaunu
garīdznieku draudzē.

03

Lūgsim par Ķīnu. Iedzīvotāji 1,4 miljardi. Apmēram
puse ir nereliģiskie. Kristieši 7,92%. Evaņģēliskie
5,7%. Kristiešu skaits jau
ir pārspējis komunistiskās
partijas biedru skaitu un
daudzi tās biedri arī ir
kļuvuši ticīgi.

04

Lūgsim par Vācijas baptistu savienību, tās 725
draudzēm un 80195 draudžu locekļiem.

05

Lūgsim par skolu beidzējiem un tiem, kam jāizvēlas tālākās izglītības ceļš.

06

Lūgsim, lai Dievs izsūta
kalpotājus garīgam darbam (Lūkas 10:1-2).

07

Lūgsim par Paplakas
draudzi, sludinātāju Guntaru Lašauri un ģimeni;
pateicība, ka dievkalpojumi notiek klātienē divreiz
mēnesī un apmeklētāju
skaits nav mazinājies;
lūgsim, lai draudze atrod
vislabāko veidu, kā pasludināt evaņģēliju savā
apkārtnē.

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

08

Lūgsim par Rēzeknes
draudzi; sludinātāju Viktoru Osipovu un ģimeni;
pateicība, ka dievkalpojumi notiek klātienē un
apmeklētāju skaits nemazinās; lūgsim, lai draudze
ir par svētību pilsētai; par
apsardzību no saslimšanas.

09

Lūgsim par Mauritāniju.
Iedzīvotāji 3,5 miljoni.
Vairākums ir musulmaņi.
Kristieši 0,25%. Evaņģēliskie 0,1%. Tā ir viena no
nabadzīgākajām valstīm,
trešdaļa bērnu cieš no
hroniskas uztura nepietiekamības.

10

Lūgsim par Pāvilostas
draudzi, mācītāju Denisu
Doroņinu un ģimeni; pateicība, ka draudzes dievkalpojumi un Bībeles un
lūgšanas stundas notiek
klātienē; lūgsim par draudzes būtības saglabāšanu;
par neglābto cilvēku atskārsmi par savas pestīšanas nozīmi caur Kristu un
Viņa miesu – draudzi.

11

Lūgsim par Slovēnijas
baptistu savienību, tās
7 draudzēm un 160
draudžu locekļiem, un
Slovēnijas evaņģēliski
kristīgo apvienību, tās 6
draudzēm un 253 draudžu
locekļiem.

12

Lūgsim par LBDS bīskapu Kasparu Šternu un
viņa ģimeni; lai Dievs
dod Svētā Gara spēku,
atklāsmi un virzību, vadot
draudžu savienību.

13

Pateiksimies Dievam par
atbildētām lūgšanām un
neatlaidīgu lūgšanu svētību (Lūkas 11: 9-10).

14

Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas diena
Godinot upuru piemiņu,
pateiksimies par privilēģiju dzīvot brīvā valstī un
lūgsim par tiem, kas dzīvo apspiestībā un piedzīvo vajāšanas ticības dēļ.

21

Medicīnas darbinieku
diena
Lūgsim par ārstiem,
medmāsām un visiem,
kas pašaizliedzīgi aprūpē
saslimušos, lai viņi saņem
spēku no Dieva un mūsu
pateicību.

15

Lūgsim par Piltenes draudzi, mācītāju Andri Jūrmali
un ģimeni; pateicība Dievam, ka dievkalpojumi plašajā dievnamā ik svētdienu
notiek klātienē un svētdienskolas bērni piedalās
ar priekšnesumiem; pateicība par kristībām; lūgsim,
lai Dievs joprojām pievieno
draudzei izglābtos.

16

Lūgsim par Centrālāfrikas
Republiku. Iedzīvotāji
4,83 miljoni. Vairākums
ir kristieši 76,37%. Evaņģēliskie 32,2%. Misijas
aģentūrām ir būtiska
loma izglītībā, veselības
aprūpē un darbā ar riska
grupas bērniem, kā arī
jaunu draudžu dibināšanā
un rakstu tulkošanā.

17

Latvijas Republikas okupācijas diena
Lūgsim par Madlienas
draudzi “Kristus žēlastība”,
kas pievienojusies LBDS.

18

Lūgsim par Ēģiptes baptistu savienību, tās 19
draudzēm un 2250 draudžu locekļiem.
Lūgsim par baptistu
draudzēm Bahreinā.

19

23

Līgo diena
Lūgsim par drošu un kvalitatīvu atpūtu bērniem
vasarā pēc grūtā neklātienes mācību gada skolās.

24

Jāņu diena.
Jāņa Kristītāja diena
Pateiksimies Dievam par
mūsu skaisto zemi un
vasaru, kad varam baudīt
dabas krāšņumu.

25

Lūgsim par Maroku.
Iedzīvotāji 33,8 miljoni.
Vairākums ir musulmaņi.
Kristieši 0,09%. Evaņģēliskie 0,0%. Stabilitāte un
atvērtība zināmā mērā
ir padarījusi Maroku par
vienu no populārākajām
Arābu valstīm Rietumvalstu vidū.

26

20

Lūgsim gudrību un mīlestību būt pazemīgiem un
viesmīlīgiem, kā mācīja
Jēzus (Lūkas 14: 7-14).

Bībeles lasījums
07.06.-13.06.
Ecehiēla 1-6
Lūkas 11-12

22

Cēsu kaujas varoņu piemiņas diena
Lūgsim par Somijas somu
baptistu savienību, tās 14
draudzēm un 691 draudžu locekli un Somijas
zviedru baptistu savienību, tās 14 draudzēm un
1050 draudžu locekļiem.

Lūgsim par Pļaviņu draudzi, sludinātāju Rūdolfu
Kroiču un ģimeni; pateicība, ka dievkalpojumi
notiek katru svētdienu
klātienē; lūgsim par draudzes kalpošanu ar Kristus
vēsti, par vienotību un
garīgu izaugsmi.

Bībeles lasījums
14.06.-20.06.
Ecehiēla 7-12
Lūkas 13-14

27

Pateiksimies, ka esam
Dieva meklēti un atrasti,
glābti un pieņemti Viņa
valstībā (Lūkas 15:1-32).

28

Lūgsim par Pitraga draudzi, sludinātāju Nauri
Graudiņu un ģimeni; pateicība, ka draudze tiekas
grupās Zoom platformā,
cilvēki apciemo cits citu,
stiprinoties Dieva vārdā, maizes laušanā un
lūgšanās; par jaunajiem
kristiešiem un nekristiešiem, kas ir draudzes
attiecību lokā, par kristībām, kas plānotas jūnija
beigās; lūgsim par Pitraga
draudzes gados vecajiem
ļaudīm, par draudzes
mūziķu komandas izveidi,
par ciema iedzīvotājiem,
lai Dievs sagatavo ceļu
evaņģēlija pasludināšanai.
Sirsnīgi sveicam Jelgavas
draudzes sludinātāju
Aināru Ginteru 35 gadu
jubilejā!

29

Lūgsim par Olaines
jaundibināmo draudzi,
sludinātāju Oskaru Lūsi
un ģimeni; par jauniešiem
un ģimenēm Olainē, lai
evaņģēlija vēsts uzrunā
un veidojas draudze ar
pozitīvu ietekmi sabiedrībā.

30

Lūgsim par Kataru. Iedzīvotāji 2,15 miljoni. Pārsvarā musulmaņi. Kristieši
5,91%. Evaņģēliskie 1%.
Pateicoties peļņas iespējām liela daļa iedzīvotāju
ir imigranti no daudzām
musulmaņu valstīm, bet
pret kristiešiem ir skarbi
likumi.

Bībeles lasījums
21.06.-27.06.
Ecehiēla 13-18
Lūkas 15-16
17

Aizlūgšanu kalendārs jūlijs
01

“Mans stiprais Dievs,
mans patvērums, uz ko es
paļaujos.” (Psalmi 18:3)
Lūgsim par baptistu
draudzēm Kiprā.

02
03

Lūgsim par LBDS
padomes locekļiem un
viņu ģimenēm;
lai Dievs dod gudrību un
vienprātību, pieņemot
lēmumus un stiprinot
Savienības kopdarbu.

04

Ebreju tautas genocīda
upuru piemiņas diena
Pateiksimies par
piedošanu, ko saņemam
no Dieva, un mācīsimies
piedot citiem (Lūkas
17:3-4).

05

Lūgsim par Priekules
draudzi, sludinātāju
Guntaru Lašauri un
ģimeni; pateicība
Dievam, ka dievkalpojumi
notiek klātienē katru
svētdienu un arī
tiešsaistē; pateicība
LBDS un daudziem, kas
ziedojuši finanses, lai
draudze varētu iegādāties
aparatūru dievkalpojumu
translācijām; lūgsim,
lai draudzē ikviens
apzinātos, ka ir Dieva
misijā, lai celtu Viņa
valstību.

06

Lūgsim par Itālijas
baptistu savienību, tās
120 draudzēm un 5903
draudžu locekļiem.

07

Lūgsim par Burkinafaso.
Iedzīvotāji 17,5 miljoni.
52% musulmaņi. Kristieši
20,7%. Evaņģēliskie 8,9%.
Kaut arī draudzes pieaug,
evaņģelizācijai un misijas
darbam joprojām ir daudz
neaizsniegtas cilvēku
grupas

Bībeles lasījums
28.06.-04.07.
Ecehiēla 19-24
Lūkas 17-18
18

08

Lūgsim par Rīgas
Āgenskalna draudzi,
mācītāju Edgaru Maži
un ģimeni; pateicība, ka
dievkalpojumi klātienē
notiek svētdienās un reizi
mēnesī senioriem; tiek
pārraidīti arī tiešsaistē
Facebook un draudzes
mājas lapā; lūgsim par
draudzes dievnama torņa
būves pabeigšanu, par
Alfa kursu rudenī un par
mazo grupu darbu.

09

Lūgsim par baptistu
draudzēm Maltā.
Sirsnīgi sveicam Jaunjelgavas draudzes mācītāju
Māri Vītolu 45 gadu
jubilejā!

10

Lūgsim par jauniešiem
ģimenēs un draudzē,
lai Dievs sargā no
nepareizām izvēlēm un
viņi iesakņojas ticībā
Kristum.

11

Pateiksimies, ka Dieva
mērķis ir glābt ikvienu
cilvēku. “Jo Cilvēka Dēls
ir nācis meklēt un glābt
pazudušo.” (Lūkas 19: 10)

12

Lūgsim par Rīgas
„Evaņģēlija” draudzi,
mācītāju Jervandu
Grbačjanu un
ģimeni; pateicība, ka
dievkalpojumi attālināti
notiek katru svētdienu;
lūgsim par slimo
atveseļošanos, spēku
izdzīvot grūto laiku un
nodot ticības mantojumu
jaunajai paaudzei.

13

Lūgsim par cilvēkiem,
kas slimībā un
parbaudījumos, lai Dievs
stiprina ticību un dod
cerību un risinājumu.

Bībeles lasījums
05.07.-11.07.
Ecehiēla 25-30
Lūkas 19-20

14

Lūgsim par Mali. Iedzīvotāji 14,5%. Vairākums
musulmaņi. Kristieši
2,64%. Evaņģēliskie 0,7%.
Mali joprojām ir priekšējo
rindu misijas lauks, ir ap
40 misijas aģentūras, bet
maz augļu.

15

Lūgsim par Golgātas
draudzi, mācītāju Elmāru
Pļaviņu un ģimeni; pateicība, ka dievkalpojumi
notiek svētdienās klātienē un tiek pārraidīti arī
YouTube platformā; reizi
nedēļā ir lūgšanu vakari;
lūgsim par nākamā mācītāja izvēli un par jauniešu
darba atsākšanos.

16

Lūgsim par Gruzijas
baptistu savienību, tās 38
draudzēm un 820 draudžu locekļiem.

17

Lūgsim par ģimenēm,
lai Dieva mīlestība stiprina laulāto attiecības;
palīdzēsim ar padomu
un praktiski grūtībās esošajiem.

18

Pateiksimies par Dieva
apsolījumu mainīt cilvēku
sirdis un dot Savu Garu
(Ecehiēla 36:26-27).

19

Lūgsim par Iļģuciema
“Atmodas” krievu draudzi
un kalpotājiem; pateicība,
ka draudze atļautā skaitā
tiekas klātienē un ir arī
dievkalpojumu tiešraides;
lūgsim par garīdznieku
draudzei un apsardzību
no Covid, lai ātrāk visi
pulcētos klātienē.

20

Lūgsim par senioriem un
viņu vajadzībām; par medicīnisko aprūpi un iespēju apgūt nepieciešamās
komunikāciju prasmes.

Bībeles lasījums
12.07.-18.07.
Ecehiēla 31-36
Lūkas 21-22

21

Lūgsim par Šrilanku.
Iedzīvotāji 20,5 miljoni.
Lielākā daļa budisti.
Kristieši 8,38%.
Evaņģēliskie 1,2%. Pēdējā
laikā daudz cietusi no
kofliktiem, cunami,
pilsoņu kara. Daudzi
zaudējuši dzīvības, daudzi
emigrējuši.

22

Lūgsim par Rīgas
Internacionālo
draudzi, mācītāju
Marku Sandbergu un
ģimeni; pateicība, ka
dievkalpojumi notiek
klātienē un skatāmi
tiešsaistē, pievienojas
jauni studenti; lūgsim
saprast Dieva vadību
draudzes darbam vasaras
un rudens laikam.

23

Lūgsim par Beļģijas
baptistu savienību, tās
29 draudzēm un 1333
draudžu locekļiem.
Sirsnīgi sveicam mācītāju
Haraldu Bartkeviču 50
gadu jubilejā!

24

Lūgsim par Covid-19
pandēmijas beigšanos un
cilvēku atveseļošanos, par
spriedzes mazināšanos
cilvēku attiecībās.

25

Pateiksimies par Jēzus
doto uzdevumu sludināt
Evaņģēliju visām tautām
un Svētā Gara spēku to
veikt (Lūkas 24:46-49).

26

Lūgsim par Salaspils
topošo draudzi.

27

28

Lūgsim par Tadžikistānu.
Iedzīvotāji 7,3 miljoni.
Pārsvarā musulmaņi.
Kristieši 1,04%.
Evaņģēliskie 0,1%.
Lūdzam par kristīgiem
medijiem un draudzes
pieaugšanu, īpaši tadžiku
valodā.

29

Lūgsim par Rīgas Mateja
draudzi, mācītāju Ainaru
Baštiku un ģimeni, par
sludinātājiem Matīsu
Babrovski un Edgaru
Deksni un viņu ģimenēm;
pateicība, ka dievkalpojumi pieejami gan klātienē,
gan tiešraidē; notiek mazās grupas, atsākti kora
mēģinājumi ārpus telpām; lūgsim par vasaras
sezonu, par nometnēm,
kas tiek plānotas (jauniešu nometne jūlijā un
bērnu nometne augustā)
un par tiem, kas pievienojušies draudzei; par
aizbalkona zāles remontu
un nepieciešamo finanšu
piesaisti.
Sirsnīgi sveicam mācītāju
emeritus Valdi Oberstu
70 gadu jubilejā!

Lūgsim par Norvēģijas
baptistu savienību, tās
97 draudzēm un 6380
draudžu locekļiem.

30

Lūgsim par BPI DRAFTS
nometni Užavā, par organizatoriem, vadītājiem
un dalībniekiem, lai Dieva
apsardzība un svētība,
īpaši puišiem, kuri nometnē piedalās pirmo
reizi.
26.-30. jūlijs BPI
DRAFTS nometne
“Iesaukums”

Lūgsim par Rīgas Jauno
Evaņģēlisko draudzi,
mācītāju Pēteri Samoiliču
un ģimeni; pateicība, ka
dievkalpojumi notiek
klātienē, pievienojas
jauni cilvēki; lūgsim par
draudzes attīstību, nesot
Kristus vēsti sabiedrībā.

Bībeles lasījums
19.07.-25.07.
Ecehiēla 37-42
Lūkas 23-24

Bībeles lasījums
26.07.-01.08
Ecehiēla 43-48
Jāņa 1-2

31

Ziņas īsumā

“Tuvāk” - deviņu nedēļu garīgās izaugsmes un draudzes stiprināšans kurss
no 19. septembra visās LBDS draudzēs.
Šajā laikā, kad lielu daļu dzīves dzīvojam
attālināti, ir svarīgi nostiprināt patiesu
tuvumu attiecībās ar Dievu, apkārtējiem
cilvēkiem un pasauli. Tas ir patiešām svarīgi, un tas nenotiek pats no sevis. Tāpēc
vēlamies piedāvāt jums īpašu garīgās
izaugsmes un draudzes stiprināšanas kursu
“Tuvāk”. Kurss ietver video lekcijas un
kopīgu laiku mazajās grupās, un tas jums
palīdzēs veidot dziļākas un patiesākas attiecības ar Dievu un cilvēkiem, kā arī labāk
apzināties un izdzīvot ikdienā Dieva doto
uzdevumu pasaulē.
Kāpēc kurss “Tuvāk”?
Mūsu uzdevums ir būt Kristus klātbūtnes
apliecinājumam pasaulē. Tas nozīmē, ka
skaidri saprotu, kas ir Kristus un kas Kristū
esam mēs. Tas nozīmē, ka mana identitāte
Kristū ietekmē ne tikai manu svētdienu,
bet visas manas dzīves dienas. Tas nozīmē,
ka es tiecos dzīvot dzīvi, kuras augļi ir
ticība, cerība un mīlestība. Tas nozīmē, ka
mana sirds sāp, redzot sāpes pasaulē, un
es vēlos, lai Dieva godība kļūst redzama
katrā manas un sabiedrības dzīves jomā.
Lai nestu Dieva svētību un liecību pasaulei, mēs atkal un atkal atgriežamies pie
pamatiem - izvērtējot savas attiecības ar
Dievu un no jauna pārliecinoties, ka tās
ir tuvas un personīgas. Mēs izvērtējam
attiecībās ar apkārtējiem cilvēkiem - cik
personīgi pazīstami esam, kā viņus mīlam
un kā kalpojam viņiem. Mēs izvērtējam to,
kā lūkojamies uz pasauli un vai mūsu vada
Dieva skatījums uz to kā misijas lauku,
kurā varam darīt Kristu redzamu citiem.

LTV1 dievkalpojuma tiešraide
27. jūnijā no Rīgas Āgenskalna
draudzes.

•

Lieldienās, 4. aprīlī, kristības
tika svinētas: Rīgas Āgenskalna
draudzē agrajā rīta dievkalpojumā 4 cilvēkiem; Kuldīgas
draudzē, kur tika kristīti 2 cilvēki
no Kuldīgas un 1 no Piltenes
draudzes.
Vasarsvētkos, 23. maijā, Mateja draudzē notika kristības 12
cilvēkiem.

•

11. aprīlī Āgenskalna draudzē
notika dzejnieka Artūra Spīguļa (1911-1986) 110 gadu atceres
dievkalpojums. Dievkalpojumā
atskatu par A. Spīguļa dzīvi
sniedza Alvils Sausiņš. Dita
Lūriņa un Mārtiņš Kleins runāja
viņa dzeju, un kora grupa izpildīja
dziesmas ar A. Spīguļa tekstiem.
Dievkalpojuma ieraksts pieejams
draudzes Facebook lapā un
agenskalns.org.

•

26. maijā notika LBDS GB Licencēšanas-ordinēšanas komisijas
vadītāja Dr. Ilmāra Hirša sasaukta
sēde, kurā izskatīja Pāvilostas
draudzes locekļa, jaunas draudzes veidotāja Liepājā Alekseja
Zajeca licencēšanu par LBDS
sludinātāju, kā arī Nariņciema
un Tukuma draudžu sludinātāja
Raivja Dekšņa ordinēšanu par
LBDS mācītāju.
Ņemot vērā sēdē lemto, GB kolēģija apstiprināja Alekseja Zajeca
licencēšanu par LBDS sludinātāju
un Raivja Dekšņa ordināciju par
LBDS mācītāju.

•

7.-10. jūlijā notiks Pasaules Baptistu alianses Kongress, kurā iespēja attālināti piedalīties katram
interesentam. Vairāk informācijas
par Kongresu, pieteikšanos,
programmu un dalības maksu
atrodama www.bwz2021.org.
Pasaules Baptistu aliansē ir 47
miljoni baptistu no 126 valstīm
un apgabaliem, kas pārstāv 241
baptistu savienības un 169 000
draudzes.

lēt cilvēkus” un “Ietekmēt savu apkārtni/
pasauli”. Katrs temats ir kā zobrats - cieši
saistīts ar pārējiem diviem tematiem un,
iekustinot vienu, kustēties sāk arī pārējie.
Kursā tiks apskatīti sekojoši jautājumi:
Kā apzināties, kas es esmu Kristū?
Kā veidot dziļākas un tuvākas attiecības ar
Dievu?
Kā dzīvot ar kristieša identitāti ikdienā?
Kā raizes pārvērst patiesi aktīvā līdzjūtībā?
Kā izprast savu aicinājumu un dzīvot ar to?
Ko nozīmē dalīties ar resursiem, kurus
Dievs mums ir uzticējis pārvaldīt?
Kā dzīvot ar kristīgo skatījumu uz pasauli?
Kā uztvert darbu nevis kā apgrūtinājumu,
bet iespēju liecināt par Dievu?
Kā palīdzēt citiem ieraudzīt Kristus nozīmi
mūsu ikdienas dzīvē?
Kā notiks kurss “Tuvāk”?
Katru svētdienu draudzes garīdznieks ir
aicināts sludināt par nedēļas laikā apgūstamo tēmu.
Katru nedēļu dalībnieki iepazīsies ar nedēļas pārdomām mazo grupu materiālā.
Katru nedēļu notiks mazo grupu tikšanās,
kurās dalībnieki kopīgi noskatīsies video
uzrunu un pārrunās diskusiju jautājumus,
kas doti mazo grupu materiālā.
Aicinu kopīgi uzsākt šo 9 nedēļu kursu
visās LBDS draudzēs 19. septembrī!
Lai Dievs svētī, ka mēs varam patiesi nākt
TUVĀK Dievam un cits citam un būt par
svētību mūsu apkārtnē - ne tikai šī kursa
laikā, bet vēl ilgi pēc tā!
Vairāk informācijas par kursu, pieteikšanos, materiāliem, meklējiet drīzumā LBDS
mājas lapā.
LBDS bīskaps

No kā sastāv kurss “Tuvāk”?
Kurss ir deviņas mazo grupu nodarbības,
kas ietver trīs tematus: “Pazīt Dievu”, “Mī-

•

Kaspars Šterns

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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Iepazīsties!
Pieejams draudzēs un
www.lbds.lv
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