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Baptistu Vēstnesis – PĀRDOMAS

Kristus miers kā
tiesnesis
Vārdus miers sirdī nereti saistām ar emocionālo stāvokli. Kad tad
cilvēks var patiesi teikt, ka viņam ir miers? Atvaļinājumā, kad guļ
pludmalē neviena netraucēts? Varbūt, kad ilggadējais kredīts
ir samaksāts un kredītiestādes beidzot liek mierā? Kad bērni ir
paklausīgi un mājās netaisa kārtējo drāmu? Ja apkārt nav kara
draudu? Šīs ir sadzīviskas situācijas, kurās mēs piedzīvojam kādus
atvieglojuma brīžus un ar patīkamu nopūtu varam sacīt: “Beidzot
miers!”
Tomēr, ieskatoties apustuļa Pāvila vārdos par mieru sirdī, redzam,
ka tie tiek rakstīti nevis par atsevišķiem “patīkamu nopūtu brīžiem”, bet kā par vajadzību, lai miers valdītu kristiešu sirdīs. Nevis
ierodas ik pa brīdim, bet valda bez pārtraukumiem. Bez tam,
Pāvils raksta nevis par cilvēku iedomātu un savai ērtībai pielāgotu
mieru, bet Kristus mieru. Miers, kura devējs nav Kristus, var izrādīties ļoti viltīgs pašapmāns. Tāds miers var maldīgi likt domāt,
ka miers sirdī valda tad, kad es jūtos labi un manas vajadzības ir
apmierinātas. Kristus miera valdīšana sirdī nozīmē, ka tikai Kristus
pats nosaka un izvērtē, kas mūsu dzīvēs atbilst vai neatbilst Viņa
mieram. Kristum ir Sava miera mēraukla, kas mēdz nesakrist ar
mūsējo. Viņa dotais miers neaprobežojas ar īslaicīgiem miera
surogātiem, kas mēdz pazust tikpat ātri cik uzradušies, bet gan
tiecas pēc miera, kas ir radies citam citu panesot, cits citam piedodot un citam citu mīlot, tāpat kā Kristus to ir darījis mums un
tādējādi sagādājis mums mieru ar Savu Tēvu.

Pāvils, rakstot par Kristus miera valdīšanu kristiešu sirdīs, lieto
no sporta terminoloģijas aizgūtos vārdus “arbitrs” jeb “tiesnesis”.
Tiesnesis ir tas, kurš izšķir, vai notiekošais atbilst spēles noteikumiem vai neatbilst. Pāvilam Kristus miers cilvēka sirdī ir kā tiesnesis jeb arbitrs, kas iztiesā sirdī notiekošo. Ja pēc kādas dzīves
piespēlētas emociju vai viedokļu sadursmes cilvēkam nav iekšēja
Kristus miera, tad tas ir kā skaļš tiesneša svilpes signāls, kas vēsta
par vajadzību panest otra trūkumus, piedot otram un atjaunot
mīlestību pret otru. Pāvila vēlēšanās ir, lai kristiešu sirdīs un savstarpējās attiecībās valdītājs bez pārtraukumiem ir Kristus miers
un lai esam sevišķi jūtīgi, kad skan sirds tiesneša skaļais svilpiens.

Kristus miera valdīšana sirdī
nozīmē, ka tikai Kristus pats
nosaka un izvērtē, kas mūsu
dzīvēs atbilst vai neatbilst Viņa
mieram.
Reiz man bija vajadzība izskalot 5 litru ūdens pudeli. Apmēram
trešdaļu piepildīju ar ūdeni, aizskrūvēju korķi un sāku straujām
kustībām trauku kratīt. Radās pamatīgs troksnis, ūdens pa iekšpusi šļācās uz visām pusēm, sāka parādīties sakratītā ūdens putas –
tāds manāms haoss. Kad trauks bija izskalots, es to piepildīju ar
ūdeni, un, aizskrūvējis to, joka pēc pamēģināju kratīt un purināt
tāpat kā iepriekš. Lai ko es darītu, vairs nebija nekāda trokšņa,
nekāda ūdens šļakstīšanās, nekādas putas.
Šāds neplānots eksperiments man lika domāt par Kristus mieru
mūsu ģimenēs un arī paplašinātajā draudzes ģimenē. Kad dažādās
viedokļu apmaiņās, uzskatu atšķirībās un rīcībās neesam bijuši
jūtīgi pret Kristus miera trūkumu sirdī, tad ikdienas dzīve sāk
līdzināties tam pustukšajam traukam, kas apstākļu mētāts ir
pilns haosa. Ar “putām uz lūpām” arvien vairāk attālināmies no
otra trūkumu panešanas, piedošanas un mīlestības atjaunošanas
ģimenē un draudzē, tādējādi dodot vietu, kur rasties nemieram,
stresam un šķeļošiem strīdiem. Kristus miers (kā tiesnesis) lai
PILNĪBĀ valda jūsu sirdī! Neatstāsim tukšas, nemiera pilnas vietas ne savā ģimenē, ne draudzes ģimenē, kur nav piedošanas, nav
izlīguma ar sievu, bērniem un radiem.
Vai Kristus miers valda visā tavā sirdī? Ko saka tiesnesis?

Mārtiņš Anševics

Limbažu draudzes mācītājs

2

Baptistu Vēstnesis – Notikumi

Notikumi

Rīgas Pestīšanas Templī regulāri tiek
sniegta palīdzība Ukrainas bēgļiem, kā
arī notiek dažādi pasākumi. Misiones
draudzes mācītājs Aleksandrs Zvirids ir
ukrainis, viņa vadītā Rīgas Misiones draudze kļuvusi par vadošo bēgļiem kalpojošo
draudzi Rīgā, tā veidojas par Ukraiņu
kopienas neformālo centru. Te vairākas
reizes mēnesī notiek īpaši saviesīgi pasākumi bēgļiem - ar dziesmām, uzrunām un
sadraudzību ukraiņu valodā. Šeit arī notiek traumas grupu tikšanās, tiek sniegta
palīdzība ar pārtiku un pirmās nepieciešamības precēm. Nākamais publiskais
pasākums ieplānots 11. jūnijā (sk. 20. lpp).
Pateicība visiem, kas atsaukušies bēgļu
uzņemšanai draudžu namos un savās
mājvietās, un aicinājums atsaukties, kam
vēl iespēja izmitināt bēgļus Rīgā.

Latvijas Republikas Neatkarības
atjaunošanas dienā, 4. maijā, Rīgas
pilī notika valsts augstāko apbalvojumu pasniegšanas svinīgā ceremonija.
Valsts prezidenta Egila Levita pa
sniegto Atzinības krustu par ilggadējo,
pašaizliedzīgo darbu un godprātīgo
veikumu Latvijas sabiedrības labā saņēma
arī misijas ”Pakāpieni” vadītāji Danute
un Viljams Šulci. “Mēs ceram, ka Latvija
arvien vairāk sāks vērtēt savus bērnus,
savu nākotni, un saskatīs viņos to
nenovērtējamo vērtību, ko katram mums
piešķīris mūsu Radītājs,” saņemot apbalvojumu, teica Viljams Šulcs. Pateicamies
Danai un Viljamam Šulciem par viņu
kalpošanu un pienesumu mūsu draudžu
darbā un pašlaik kalpojot Rīgas Golgātas
draudzē.

“Baznīcu nakts” šogad norisinājās
28. maijā, un jau otro gadu šim pasākumam pievienojās Latvijas sakrālajam
mantojumam veltītais notikums “Atvērto
baznīcu diena”. Šogad apmēram 170 baznīcas bija atvērtas apmeklētājiem, to vidū arī
baptistu dievnami Rucavā, Siguldā, Cēsīs,
Cīruļos, Saldū (sk. foto), Rīgas Āgenskalnā, Liepājas Karostā un citur, piedāvājot
apmeklētājiem daudzveidīgu programmu.
Šogad notikuma vienojošā tēma bija vārdi
no Bībeles: “Un dari to zināmu saviem
bērniem un saviem bērnu bērniem”
(5. Mozus 4:9). Tie aicina pārdomāt kristīgās ticības un ar to saistītā vērtību mantojuma uzticēšanu no paaudzes paaudzē,
kā arī ģimenes saišu un draudzes kopības
nozīmi cilvēka dzīvē.

Liepājas Karostas topošajā draudzē 15. maijā notika sludinātāja Mārča Dejus ordinēšanas dievkalpojums par LBDS mācītāju. “Bībele runā par mīlestību,
kas nekad nebeidzas. Tā ir Dieva mīlestība, ko Dievs
mums ir parādījis caur savu Dēlu Jēzu Kristu. Šī ir
mīlestība, kas sagūsta tā, ka tu vēlies atdot savu
dzīvi Dievam. Šī mīlestība ir mani sagūstījusi, un
tāpēc es šodien esmu šeit,” atklājot svētku dievkalpojumu, teica Mārcis Dejus. Pabeidzis arhitektūras
studijas un veiksmīgi uzsācis profesionālo karjeru,
Mārcis Dejus saņēma aicinājumu garīgajam darbam
un 2009. gadā uzsāka mācības Baltijas Pastorālajā
institūtā, un 2010. gadā tika licencēts par LBDS sludinātāju. Jau vairāk nekā desmit gadus Mārča Dejus
un viņa ģimenes kalpošana noris Liepājā, Karostā,
dažādos veidos aizsniedzot vietējos iedzīvotājus ar
vēsti par Dieva mīlestību.
Aizlūgumu par Mārci un Agnesi Dejus vadīja bīskaps
Kaspars Šterns, Garīdznieku brālības vadītājs Edgars
Godiņš un Garīdznieku brālības Dienvidkurzemes
reģiona vadītājs Egils Ķeiris. Mācītājs Mārcis Dejus
ir apņēmības pilns kalpot, lai Liepājas Karostā būtu
draudze, kas pielūdz Dievu, mācās no Bībeles un
kalpo cits citam, draudze, kur cilvēki top par Kristus
mācekļiem!
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Pēc divu gadu pārtraukuma 21. maijā notika Latvijas Baptistu draudžu savienības Kongress, par kura devīzi šogad bija
izvēlēti vārdi no Vecās derības Jozuas grāmatas “Es un mans
nams – mēs kalposim Kungam!” Kongress noritēja Rīgas
Mateja baznīcā, tas bija piepildīts ar atkalsatikšanās prieku,
pateicībām, emocionāli saviļņojošām pielūgsmes dziesmām,
spēcīgām un dziļām lūgšanām un vienotību. Aizvadītie ierobežojumu gadi nebija viegli ne lielām, ne mazām draudzēm, un
tas šo Kongresu padarīja vēl jo vairāk īpašu.
Kongress sākās ar svētbrīdi, kuru vadīja Rīgas Āgenskalna
draudzes mācītājs Edgars Mažis, uzsverot, ka šis ir dažādu
izvēļu laiks un līdzīgi kā savulaik Izraēla tautai bija kārdinājums
pielāgoties apkārtējo tautu reliģijām, likumiem un vērtībām,
arī šobrīd mēs savā dzīvē esam elku ietekmēti, lai arī kas tas
būtu – nauda, vara, sekss vai citas lietas – šīs izvēles mūsu dzīvē
ir katru dienu.
Runājot par Jozua nelokāmajiem un skaidrajiem vārdiem, ka,
neskatoties uz to, ko izvēlēsies citi, viņš un viņa nams kalpos
Dievam, E. Mažis norādīja, ka ir vismaz trīs līmeņi, kā var domāt
par to, kas ir mans nams. Vispirms tā ir ģimene, kas ir arī dzimta.
Par draudzi var domāt kā par ģimeni un savu namu – dzīvo
namu, proti, nevis no ķieģeļiem celtu, bet no dzīviem akmeņiem. Un visbeidzot Latvijas Baptistu draudžu savienība arī ir
nams, kas kalpo Kungam. Jāpiebilst, ka ir svarīgi rast atbildi, kā
jūtamies katrā no šiem namiem.
Tāpat mācītājs uzvēra, ka vārds ‘kalpot’ ir viens no visjaudīgākajiem, tomēr visvairāk nevietā lietotajiem vārdiem draudzē.
“Es varu deklaratīvi teikt, ka es gribu kalpot tam Kungam, bet
tas paliek kā skaists lozungs. Un es aizeju mājās un saprotu, ka
es tam Kungam nekalpoju,” teica E. Mažis, tomēr savas uzrunas
noslēgumā vērsa uzmanību, ka kopā ar Dievu, lai arī kas dzīvē
notiek, cilvēks nepaliek tumsā, “Labā vēsts ir tā, ka Svētais Gars
grib mūs atjaunot. Svētais Gars grib dot vairāk, nekā mēs līdz
šim no viņa esam saņēmuši. Tāpēc lai šis teikums “Es un mans
nams – mēs kalposim Kungam!” nav tikai apliecinājums, bet ir
mana un tava lūgšana katru dienu, esot izvēļu priekšā, kad ir
jāapliecina Kristus.”
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Turpinājumā pirmās sēdes vadītājs, mācītājs Mārtiņš Anševics nolasīja Amerikas Latviešu baptistu apvienības sveicienu:
“Mūsu sirds lūgšana ir, lai Dievs svētī Kongresa darba gaitu un
katru vienu dalībnieku. Mūsu lūgšana ir, lai Dievs svētī LBDS
bīskapu, Padomi un katru vienu LBDS draudzes locekli. Mēs kā
ALBA regulāri par jums visiem aizlūdzam. Darbs, ko jūs darāt kā
mūsu augšāmcēlušā Kunga liecinieki, ir ar mūžīgu vērtību. Tā to
apliecina apustulis Pāvils, rakstīdams par augšāmcēlušos Kristu
1. Korintiešu vēstules 15. nodaļā, kur viņš saka: “Tad nu, mani
mīļie brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki Tā Kunga darbā
vienmēr, zinādami, ka jūsu darbs Tā Kunga lietās nav veltīgs.””
Ikviens šī gada sākumā tika satricināts ar Krievijas bezprecedenta militāro agresiju un plaša mēroga iebrukumu Ukrainā.
Daudzas draudzes no baptistu saimes iesaistījās dažādos
atbalsta pasākumos. Vairāk informācijas par to, kas ir paveikts
un par turpmākajiem plāniem, dalījās mācītājs, LBDS Ārmisijas un arī Ukrainas atbalsta kalpošanas vadītājs Pēteris Eisāns:
“Pirmajā mēnesī mūsu galvenie uzdevumi bija palīdzēt cilvēkiem
no Polijas un Ukrainas robežas nokļūt Latvijā, kā arī palīdzēt
viņiem atrast naktsmājas.” Viņš norādīja, ka attālums, ko cilvēki
ir nobraukuši norīkojumos uz robežām turp un atpakaļ, jau divas
reizes pārsniedz zemes ekvatora garumu, kā arī uz Ukrainu ir
aizvestas teju 80 tonnas humanitārās palīdzības kravas.
Iepriekš sagatavotajā video par sniegto atbalstu ukraiņiem bēgļu
izmitināšanas koordinatore Sigita Dišlere informēja, ka šobrīd
Latvijas baptistu draudzes, brāļi un māsas Kristū ir uzņēmuši
vairāk nekā 500 cilvēku, un ir iespējas uzņemt vēl vairāk nekā
600. Jāpiebilst, ka joprojām ir iespējams pieteikt savas dzīvesvietas, un ikviens, kurš vēlas dot pajumti un palīdzēt no kara
bēgošajiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, ir aicināts to darīt. Jo
īpaši Rīgā dzīvojošie.
“Jūs esat bijuši ļoti dāsni. Jūs esat bijuši Kristus kājas, Kristus
rokas un Kristus apskāviens tiem, kuri bēg no kara šausmām,”
pateicības vārdus ikvienam veltīja P. Eisāns.
Par aktualitātēm kalpošanā bērniem pastāstija Svētdienskolu
apvienības vadītāja Estere Roze. Viņa uzsvēra, ka aizvadītie
pāris gadi, protams, ir bijuši lielu izaicinājumu pilni, un izteica

Baptistu Vēstnesis – LBDS KONGRESS 2022

Kongresā piedalījās 228 delegāti un viesi no 70 draudzēm.

Pielūgsmē vadīja Miķelis Mažis un Rīgas Āgenskalna draudzes mūziķi.

Kongresā tika sveikti jaunie garīdznieki (no labās) – sludinātāji Aleksejs Zajecs,
Raitis Šķerbergs, Krišs Pozemkovskis, Valters Siksna, kā arī Raivis Deksnis un
Mārcis Dejus, kas ordinēti par mācītājiem.

Bīskaps Kaspars Šterns sniedza pārskatu par
iepriekšējā gada kalpošanu, deva atjauninātu
redzējumu LBDS vīzijai un virzieniem, kuros iet
nākamajā gadā.

Kongresa noslēgumā – Svētais Vakarēdiens.

Dr. Ilmārs Hiršs aizlūdz par LBDS Padomi, tajā skaitā jaunievēlētajiem Padomes locekļiem – Kristīni Miļevsku un Viljamu Šulcu,
pārvēlēti darbam LBDS Padomē tika arī mācītāji Pēteris Eisāns un
Mārtiņš Anševics.

Pateicība Dr. Ilmāram Hiršam par darbu
LBDS Padomē un Bīskapa teoloģiskajā komisijā. Kongress nobalsoja par Padomes Goda
locekļa statusa piešķiršanu Ilmāram Hiršam.

Pateicība par Mūžībā aizgājušajiem darbiniekiem – māc. A. Rudzīti, slud. O. Ābeltiņu un
A. Ruigu, slud. A. Kazmerčuka dzīvesbiedri
R. Kazmerčuku, ALBA darbinieku K. Augstrozi,
diriģentu J. Peterlevicu, solisti A. Vadoni,
LBDS grāmatvedi A. Zariņu.

Foto: Rebeka Zīverte
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Sajūtas ir pārsteidzošas, jo Kongress bija samērā
lietišķs un nebija konstruēts uz emociju kāpināšanu.
Pirms gadiem trīs tāds Kongress varētu šķist
garlaicīgs, taču pārsteigums ir tas, ka pēc Covid-19
pandēmijas šāds formāts šķita ļoti piemērots un
labs, jo mēs esam šeit kopā, vienā telpā, viens otru
dzirdam slavēšanas dziesmās. Bija ļoti labi satikties.
Visvairāk mani uzrunāja bīskapa teiktais par to, ka
viņa draudzē bija sieviete, kas vēroja dievkalpojumus
attālināti, un tiklīdz bija iespēja apmeklēt baznīcu
klātienē, viņa pievienojās, un tagad būs kristības.
To mēs piedzīvojām arī savā draudzē, ka par spīti
Covid-19 pandēmijai, mums bija jauni cilvēki, kuri
ienāca draudzē, un mums bija kristības. Pozitīvas
emocijas guvu no šī stāsta.
Arī no stāsta, ko bīskaps teica par Nāves ieleju
Kalifornijā, kur ir izteikts sausums; šķiet, ka ir tāds
tuksnesis un bezcerība, kur nekas nevar augt, taču,
kad nolīst kārtīgs lietus, tur sazaļo krāšņi ziedi
kā pļavā. Tāpēc ir jāpatur prātā, ka vīzija nevis
sašaurinās un piemērojas apstākļiem vai grūtībām,
vai pārbaudījumiem, vai krīzei, bet mēs saglabājam
redzējumu par to, ko Dievs savā spēkā grib darīt ar
mums un caur mums. Es jau bīskapam teicu, ka man
viņa runa šķita trāpīga, īstā laikā, īstā vietā un ļoti
iedvesmojoša.

Pēteris Eisāns

Madonas draudzes mācītājs

pateicību visiem svētdienskolu skolotājiem, kalpotājiem un
draudzēm, kas meklēja un atrada dažādas iespējas, lai turpinātu kalpot bērniem. “Kas ir svarīgākais, ko iemācīt bērniem?”
Estere Roze aicināja uz pārdomām un līdzdalīja kādu lielisku
Svētdienskolu apvienības paveikto darbu – izdoto Ģimenes
lūgšanu kalendāru. “Svētdienskolās šajā gadā esam vēlējušies
akcentēt kaut ko, kas bērniem un ikvienam no mums ir pieejams neatkarīgi no tā, vai esam liela pūļa vidū vai pašizolācijā.
Kaut ko tādu, ko nevar ierobežot un aizliegt neviena vara,
neviens likums un nekādi apstākļi. Tā ir lūgšana.”
Kongresa turpinājumā Jaunatnes apvienības vadītājs Andrejs
Goloborodko uzsvēra, ka viņaprāt, ir milzīga kļūda visu atbildību un cerības par jauno paaudzi uzlikt uz jauniešu vadītāju
pleciem: “Mana pārliecība ir tāda, ka darbs ar jauniešiem ir
visas mūsu paaudzes darbs. Katra nākamā paaudze piedzimst
kā balta lapa, nezinot, kas ir rakstīts Kalna svētrunā un kādi ir
baušļi. Tieši tāpat, kā mēs to reiz paši saņēmām, būdami baltas
lapas, tas ikvienam ir jādod tālāk.” A. Goloborodko norādīja, ka, iespējams, kāds varētu teikt, ka nezina, kā jāstrādā ar
jauniešiem, taču, ņemot vērā, cik atšķirīgi ir jaunieši dažādos
reģionos un laikos, arī jauniešu vadītāji to nezina. Savā uzrunā
viņš vairākkārtīgi teica: “Dievs nemeklē cilvēkus, kuriem ir visas pareizās atbildes. Dievs meklē cilvēkus, kuriem rūp nākamā
paaudze.”
Ar iedvesmojošu uzrunu pie Kongresa dalībniekiem vērsās
LBDS bīskaps Kaspars Šterns, vispirms arī atskatoties uz aizvadītajā gadā paveikto. Viņš darīja zināmu, ka 2021. gadā 31 draudzē ir svinētas 129 kristības. “Kādi no jums teiks, vai tiem skaitļiem ir nozīme?” bīskaps sacīja un turpināja, “tas jau nav tikai
skaitlis, aiz šiem skaitļiem ir cilvēki un mūžība. Mums ir svarīgi,
jo mēs ticam, ka katrs cilvēks un katra mūžība ir svarīga.”
K. Šterns uzsvēra, ka, lai arī pasaule ir mainīga, ir svarīgi nemainīt vīziju – redzēt evaņģēlija izmainītu Latvijas sabiedrību:
“Lai to īstenotu, mēs ticam, ka tajā laikā, ko Dievs mums ir
uzticējis uz šīs Zemes, mūs Dievs ir aicinājis būt kristocen-

6

Baptistu Vēstnesis – LBDS KONGRESS 2022

triskiem, pavairoties spējīgiem un misionāliem kristiešiem,
ģimenēm un draudzēm. Šīs vērtības veidos veselīgu kristieti,
veselīgu ģimeni un veselīgu draudzi. Dievs vēlas, lai tu savu
ticību izdzīvo ne tikai svētdienā. Dievs vēlas, lai tu savu ticību
izdzīvo, sākot ar pirmdienas rītu.”
“Lai arī laiki ir izaicinoši un mēs nezinām, kas mūs sagaida
nākotnē, šodien vairāk kā jebkad mēs esam aicināti būt noteikti savā pārliecībā un izdzīvot savu ticību ikdienā! Ja mēs to
darīsim ar mīlestību uz Dievu un ar mīlestību pret cilvēkiem,
tad mūsu darbs nebūs veltīgs,” savas runas un arī pirmās sēdes
noslēgumā teica bīskaps Kaspars Šterns.
Kongresa otrajā daļā notika LBDS bīskapa vēlēšanas, LBDS
Padomes locekļu vēlēšanas, LBDS 2022. gada budžeta apstiprināšana un LBDS Revīzijas komisijas vēlēšanas.
Nominācijas komisija LBDS bīskapa vēlēšanām virzīja vienu
kandidātu – līdzšinējo bīskapu Kasparu Šternu, uzsverot, ka
viņš ļoti labi pārņēma darbu no iepriekšējā bīskapa Pētera
Sproģa. Netika sajusta nekāda plaisa vai zaudējums, kas bija
liels ieguvums draudzēm un LBDS. Tāpat Kaspars Šterns ļoti
aktīvi darbojās Covid-19 pandēmijas laikā, ne tikai reaģējot uz
to, kas notiks, bet ar zināmu priekšredzējumu tika veikta proaktīva darbība un virzīti procesi. Uzteicamas ir Kaspara Šterna
krīzes vadības prasmes, kā arī neapslāpstoša interese jaunu
garīdznieku meklēšanā, izglītošanā un virzīšanā. Bīskapa sirds
deg par nākotni, jauniem garīdzniekiem, viņu izglītošanu un
pacelšanu jaunu garīgu spēju līmenī. Kaspars Šterns vienmēr ir
ar uzmundrinošu vārdu un klātesamību, iedvesmo un problēmās meklē risinājumu, nevis “piesauc velnu”, kas traucē īstenot
kādus nodomus, - tās ir laba vadītāja īpašības. Viņš redz nākotnē iespējas, un jāpiebilst, ka bīskaps ir produktīvi iekļāvies
starptautiskajā apritē, kas ir ļoti nozīmīgi nozarei.
No 189 personām, kuras balsoja par bīskapu, par viņa pārvēlēšanu nobalsoja 184, pret – pieci, līdz ar ko uz nākamajiem četriem gadiem par LBDS bīskapu atkārtoti tika ievēlēts Kaspars
Šterns.
Bīskaps pateicās par atbalstu un norādīja, ka tas arī uzliek
lielu atbildību: “Es ļoti ceru, ka šis balsojums nav par mani, kā
par personu, bet par idejām un virzienu, kurā mēs visi kopīgi
gribam iet.”
Uz tikšanos nākamajā Kongresā!
Sagatavoja

Dace Kalniņa

Rīgas Mateja draudze

LBDS Kongress 2022
1. sēdes ieraksts
www.lbds.lv

Esmu šeit pirmo reizi un sajūtas ir ļoti labas. Man patīk
vienotība un kārtība, kas šeit valda. Manī šodien ir
pozitīvas emocijas. Vērojot atskatu uz aizvadītā gada
padarītajiem darbiem, mani iepriecināja tas, ka tiek
sasniegti uzstādītie mērķi un ir arī jauni mērķi. Aizbraucot
mājās, savas pozitīvās emocijas nodosim tālāk arī tiem,
kuri palika mājās.

Liene Vekļuka
Saldus draudze

Pirmo reizi esmu Kongresā, un ir ļoti patīkami redzēt,
sasveicināties un parunāties ar cilvēkiem no citām
draudzēm. Man patika uzzināt, ka iespējams kalpot
tik daudz dažādās apvienībās, jo ir kalpošanas, par
kurām es iepriekš nebiju dzirdējis. Ļoti uzrunāja un
iedrošināja Kaspara Šterna teiktais, ka mēs vēlamies
redzēt evaņģēlija izmainītu Latvijas sabiedrību, un Dievs
mūs aicina būt kristocentriskiem, pavairoties spējīgiem
un misionāliem kristiešiem, ģimenēm un draudzēm.
Iedvesmo doma aktīvāk izdzīvot kristietību ikdienā. Mēs,
kristieši, gan kopā, gan arī katrs savā vietā varam kalpot
un darīt lielas lietas Dievam par godu!

Ervīns Kania

Rīgas Āgenskalna draudze

Neesmu bijusi Kongresā vairākus gadus, tāpēc šodien
jūtos ļoti priecīga, un ir sajūta, ka ir svētki un Kongress
ir svētku pasākums. Būt kopā ar kristiešiem no dažādām
draudzēm, kopā lūdzot un slavējot, – šis man bija
visvairāk vajadzīgs pēc visa, kas pēdējos gados Latvijā
un pasaulē ir noticis. Man no šī Kongresa visspilgtāk
atmiņā palika Andreja teiktais par jauniešu kalpošanas
nozari, ka nav jābūt vadītājam, lai varētu kalpot. Tas ir
iedrošinājums atrast veidu, kur ikviens draudzes loceklis
var kalpot.

Ilze Jonaite

Liepājas Centra draudze

LBDS Kongresu skatījos attālināti – Youtube tiešraidē.
Kāpēc? Pirmkārt, tā ir piederība. Manuprāt, ir svarīgi
sevi apzināties kā daļu no Dieva draudzes, no sirds
interesēties, priecāties un just līdzi brāļiem un māsām,
iedrošināties un rīkoties saskaņoti, “jo arī mēs visi esam
vienā Garā kristīti par vienu miesu” (1. Korintiešiem
12:13). Turklāt “manam namam” kaut ar vienu ausi bija
iespēja sadzirdēt kongresā runāto un dziedāto. Ticu,
ka katra, pat it kā nejauši sirdī iekritusi sēkla, var tajā
aizķerties, dzīt saknes un nest augļus. Otrkārt, kopības
sajūta. Par Kongresa tiešraidi man atgādināja mazā māsa.
Jau pandēmijas laikā mēs – ģeogrāfiski tālu viena no
otras – mēdzām skatīties vienu dievkalpojuma pārraidi
un apmainīties ar īsām pārdomām. Arī šoreiz priecājos,
zinot, ka abas esam vienā “telpā”.

Dina Kārkliņa

Daugavpils topošā draudze
“Kristus centrā”
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Aicinājumam atsaucies
Palmu svētdienā, 10. aprīlī, Rīgas draudzē “Mājvieta” notika
Valters Siksnas licencēšanas dievkalpojums.

Valters Dieva aicinājumu garīgā kalpošanā saņēma 17 gadu vecumā,
un pirmais solis uz to bija BPI DRAFTS nometnē. “Kaspars Šterns
aicināja puišus lūgt Dievu un jautāt Viņam, vai Dievs neaicina kādu
kļūt par jauniešu vadītāju vai mācītāju. Paklausot šim aicinājumam,
sāku par to lūgt. Tās pašas vasaras beigās sāku vadīt jauniešus
Priekules draudzē, jo bija vajadzība, bet nebija vadītāja. Uz Priekuli
misijas braucienā bija atbraukusi komanda no Floridas. Kāds no
viņiem teica: “Valter, tev jākļūst par mācītāju, es tev apmaksāšu
studijas BPI.” Liela loma bijusi arī manai ģimenei. Kad sāku iesaistīties
kalpošanā Priekules draudzē, mani vecāki mani ļoti atbalstīja, arī
vēlāk viņi lepojās ar manu izvēli. Es arī redzēju šo garīgās kalpošanas
skaistumu savā ģimenē, kura pašaizliedzīgi katru svētdienu kalpoja
draudzē. Šobrīd arī mana sieva mani atbalsta šajā aicinājumā, iedrošina un atbalsta, kalpot jauniešiem.”
Studiju laikā Valtera Siksnas prakses vieta bija Rīgas draudzē “Mājvieta”, tur viņš nodibināja ģimeni, un tagad kopā ar Laumu jau ir kļuvuši
par vecākiem. Šajā draudzē piedzīvota arī draudzes ikdiena mazajās
grupās jeb misionālajās kopienās. Šeit izgaršots, ko tas nozīmē, ka
par tevi aizlūdz, rūpējas, iedrošina, kopā domā, kā uzrunāt nekristiešu
draugus. Šo modeli Valters tagad cenšas ieviest Brankās, kur tiek
dibināta draudze jauniešiem. Draudzē “Mājvieta” Valteram bija iespēja arī augt prasmē sludināt Dieva vārdu un vadīt dievkalpojumus,
doties mājapmeklējumos pie draudzes cilvēkiem, mācīties, kā pašam
uzsākt kopienu, kā rezultātā Mājvietā izveidojās jauniešu un senioru
kopienas.
Pēc BPI absolvēšanas Valtera kalpošana turpinājās draudzē “Mājvieta”, bet arvien biežāk bija jādomā – ko tālāk? Laumas un Valtera sirdīs
Dievs lika sapni par kafejnīcu, kas būtu kā vieta, kur var pulcēties jaunieši, kur var notikt semināri un tikties draudze. “Atsaucāmies Pētera
Eisāna piedāvājumam piedalīties programmā “Great commission
company challange”, izstrādājām biznesa projektu, kā izveidot šādu
kafejnīcu un kā caur to aizsniegt cilvēkus Kristum. Ieguvām 3000 eiro
grantu, lai uzsāktu darbu pie šī uzņēmuma. Radās arī iespēja doties
uz Ameriku un apskatīties šādas kafejnīcas, redzēt draudzi, kurā ir
vairāk nekā 600 studentu. Tur satikāmies ar kristīgiem investoriem,
kas bija gatavi ieguldīt šajā projektā. Devāmies mājās ar mērķi sākt
projekta realizāciju. Tomēr viss izvērtās citādi. Vispirms uzzinājām, ka
gaidām mazuli, tad nāca ziņa, ka investori tomēr nav pieejami. Sāku
strādāt uzņēmumā UPPE, un pēc laika kristīgā labdarības organizācija “Tuvu” uzaicināja mani veidot jauniešu kalpošanu Brankās, “Tuvu”
telpās. Jau vairākus gadus šeit bija noticis darbs ar jauniešiem, organizētas nometnes, un bija nepieciešams kāds, kas ir gatavs strādāt
ar jauniešiem pēc nometnes. Kad sāku vadīt jauniešu vakarus, mēs
bijām 55 jaunieši, un ar katru reizi jauniešu skaits palielinājās, līdz 100.
Tad sākās kovids. Pēc šiem diviem gadiem es joprojām vadu jauniešu
kalpošanu, un mūsu mērķis ir vest jauniešus pie ticības Jēzum, veidot
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(no kreisās) garīdznieki I. Rautmanis, K. Kārkliņš, K. Šterns,
V. Siksna, E. Godiņš, R. Šķerbergs
draudzi un palīdzēt veidoties jauniem vadītājiem, kas ir gatavi veidot
vēl jaunas draudzes. Vēlamies sākt regulārus dievkalpojumus jauniešiem, kā arī turpināsim organizēt nometnes.”
Palmu svētdienā notika Valtera Siksnas licencēšana par LBDS sludinātāju. Aizlūgums, daudz svētību vēlējumu. Valters saka, ka īpaši viņu
uzrunājis Garīdznieku brālības vadītāja Edgara Godiņa teiktais – lai
dzīve aizvien vairāk saskan ar vārdiem! Tas izaicina vēl vairāk izdzīvot
Dieva vārdu ikdienā un būt par liecību citiem. Šī svētdiena ļoti nozīmīga bija arī mācītājam Mārcim Zīvertam, – tā bija viņa licencēšanas
11. gadadiena, un šogad šajā dienā licenci saņēma Valters Siksna,
kas Mārci Zīvertu sauc par savu garīgo tēvu. Zīmīgi, ka divas nedēļas
vēlāk Jelgavas draudzē notika kristības, kurās kristību veica gan mācītājs Mārcis Zīverts, gan jaunais sludinātājs Valters Siksna. “Es kristīju
savu bijušo kolēģi, ar ko kopā strādāju uzņēmumā UPPE, un meiteni,
kas izvēli sekot Kristum bija izdarījusi kādā no “Tuvu” nometnēm.
Es ticu, ka Dievs, kurš savu darbu ir iesācis, to turpinās, lietojot arī
mani,” saka sludinātājs Valters Siksna. BV
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Izvēle visai dzīvei
LBDS Garīdznieku brālībai pievienojies sludinātājs Krišs Pozemkovskis.
Viņš kopā ar sievu Ievu atsaukušies kalpošanai Grobiņas draudzē,
un 22. maijā notika viņa licencēšanas dievkalpojums.

“Dieva domas nav cilvēku domas, tādēļ galvenais, ko jāatzīmē, ir
fakts, ka šis ceļš nav bijis manos plānos, domās vai sapņos. Jau no
agras bērnības Dievs ir mērķtiecīgi iepazīstinājis ar sevi caur ļoti
dažādiem notikumiem, kas, šobrīd atskatoties, ir bijuši kā “minerāli
augsnei”, lai tā sāktu dzīt asnus īstajā laikā,” saka Krišs, piebilstot, ka
pēdējo pagrūdienu uz mācībām BPI saņēmis no Limbažu draudzes
mācītāja Mārtiņa Anševica. “Pirms dažiem gadiem augusta vidū
mums bija saruna – viņš esot dzirdējis, ka vairāk lasu Bībeli, un vēlējās
zināt, ko par to domāju. Joprojām atceros, kā atbildēju, ka vienkārši
cenšos vairāk saprast Rakstus pats priekš sevis, jo kādas nelielas
atziņas jau bija radušās.” Šīs sarunas rezultātā nākamo trīs dienu laikā
sazvanījos ar bīskapu Kasparu Šternu, kā arī tikos ar BPI direktoru
Pēteri Sproģi un biju iekšā.”
Lai gan teikt uzrunas Krišam grūtības nesagādā, tomēr sevi kā iespējamu garīdznieku viņš neredzēja. Tagad gan viņš atzīst, ka mācības
BPI bija kā nākamais “minerālis”, lai ietu tālāk, teiktu “jā” un kļūtu par
licencētu sludinātāju. “Dieva ceļi ir neizdibināmi,” atzīst Krišs.
BPI prakse Krišam Pozemkovskim bija Rīgas Āgenskalna draudzē.
“Es vēlos izteikt lielu pateicību Āgenskalna draudzei, jo ļoti daudzos
aspektos tā ir bijusi mana pirmā draudze. Lai gan oficiālā praksē no
BPI biju pēdējos divus gadus, tomēr sava veida prakse sākās jau ar
pirmo dienu, kad iesaistījos draudzes dzīvē kā kora diriģents. Esot
jaunam Kristus sekotājam, tajā laikā tā bija nenovērtējama svētība –
būt starp cilvēkiem, kuriem ne tikai ir svarīgs Kristus, bet kuri arī savā
starpā uztur un kopj attiecības, kas izpauž to mīlestību, pazemību
un uzticību, kādu esam aicināti izdzīvot ik dienas citam ar citu.
Laika gaitā iegūtās prasmes un pieredze man šodien ir neatsverams
atbalsts, lūkojoties tālāk, jo tur audzētais tagad ir sēkla, kas tiek sēta
Grobiņas vidē. Personīgs ieguldījums tajā ir bijis arī mācītājam Edgaram Mažim, jo prakses laika sarunās man bija iespēja ne tikai gūt
padomus, veselīgu kritiku un iedrošinājumu, bet arī dziļāk izprast un
iepazīties ar reālo mācītāja dzīvi, kas dažkārt šķiet kā ar kādu plīvuru
apklāta – tik pareiza, nepieejama.”
Krišs atzīst, ka, pirms tika aicināts uz Grobiņu, viņa sirds jau iepriekš
tika sagatavota tam, lai pārceltos uz jaunu pilsētu, draudzi, un savā
sirdī viņš arī jau bija sācis pieņemt varbūtību par kalpošanu kā garīdzniekam. “Pēc divām ciemošanās reizēm Grobiņas draudzē saņēmu
pagaru e-pasta vēstuli, kurā tika izteikts šis aicinājums. Turpmākā
komunikācija virzījās diezgan raiti, un draudzes atsaucība bija ļoti
pozitīva.”
Kā jaunam garīdzniekam, Krišam ir savs skatījums par to, ko vēlētos
redzēt draudzē. “Lai gan tās, manuprāt, ir labas lietas – sadraudzība
un Kristus mīlestība draudzes locekļu starpā, atpazīstamība un laba
draudzes slava Grobiņā un ārpus tās, finansiāla stabilitāte, kurā ne
tikai varam parūpēties paši par sevi, bet arī atbalstīt citus – tomēr

(no kreisās) garīdznieki E. Mažis, E. Ķeiris, K. Pozemkovskis,
K. Šterns, M. Anševics, E. Godiņš
arvien vairāk saprotu, ka tas nevar būt atsevišķi no tā, ko Dievs grib
redzēt šajā draudzē. Būt Kristus sekotājam, Viņa draudzes loceklim
nenozīmē tikai skaistus darbus un labu slavu, bet gan jo vairāk būt jūtīgam un atvērtam tam, uz ko Dievs aicina. Un paralēli tam, kas man
šķiet būtiski, ir svarīgi klausīties pašā Dieva balsī caur Svēto Garu.
Mēs lasām Bībelē, ka tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nāk par labu, jo
par Saviem bērniem Viņš neaizmirst nekad. Tas arī ir mans redzējums, kalpojot šeit – mīlēt Dievu un būt jūtīgiem uz Viņa vadību gan
sev personīgi, gan ikvienam draudzes loceklim, gan draudzei kopīgi.”
Licencēšanas diekalpojumā ar savu klātbūtni Krišu un Ievu Pozemkovskus atbalstīja daudzi – Grobiņas draudzes locekļi, tuvāki un
tālāki viesi, pat no Alūksnes un Rīgas, sen nesatikti draugi, baptistu
garīdznieki, kā arī Dienvidkurzemes novada priekšsēdētājs. “Paldies
visiem, kas bija klātesoši,” saka sludinātājs Krišs Pozemkovskis. “Šis
mirklis man asociējas ar laulībām, kad vienreiz pateikts apsolījums ir
uz mūžu. Esmu apsolījis Dievam būt uzticīgs, mācīt par Viņu, kalpot
cilvēkiem, mīlot un ganot viņus, aizliegt sevi un ņemt savu krustu.
Esmu pateicis – Jā, ar Dieva palīgu. Tie ir īpaši vārdi, kā līgavai pie
altāra. Un tos esmu teicis uz visu savu dzīvi.” BV
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Iekāpt Dieva gribā
Saruna ar BPI 1. kursa studentu Mārtiņu Ogli-Ozoliņu

Ģimene: precējies, sieva Dana, dēls Patriks (9 gadi) un meita
Sofija (7 gadi)

Nodarbošanās: nekustamo īpašumu joma
Svēto Rakstu vieta, kas šajā laika periodā īpaši uzrunā: “Un
netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā
garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams
un pilnīgs.” (Romiešiem 12:2)
Bībeles personība, kas iedvesmo: Dāvids
Nav šaubu, ka tavai sirdij tuva un svarīga ir kalpošana Dievam.
Pastāsti par to!
Pirms vairākiem gadiem pārcēlāmies no Rīgas uz dzīvi Talsos. Tur
apmeklējām kādu vietējo draudzi. Pēdējos gados, lai gan dzīvoju
Talsos, tiku aicināts sludināt Valmieras baptistu draudzē, vadīju
arī svētbrīžus un Bībeles studijas. Taču visu šo laiku jutu iekšēju
pamudinājumu kalpot Talsos un tur dibināt draudzi. Bija dažādas
tikšanās un situācijas, kas mudināja atsaukties Dieva aicinājumam. Iepazinos ar bīskapu Kasparu Šternu. Pēc sarunām ar viņu
atsaucos ierosinājumam piedalīties Jauno draudžu dibinātāju
izvērtēšanas programmā. Bija arī piedāvājumi kalpot citās draudzēs, esam daudz par to lūguši. Taču ar sievu saņēmām Dieva
aicinājumu kalpot un redzēt cilvēku glābšanu tieši Talsos. Dievs
aicina, Dievs arī apstiprina. Ir pienācis laiks, lai palīdzētu cilvēkiem
būt draudzē un piedzīvot Dievu.
Kā izvēlējies mācīties BPI?
Saistībā ar Dieva aicinājumu veidot draudzi, studēt BPI piedāvāja
Kaspars Šterns. Atsaucos.
Ir pagājis viens mācību gads BPI. Kā tu to vērtē?
Šis gads ir ļāvis mainīt domāšanu, pārveidojot arī sirdi. Ir bijušas
lekcijas, kas ir kā pamudinājums vairāk darīt un intensīvāk kaut
ko mainīt. Svarīgas ir sarunas ar manu BPI mentoru Oskaru Lūsi.
Viņš spēj gan uzslavēt, gan izteikt motivējošu kritiku, aicinot
ieklausīties un izvērtēt situācijas un pieņemt labākus lēmumus,
kas liek rīkoties citādāk nekā ierasts.
Kā mācības BPI ietekmē tavu profesionālo dzīvi, kalpošanu?
Mācības un sadraudzība ar studentiem nostiprina un veido attiecības ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem, kas, tāpat kā es, ir saņēmuši
aicinājumu kalpot. Tas dod drošību un rada piederības sajūtu, ka
neesmu viens pats, ka man ir brāļi un māsas un ka mums ir viens
kopīgs ceļš, pa kuru iet un stiprināties. Šī piederības sajūta, kopīgs
ceļš un lūgšanas dod drosmi un spēku darboties arī pasaulē. BPI
man palīdzējis sakārtot arī teoloģisko domāšanu.
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Svarīgas ir sarunas ar maniem BPI mentoriem. Tās mudina vairāk
domāt par to, kā norimt. Redzu, ka bieži riskēju “ierauties” kalpošanas darbā un atstāt novārtā pienākumus mājās. BPI atgādina
pamatvērtības. Uzsākot mācības BPI, pirmo lekciju vadīja Igors
Rautmanis. Tajā tika aplūkotas laba vadītāja kalpošanas īpašības.
Ik pa laikam šo lekciju atkal pārlasu. Tas liek apstāties, domāt un
palūkoties uz sevi no malas.
Kas mācībās ir bijis visizaicinošākais?
Visgrūtāk ir atrast laiku, lai vairāk iedziļinātos ne tikai mācībās
klātienē, bet arī esot mājās.
Kā Tu piedzīvoji glābšanu, sastapšanos ar Kristu?
Nāku no kristīgas ģimenes. Vecāki kalpoja vasarsvētku draudzē.
Kad biju pusaudzis, sāku tam visam pretoties. Atceros, ka vecākiem sacīju, ka nekad vairāk ar kristiešiem nesveicināšos, ka neko
kopīgu ar baznīcu un Dievu es nevēlos.
Pirms apmēram 12 gadiem Dievs atrada veidu, kā mani uzrunāt.
Pirms tam biju dzīvojis destruktīvu dzīvesveidu. Vēlāk bija posms,
kad it kā ticēju, bet mana ticība bija intelektuāla, ārišķīga, un iekšēji vilināja tās pašas vecās tieksmes un ierastā uzvedība. Ap 2013.
gadu piedzīvoju personīgas attiecības ar Dievu. Kopš piedzīvoju
Svētā Gara kristību, manā dzīvē notika pārmaiņas – ilgs dziļas,
nopietnas pārveidošanās laiks. Visi šie notikumi ļāva saprast, ka

patiesi kristīgu dzīvi bez Svētā Gara dzīvot mēs nevaram. Pārmaiņas notiek katru dienu. Ir situācijas, kad sanāk “izgāzties”. Taču,
pateicība Dievam, Viņš ir tas, kas dāvā žēlastību un dod spēku
piecelties.
Kā jūs ikdienā ģimenē izdzīvojat ticības dzīvi?
Cenšamies kopā lūgt, svinēt vakara svētbrīžus. Kopīgi lasām
Svētos Rakstus, svētdienās apmeklējam dievkalpojumus, dažādus
kristīgus pasākumus. Cenšamies pavadīt laiku kopā ar ticīgiem cilvēkiem, kopā lūgt un kalpot. Bērni mācās kristīgā skolā. Ar viņiem
pārrunājam dažādus tematus. Cenšamies būt piemērs viņiem.
Pirms mēneša mūsu dēls ģimenes vakara svētbrīža laikā sacīja, ka
vēlas savā sirdī pieņemt Jēzu. Un viņš to arī izdarīja.
Tev kalpošanā liels atbalsts ir tava sieva Dana.
Sieva ir mana labākā puse. Kad ar saviem domu lidojumiem traucos lielā ātrumā, tad viņa ir kā mans enkurs, kas liek apdomāt un
paskatīties uz situāciju no dažādām pusēm. Mana sieva ir mans
“laika plānotājs”, kas atgādina, kur man jābūt, pārbauda, vai esmu
sagatavojies. Atbalsta gan ar lūgšanām, gan praktiski.
Tev ir arī hobiji?
Man patīk aktīvā atpūta: basketbols ar dēlu, laiks ar draugiem,
makšķerēšana, izbraukumi.
Kāda ir lielākā dāvana, ko līdz šim esi saņēmis no Dieva?
Pestīšana. Sieva. Bērni.
Kādas dāvanas tu vēlētos saņemt no Svētā Gara?
Ticu, ka Svētais Gars dod šīs dāvanas pēc vajadzības. Esmu pieredzējis, ka cilvēki top dziedināti, man sajūtot pamudinājumu uzlikt
viņiem rokas, un cilvēki saņem arī atziņas runas un pravietojumus,
un tie piepildās. Pāri visam vēlos piedzīvot, ka cilvēkiem mainās
domāšana. Pāvils aicina pārvērsties savā domāšanas veidā, lai
saprastu, “kas ir Dieva griba – to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs”
(Romiešiem 12:2). Cilvēkiem vajadzīga atziņa, kas viņi ir Jēzū Kristū. Cilvēkiem ir jāiekāpj Dieva gribā. Tāpēc vēlos uzrunāt cilvēkus,
sludināt viņiem par Kristus pilnīgo upuri, lai ikviens piedzīvotu
Dieva mīlestību un varētu piepildīt Dieva aicinājumu savā dzīvē,
būt Dieva draudzē.

MĪLESTĪBA DARA
Gandrīz visiem ir zināms morāles Zelta likums: nedari
otram to, ko tu negribi, lai otrs dara tev. Šo likumu
man bieži atgādināja vecāmamma, kad ar brāļiem viens
pret otru izturējāmies nejauki. Kad nejaukās izdarības
tika pārtrauktas, tad viss bija labi un šis likums netika
pieminēts. Kā redzam, šis morāles likums cenšas norādīt
robežas visatļautībai attiecībā pret otru cilvēku, un tas tiek
darīts, iezīmējot robežas ar vārdu “nedari”.
Arī Jēzus neatbalsta visatļautību attiecībā pret otru
cilvēku, bet Viņš robežas novelk, lietojot vārdu “dari”. Būt
aktīvam, ne pasīvam attiecībā uz cilvēkiem gan ģimenē,
gan ārpus tās. Jēzus aicinājums nav morāles likums, par ko
varam aizmirst, ja tas netiek pārkāpts, bet gan dzīvesveids,
uz kuru Viņš aicina ikvienu Savu sekotāju. Šis dzīvesveids
iet daudz tālāk par likumu, tas aicina darīt labu arī tiem,
kuri tevi kaitina, nīst vai pat nolād. Kāpēc? Lai parādītu
viņiem mīlestību. Savukārt mīlestība aicina uz darbību. Cik
viegli ir parādīt mīlestību, kad kāds ģimenē tevi kaitina?
Kāda tai brīdī ir tava dabīgā reakcija? Vai iespējams ko
darīt, lai tava reakcija kļūtu tāda, kas šim cilvēkam liek
justies mīlētam? Ar paša spēkiem var nesanākt, ar Dieva
spēku tas ir iespējams. Dievs tev šodien dod iespēju dzīvot
tā, kā Kristus aicina to darīt, Dievs tev šodien dod iespēju
būt līdzdalīgam mīlestībā, ko Viņš vēlas sniegt ikvienam.
Mīlestībā, kas izmaina tevi pašu un cilvēkus tev līdzās, jo
pats Dievs ir tas, kurš dara.

Aleksandrs Kēnigsvalds
BPI DRAFTS vadītājs

Kas tev šķiet grūtākais, ko Dievs aicina īstenot?
Grūti ir nolikt sevi malā, sadzirdēt Dieva aicinājumu. Neļauties savām ambīcijām un saviem mērķiem, bet būt Dieva Gara vadītam.
Tavs iedrošinājums lasītājiem?
Pēdējie gadi parāda, ka laiki un situācijas mainās straujāk, nekā
mēs gribētu, bet Dievs un Viņa mīlestība nemainās. Svarīgi atcerēties, ka Dievs ir tas, kas mūs vislabāk pazīst un visvairāk mīl. Lai
arī kādā dzīves posmā mēs būtu – kalna virsotnē vai ielejā, Dievs
mūsu dzīvēs ir ieinteresēts vairāk nekā mēs paši. Dievs saka: “Es
tevi neatstāšu un es tevi nepametīšu” (Ebrejiem 13:5). Savu skatu
aicinu vērst ne uz savu varēšanu vai nevarēšanu, bet uz to, ko
Dievs var izdarīt, un balstīt savu dzīvi uz to, ko Dievs jau ir izdarījis pirms 2000 gadiem Golgātā pie krusta.
Sagatavoja

Gunta Ziemele

Baltijas Pastorālais institūts
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Baptistu Vēstnesis – MUZIKĀLĀS KALPOŠANAS APVIENĪBA

Kopā mūzikā

Koncerti “Mans nams”

Pēc ilgāka laika, kad pulcēšanās un satikšanās iespējas bija ierobežotas, Rīgas Golgātas baptistu draudzes ansamblis nāca ar
iniciatīvu par lielāku muzikālu kopā sanākšanu, kurā piedalītos
koris, orķestris un solisti.

[..]kopā būšana, prieks, mīlestība, klausītāji, mēģinājums, orķestris, sirsnīgi, skanīgi, gaidīti, sajūta kā svētkos, kopkoris – pirmā pieredze, laba,
muzikāli uzrunājoša programma, jaudīgs pasākums, mācītāju uzrunas,
ukraiņi, kvalitāte, gatavošanās, atgriezāmies piepildīti, kūkas, saldējums,
sarunas, fantastiska uzņemšana, atsaucība, vienreizēja sadraudzība [..],
tie ir vārdi, kas izskanēja no dalībniekiem pēc Mātes un Ģimenes
dienai veltītā koncerta “Mans nams”, kas notika 7. maijā Talsu
baptistu baznīcā, Skrīveru Kultūras centrā un Mazsalacas Kultūras
centrā.

Ar muzikālā projekta ideju un turpmākajām iecerēm iepazīstina
Marta Bistruma no Rīgas Golgātas draudzes: “Tika uzaicināti
mūziķi no dažādām Latvijas pilsētām, vairāk nekā no desmit
draudzēm. Sanācām ar domu, ka mēs vēlamies vērsties pie Dieva
caur mūziku, slavēt un pielūgt arī šajā laikā, kad pasaulē ir bailes
un satraukums. Kad mēs slavējam Dievu un savas problēmas atdodam Viņam, tad Viņa spēks parādās un Viņš var darboties caur
mums un mūsu lūgšanām, lai mainītu lietas pasaulē un pie mums.
Šajā kontekstā mūziķu atskaņotās dziesmas iegūst vēl īpašāku
nozīmi – tā ir lūgšana Dievam, paļāvība, mierinājums, arī neziņa
un šaubas, kas tiek kliedētas, vēršoties pie Dieva caur mūziku. Tā
ir tik īpaša sajūta, piedalīties un būt daļai no tik varena kora, plecu
pie pleca stāvot kopā ar tiem, kas tiešām piedalās ar prieku un no
sirds.”
Līdz šim šī projekta ietvaros jau muzicēts Rīgas Golgātas baznīcā
10. aprīlī Pūpolsvētdienas dievkalpojumā, kā arī Ventspils draudzes kora gadasvētku dievkalpojumā 15. maijā.
Programmā ir daļa no oratorijas “Dieva skarts”, kā arī zināmas
un mazāk dzirdētas dziesmas un dziesmu aranžijas apvienotā
kora un orķestra izpildījumā. Katru muzicēšanas reizi programma
nedaudz tiek mainīta.
Tuvākajā nākotnē ieplānots būt divās draudzēs – 12. jūnijā Talsu
draudzes kora svētkos un 24. jūlijā Limbažu draudzes gadasvētkos. Mūziķi ir atvērti aicinājumiem arī no citām draudzēm, un
priecāsies dalīties ar mūziku, liecībām un būt sadraudzībā cits ar
citu.
Muzikālajam projektam aicināti pievienoties mūziķi, kuriem mūzika ir sirdij tuva un kuri vēlētos piedzīvot kopības sajūtu dziesmā
un mūzikā. Pieteikšanās un sīkāka informācija, zvanot vai rakstot
Martai Bistrumai (28838126) vai Ievai Grosvaldei (27005038).

Par koncertiem stāsta Muzikālās kalpošanas apvienības padomes
locekle Sarmīte Pāvulēna: “Pirmo reizi svinējām Mātes dienu, kopā
muzicējot reģionos. Pēc divu gadu muzicēšanas bez kopmēģinājumiem un klausītājiem šis bija īpašs, Dieva svētīts reģionāls pasākums
ar moto “Es un mans nams – mēs kalposim Kungam (Jozuas 24:15)”.
Šoreiz “lielās” draudzes bija aicinātas braukt pie mazajām draudzēm,
kopīgi muzicēt un sludināt evaņģēliju vietējiem iedzīvotājiem. Talsu
baptistu baznīcā muzicēja Aizputes, Dundagas, Grobiņas, Jelgavas,
Kuldīgas, Liepājas Ciānas, Liepājas luterāņu, Mežgalciema, Priekules,
Saldus, Talsu, Ventspils draudzes mūziķi. Savukārt Mazsalacas Kultūras centrā – Limbažu, Mazsalacas, Rīgas Pestīšanas Tempļa draudzes,
Siguldas, Valmieras, Ventspils draudzes mūziķi, bet Skrīveros – Ogres
Trīsvienības draudzes, Pļaviņu, Skrīveru, Rīgas Vīlandes, Āgenskalna,
Mateja draudzes mūziķi. Visās vietās koncerts sākās vienlaikus –
plkst.16:00. Koncertā izdziedājām vienu repertuāru, kurā pielūgsmes
mūzika vijās kopā ar kora mūziku, bija kopīgs Psalma lasījums, aizlūgums par Ukrainas tautu, ģimenēm un mātēm. Uzrunu klātesošajiem teica mācītāji Aivars Vadonis un Dainis Pandars, sludinātājs Krišs
Pozemkovskis un Sīmanis Balodis.”
Koncertu rīkoja Muzikālās kalpošanas apvienība sadarbībā ar Talsu
baptistu draudzi, Mazsalacas baptistu draudzi, Mazsalacas Kultūras
centru, Skrīveru baptistu draudzi, Skrīveru Kultūras centru, Skrīveru
Mūzikas un mākslas skolu. Paldies atbalstītājiem: SIA “Manas garšas”
un “Skrīveru mājas saldējums”. Par turpmākajiem koncertiem reģionos tiks ziņots LBDS Muzikālās kalpošanas apvienības Facebook
lapā.
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Baptistu Vēstnesis – MISIJA

Evaņģelizēt var ikviens

StoryLine Misijas diena

Ir pagājuši pieci mēneši, kopš tika uzsākta Evaņģelizācijas skola.
Nodarbības notika 6 Dienvidkurzemes draudzēs 5 pilsētās –
Liepājā, Priekulē, Kuldīgā, Brocēnos un Grobiņā. Katra tikšanās
bija par citu ar evaņģelizāciju saistītu tēmu, tā bija kā atsevišķs
seminārs un arī jauna pieredze jaunā vidē. Bija dalībnieki, kuri
piedalījās tikai vienu reizi, kad skola tika rīkota viņu pilsētā. Citi
dalībnieki piedalījās četras, piecas reizes. Ikviens varēja drošā
vidē iemācīties, kā liecināt par Jēzus mīlestību, mīlošu, atbalstošu
instruktoru vadībā.

Šajā pavasarī Liepājā, Rīgā un Kuldīgā notika interaktīvs vienas
dienas misijas kurss “StoryLine” ar īsām lekcijām, video, grupu
darbu, neiztrūkstošām kafijas pauzēm un savstarpējām sarunām.
Tā bija lieliska iespēja vienas dienas laikā iegūt Bībeles centrālās
tēmas pārskatu. Dienas laikā saturs sagrupēts trīs lielajās tēmās:

“Šī skoliņa man atgrieza dzīvību šajā gadā. Likās, ka biju apdzisusi, jo nebija kalpošanas cilvēkiem, nebija Svētā Gara degsmes.
Skoliņa man palīdzēja uzpūst Svētā Gara liesmu un iet darīt Dieva
darbus.” Ieva no Liepājas Pāvila draudzes
Katrā tikšanās reizē mēs varējām slavēt Dievu, mācīties no pieredzējušiem vadītājiem, baudīt sadraudzību un kopīgas pusdienas,
piedalīties meistarklasēs un doties praksē uz ielas vai pa mājām.
Grobiņā praksei sagatavojām skaisti iesaiņotus ziedu stādus, kam
klāt bija pievienota kartiņa ar tekstu: “Dieva mīlestība palīdzēs
tev uzplaukt!”
Pāris nedēļas pēc prakses Grobiņā dzirdēju liecību no kāda ticības
brāļa, kura sieva vēl nav kristiete. Šī sieviete bija izgājusi pastaigāties pa pilsētu un stūma bērnu ratiņus. Viņai klāt pienāca jauki
cilvēki un uzdāvināja ziedus. Viņi dalījās par Dieva mīlestību. Šī
tikšanās bija atstājusi ļoti patīkamu iespaidu. Šis brālis bija ļoti
pateicīgs, ka “no citas puses” kāds bija liecinājis, jo viņš par savu
sievu daudz lūdz Dievu.
Rudenī plānojam doties uz citām Latvijas pilsētām. Ja vēlaties
organizēt Evaņģelizācijas skolu savā pilsētā, labprāt palīdzēsim.
Foto un lekciju ieraksti www.facebook.com/evangelizacijasskola
Informācija: Mārcis Dejus: 26442229

Mārcis Dejus

1. Dieva nodoms. Šajā sadaļā runājām par Dieva nodomu glābt
visas tautas un kā šo tēmu pamanām no pirmās līdz pēdējai
Bībeles grāmatai.
2. Dieva ļaudis. Par Kristus evaņģēlija izplatību pasaulē pēdējo
200 gadu laikā un kā arī latvieši ir iesaistījušies misijā.
3. Dieva stratēģija. Par to, kā praktiski iespējams šodien īstenot
Dieva misiju. Kā iesaistīties Dieva misijā, neizbraucot no savas
pilsētas?
Pēc kursa cilvēki kā savu dienas ieguvumu minēja dažādas lietas.
Vita saka: “Es nebiju aizdomājusies par to, ka misija nesākas ar
biļeti uz Āfriku, bet ar to, ka es sāku lūgt par tautām, neizejot no
savas mājas.” Māris komentēja, ka viņam patika skaidrā satura
struktūra un interaktīvais dienas plāns ar dalībnieku iesaisti, tāpēc
nebija garlaicīgi un bija viegli uztvert sacīto. Anitai patika praktiskums: “Mani visvairāk uzrunāja tas, cik vienkārši un savam temperamentam atbilstoši katrs var iekļauties misijā, un ne vienmēr tas
nozīmē kaut kur tālu braukt vai izraut sevi no esošā dzīves ritma.”
Šie vienas dienas kursi notiks arī nākamā gada pavasarī. Ja vēlaties
tos piedzīvot savā pilsētā, aiciniet mūs ciemos. Taču jau šajā vasarā viena no lieliskākajām iespējām padziļināti iepazīties ar misijas
biblisko pamatu un mūsdienu misijas stratēģijām ir, piedaloties
Kairos kursa vasaras nometnē Valdemārpilī 25.-29. jūlijā. Par to
zvani un jautā Kristīnai 29132325, skatīt informāciju arī 20. lpp.

Pēteris Eisāns

LBDS Ārmisijas vadītājs

Karostas topošās draudzes mācītājs
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Baptistu Vēstnesis – notikumi vēsturē

SAVIENĪBAS NAMA
PAMATAKMENIM – 90
Mūsu draudžu Savienības nams tika atvērts 1934. gada 11. novembrī, taču tā pamatakmens tika likts divus gadus agrāk –
1932. gada 31. jūlijā. Pamatakmens likšana bija liels un nozīmīgs,
pat simbolisks, notikums mūsu draudžu tā laika dzīvē, kuru
aizēnot varēja vien globālās ekonomiskās krīzes rašanās un fakts,
ka tajā brīdī mūsu kopdarbs bija sadalījies divās savienībās.
Savienības nama celtniecības ideja un celtniecība ir liecība mūsu
priekšgājēju ticībai. Faktiski to var sacīt par ikvienu dievnamu, jo
katrs no tiem ir liecība ticībai, kopdarba nozīmei un spējai iet uz
izvirzītajiem mērķiem. Aiz katra dievnama ir nodoms, lai tas būtu
pulcēšanās vieta visiem, kuri, meklējot jēgu dzīvei, ir sastapušies
ar aicinājumu ienākt un uzklausīt evaņģēlija vēsti. Aiz katra dievnama ir konkrēta draudze un cilvēku pašaizliedzība, katru darbu
darot ticībā, ka īstā laikā būs nepieciešamie resursi tālākiem
darbiem. Katrs dievnams ir liecība par cilvēkiem, kuriem rūpēja
nostiprināt mūsu draudžu atpazīstamību un reputāciju sabiedrībā.
Katrs dievnams aicina uz kopību un sadraudzību, pulcējoties ap
evaņģēliju un Dieva Vārdu kopumā.
Mūsu Savienības nams nav izņēmums. Ideja par Savienības namu,
kurā tiktu apvienotas mūsu darba nozares, seminārs, draudze,
izdevniecība un vadība, tika izlolota jau gadus iepriekš. Mācītājs
Jānis Aleksandrs Freijs ir bijis šīs idejas redzamākais virzītājs un
atbalstītājs. Paša nama celtniecības gaita ir plaši aprakstīta tā
laika “Kristīgās Balss” slejās. Nozīmīgu celtniecības vēstures apkopojumu ir aprakstījis brālis Alvils Sausiņš. Par Savienības nama
celtniecību varam lasīt arī bīskapa Jāņa Tervita darbos un citos
avotos. Tāpēc šī raksta mērķis nav pārstāstīt jau labi izpētīto, bet
gan pievērst uzmanību vienam vēstures avotam, kurš liecina par
celtniecības gaitu un par kura pastāvēšanu līdz nesenam laikam
nebija ziņu, ka tas būtu saglabājies. Tā ir Savienības nama celtniecības kases grāmata. Pateicoties mūsu draudžu cilvēku vērībai,
uzzināju, ka tīmeklī tiek tirgota “Latv. Bapt. Draudžu Savienības
nama Būvkomisijas kases apgrozījumi”. Šobrīd šis vēstures avots
ir Latvijas baptistu vēstures biedrības rīcībā un papildina bīskapa
Jāņa Tervita arhīva kolekciju. Iespējams, ka tas ir bijis Savienības
nama cēlēja Pētera Kļaviņa darba materiāls, kurš bija Rīgas Krāšanas un Aizdošanas biedrības direktors un kopā ar Jāni Buividu

Savienības nama pamatos tika ievietota kastīte ar Bībeli un piemiņas
aktu, kurā teikts: “Lai Dievs dod, ka šinī namā vienmēr valdītu dzīvinošais Dieva Gars, izplatīdams svētību ne vien baptistu draudzēs, bet caur
tām arī visā mūsu tēvijā – brīvajā Latvijā.”
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Savienības nama būvniecības procesa vadītājs. P. Kļaviņa rūpes un
darbs, un personīgais ieguldījums ir bijis arī pie Rīgas Mateja un
Rīgas Āgenskalna dievnamu celtniecības.
Ko mums atklāj minētais avots? Tas apstiprina augstāk rakstīto un
liecina par cēlēju ticību un paļāvību. Aiz lietišķiem ierakstiem par
veiktajiem darbiem, iepirktajiem materiāliem un materiālu summām katrā lapā ir saskatāma viena būtiska iezīme, proti, katrā
pārnesumā, summu kopsavilkumā par izdotajiem un ieņemtajiem
materiāliem redzams, ka plānotās un faktiskās izdevumu summas vienmēr bija lielākas par reāli ieņemtajām summām. Taču
darba beigās izdotās summas līdz pēdējam santīmam sakrīt un
pat uzrāda atlikumu. Kases grāmata liecina, ka Savienības nama
celtniecības izdevumi ir bijuši 225797,41 latu. Lai gan namu atklāja
1934. gada 11. novembrī, izdevumi par darbiem un rēķini ir tikuši
apmaksāti pilnībā tikai 1935. gada vidū; pēdējais ieraksts kases
grāmatā par celtniecību ir izdarīts 1935. gada 20. jūnijā.
Mūsu Savienības nama cēlēji ir bijuši atbildīgi un uzticami savu
darījumu vešanā un saistību kārtošanā. Šis avots ir liecība mums,
kura atgādina pateikties Dievam par šiem ļaudīm, par viņu veikumu un lūgt, lai mūsu skaistais Savienības nams vienmēr pilda to
nodomu, kuram tas tika celts, kurā tik daudzi ielika savas lūgšanas, ziedojumus, ticību un pašaizliedzību. Šis avots atgādina, ka
reti kad ir iespējams ar pilnām kabatām iesākt kādu no darbiem
vai nodomiem, - tie vienmēr būs saistīti ar izsvērtu plānošanu,
darbu organizāciju, kopības un ticības nozīmi.
Domājot par Savienības namu un mūsu dievnamiem kopumā, sargāsim un rūpēsimies gan par saviem sirmajiem dievnamiem, gan
par katru dievnamu vai pulcēšanās vietu, kuru durvis ir atvērtas
evaņģēlija vēsts sludināšanai un žēlsirdības darbam. Savienības
nama pamatakmens likšanas atceres sakarā arī domāsim un lūgsim, kur un kad tiks likti jauni pamatakmeņi dievnamiem vietās,
kurās vēlamies, lai tiek paplašināta evaņģēlija vēsts klātbūtne.

Oļegs Jermolājevs

LBDS mācītājs, NBS kapelāns

Savienības nams Rīgā, Lāčplēša ielā 37.

Ebreju tautas genocīda
upurus pieminot
Latvijā 4. jūlijā pieminam Ebreju tautas genocīda upurus. Latvijas
ebreju iznīcināšana bija visas Latvijas traģēdija, jo zaudējām lielu
skaitu savas valsts iedzīvotāju. Starp nogalinātajiem bija arī ebreju
izcelsmes baptistu mācītājs Jāzeps Švarcs (1905-1941).
Jāzeps (Josifs) Švarcs dzimis 1905. gada 14. novembrī Liepājā,
Klāras un Īzaka Švarcu ģimenē. 1923. gadā, vēl dzīvojot Liepājā,
Jāzeps strādā par malkas brāķeri (vērtētāju), taču jau 1925. gadā
ir starp tiem jauniešiem, kas tiek uzņemti Misiones un Bībeles
skolā (MBS) Rīgā. MBS audzēkņi aktīvi piedalās visos ar Rīgas
Atmodas (vēlāk Pestīšanas Tempļa) draudzi saistītos evaņģelizācijas pasākumos, kas veicināja J. Švarca organisku iekļaušanos
Jūdu misionē, kur jau darbojās pieredzējušie evaņģēlisti Imanuels Altmanis, Kārlis Hartmanis u.c. Savas teoloģiskās zināšanas
J. Švarcs papildināja, studējot Sperdžena koledžā Lielbritānijā.
Citu novērtēts, periodiski tika aicināts pasniedzēju pulkā, kas
sagatavoja garīgos darbiniekus Latvijas draudzēm. Tā, piemēram,
1925. gadā februārī piedalījies kā pasniedzējs svētdienas skolas
kursos Ventspilī, 1931. gada martā Rīgas Āgenskalna dievnamā kā
viens no lektoriem vadījis Bībeles kursus kvalifikācijas iegūšanai.
Līdzīgās apmācībās 1932. gadā Rīgas Mateja baznīcā vadīja kursu
dogmatikā un Vēstules romiešiem ekseģēzi. J. Švarcs bijis arī
LBDS revīzijas komisijas loceklis, (ievēlēts 1934. gada Kongresā).
1931. gada 26. februārī Rīgas Pestīšanas Templī Jāzeps Švarcs salaulājās ar Hertu Sūnu. Togad Viljams Fetlers J. Švarcu arī ordinēja
par mācītāju. Vēl pirms laulībām, laika posmā no 1929. gada 1. oktobra līdz 1930. gada 30. decembrim J. Švarcs atradās obligātajā
militārajā dienestā. Līdztekus aicinājumam garīgajā darbā bija
vēlēšanās studēt eksaktās zinātnes. 1931. gadā J. Švarcs iestājās Latvijas kultūras veicināšanas biedrības ģimnāzijā (Landava
ģimnāzijā), kas bija vakara ģimnāzija pieaugušajiem, ko absolvēja 1932. gadā. Nākamajā gadā iestājās Latvijas Universitātes

matemātikas un dabaszinātņu fakultātē, matemātikas nodaļā
un studēja līdz 1935. gadam. Tā gada 15. aprīlī Jāzepa un Hertas
ģimenē piedzima dēls. 1936. gadā bija mācītājs Siguldas draudzē. 1938. gadā atsāk studijas Latvijas Universitātē, ko absolvēja
1940. gada 30. septembrī. Tas pavēra ceļu strādāt vispārizglītojošās skolās, un 19. septembrī Valmieras laikraksts “Liesma”
vēsta par jaunu skolotāju Valmieras vidusskolā. Latvija tobrīd jau
zaudējusi neatkarību. Nākamajā gadā vienu ļaunuma ideoloģiju
nomainīja cita – 1941. gada 22. jūnijā Latvijā ienāca vācu armija.
Jūlijā Jāzeps Švarcs tiek apcietināts un nošauts.
Domājot par tiem, kas cieta, lai atceramies arī tos, kas ar savu
rīcību, riskējot ar paša dzīvību, ebrejus centās izglābt. Jāņa Tervita
grāmatā “Latvijas baptistu vēsture: faktu mozaīka” lasāms: “Ir
zināms, ka ebreju slēpšanā no iznīcināšanas ir piedalījušies baptistu mācītāji A. Bermaks, F. Pušķevics, draudžu locekļi M. Fridrihsberga u.c., arī Žanis Eilenbergs”. Spēja līdzi just un nesavtīga
vēlēšanās darīt labu spilgti izpaužas arī šajās dienās, kad Latvijā
patvērumu no kara raduši daudzi ukraiņi.

Kārlis Deksnis

Liepājas Pāvila draudze
Foto: Memoriāls Eiropā nogalināto ebreju piemiņai. unsplash.com

BPI aktualitātes
Aprīlis BPI tika pasludināts par “jaunu draudžu dibināšanas
mēnesi”. Aprīļa sākumā lekciju kursu pasniedza pieredzējis
draudžu dibinātājs, mācītājs un uzņēmējs Gerhards Rotgers no
Vācijas. Izveidojis Go-Church, Go Academy un Revex Company.
Balstoties uz Bībeles patiesībām, Gerhards sagatavo vadītājus gan
kalpošanai, gan uzņēmējdarbībai, viņš darbojas Dynamic Church
Planting Initiative kustībā un ir palīdzējis nodibināt vairākus simtus jaunu draudžu dažādās pasaules valstīs.
Divu dienu mācībās kopā ar draudžu dibinātājiem no dažādām
Latvijas vietām BPI studenti apguva teorētiskos pamatus un klausījās pieredzes stāstus, kā dibināt draudzi, kā veidot tādu draudzi,
kas spēj uzrunāt mūslaiku sabiedrību; kā atpazīt šķēršļus draudzes
attīstīšanā un kā no tiem izvairīties; kā risināt sarežģītas situācijas, veidojot draudzi, u. c.
----------Kā kristiešiem un draudzēm reaģēt uz homoseksualitāti? Vai
tā ir slimība, grēks vai abas šīs lietas kopā? Vai homoseksuāli
cilvēki var atbrīvoties no savas “identitātes”? Šie un citi līdzīgi
jautājumi maija sākumā tika apspriesti lekcijā - diskusijā
“Draudze un homoseksualitāte”.
Pie mums viesojās mācītājs no Ukrainas, Viktors Kuzmenko, kurš
pēdējos 35 gadus vada draudzi Čikāgā, ASV. Viktors Kuzmenko ir

psihologs, viņš ir saskāries ar šiem jautājumiem gan no medicīniskā, gan garīgā aspekta. Viņš mudināja klausītājus domāt par homoseksualitātes cēloņiem, kā tā izpaužas ikdienā un kā draudzes
var palīdzēt homoseksuāliem cilvēkiem.
Viens no svarīgākajiem aspektiem – šie cilvēki visbiežāk ir ļoti
vientuļi un meklē mīlestību, un kristieši var būt par Kristus mīlestības lieciniekiem, tajā pat laikā neaizmirstot saukt lietas īstajā
vārdā un norādot, ka jebkāda seksuālā amoralitāte ir grēks Dieva
acīs.
Šāda veida lekcijas - diskusijas tiek plānotas arī nākotnē, pieaicinot vairāk interesentu, lai mēs kā Kristus sekotāji spētu atbildēt
uz pasaules uzdotajiem jautājumiem par šo tēmu no Bībeles
perspektīvas un visā mīlestībā arī reaģēt uz konkrētām situācijām.
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Baptistu
Vēstnesis
– 40 DIENAS
AR MĒRĶI
Baptistu
Vēstnesis
– MISIJA
Baptistu
Vēstnesis
– GRĀMATA

10 dienās apkārt
zemeslodei*
jeb nozīmīgākais
misijas notikums
Latvijā 2022**

Latvijas komanda nebija supermisionāri ar milzīgu pieredzi.
Lielākajai daļai tā bija pirmā misija un pat pirmais brauciens ārpus
Latvijas. Galvenokārt tie bija jaunieši, kuri bija pabeiguši Exodus
kursu. Viņiem pievienojās citi kristieši no baptistu draudzēm
Madonā, Jelgavā, Brocēnos, Aizputē, Priekulē, Liepājā, Rīgā, kā
arī no draudzēm “Dieva mājas” un “Dieva Sirds”. Misijā devās arī
vairākas ģimenes ar bērniem. Jaunākajam dalībniekam bija 1,5
gadi. Vecākajam dalībniekam no Latvijas bija 52 gadi, bet nīderlandiešu vidū bija arī seniori virs 70. Misija bija visiem. Tās mērķis
bija dalīties ar Jēzus mīlestību.

Nīderlandes teritorija ir tikpat liela, cik 2/3 no Latvijas, bet tajā
dzīvo 17,4 miljoni iedzīvotāju. Tā ir ļoti blīvi apdzīvota, bet cilvēki
ir ļoti draudzīgi. Uz ielas vari svešiniekam teikt “Hoi!”***, un viņš
pretī atbildēs ar to pašu. Ja viņš nebūs ļoti steidzīgs, tad saruna
varēs sākties. Mūsu misija notika Sneek pilsētā un tai līdzās esošajos ciematos sadarbībā ar vietējām draudzēm.
Rezultāti:
- Jēzus tika pagodināts!
- 30 cilvēki pieņēma Jēzu par savu Glābēju.
- 2 bija ieinteresēti mācekļošanā.
- Notika daudzas miesas un dvēseles dziedināšanas.
- Tika izdalīti 5000 ielūgumu uz evaņģelizācijas pasākumiem.
- Tika izdalīti 850 puķu podu ar narcišu sīpoliem un kartiņu “Dieva
mīlestība liks tev uzplaukt!”
- Ar apmēram 1500 cilvēkiem izveidojās personīgas un dziļas
sarunas par Jēzu.
“Tā bija milzīga svētība manai draudzei.“ Gita Kudiņa, Brocēnu
baptistu draudze
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“Ņemt misijā līdzi bērnus bija mērķtiecīga izvēle, jo vēlējos, lai
viņi mācās būt par svētību citiem. Jaunākais vēl tikai vēroja, bet
vecākajam šis bija pēdējais laiks to mācīties. Es varēju būt par
piemēru saviem bērniem.” Kārlis Baštiks, Liepājas Pāvila baptistu
draudze
“Misijas brauciens bija par ticības stiprināšanu tiem, kuri jau
sekoja Jēzum, un tā bija “izlaušanās” tiem, kuri vēl nebija uzticējuši savu dzīvi Jēzum. Nedēļu pēc misijas 3 jaunieši kristījās mūsu
draudzē, un šī misija bija ietekmējusi viņu izvēli.” Toms Drēska,
Jelgavas baptistu draudze

Mārcis Dejus

Liepājas Karostas topošās draudzes
mācītājs

* Misijas laikā 8.-18. aprīlī 10 minibusi kopā veica 45 000 km, kas ir
vairāk nekā zemeslodes apkārtmērs.
** “Šis ir nozīmīgākais misijas notikums Latvijā 2022. gadā, vismaz
līdz šim.” Mācītājs, LBDS Ārmisijas vadītājs Pēteris Eisāns
*** tulk. “Sveiki!” no frīzu valodas, ko lieto Nīderlandes ziemeļu
reģionā.

Aizlūgšanu kalendārs jūnijs
01

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena
“Jūsu sirdīs lai valda
Kristus miers.”
(Kolosiešiem 3:15a)

02

Lūgsim par Piltenes
draudzi, mācītāju Andri
Jūrmali un viņa ģimeni;
pateicība par garīgu
dzīvību draudzē; lūgsim
par sadarbību ar ukraiņu bēgļiem, kas dzīvo
Piltenē, – ģimene, kura
audzina 21 bērnu un vēl
citas ģimenes – visi aktīvi
iesaistījušies draudzē; lai
Dieva gudrība un svētība
turpinās.

03

Lūgsim par Turkmenistānu. Iedzīvotāji 5,7 miljoni.
Vairākums ir musulmaņi.
Kristieši 1,83%. Evaņģēliskie 0,0%. Ir pozitīvas
pārmaiņas, pilsoņi drīkst
brīvāk ceļot, un ir arī pāris
oficiāli reģistrētas draudzes, kurām ir atļautas
publiskas sapulces.
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Lūgsim par BPI DRAFTS
nometnēm šajā vasarā,
par vadītājiem, organizatoriem, dalībniekiem un
plānotajiem pasākumiem.
3.-5. jūnijs BPI DRAFTS
vīriem
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Vasarsvētki. Svētā Gara
svētki
Pateiksimies par jaunu
dzīvi ticībā Jēzum Kristum (Galatiešiem 2:20).

06

Lūgsim par Siguldas
draudzi, sludinātāju Sandiju Aizupieti un ģimeni;
lai Dievs izredz palīgu
sludinātājam; par draudzes nama atjaunošanas
projekta izveidošanu un
finansēm to realizēt; par
nometnēm bērniem un
pusaudžiem jūlijā.

Bībeles lasījums
30.05-05.06
Sakāmvārdi 1
Galatiešiem 1-3
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Lūgsim par Slovēnijas
baptistu savienību, tās
7 draudzēm un 160
draudžu locekļiem, un
Slovēnijas evaņģēliski
kristīgo apvienību, tās 6
draudzēm un 253 draudžu
locekļiem.
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Lūgsim par Dzirnieku
draudzi, sludinātāju Aleksandru Kazmerčuku – garīgu stiprinājumu un mieru, zaudējot dzīvesbiedri
Raisu, lūgsim, lai viņu
bērni nāktu pie Dieva; lai
draudzē būtu muzikālās
kalpošanas vadītājs un
lai Svētais Gars modina
sirdis, kurām ir sludināts
evaņģēlijs.
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Lūgsim par Alžīriju.
Iedzīvotāji 38,7 miljoni.
Vairākums ir musulmaņi.
Kristieši 0,28%. Evaņģēliskie 0,2%. Caur personīgu
evaņģelizāciju un arī pārdabisku atklāsmi par Jēzu
daudzi berberi nākuši pie
Kristus.
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Lūgsim par Rīgas Pestīšanas Tempļa draudzi, lai
Dievs izredz pastāvīgu
garīdznieku, kas būtu
gans un dvēseļu kopējs;
pateicība mācītājiem, kas
kalpo svētdienās; lūgsim
par bezpajumtniekiem,
kam katru svētdienu tiek
pasniegts silts ēdiens un
sludināts Dieva Vārds, lai
kalpotājiem spēks organizējot.

11

Lūgsim par bērnu nometnēm šajā vasarā, lai tās
ir svētību un prieka pilns
piedzīvojums dalībniekiem; par bērnu drošību
un veselību, par skolotājiem un vadītājiem.

Bībeles lasījums
06.06-12.06
Sakāmvārdi 2-3
Galatiešiem 4-6
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Lūgsim un meklēsim gudrību Dievā, kas ir īstā bagātība un svētība dzīvei
(Sakāmvārdi 3:13-18).

13

Lūgsim par Talsu draudzi, mācītāju Miervaldi
Lindmani un ģimeni, lai
draudze garīgi atjaunojas;
pateicība par dziedināšanu slimajiem; lūgsim par
tiem, kas vēl slimo; par
jauniešu un pusaudžu kalpošanas aktivizēšanu.

14

Komunistiskā genocīda
upuru piemiņas diena
Lūgsim par Ēģiptes baptistu savienību, tās 19
draudzēm un 2250 draudžu locekļiem, un par baptistu draudzēm Bahreinā.
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Lūgsim par Ķemeru draudzi, mācītāju Ivanu Rošioru
un viņa ģimeni, kas kalpo
finansiāli, praktiski un
garīgi; pateicība par pilnu
dievnamu un jauniešiem;
par iespēju kalpot “Spuņciema” rehabilitācijas centrā un kristībām; lūgsim, lai
Dievs uzrunā un dziedina
cilvēkus, kas tur ārstējas.
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Lūgsim par jauniešu nometnēm šajā vasarā, lai
tās vieno, stiprina ticību
un misijas apziņu.

19

Medicīnas darbinieku
diena
Pateiksimies, ka esam
izglābti žēlastībā, radīti
labiem darbiem, kurus
Dievs ir sagatavojis (Efeziešiem 2:8-10).
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Lūgsim par draudzi “Bētele” Garkalnē, mācītāju
Nikolaju Vdovu un ģimeni; lai Dievs svētī mācītāja kalpošanu Valmieras
cietumā kā kapelānam;
par kalpošanu Tilžā, kur
internātskolā dzīvo Ukrainas bēgļi, - lai viņi piedzīvotu evaņģēliju; lūgsim
par kalpošanu Ezerkrasta
pansionāta iemītniekiem,
īpaši par tiem, kas tiek
atvesti uz dievkalpojumu
svētdienās.

21
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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.
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Varoņu piemiņas diena
Lūgsim par Tunisiju. Iedzīvotāji 10,4 miljoni. Pārsvarā musulmaņi. Kristieši
0,22%. Evaņģēliskie 0%.
Agrīnajos gadsimtos kristietība bija plaši izplatīta,
taču iebrukumi un visbeidzot islams to noveda līdz
bojāejai. Lūgsim, lai dzīva
un pieaugoša draudze
atkal kļūst par realitāti.

Lūgsim par Turciju.
Iedzīvotāji 83 miljoni.
Pārsvarā musulmaņi.
Kristieši 0,21%. Evaņģēliskie 0,0%. Vairāk kā 1000
gadu Turcija bija kristietības cietoksnis, bet
tad kļuvusi par spēcīgu
islama izplatītāju. Kristīgā
draudze pēdējo 100 gadu
laikā samazinājusies simtkārtīgi.
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Latvijas Republikas okupācijas diena
Pateiksimies par piedzīvoto Dieva žēlastību okupācijas gados un dāvāto
brīvību; lūgsim, lai Dievs
novērš jebkādu apdraudējumu mūsu valstij.

Līgo diena
Pateiksimies par vasaru,
mūsu skaisto zemi un
dabu! Par visu, ko varam
baudīt, lai slavējam Radītāju!

Bībeles lasījums
13.06-19.06
Sakāmvārdi 4
Efeziešiem 1-3

Bībeles lasījums
20.06-26.06
Sakāmvārdi 5-6
Efeziešiem 4-6
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24

Pieminēsim Jāņa Kristītāja dzīvi un viņa drosmīgo
liecību par patiesību.
Jāņu diena.
Jāņa Kristītāja diena

25

Lūgsim par draudžu vasaras nometnēm, lai pēc
pulcēšanās ierobežojumiem atjaunojas kopības
sajūta un kalpošanas
prieks.

26

Lai dzīvojam atjaunotu
dzīvi Kristū un neapbēdinām Dieva Svēto Garu
(Efeziešiem 4:22-32).

27

Lūgsim par Brocēnu
draudzi, priekšnieci Gitu
Kudiņu un padomi, kas
vada draudzes kalpošanu;
pateicība par mācītājiem,
kas katru svētdienu kalpo; lūgsim par jauniešu
kalpošanu, lai rastos
vadītājs; lai Dievs piešķir
pastāvīgu draudzes ganu.
Sākas BPI DRAFTS nometne “Iesaukums”
Lūgsim par baptistu
draudzēm Kiprā.

28
29

Lūgsim par Rojas topošo
draudzi, vadītāju Nauri
Graudiņu un viņa ģimeni;
pateicība par plānotām
kristībām; lūgsim par
svētīgu māceklības turpināšanu un evaņģelizāciju
Pitraga ciemā, īpaši vasaras periodā.

30

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

Bībeles lasījums
27.06-03.07
Sakāmvārdi 7
Filipiešiem 1-2
17

Aizlūgšanu kalendārs jūlijs
01

“Kā jūs gribat, lai cilvēki
jums dara, tāpat dariet
viņiem.” (Lūkas 6:31)

02

Lūgsim par LBDS bīskapu
Kasparu Šternu un viņa
ģimeni, par Padomes
locekļiem un viņu ģimenēm, lai Svētā Gara gudrība un mīlestība, vadot
draudžu un apvienību
kalpošanu.

03

Lūgsim pazemīgu un
kalpojošu sirdi, kāda
bija Kristum (Filipiešiem
2:3-8).

04

Ebreju tautas genocīda
upuru piemiņas diena
Pieminēsim ebreju tautas
ciešanas un pateiksimies
par tiem cilvēkiem, kas
drosmīgi piedalījušies
viņu glābšanā. Lūgsim, lai
ebreji pieņem Jēzu Kristu
par savu Kungu.

05

Lūgsim par Liepājas draudzi “Evaņģēlija Gaisma”,
mācītāju Sergeju Garkušu
un ģimeni; par jauniešiem,
kas darbojas Dienas centrā bērniem; pateicība, ka
trīs jaunieši ir pabeiguši
Latvijas Bībeles Centra
skolu un aktīvi kalpo;
par draudzes nometni,
atjaunotu vienotību un sadraudzību, par kalpošanu
Ukrainas bēgļiem; lūgsim
par nekustamā īpašuma
iegādi Liepājas tuvumā,
kur būtu iespējama saimnieciska darbība un atpūtas vietas iekārtošana.

06

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

Bībeles lasījums
27.06-03.07
Sakāmvārdi 7
Filipiešiem 1-2
18

07

Lūgsim par Vaiņodes
draudzi, mācītāju Ainaru
Purmali un ģimeni, īpaši
par dzīvesbiedres Mairitas
veselību; par svētdienskolu un iecerēto pārgājiena
dienu vasarā; par jauniešu
kalpošanu un svētīgu
paaudžu maiņu draudzē;
par kalpošanu Ukrainas
bēgļiem; par Laura Grīna
licencēšanu sludināšanai
Vaiņodes draudzē 10. jūlijā
un viņa ģimeni.

08

Lūgism par Mali. Iedzīvotāji 14,5%. Vairākums musulmaņi. Kristieši 2,64%.
Evaņģēliskie 0,7%. Šajā
Rietumāfrikas valstī strādā ap 40 misijas aģentūras, bet maz augļu.

09

Lūgsim par LBDS apvienībām un to vadītājiem, lai
viņi ar radošām iniciatīvām
un praktiskiem padomiem
atbalsta un veicina nozaru
kalpošanu draudzēs.

10

Pateiksimies, ka varam
visas savas vajadzības uzticēt Dievam un iegūt sirdī
mieru (Filipiešiem 4: 6-7).

11

Lūgsim par Oglaines draudzi, sludinātāju Stefanu
Rošioru un ģimeni; lūgsim,
lai atjaunojas svētdienskola un par nometnēm vasarā; par cilvēku glābšanu
Kristū un par kalpošanu
Ukrainas bēgļiem.

12

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

13

14

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.

15

Lūgsim par Amerikas
Latviešu baptistu apvienību un vadītāju, mācītāju
Dr. Uldi Ukstiņu, viņa
ģimeni un ALBA padomi;
par draudzēm, lai Dievs
svētī viņu kalpošanu ar
evaņģēlija vēsti Amerikā
un Kanādā. Pateiksimies
par ALBA nesavtīgo atbalstu LBDS draudzēm
un nozarēm.

16

Lūgsim par kristīgo grāmatu un dāvanu veikalu
AMNIS, vadītāju, mācītāju Edgaru Godiņu un darbiniekiem, lai Labā vēsts
izplatās gan klātienē, gan
caur interneta veikalu.

17

Slavēsim Kristu, kurā radītas un pastāv visas lietas (Kolosiešiem 1:15- 19).

18

Lūgsim par Vīlandes
draudzi, mācītāju Ģirtu
Ašnevicu, sludinātājiem
Raimondu Loginu, Marku Rožkalnu un viņu
ģimenēm; lūgsim, lai pēc
ierobežojumu laika nošķirtības atjaunojas vienotība
draudzē; par nometnēm
vasarā: svētdienskolai,
pusaudžiem un jauniešiem.
18.-22. jūlijs BPI DRAFTS
nometne “IESAUKUMS”
krievu valodā

19

Pateicība Dievam par
Aizvīķu draudzi un cilvēkiem, kas ilgus gadus ir
kalpojuši un sējuši Dieva
Vārda sēklu, lai tā turpina
nest augļus arī turpmāk.

Lūgsim par Beļģijas baptistu savienību, tās 29
draudzēm un 1333 draudžu locekļiem.

Bībeles lasījums
04.07-10.07
Sakāmvārdi 8-9
Filipiešiem 3-4

Bībeles lasījums
11.07-17.07
Sakāmvārdi 10
Kolosiešiem 1-2

20

Lūgsim par Jelgavas
krievu draudzi, mācītāju
Viktoru Abramovu, sludinātāju Stefanu Rošioru
un viņu ģimenēm; lūgsim
par draudzes nozaru kalpošanu; par jauniešiem,
kas regulāri brauc uz
Krimūnām Dobeles novadā, kur apmetušies Ukrainas bēgļi, lai nodarbotos
un kalpotu viņu bērniem;
lūgsim, lai daudzi sastop
Kristu, atrodoties Latvijā;
par nometnēm vasarā.

21

Lūgsim par Kolumbiju.
Iedzīvotāji 51,27 miljoni.
Kristieši 94,4%. Evaņģēliskie 7,5%. Ir panākts
miera process, noziedzība
un nemieri starp valdības
spēkiem un dumpiniekiem
ir mazinājušies. Lūgsim, lai
valdība ir stipra un taisnīga, virzot nāciju tālāk.

22

Pateiksimies un aizlūgsim par latviešu baptistu
misijas darbu Brazīlijā,
kas aizsākās pirms simts
gadiem; lūgsim par baptistu draudzēm Brazīlijā,
kur evaņģēlijs tiek pausts
gan latviešu, gan portugāļu valodā; par latviešu
kopienām, kas cenšas
saglabāt latviešu valodu
un kultūras tradīcijas.

23

Lūgsim par BPI vadību –
bīskapu Kasparu Šternu un
apmācības vadītāju Tomasu
Šulcu, lai gudrība un Dieva
vadība, sagatavojoties jaunajam mācību gadam.

24

Pateiksimies, ka esam
Dieva izredzēti un mīlēti,
ietērpti Kristū (Kolosiešiem 3:12-15).

25

Lūgsim par Ģipkas draudzi un sludinātāju Sandi
Kažmiru; lūgsim, lai ar
Labo vēsti tiek uzrunāti
apkārtējie iedzīvotāji un
vasarnieki.
25.-30. jūlijs “Kairos”
nometne

26

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

27

Lūgsim par Daugavpils
draudzi, mācītāju Andreju
Gladkovu un viņa ģimeni,
gaidot sesto bērniņu, par
lielāku dzīvojamo platību
ģimenei; pateicība par
atvērtām, mīlošām sirdīm
draudzē, kas palīdz Ukrainas bēgļiem, atbalstot,
mierinot un iedrošinot.

28

Lūgsim par Bangladešu.
Iedzīvotāji 150,5 miljoni.
Pārsvarā musulmaņi. Kristieši 0,66%. Evaņģēliskie
0,4%. Pateicoties mikro
kredītiem, ir progress cīņā
pret nabadzību, lūgsim par
ilgtermiņa transformāciju
ekonomiskajai situācijai.

29

Lūgsim par jaunas draudzes dibināšanu Brankās
un jauniešu kalpošanas
vadītāju, sludinātāju Valteru Siksnu un viņa ģimeni; lūgsim, lai Dievs izredz
palīgus – ģimeni, kas
varētu organizēt jauniešu
dievkalpojumus; par jauniešu nometni vasarā.

30

Lūgsim, lai atsaucas Dieva izredzēti puiši un vīri
un piesakās studijām BPI;
par gatavošanos jaunu
studentu uzņemšanai un
mācību uzsākšanai.

31

Pateiksimies, ka varam
būt dāsni devēji un, svētījot citus, paši gūt svētību
(Sakāmvārdi 11:24-25).

Bībeles lasījums
18.07-24.07
Sakāmvārdi 11-12
Kolosiešiem 3-4

Bībeles lasījums
25.07-31.07
Sakāmvārdi 13
1. Tesalonīkiešiem 1-3

Ziņas īsumā

Ziņas īsumā
TV dievkalpojumi LTV1:
5. jūnijā tiešraide no Ogres Trīsvienības draudzes;
10. jūlijā tiešraide no Rīgas Mateja draudzes;
24. jūlijā ieraksts no Ventspils draudzes.

LBDS Sieviešu kalpošanas apvienība organizē pirmo sieviešu
retrītu "Tavs Dzīvesstāsts".
Sievietēm tik dabiski sanāk fokusēties uz citiem – ģimenē, darbā
un arī kalpošanā, apgūt stratēģijas, kā uzrunāt cilvēkus, kā būt par
ietekmi, sāli, svētību, kā dot un kalpot citiem. Sievietes iedrošina
un stiprina citus, bet bieži pašas jūtas nevērtīgas, neredzamas un
nemīlētas. Bet – vai tu zini, cik tu esi VĒRTĪGA?
Dod sev atļauju uz mirkli apstāties un būt priecīgai un autentiskai. Dod sev atļauju iepazīt sevi, pieņemt sevi, iemīlēt sevi, cienīt
sevi, atklāt sevi, izmeklēt sevi, izlīgt ar sevi, piedot sev. Ļauj sev
dzīvot kā Dieva meitai, kļūt par sevi pašu un ar savu attieksmi
pret sevi nenoniecināt Radītāju.
Laiks: 15.-17. augusts
Vieta: Mazirbes rekolekciju centrs
Dalības maksa: EUR 135
Dalībnieku skaits ierobežots.
Pieteikšanās līdz 01.08.2022. vai līdz brīdim, kad būs pieejamas
brīvas vietas.
Informācija: karinaliepina@yahoo.com

Kristību svētki svinēti:
3. aprīlī Rīgas Āgenskalna draudzē;
24. aprīlī Jelgavas draudzē;
1. maijā Rīgas Vīlandes draudzē;
29. maijā Misijas draudzē Ādažos;
29. maijā Saldus draudzē.
Rīgas Mateja draudzē 19. jūnijā 11:30 notiks sludinātāja
Matīsa Babrovska ordinācija par LBDS mācītāju.
Vaiņodes draudzē 10. jūlijā 11:00 draudzes gadasvētku
dievkalpojums, kurā notiks arī Laura Grīna licencēšana
par sludinātāju.
Rīgas Āgenskalna draudzē 18. jūnijā notiks Dārza svētki,
lai vāktu līdzekļus dievnama torņa atjaunošanai.
Liepājas Ciānas draudzes atjaunotā Māsu pulciņa 30+
gadu pateicības dievkalpojumi notiks 19. jūnijā 11:00 un
15:00, kalpos mācītājs Ainars Purmalis.
Siguldas draudze “Gaisma” sadarbībā ar biedrību
“S-atvērts” un citām apkārtnes draudzēm organizē
nometnes bērniem “Luksofors”:
12.-17. jūlijs nometne bērniem;
25.-31. jūlijs nometne pusaudžiem.
Nometnes notiek Cēsu novada “Gaujaslīčos”.

14. maijā noslēdzās BPI Muzikālo vadītāju skolas pavasara sesija. Trīs
tikšanās reizēs Rudītes Tālbergas, Diānas un Māra Dravnieku, Jāņa
Almaņa-Palmbaha, Kintijas Bondares vadībā draudžu muzikālie vadītāji kopīgi mācījās, kā strādāt ar ansambli, pielūgsmes grupu, izkopa
vokālās un ritmikas prasmes, atkārtoja mūzikas pamatus, domāja par
kalpošanas ētiku. Mūziķus uzrunāja sludinātājs Matīss Babrovskis,
mācītāji Edgars Deksnis un Ainars Baštiks.
Par iegūto mācībās dalās Laura Balode no Ogres Trīsvienības draudzes: “Muzikālo vadītāju skola bija brīnišķīga iespēja izaugsmei. Ir
tik jauki iepazīt kalpotājus, kuriem ir desmitiem gadu ilga pieredze,
mācīties no viņiem - kāda svētība! Neskatoties uz savām iepriekšējām zināšanām (vai nezināšanām), pasniedzēji spēja mani ieinteresēt, izaicināt, izglītot, pilnveidot. Interesanti, ka, ikdienā kalpojot,
nemaz neaizdomājos, ka muzikālā kalpošana patiesībā sastāv no tik
dažādām lietām: ritms, dziedāšana, kalpošanas ētika, dziedāšana
ansamblī, pielūgsmes grupa, runāšana, liels komandas darbs, utt. Tas
tikai liek saprast, ka ir tik daudz ko vēl mācīties, kur augt, ko attīstīt!”
Pieteikšanās rudens sesijai sāksies septembrī, sekojiet informācijai Facebook kontā: Muzikālo vadītāju skola un Muzikālās
kalpošanas apvienība.

Sarmīte Pāvulēna

LBDS Muzikālās kalpošanas apvienības padome

Eiropas Baptistu federācija (EBF), kas apvieno baptistu draudžu
savienības Eiropā, Centrālajā Āzijā un Tuvajos Austrumos, šī
gada 21.-24. septembrī rīko EBF Padomes tikšanos Rīgā. Baptistu
draudžu vadītāji tiksies, lai kopā domātu par šādām aktualitātēm:
misija un kalpošana pēc Covid, veco un jauno konfliktu ietekme
uz pasauli; izaicinoša ekonomika, globālas rūpes par vidi –
jaunas iespējas parādīt Dieva Valstības apbrīnojamo skaistumu un
tās nesto cerību. Informācija: www.ebf.org

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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ej.uz/kairos22

Vadi cilvēkus?
Vēlies kalpot vai jau kalpo draudzē?

esi instruments

TĒVA VALSTĪBAS NODIBINĀŠANAI
UZ ZEMES!
Nostiprini savas kalpošanas prasmes un
paplašini zināšanas Pastorālās kalpošanas
programmā Baltijas Pastorālajā Institūtā.
Klātienes mācību sākums:
2022. gada septembrī.
3 mācību virzieni:
- vadīt sevi
- vadīt komandu
- vadīt draudzi
Mācības vadīs pieredzējuši, praktizējoši
vadītāji no Latvijas un citām valstīm.
Informācija un pieteikšanās:
www.bpiriga.lv // 26765686
bpiplatforma@gmail.com

