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Nama starojums
“Es un mans nams” ir jānotur. Viena cilvēka iniciatīva var veidot
gan sevi pašu, gan namu un caur Dieva dotu žēlastību arī saimi,
kura namu piepilda. Gars veido nama starojumu, kurā izpaužas
ticība Dievam un attiecības vienam ar otru. Attiecības ir grūts uzdevums, jo dzīvojam ārpus Ēdenes. Ja pat Bībelē nevaram atrast
nevienu ideālu ģimeni, tad nenoskumsim, ja arī mums uzreiz
neizdodas.
Apustulis Pāvils efeziešiem raksta: “Pakļaujieties cits citam Kristus bijībā” (5:21). Tik vienkārši pateikts, bet tik grūti īstenojams,
tādējādi atverot sava nama durvis Kristum. Kāda ievērojama
cilvēka bēru mielastā viens no līdzstrādniekiem sacīja – “viņš
vairāk rūpējās, kā jūtas cilvēki ap viņu, nevis kā izcelt sevi citu
priekšā”. Viņš, kurš bija noteicējs pār vairākiem tūkstošiem padoto, ar savu dzīvi nesa šādu cilvēku sirdīs paliekošu kvalitāti. Ar
uzticības pilnām attiecībām var panākt vairāk kā ar pavēlēm un
likumiem.
Vasaras izskaņā ir vairāki svētki. Svētkus svin, lai no jauna
atgādinātu to, kas izslīd no uzmanības. Septembra sākumā
atceramies un novērtējam baptisma veidošanos Latvijā 1860.1861. gadā. Tur veidojās ticības nams, kurā pašlaik dzīvojam.
Otrajā svētdienā svinam Tēva dienu. Ar atgādinājumu, ka tieši
tēviem ir dots uzdevums dot virzienu, kurp iešu “es un mans
nams.” Un, protams, jaunā skolas gada sākums, kur līdztekus
visam vērtīgajam nāk izaicinājumi ticības stājai un savstarpējām
attiecībām. Kad reiz runājām par attiecībām, mans mazdēls iebilda – man bērnudārzā mācīja, ka katram ir jādomā tikai par sevi.
Veselīgas attiecības no šādas attieksmes nerodas.

Mēs pazīstam attiecību graujošus apstākļus, bet Kristus mums
rāda attiecību veidojošu rīcību. Lūk, dažas norādes!
Jēzus vēlas būt klātesošs jebkurās attiecībās. Jēzus vēlas
iejaukties, kur attiecību veidošanā rodas sarežģījumi. Viņš ne
vien pamāca, bet dara iespējamas attiecības ar Viņu. Jēzus bija
gatavs nomirt par savējiem, atdot sevi par tiem, kuri Viņam
uzticēti. Labas attiecības bez atsacīšanās nav iespējamas. Ja būsi
gatavs attiecību uzlabošanai kopā ar Jēzu mirt, tad piedzīvosi
augšāmcelšanos Viņa spēkā. Tā Kristū sākas kas jauns.

Uzticības un ieinteresētības vidē
veidojas ticības mātes un tēvi,
tur evaņģēlijs iegūst pievilcību un
dzīves īstumu.
“Liec, Kungs, sargu manai mutei un uzraugi manu lūpu durvis”
(Psalmi 141:3). Attiecības veido un iespaido izrunātie vārdi. Vārdi
izsaka sirdi. Mute kā durvis, kuras gaida paveramies, lai notiktu
sastapšanās. Attiecības ir jāiegūst. Kas katram būtu jāievēro –
uzmani savu lūpu durvis! Kad atver tās, neizlaid “suni”! Ir
attiecības, kuras ir iegūtas. Kurš par tām rūpēsies? Labu attiecību
derīguma termiņš ir īss. Attiecības arvien ir jāiegūst no jauna.
Starp tevi un otru cilvēku ir durvis. Varbūt durvis ilgi nav vērušās?
Piepildi savu uzdevumu un strādā pie apdraudējumiem.
Attiecības ir vide, kurā uzzinām patiesību par sevi. Tikai attiecībās
ar citiem parādās manas nepilnības, iedomība, patmīlība un
īpašības, kuras saindē gaisu. Ja negribam pakļauties un ļaut sev
aizrādīt, tad vienmēr atradīsim attaisnojumu savai apmierinātībai,
izvēlēm un rīcībai. Kāds jauns cilvēks ar lepnumu sacīja: “Es
nevienam nekad neesmu prasījis piedošanu.” Ilgi nebija jāgaida,
kad sieva viņu atstāja, no darba atlaida, vietu savā hobijā zaudēja.
Kā dzīves bankrotieris viņš meklēja ceļu atpakaļ pie Kristus. Pēc
ilga pārdzīvojumu ceļa Dievs dāvāja viņam otro iespēju, kurā viņš
attiecību jaukumu vērtē daudz augstāk kā savu taisnību.
Dievs dod ne vien likumus un norādes, kurus ievērot, veidojot
mūsu dzīvi, Viņš dod arī iespēju mīlestības pilnām attiecībām,
kurās caur Kristus uzvaru pār mūsu raksturu veidojas svētību
un labumu pilna vide. Ja ir uzticība, tad pavēles un paklausības
pieprasīšana ir svešvārdi. Uzticības un ieinteresētības vidē veidojas ticības mātes un tēvi, tur evaņģēlijs iegūst pievilcību un dzīves
īstumu.
Jēzus jautā, vai gribam mūsu attiecības veidot pēc Viņa plāna?
Viņš zina, kā tās izmainīt, un lūdz ieeju mūsu attiecību telpā.

Edgars Godiņš

mācītājs, LBDS bīskapa vietnieks
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Notikumi

Valmieras baptistu draudzē 12. jūnijs
bija skaista un ilgi gaidīta diena. Draudzes pilnsapulcē par draudzes garīdznieku tika ievēlēts sludinātājs Ilvars Ieviņš.
Priecīgajā notikumā klāt bija arī Ilvara
sieva Ketrina. Ģimenē ir arī trīs dēli:
Dāvids, Daniēls un Lūkass. Šo dienu vēl
īpašāku darīja trīspadsmit jaunu locekļu
uzņemšana draudzē.
Ilvars Ieviņš ir Baltijas Pastorālā institūta
absolvents. Pēdējos gadus kalpojis Misijas
baptistu draudzē Ādažos. Ilvars aktīvi
darbojas biedrībā “Mērķī”, kas nometnēs,
jauniešu vakaros un citos pasākumos
dalībniekiem, īpaši Ropažu un Valmieras
jauniešiem, nes labo evaņģēlija vēsti.
Valmieras baptistu draudze savam mācītājam vēl Dieva vadību, gudrību, mieru un
apsardzību.

Latvijas Bībeles Centrs (bijušais Rīgas
Starptautiskais Bībeles Institūts, RSBI)
18. jūnijā rīkoja pastāvēšas 30 gadu
jubileju. Tas bija laiks, kurā atskatīties
pagātnē, atcerēties daudzos Dieva darbus
un pateikties par Viņa svētībām. Šajā dienā
notika arī kārtējais LBC izlaidums, kurš
absolventu skaita ziņā bija lielākais LBC
vēsturē. Trīs mācību programmas –
“Teoloģija un kalpošana”, “Sludinātāju skola” un “Draudzes padomdošana” – kopā
absolvēja 49 studenti, viņu vidū arī vairāki
pārstāvji no baptistu draudzēm –
Sergejs Garkuša, Guntars Lašauri, Liene
Pandare, Dainis Pandars, Sandra Vadone,
Aivars Vadonis, Juris Grigs, Olga Jupite,
Ināra Roziņa, Helēna Vipase, Oleksandrs
Zvirids un citi.

Jelgavā, brīvdabas koncertzālē “Mītava”
30. jūlijā skaisti izskanēja Muzikālās kalpošanas apvienības organizētais koncerts
“Dziesmu diena”, kurā Labo Vēsti Jelgavas
iedzīvotājiem un viesiem pasludināja 180 dažādu paaudžu mūziķi no Aizputes, Jelgavas,
Kuldīgas, Liepājas Centra, Ciānas un Pāvila,
Limbažu, Mazsalacas, Mežgalciema, Olaines,
Ogres, Rīgas Āgenskalna, Iļģuciema, Golgātas, Mateja un Pestīšanas tempļa, Saldus,
Siguldas, Skrīveru, Talsu, Viesītes un Ventspils draudzēm. Ģimeniskās vērtības, lūgšana
par Ukrainu, taisnīgums un žēlastība – tie
bija temati, kas caurvija Dziesmu dienas
koncertu. Paldies Jelgavas baptistu draudzei
un mācītājam Mārcim Zīvertam par gādību
un viesmīlību. Paldies Jelgavas valstspilsētas
pašvaldības iestādei “Kultūra”, koncertzālei
“Mītava” un SIA “Manas garšas” par atbalstu.

Rīgas Mateja draudzē 15. maijā notika sludinātāja
Matīsa Babrovska ordinēšanas dievkalpojums par
LBDS mācītāju. Matīss Babrovskis uzaudzis Mateja
draudzē, šeit sācies viņa ceļš kopā ar Dievu.
2016. gadā Matīss Babrovskis uzsāka studijas Baltijas
Pastorālajā institūtā un 2018. gadā tika licencēts par
sludinātāju. “Ordinācija nav paaugstināšana amatā,
ordinācija nav arī goda nosaukuma piešķiršana;
ordinācija ir lielāka atbildība, labākas Svēto Rakstu
zināšanas un spējas dot tās tālāk, tā ir pazemīgāka
kalpošana, vairāk cilvēkmīlestības, vairāk garīgo
augļu izpausmes un paraugs dzīvē,” sacīja Garīdznieku brālības (GB) vadītājs Edgars Godiņš. “Es un mans
nams, mēs kalposim tam Kungam! Tā ir mana un
Elīnas apņemšanās,” teica mācītājs M. Babrovskis.
Aizlūgumu par Matīsu un Elīnu Babrovskiem vadīja
Dr. Ilmārs Hiršs, Garīdznieku brālības vadītājs Edgars
Godiņš un Rīgas Mateja draudzes mācītājs Ainars
Baštiks. Sveikt Matīsu Babrovski bija ieradušies
draugi no kaimiņu draudzēm, kā arī bijušie kolēģi no
Latvijas Kristīgā radio. Dievkalpojuma noslēgumā
pēc Matīsa Babrovska lūguma draudze vienojās
dziesmā, dziedot “Man ir Jēzus, man ir viss, esmu
bagāts, man ir viss!”
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Mīlestības vilkme
Liepājas Pāvila draudzē 5. jūnijā Latvijas Bībeles biedrība sveica pirmo
“Gada Bībeles cilvēku” – un tā bija Modrīte Stūre,
Kalnišķu svētdienskolas vadītāja.

Svētdienskolu apvienības kabinetā pie
sienas ir Latvijas karte. Tajā daudzi
dzelteni punkti – vietas, kur vietējā
baptistu draudze gaismu nes arī bērniem
un viņu ģimenēm, īpašu uzmanību piesaista sarkanie punkti – draudzes, kurās
kalpošana bērniem diemžēl nenotiek, un
vēl tajā zaļi punkti, zem katra no tiem
kāds īpašs stāsts – šajā vietā draudzes
nav, bet svētdienskola un dažāda veida
kalpošana bērniem ir! Viens no zaļajiem
punktiem kartē ir 13 kilometru attālumā no Nīcas, Kalnišķos, ciemā, kurā
nav nevienas baznīcas, bet jau 12 gadus
notiek svētdienskola, kuru vada Modrīte
Stūre. Apbrīnojams ticības, paļaušanās
un mīlestības darbs, kuru šogad īpaši
novērtējusi arī Latvijas Bībeles biedrība,
kas uzsākusi jaunu tradīciju – katru gadu
godināt kādu cilvēku, kurš “radoši, pašaizliedzīgi un nesavtīgi izplata Bībeles un
tās nestās vērtības, kurš iedvesmo savus
līdzcilvēkus un dara Latviju par labāku
vietu, kur mums visiem dzīvot”.
Jautāta, kāds bija viņas pašas ceļš pie
Dieva un vēlāk uz kalpošanu Viņam,
Modrīte atceras 1989. gadu, kad sāka
vest meitas uz Liepājas Pāvila draudzes
svētdienskolu. “Sēdēju kopā ar meitenēm nodarbībās, klausījos stāstus, dziedāju dziesmas, kuras turpinājām kopā
dziedāt arī mājās. Bija kādi grūti posmi,
smagi pārbaudījumi ģimenē un sapratu,
ka cilvēcīgi neviens manai ievainotajai
un sāpošajai dvēselei palīdzēt nevar.
Tagad redzu, ka tā bija no Dieva ielikta
vilkme, ka man vajadzēja Dieva palīdzību. Tā nu vairākus gadus vedu bērnus
no Nīcas uz Liepāju. Tas nebūt nebija
viegli – visas trīs meitas saģērbt, sapīt
matus, paspēt uz autobusu. Kad gājām
Liepājā no autostacijas uz baznīcu, visas
meitenes vēlējās dot roku, bet man tikai
divas… Tad vēl piena pudele un baltmaizes kukulis līdzi, ko uzēst.
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Pēc pāris gadiem uzzināju, ka arī Skatres
baptistu baznīcā ir svētdienskola, un sāku
vest bērnus tur. Tajā laikā Skatrē kalpoja
mācītājs Haralds Bartkevičs, draudzē bija
vajadzība pēc svētdienskolotāja, un viņš
aicināja mani kalpot. Tad es vēl nebiju ne
kristījusies, ne uzticējusi savu dzīvi Jēzum,
kaut gan dievkalpojumus jau vairākus
gadus apmeklēju. Toreiz atteicu, ka to
gan nevaru darīt, jo neprotu tikt galā ar
saviem bērniem, kur vēl citus mācīt. Pēc
kāda laika sapratu – kāpēc gan nē, biju
vērojusi citu svētdienskolotāju kalpošanu
iepriekš, arī pašai kādas iemaņas bija, un
piekritu uz šo soli. Un tad kādā vasaras
svētdienā, sēžot Skatres baznīcā dievkalpojumā, es vēl atceros to solu rindu
un vietu, kurā sēdēju, Dievs ļoti aizskāra
un uzrunāja mani dziesmas “Runā man
dvēs’lē, Jēzu” laikā. Dievs parāva vaļā
manas “slūžas”, sēdēju, raudāju, asaras
lija spaiņiem. Manās domās izskrēja cauri
visa dzīve, man tā nepatika, un sapratu, ka vēlos dzīvot citādi. Tā bija mana
grēknožēla. Pēc dievkalpojuma pienāca
klāt kādas māsas un brāļi un aizlūdza
par mani. Aizbraucām uz Bernātiem, bija
jūnija beigas, mežā gatavojās mellenes,
staigājām pa kāpām, stāstīju par savu dzīvi, problēmām, viņi arī kādas lietas man
paskaidroja. Un tā nonācu pie lēmuma,
ka vēlos kristīties. Kopš 1996. gada 9. jūlija manā dzīvē tik daudz kas ir mainījies!
Mana attieksme pret līdzcilvēkiem, pret
Dievu. Esmu tik pateicīga, ka Dievs
aizskāra manas dvēseles stīgas nu jau tik
daudzus gadus atpakaļ.”
Modrīte kalpojusi svētdienskolā Skatrē,
Kalnišķos, braukusi arī uz Paplaku un
šogad atsāks kalpošanu Liepājas Pāvila
draudzē. “Man bērnībā ļoti patika bērni.
Tad vēl nepazinu Dievu, bet Dievs man
bija ielicis sirdī mīlestību uz bērniem. Kad
nokristījos, vēl nesapratu, kas ir mana
dāvana, bet Dievs mani ir vadījis un vedis.

Tas ir Dieva brīnums, ka tas tā ir noticis,
tiešām nezinu, kāds ir tas Dieva menedžments, - jo tas tiešām ir brīnums. Tas nav
mans nopelns. Es tikai vēlos būt kā koks,
kas dod augļus.”
Kā radusies doma par kalpošanu bērniem
un ģimenēm Kalnišķos? “Sākums varēja būt
2009. gadā. Pirms tam vairākus gadus biju
piedalījusies dažādās nometnēs. Organizācijas “Jaunatne ar misiju” cilvēki, kuri bija no
Liepājas, aicināja no Īrijas jauniešus organizēt
bērnu nometnes Nīcas pagastā, Skatres baznīcā, viņi paši sapelnīja līdzekļus, lai finansiāli
varētu atbalstīt bērnu nometnes Latvijā.
Kopā ar viņiem braucām arī pie Nīcas novada daudzbērnu ģimenēm, sapirkām pārtiku,
pielikām klāt Jaunās Derības un dāvinājām.
Jau toreiz lūdzu Dievu, lai saprastu, kuri
ir tie cilvēki, pie kuriem jābrauc. Bijām arī
Kalnišķos pie vairākām ģimenēm. Atstājām
pārtiku, šķiroties lūdzām Dievu. Es esmu arī
kristīgās biedrības “Ugunskurs”, kuras mērķis
ir palīdzēt mazturīgām un sociāli nelabvēlīgām ģimenēm, vadītāja, turpināju braukt
uz Kalnišķiem, kopā ar citiem atkārtoti
apmeklēju tās ģimenes, vedām pārtiku. Un
pēkšņi, stāvot “Štrausu” mājas pagalmā un
uz atvadām lūdzot Dievu, Viņš mani uzrunāja pavisam konkrēti – šeit, Kalnišķos, jābūt
svētdienskolai. Man pašai ļoti mīļi Vecās
Derības patriarhi. Īpaši patīk tas, ka tur, kur
Dievs viņus uzrunāja, viņi nolika piemiņas
akmeni. Tāpēc arī man šī vieta, kur skaidri
sadzirdēju Kunga aicinājumu kalpošanai,
ir ļoti īpaša. Akmeni gan neesmu nolikusi.
Toreiz nevienam to neteicu, devos mājās un
nolēmu meklēt komandu. Uzrunāju kristiešus Nīcā. Mana jaunākā meita un vēl daži
cilvēki piekrita palīdzēt. Tajā laikā Kalnišķos
bija sabiedriskais centrs. Vadītāja piekrita,
ka varam bez maksas lietot telpas – divas
ar malku apkurināmas istabiņas, iedeva arī
bērnu adreses. Pagatavojām ielūgumus un
izdalījām. 2010. gada 2. janvārī notika pirmais
pasākums – atnāca 20 bērni, viņu mammas.
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Viena sieviete no mūsu komandas dabūja
dāvanas bērniem – kurpju kastītes ar dāvanām no organizācijas “Samarieša soma”.
Tas jau bija kaut kas! Tā viss sākās. Šobrīd
uz Kalnišķu svētdienskolu brauc bērni arī
no Nīcas, Rucavas un Ķēķišķiem, kopā
apmēram 13 bērni.”
Modrītes atsaukšanās Dieva aicinājumam
dod iespēju bērniem Kalnišķos mācīties
Bībeles stāstus, dziedāt kristīgas dziesmas,
spēlēt spēles, doties ekskursijās pa Latviju,
arī uz Lietuvu, piedalīties svētdienskolu
Dziesmu dienā un Sporta dienā, kam bezmaksas autobusu nodrošina pagasts. Gada
noslēgumā notiek pārgājiens uz Papes
ezeru. Pirms katras nodarbības, kas notiek
sestdienu rītos 11:00, bērni bauda līdzi
paņemto vai par atbalstītāju ziedojumiem
sarūpēto cienastu, paši piesakās traukus
mazgāt un grīdu slaucīt. “Gribu, lai bērni
ne tikai ņem, bet mācās arī dot. Mācu
bērniem ne tikai par Dievu, bet arī matemātiku, lasīšanu. Daudziem ir problēmas
ar lasītprasmi. Tādēļ nodarbībā lasām Psalmus – katrs vienu pantu. Citi grib smieties
par tiem, kuri tik labi to nemāk. Neļauju
to, saku, ka šī ir vieta, kur visi mācāmies.
Mācu pateikties par ēdienu, nevis ķert
un grābt. Tās ir tādas sīkas sēkliņas, kas
uzdīgs. Mācu arī katram aizlūgt, pateikties
Dievam. Parasti viņi saka: “Paldies, ka mēs
esam!”. Šobrīd aizlūdzam arī par Ukrainu.”
Pirmie bērni jau izauguši, taču Modrītei ir
saraksts ar viņu vārdiem un viņa aizlūdz
par viņu pestīšanu. “Nesen man zvanīja
bijusī svētdienskolniece, kura jau tagad

ir precējusies,” stāsta Modrīte. “Viņa grib
kristīt savu meitiņu. Man ir liels prieks par
to. Tagad viņa lasīs Bībeli, ko toreiz viņai
uzdāvināju.”
Prieks un pateicība arī par visiem labvēļiem, kas dažādos veidos atbalstījuši kalpošanu Kalnišķos! “Šeit nav vietējā draudze,
kas varētu atbalstīt, bet svētības no Dieva
ir nākušas visu laiku! Debesu Tēvs zina,
ko vajag, un to dod. Esmu tik pateicīga,”
atzīst Modrīte. Gan magnētiskā tāfele,
trauki un krēsli no Vācijas, gan saldētā pārtika, kas saņemta no Liepājas Vasarsvētku
draudzes, un finansiālais atbalsts bērnu
ēdināšanai no Svētdienskolu apvienības,
ziedojumi Ziemassvētku dāvanām – tās
visas svētības no Viņa!
Uz cilvēku dažkārt izbrīnu pilno jautājumu
– kā tu to spēj, Modrītes atbilde ir: “Es jau
neesmu tā, kas to spēj. Dievs to liek sirdī.
Kā nāk septembris, jūtu vilkmi. Tā kā plītī –
ir reizes, kad vilkmes nav. Taču Dievs izpūš
visus pelnus, sārņus, un vilkme atkal ir. Un,
ja ir vilkme, ir arī uguns. Kamēr ir Dieva
žēlastības laiks, ej un dari – sēj to sēkliņu!
Es lūdzu ne tikai par bērniem, bet par visiem Kalnišķu cilvēkiem – lai viņi nestaigā
tumsā. Tā ir mana motivācija. Tā nav bijusi
mana personiskā vēlme, tā bijusi vistīrākā
Dieva mīlestība, ka esmu gājusi pie šiem
cilvēkiem. Bērni un šis mazais ciematiņš ir
svarīgi Dieva acīs.
Es sevi ļoti disciplinēju. Ja kaut ko dara,
tad jādara kārtīgi. Man ir iestrādājies
ritms – atveru acis, parunāju ar Debesu

Tēvu, paēdu brokastis un eju lasīt Bībeli.
Praktizēju to katru rītu. Pa logu man šeit
ir skaists skats – uz pļavu. Šobrīd lasu Jāņa
evaņģēliju. Lasu arī Glika tulkojumu vecajā
drukā. Salīdzinu, lietoju paralēlās Rakstu
vietas. Patīk dziļāk rakties. Izeju cauri
lūgšanu sarakstam, lūdzu par cilvēkiem. Šī
turēšanās pie Bībeles lasīšanas dod spēku
iet cauri tiem pārbaudījumiem, kas ir manā
dzīvē. Ne jau vienmēr dzīvē ir uzvaras
kalni vai pacēlumi, ir arī kārtīgi bliezieni.
Tas palīdz stāvēt uz cieta pamata, lai es
neļautos aizplūst līdzi pārbaudījumiem un
pārdzīvojumiem, lai varu pastāvēt gan savā
mājā, gan ārpus tās, un netiktu emocionāli
sagrauta. Man ir ļoti svarīgi lasīt Vārdu, būt
ar to kopā. Lai varu darīt to, ko Dievs caur
mani paredzējis. Ja nelasu, tad tā diena īsti
neveidojas, jo galvenais – garīgais ēdiens –
nav bijis.
Man mīļākā Rakstu vieta ir no Pāvila vēstules romiešiem: “Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi,
ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās,
ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, ne cita
kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū,
mūsu Kungā!” (Romiešiem 8:38-39) Šajos
vārdos ir tāds Dieva spēks! Dievs mani
neprātīgi mīl – tas mani tur. Tāpēc Bībele
man ir svarīga.”

Rakstā izmantoti fragmenti no sarunas ar
Modrīti Stūri, kuru sagatavojusi Arta Puriņa
no Latvijas Bībeles biedrības.
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Baptistu Vēstnesis – Sieviešu kalpošanas apvienībA

Kristus smarža
Pirmie māsu pulciņi Latvijas baptistu draudzēs izveidojās 1882. gadā, bet
Māsu apvienība tika nodibināta 1929. gada 7. janvārī. Padomju gados
sieviešu kalpošana draudzēs turpinājās, tomēr kopdarba iespējas bija
ierobežotas. Māsu apvienība, ko tagad pazīstam kā Sieviešu kalpošanas
apvienība (SKA), tika no jauna dibināta 1992. gada 29. augustā, kad Rīgā
notika māsu pulciņu sūtīto delegātu Kongress. Uz aizvadītajiem 30 gadiem
un Dieva darbu caur Sieviešu kalpošanas apvienību šodien atskatās visas
apvienības vadītājas un pašreizējās SKA Padomes locekles.

Skaties ar pateicību atpakaļ, droši uz priekšu, ar mīlestību sev apkārt, ar ticību uz augšu! Tādas ir man izjūtas, domājot par sieviešu
kalpošanu. Tas ir Dieva aicināts, vadīts un uzturēts darbs. Sludināšanas mērķis ir mīlestība (1. Timoteja 1:5). Kalpošanas mērķis ir
mīlestība – uz Dievu un vienam uz otru. Palīdzēt māsām dažādos
dzīves brīžos ieraudzīt vienkāršību Kristū, piedzīvot, ka Kristus
klātbūtnē nekas nav neiespējams, tas piedzīvots gan personīgās
sarunās, gan kopīgos pasākumos, gan mācībās. Daudzas māsas
uzticīgi un pašaizliedzīgi ir kalpojušas šajos 30 gados. Šajā vasarā
Mūžības ceļos devusies Anna Kociņa, kas ir bijusi Māsu padomē
un aktīvi kalpojusi, īpaši nozīmīgi viņai bijuši lūgšanu brīži māsu
ofisā trešdienu rītos. Daudzas kalpotājas jau ir mūžībā. Paldies
visām māsām, kas bijušas Māsu padomē un arī draudzēs vadījušas
māsu pulciņus jeb kalpošanu! Pateicība, ka Dievs turpina šo instrumentu – Sieviešu kalpošanas apvienību – lietot, lai paplašinātu
Debesu valstību šeit un tagad. Lūdzam svētību vadītājai Agnesei
Megnei un padomei, turpinot kalpošanu!

Līvija Godiņa

Vadītāja 1992-2009, v.i. 2015-2017
Katrai lietai šajā pasaulē ir nolikts savs laiks. Esteres grāmatā
lasām, ka Mordochajs sacīja Esterei: „…Un kas zina, vai tu tieši šā
laika dēļ neesi kļuvusi ķēnišķā godā?”(4:14). Sieviešu kalpošanas
apvienība savas pastāvēšanas 30 gados arī ir piedzīvojusi dažādus
laikus. Bija laiks, kad man bija tā iespēja četrus gadus kalpot kā
Māsu apvienības (kā tolaik apvienību sauca) vadītājai. Spilgtākais,
kas man palicis atmiņā no tiem laikiem, ir sadraudzība. To veicināja gan konferences, māsām sabraucot kopā no visas Latvijas, kā
arī pa reģioniem, gan māsu pulciņu savstarpējie kontakti un tikšanās reizes. Pats lielākais notikums bija ikgadējās māsu nometnes.
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Esot kopā, mācījāmies un pieaugām ticībā, klausoties liecības, lekcijas, daloties pieredzē par kalpošanu savās draudzēs. Sadraudzība bija arī starp Eiropas baptistu māsām no citām valstīm, ko lielā
mērā palīdzēja veidot Līvija, darbojoties Eiropas Baptistu sieviešu
apvienības padomē un četrus gadus kalpojot kā Eiropas māsu
vadītāja. No sirds novēlu tagadējai Sieviešu kalpošanas Padomei
un vadītājai Dieva gudrību un spēku, vadot Latvijas baptistu
sievietes šajā laikā.

Elita Lapiņa

Vadītāja 2009-2013
Sieviešu kalpošanas apvienību es redzu kā Dieva mākslas darbu –
projektu, ko vada un virza vienīgi Dievs. Tas nav atkarīgs no cilvēku personībām, talantiem un citām kvalitātēm – tikai no mūsu
sieviešu lūgšanām un spējas sadzirdēt un paklausīt, lai piedalāmies Viņa plānā tieši tā, kā Viņš to ir paredzējis.
Īsu brīdi atrasties SKA darba grupā man vēl joprojām šķiet milzīga, nepelnīta Tēva žēlastība. Tā bija ikdienas mācību stunda,
iespēja atklāt un saskatīt, cik neiedomājamus dārgakmeņus Tēvs
ielicis un noslīpējis katrā Sieviešu kalpošanas padomes māsā.
Pati lielākā balva un mūsu projekta Autora svētība man bija redzēt, kā Viņš nosaka svarīgās kvalitātes lūgšanai par SKA nākotnes vadību un pats arī tās piepilda! Tādēļ 2022. gadā vēl aizvien
mums visām ir iespēja baudīt un piedalīties sieviešu kalpošanas
darbā visā Latvijā. Esmu pārliecināta, ka šī svētība mūs pavadīs,
kamēr vien ļausim Viņam netraucēti nospraust mērķus un vadīt
uz to sasniegšanu.

Solvita Zīverte
Vadītāja 2013-2015

Baptistu Vēstnesis – Sieviešu kalpošanas apvienībA

Par SKA vadītāju piekritu kļūt pēc trešā Līvijas aicinājuma. Kādēļ
tik ilgi turējos pretī? Tādēļ, ka spēcīgi strādāja cilvēciski argumenti. Ļoti labi apzinājos, ko nozīmē būt vadītājai organizācijā, kurā
visi darbojas brīvprātīgi, turklāt lieliski zināju ne tikai savas stiprās,
bet arī vājās puses. Bet tas, ko nezināju, bija, ka Dievs paralēli
gatavoja vēl piecas brīnišķīgas māsas, kuras kļuva par maniem
tuvākajiem un uzticamākajiem cilvēkiem, un vēl vairāk – kurām
manas vājās puses bija un ir viņu stiprās puses. Šajos gados vistiešākajā veidā esmu piedzīvojusi, kā Dieva spēks varens parādās
manā nespēkā. Kalpojot Dievam, strādā pilnīgi citi likumi, par
kuriem turpinu brīnīties. Un brīnīties turpinu arī par to, cik īpaši
Dievs mīl un lieto sievietes.
Pateicoties mūsu māceklības programmai, vairākās draudzēs
sievietes kļuvušas par nozīmīgiem palīgiem savas draudzes
mācītājiem – atbalstot, aizlūdzot un veicinot draudzes locekļu
garīgo izaugsmi. Prieks un pateicība, ka, pateicoties atklātajām
liecībām mūsu konferencēs, sievietes kļuvušas drosmīgākas runāt
un atklāt, ka sāpes un grūtības ir daļa no mūsu dzīves, bez kuras
nav iespējama izaugsme Kristū. Žurnāls “Padod tālāk” palīdzējis
izprast, kā izdzīvot kristīgu dzīvesveidu parastā ikdienā. Intervijas,
liecības, dzīvesstāsti nebūtu iespējami bez cilvēkiem, kuri ir gatavi
atvērt savas sirdis, lai viņu piedzīvotais kalpotu par stiprinājumu
un iedrošinājumu kādam citam.
Esmu ļoti pateicīga katras draudzes pārstāvei, kas nesavtīgi kalpo
savas draudzes māsām. Paldies arī par lūgšanām un atbalstu no
Līvijas, kuras plecu izjūtu, organizējot ikvienu pasākumu.
Uzsākot kalpošanu, viens no maniem mērķiem bija būvēt tiltu
starp dažādām paaudzēm un veicināt, lai sievietes atklāti runātu
par saviem izaicinājumiem, paliekot uzticīgas Dievam un lūdzot
gudrību vispirms no Viņa. Es nevaru apgalvot, ka tas ir pilnībā
izdevies, bet ļoti ceru, ka būtisks solis ir sperts.
Ko novēlu mūsu sievietēm? Organizēt pasākumus un atvērt
baznīcas durvis mūsu kolēģēm, kaimiņienēm, bērnu klasesbiedru
mammām utt. Nodrošināt vidi, kurā viņas tiek pieņemtas, uzklausītas un var piedzīvot Kristus labo smaržu, jo tieši mēs varam nest
labo smaržu, kurai gribas sekot, kuru gribas meklēt un piedzīvot
vēl un vēl. “Jo mēs esam Kristus saldā smarža Dievam tiem, kas
top izglābti, un tiem, kas pazūd” (2.Korintiešiem 2:15).

Agnese Megne

Vadītāja kopš 2017. gada

Es nespēju iedomāties, kā es tiktu galā ar dzīvi, ja man nebūtu
sarunas ar Dievu. Mums katrai ir savi izaicinājumi, un mana sirds
deg par to, lai pastāstītu sievietēm, ka viņām ir šī brīnišķīgā iespēja – lūgt Dievu par jebko... Zem lūgšanas ir ietverts ļoti daudz, jo
šeit sākas attiecības ar Dievu... un tas ir sākums turpinājumam.

Rasa Cirvele

Domājot par Sieviešu kalpošanas apvienību, vārdi, kas nāk
prātā - sajust un sadzirdēt plašāk. Iepazīt sievietes no dažādām draudzēm, dažādos vecumos un dzīves sezonās. Dzirdēt,
sajust un kalpot viņām. Ar tiem resursiem un dāvanām, un
gudrību, ko Dievs dod tajā brīdī. Redzēt, kā Dievs strādā ne
tikai manā draudzē, bet daudz plašāk. Mācīties vienai no otras
un kļūt bagātākai - jo redzu, ka var citādāk, ka Dievs ir lielāks
par manu redzējumu un saprašanu. Un Viņš strādā tik radoši
un personīgi!

Lāsma Ašme
Padomes locekle

Esmu pateicīga Dievam par iespēju piedalīties ar savu šķietami niecīgo pienesumu Viņa darbā, ko Viņš īsteno, lietojot
SKA. Bieži ir sajūta, ka vajadzētu darīt vēl ko vairāk. Priecājos
redzēt, kā Dievs katru mazumiņu spēj pavairot. Īpaši ikgadējās
konferencēs piedzīvoju Dieva jaudu un priecājos redzēt brīnišķo Dieva darbu sieviešu dzīvē, un to, ka ir tik daudz sieviešu,
kas meklē, atrod un dzīvo ar Jēzu gan savos tumšajos, gan
priecīgajos dzīves brīžos.

Ilze Lasmane
Padomes locekle

Man ir paveicies būt SKA kalpošanas komandā ar brīnišķīgām
sievietēm. Tieši viņas ir visvairāk ietekmējušas un mainījušas manus uzskatus. Esmu kļuvusi atvērtāka, vairāk ļaujos
sarunām ar sievietēm. Esmu ieraudzījusi sieviešu kalpošanu
daudzšķautnaināku un dažādāku, ar lielu ietekmi uz dažādiem
procesiem. Dažreiz man jāpasmaida par to, ka kārtējā nereāla
ideja tiek īstenota, jo blakus ir sievietes, kas nebaiļojas, bet
ļaujas sapņiem. Kalpošana SKA ir iespēja būt tuvāk sievietēm
un smelties iedvesmu, gudrību, spēku. Novēlu, ka mēs vienmēr dāsni dāvātu viena otrai smaidu, labu vārdu un sirsnīgu
draudzību!

Agnese Spura
Padomes locekle

Kalpot SKA komandā nozīmē būt kopā ar fantastiskām sievietēm, kurām deg sirds par sieviešu darbu Latvijas draudzēs. Šis
laiks un pieredze ir mācījusi būt ar atvērtāku sirdi un prātu un
domāt plašāk. Esmu saņēmusi iedrošinājumu un stiprinājumu,
piedzīvojot un redzot, kā Dievs strādā caur mazām idejām un
darbiem. Dievs ir liels un varens DIEVS!

Marta Mežecka
Padomes locekle

Padomes locekle
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Baptistu Vēstnesis – BPI DRAFTS

Autentiska vīrišķība
BPI DRAFTS “VĪRI”
Redzot lielo darbu, kādu BPI DRAFTS nometnēs Dievs veic dalībnieku un vadītāju dzīvēs, vadītāju komanda saprata, ka ir nepieciešams piedāvāt BPI DRAFTS pieredzi saņemt arī vīriem. Tādēļ
šogad pirmo reizi tika organizēta nometne BPI DRAFTS “VĪRI”,
kas no 3. līdz 5. jūlijam notika Užavā, nometņu centrā “Ganības”,
un tajā piedalījās vīri vecumā no 20 līdz 51 gadam – no dažādām
draudzēm, arī bez draudzes piederības, no dažādām vietām un
ar visdažādākām dzīves pieredzēm, bet viņus visus vienoja vēlme
piedzīvot pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē. Vīri bija kopā iedvesmojošā un izaicinājumu pilnā nedēļas nogalē, kas rosināja dzīvot
jēgpilnu dzīvi, viņi pildīja dažādus spēka, izturības un rakstura uzdevumus, kas dzirdēto palīdzēja ne tikai saprast, bet arī izdzīvot.
Jau no pirmās dienas gaisā virmoja brālīga atmosfēra. Apzinoties
savu motivāciju un ļaujoties nometnes procesam, vīri radīja vidi,
kurā bija iespēja būt patiesiem un atklātiem citam pret citu, stiprināja un iedrošināja viens otru, lai ietu līdz galam.
Kas ir DRAFTS? Tā ir vieta, kur pulcējas puiši un vīrieši, kas kaut
ko dzīvē meklē, kādi, kas ir apmaldījušies šajā dzīvē un meklē dzīves mērķi un piepildījuma, veseluma sajūtu. DRAFTS ir kas vairāk
kā nometne puišiem vai vīriem. Tā ir vieta, kur vari atrast pats
sevi, saprast, kas īsti esi un kāds ir tavas dzīves nolūks vai mērķis.
DRAFTĀ tu iepazīsti dažāda vecuma vīriešus, uzzini par viņu
dzīves pieredzi un personīgām cīņām, vari mācīties un iegūt sev
vērtīgas atziņas. Es DRAFTĀ atradu sev otru ģimeni, “brāļus no
citas mātes”, kam visiem viens Mūžīgs Tēvs Debesīs, kas ir Dievs.
Es raudāju, es priecājos, es cīnījos, es izturēju. To visu es darīju
kopā ar saviem brāļiem Kristū. Tādu mīlestību, atbalstu un cieņu
es savā mūžā neesmu jutis ne no viena. Bez brāļiem es DRAFTĀ
neko nebūtu spējis izdarīt. Gints, 35 gadi
BPI DRAFTS “VĪRI” nometni vadīja Kaspars Šterns, Igors Rautmanis, Mārcis Zīverts, Deniss Miglāns, Oskars Špickopfs, Aleksandrs
Kēnigsvalds.

BPI DRAFTS “IESAUKUMS” 2022
Jau 13. gadu tika organizēta nometne BPI DRAFTS “IESAUKUMS”, kurā 14-19 gadu veciem puišiem veselīgā un vīrišķīgā vidē
palīdz izprast dzīves pamatvērtības, pilnveidot raksturu, piedzīvot
un novērtēt komandas darbu, un saprast savu aicinājumu. Šogad
divās nometnēs “IESAUKUMS” kopā piedalījās vairāk kā 80 puišu.
Pirmajā nometnē dalībnieku vidū bija arī puiši no SKII “Naukšēni”, bet otrajā nometnē, kas notika latviešu un krievu valodā,
dalībnieki bija ieradušies arī no Baltkrievijas un Ukrainas. Dalībnieku drosme izpaudās ne tikai stājoties pretī fiziski smagiem
uzdevumiem, bet arī atzīstot savu vājumu, lūdzot pēc palīdzības
un aizlūgšanām. Puiši bija ļoti pateicīgi par iespēju piedalīties
nometnē un redzēt to, kāds ceļš ir ejams, lai ikdienā izdzīvotu
autentisku vīrišķību. Nometnes noslēgumā vairāki dalībnieki pieteicās BPI DRAFTS “DELTA” izaugsmes/mentoringa programmā,
lai turpinātu veidoties par vīriem pēc Dieva nodoma.
Liela pateicība Dievam par ikvienu, kas visdažādākajos veidos
atbalsta BPI DRAFTS kustību, lai caur šo Dieva doto instrumentu varētu kalpot jaunajiem vīriem, kas ir gan mūsu tagadne, gan
nākotne.

Aleksandrs Kēnigsvalds
BPI DRAFTS vadītājs
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Baptistu Vēstnesis – APMĀCĪBAS

Apmācība draudžu un kalpošanas
nozaru vadības komandām
Jēzus pavēle Mateja 28:18-20 nosaka draudzes sūtību jeb misiju pasaulē un iemeslu tās pastāvēšanai. Draudze nav kristiešu
klubiņš, kas ir priecīga savā sadraudzībā, kamēr pasaule iet bojā.
Draudze nav pasaules izklaidētāja, kas mēģina izpatikt katrai neticīga cilvēka iegribai. Draudze arī nav apokaliptiska kopiena, kas
pilnībā nošķiras no laicīgās dzīves un tikai gaida uz sava Kunga
drīzu atnākšanu. Draudze ir Kristus Miesa, kas dara sava Kunga
gribu. Un Viņa griba ir, lai mēs veidojam Kristus mācekļus tā, kā
to darīja Viņš. Māceklība ir process, kura laikā pie Kristus nākušais grēcinieks tiek pārveidots līdzīgāks Kristum savā raksturā un
spējās, līdz viņš pats ir gatavs palīdzēt citiem māceklības procesā.
Turpinot apmācību par māceklības vides veidošanu vietējā
draudzē, BPI Kalpošanas stratēģiskās attīstības centrs SĀC aicina
draudžu un kalpošanas nozaru vadības komandas uz apmācību
“Māceklības kods”. Mēs vēlamies palīdzēt draudzēs attīstīt praktisku māceklību un veidot vidi, kurā draudzes locekļi kalpo cits
citam ar Dieva dotajām dāvanām un veido citus par mācekļiem.
Mēs uzskatām, ka māceklības kultūras veidošana ir ilgtermiņa
process, kuru nevar apgūt vienā lekcijā, seminārā vai apmācībā.
Tāpēc mēs esam iecerējuši apmācību ciklu gada garumā. Mēs
esam izvēlējušies mācīšanās kopienas formātu, kurā varam kopīgi
mācīties, praktizēties, izvērtēt savu un citu pieredzi, kā arī saņemt
padomu un atbalstu.
Tikšanās klātienē notiks:
2022. gada 15. oktobrī, plkst. 10:00-16:00
Kā Jēzus veido manu dzīvi?
2023. gada 21. janvārī, plkst. 10:00-16:00
Kā līdzsvarot “būt” un “darīt” savā un draudzes dzīvē?
2023. gada 11. martā, plkst. 10:00-16:00
Kā veidot nozīmīgākas attiecības ar Dievu un cilvēkiem?
2023. gada 27. maijā, plkst. 10:00-16:00
Kā es un mēs varam vislabāk kalpot savā draudzē?
Dalības maksa: EUR 15 dalībniekam par katru tikšanās reizi
Pieteikt komandu vismaz 2 cilvēku sastāvā līdz 24. septembrim
var šeit: https://ej.uz/māceklībaskods2022
Vairāk informācijas:
Dainis Pandars dainis@sacentrs.lv
Igors Rautmanis igors@sacentrs.lv
Apmācību rīko BPI Kalpošanas stratēģiskās attīstības centrs SĀC:
https://ej.uz/bpisac

Apmācība jauniešiem
Jauniešu apvienības organizētais 9 mēnešu tiešsaistes apmācību
kurss jaunajiem vadītājiem “M4 Ready” 27. maijā piedzīvoja savu
pirmo izlaidumu. Svinības tika rīkotas skaistajā “Branku Brančotavā”, kur jaunieši svinīgi varēja pielikt punktu izaicinājumiem
bagātajam mācību gadam, slavēt Dievu Miķeļa Maža un Anetes
Mažes pavadībā, kā arī saņemt iedrošinājumu, klausoties sludinātāja un draudžu dibinātāja Toma Bermaka uzrunu.
Kā minēja paši jaunieši, grūtākais bija pašdisciplīna, bet, regulāri
atrodot laiku tiešsaistes apmācībām un pildot uzdotos uzdevumus, esot godīgiem un pašiem uzņemoties atbildību, tika rūdīts
raksturs. Tas ir izaicinājums pat pieaugušajiem. Tādēļ liela loma
bija mentoriem, kuru pavadībā jaunieši gāja cauri mācību procesam.
Kā vērtīgāko absolventi minēja dažādas lietas – kādam tā bija
iziešana no savas komforta zonas, pildot apmācību programmas
praktiskos uzdevumus, citiem tās bija jaunas zināšanas par publiskās uzrunas vai arī komandas veidošanu, vēl citiem šīs apmācības
ļāva vairāk iepazīt sevi un domāt par savu vietu komandā.
Matīss: “Viens no lielākajiem ieguvumiem man bija uzdrīkstēšanās teikt svētrunu draudzes priekšā. Es sapratu, ka tas ir tas, ko es
varu darīt un ko es arī turpināšu darīt.”
Annija: “Šis kurss sniedza atbildes uz vairākiem maniem jautājumiem. Pirmkārt, man ilgi šķita, ka man pašai nav sava stāsta, jo
es uzaugu kristīgā ģimenē. Taču, pateicoties daudzajām video
uzrunām un intervijām, es sapratu, ka jebkurš stāsts ir stāsts. Man
nav jābūt sēdējušai cietumā. Dieva žēlastība katram ir vienādi
liela. Otrkārt, šis kurss bija ļoti labs veids, kā izkāpt no savas komforta zonas. Tagad es saprotu, ka es ļoti ilgu laiku esmu dzīvojusi
savā burbulī ar uzskatu “man viss ir labi, un lieciet mani mierā”.
Praktiskie uzdevumi ļāva man ieraudzīt, ka es varu vairāk, kā pati
biju domājusi.”
Septembra sākumā tiks uzsākts jauns mācību gads. Mēs aicinām ikvienu jaunieti ar vadītāja potenciālu, vecumā no 16-30
gadiem, pieteikties un uzsākt šo 9 mēnešu tiešsaistes apmācību kursu. Un ne tikai uzsākt, bet arī pabeigt, pierādot sev un
citiem, ka tu vari; iegūstot jaunas zināšanas un rūdot raksturu,
trenējot pašdisciplīnu un slīpējot sevi kā vadītāju, atklājot un
iepazīstot sevi vairāk. Aicinām pievienoties ikvienas kristīgās
konfesijas pārstāvjus.

Andrejs Goloborodko

LBDS Jauniešu apvienības un M4 Ready vadītājs
andrejs.goloborodko@gmail.com, 26389619
www.m4ready.com/latvia
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Izmantot iespējas
Saruna ar BPI 2. kursa studentu Viesturu Kaugeru

Viesturs Kaugers, BPI 2. kursa students
Vecums: 37
Draudze: Rīgas baptistu draudze “Mājvieta”
Nodarbošanās: IT projekti
Kalpošana draudzē: tehniskā
Svēto Rakstu vieta, kas īpaši uzrunā: “Un jūs atzīsiet patiesību, un patiesība darīs jūs brīvus.” (Jāņa evaņģēlijs 8:32)

Bībeles personība, kas iedvesmo: apustulis Jānis, jo viņa evaņģēlijs mani vienmēr īpaši uzrunā un viņš bija Jēzus mīļais māceklis.
Kāds ir bijis tavs ceļš pie Dieva? Kas tajā bijušas nozīmīgākās
norādes, pagrieziena punkti?
Ticīgs kļuvu vidusskolas pēdējā klasē. Tajā laikā daudz lasīju
grāmatas, domāju, meklēju jaunu virzienu dzīvei. Ceļš pie Dieva
sākās līdz ar iestāšanos augstskolā. Neilgi pirms tam sāku arī
iet uz Mateja draudzi, vēlāk pārgāju uz Torņkalna evaņģēliski
luterisko draudzi. Protams, kā jau visi jaunieši, piedalījos dažādos baznīcas pasākumos, centos atrast savu kristīgo identitāti.
Lielāks pagrieziena punkts bija došanās Erasmus studiju apmaiņas
programmā – jauni draugi un daudz ceļojumu pa Eiropu. Tas bija
skaists laiks ar vērtīgu dzīves pieredzi. Man ļoti paveicās satikt
jaukus un inteliģentus cilvēkus, no kuriem bija iespēja mācīties.
Tā nu sanāca, ka tikai pēc apmēram septiņiem gadiem atgriezos
Latvijā un sāku atkal aktīvāk iesaistīties baznīcas aktivitātēs. Arī
šeit mans garīgais ceļš ir bijis daudzveidīgs, ar kāpumiem un kritumiem, tomēr beigās nonācu draudzē “Mājvieta”.
Kā tieši šī draudze kļuva par tavu garīgo ģimeni un mājām?
Bija nepieciešams atrast telpas darbam un zināju, ka LBDS ēkā
tādas tiek izīrētas. Tur satiku Tomasu Šulcu, kurš jau no paša sākuma bija ļoti draudzīgs un atvērts, kas mani patīkami pārsteidza.
Protams, sarunas bija ne tikai par telpu īri, bet nedaudz parunājām par ticību, par “Mājvietu”. Tā sāku iet tur uz dievkalpojumiem.
Mani īpaši toreiz piesaistīja nepiespiestā, brīvā un draudzīgā
atmosfēra.
Pirms gada izvēlējies uzsākt mācības BPI. Kas uz to tevi pamudināja?
Jau ilgāku laiku jutu aicinājumu padziļināti apgūt teoloģiju, iesaistīties draudzes darbā. Esmu diezgan daudz lasījis teoloģiskus
darbus, pētījis dažādas tēmas, un tas vienmēr ir licies interesanti.
Bet stāsts par BPI sākās brīdī, kad Tomass laipni mani piedāvāja
aizvest uz lidostu, jo biju ieplānojis vienu ceļojumu. Pa ceļam
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uz lidostu viņš sāka stāstīt par BPI. Pēc tam, aizbraucot uz savu
galamērķi, rūpīgi vēl pārdomāju nupat uzzinātās lietas par BPI,
bet jau zināju, ka teikšu JĀ. Neilgā laikā sagatavoju nepieciešamos
dokumentus, tos iesniedzu, un nu jau esmu BPI pabeidzis pirmo
kursu. Jau agrāk biju dzirdējis par BPI, bet īstais brīdis pienāca
negaidīti, pēkšņi, un es izmantoju šo iespēju.
Pirmais mācību gads beidzies. Kā vērtē šo gadu? Kas ir bijis tavs
lielākais izaicinājums, ieguvums un pārsteigums?
Pirmais mācību gads bija notikumiem bagāts un ārkārtīgi vērtīgs
gan personiskajā, gan garīgajā izaugsmē. Ja pirms tam domāju,
ka diezgan labi pārzinu teoloģiskus jautājumus un esmu lasījis
grāmatas, pašizglītojies, tad tagad varu teikt – esmu tikai pašā
ceļa sākumā. Informācijas apjoms un dziļums lika man saprast, ka
garlaicīgi nebūs visu atlikušo mūžu. Ja ir interese un vēlme mācīties, tu atklāj jaunu garīgo dimensiju. Katrs no BPI pasniedzējiem
ir profesionālis, arī visai atšķirīgs gan pēc pieredzes, gan domāšanas veida. Un tieši šī daudzveidība man šķita tik aizraujoša. Vēl
jo vairāk, mājasdarbi bija kā bonuss. Esmu mācījies universitātē,
un man ir maģistra diploms, bet varu apgalvot, ka BPI mācību
kvalitāte ne ar ko neatpaliek no universitātes. Protams, atšķiras
mācību process un citas detaļas, jo studentu skaits ir neliels - šeit
ir iespēja kopā iedzert kafiju ar pasniedzēju un padiskutēt par
dažādiem jautājumiem. Vēl man pašam bija interesanti apzināties,

ka mājasdarbu veikšana sagādā prieku. Šeit gan uzreiz vēlos minēt, ka ne visi BPI studenti būs vienās domās ar mani attiecībā uz
mājasdarbiem. Studenti un pasniedzēji ir ļoti dažādas personības,
arī manā kursā mēs katrs esam visai atšķirīgi pēc vecuma, dzīves
pieredzes, iepriekšējās izglītības un interesēm. Tomēr, neskatoties
uz visu to, te valda brālīgas, draudzīgas attiecības.
Kā mācības BPI ietekmē tavu personīgo dzīvi, kalpošanu?
Mācības BPI uzliek lielāku atbildību visās jomās. Jau pašā mācību
sākumā mums pasniedzēji teica, ka ceļš sākas ar savu izaugsmi, lai
pēc tam vari dot tālāk. Jāsaka, ka īstai kalpošanai vēl tikai gatavojos. “Mājvietā” joprojām ik pa laikam palīdzu ar tehnisko kalpošanu. Ļoti iespējams, lielākās pārmaiņas vēl ir tikai priekšā.
BPI moto ir “svētīts, lai svētītu”. Vai esi jau saņēmis no Dieva,
kur un kā tu vari būt par svētību?
Pilnīgi noteikti esmu piedzīvojis Dieva svētības šajā laikā, dzīve
ir iegājusi jaunā dimensijā. Jau pašlaik cenšos atbalstīt cilvēkus,
kuriem dzīves apstākļi ir izaicinošāki. Tā kā esmu pabeidzis tikai
pirmo kursu, es vēl precīzi nezinu savu turpmāko darbības virzienu kalpošanā. Esmu pārliecināts, ka Dievs vadīs pareizajā virzienā.
Pašlaik notiek jauno studentu uzņemšana, kas mācības uzsāks
septembrī. Kāds būtu tavs vēlējums viņiem?
Lūdz, domā un runā ar šajā jomā pieredzējušiem cilvēkiem,
piemēram, savu mācītāju, kādu no kopienas, esošo vai bijušo BPI
studentu. Kā jau minēju, man šajā ziņā ļoti ir palīdzējis Tomass,
kurš pats ir BPI absolvents un pašlaik veiksmīgi vada tā mācību
procesu. Jautā, diskutē un tu nonāksi pie atbildes. Svarīgi arī minēt, ka mācības BPI nav kaut kādi kursi, kuriem var izskriet cauri
un pēc tam ar to lepoties citu priekšā. Mācības notiek trīs gadus,
un tas ir diezgan ilgs laiks. Mēs nevaram zināt, kā attīstīsies mūsu
dzīves, tādēļ lēmumam pabeigt iesākto ir jābūt spēcīgam. Pats
svarīgākais – lūdz Dievu par savu aicinājumu mācīties.

VISLIELĀKAIS PRIEKS
Priecīgi notikumi, priecīgas satikšanās, priecīgi svētki. Dzīvotprieks, lasītprieks, dziedātprieks. Prieks par uzvarām, prieks
par sasniegto, prieks par ikdienišķo. Kas ir mans vislielākais
prieks? Apustulis Jānis, rakstot vēstuli Gajam, atzīst, ka “viņam
nav lielāka prieka kā dzirdēt, ka viņa bērni dzīvo patiesībā”
(3. Jāņa 4). Dzīvot patiesībā – tas nozīmē ne vien patiesību
zināt, bet izdzīvot. Bērniem, garīgiem vai miesīgiem, kas dzīvo
patiesībā, ir prieks savu cerību likt uz Dievu to Kungu, lai
paustu visus Viņa darbus (Psalmi 73:28), viņiem ir prieks dzīvot
pēc Dieva prāta un Viņa likumi ir ierakstīti dziļi viņu sirdīs
(Psalmi 40:9), viņi priecājas par Dieva liecībām un tur iegūtajiem padomiem (Psalmi 119:24). Dievs dara viņiem zināmu
dzīvības, patiesības ceļu, un piepilda viņus ar prieku, sniedzot
jaukas un svētību pilnas dāvanas (Psalmi 16:11). Dzīvot patiesībā nozīmē arī atzīt, ka esi kļūdījies, lūgt piedošanu un saņemt
to, atzīt savu nespēku un Dieva spēku, būt kopā ar tiem, kas
grūtībās un sāpēs, nenoliegt tās, kad tās tiek piedzīvotas savā
dzīvē.
Lielākais prieks ir, ja “dzīvot patiesībā” bijis mūsu lūgšanu
sarakstā un redzam, ka tas tā patiešām notiek. Vecāki par
savām meitām un dēliem, svētdienskolotāji par savas grupas
bērniem, draudzes kalpošanas nozaru vadītāji par kalpotājiem,
mazo grupu vadītāji par grupas dalībniekiem, mācītāji par
draudzi. Ir prieks to redzēt, bet vēl liekāks prieks – dzirdēt, jo
tas nozīmē, ka to saskatījis vēl kāds, ka viņu dzīvē patiesība
nav apslēpta, bet darbojas. Lai mana lūgšana ir par lielāko
prieku un mana dzīve ir kā atbilde kāda cita lūgšanai, lai es
staigātu patiesībā!

Estere Roze

LBDS Svētdienskolu apvienības vadītāja

Un ko tu teiktu tiem, kas vēl pašlaik nav izlēmuši, kas šaubās?
Ja tev ir aicinājums, nešaubies un rīkojies! Laiks ir tagad, nevis
kaut kad nākotnē. Ja tu neizmanto to iespēju, ko tev tagad Dievs
ir devis, otra tāda vairs var nerasties. To es pats esmu piedzīvojis
un esmu ļoti pateicīgs, ka izvēlējos šo ceļu brīdī, kad šī iespēja tika
piedāvāta. Protams, vienmēr ir kādi apstākļi, kas liek būt uzmanīgam, piesardzīgam ar šādu lēmumu pieņemšanu. Bieži vien tie ir
finansiālie apsvērumi vai laika trūkums darba, ģimenes pienākumu dēļ. Tiem, kuri šaubās par finansiālo aspektu, aicinu vērsties
privāti pie BPI vadības un šo jautājumu izrunāt, viņi noteikti
palīdzēs atrast praktisku risinājumu pēc savām un BPI iespējām.
Atceries, ka BPI nepieciešamības gadījumā var palīdzēt ar dzīves
vietu un arī finansiāli atbalstīt.
Ja tev būs aicinājums, laika trūkums nebūs šķērslis. Tam, kas tev
patiesi patīk un uzrunā, tu laiku atradīsi. Vēlos minēt vēl vienu
svarīgu aspektu – drosmi. Ja vēlies dzīvē sasniegt patiešām ko
vērtīgu un lielu, bez drosmes un riska uzņemšanās neiztikt. Jā, ir
pilnīgi skaidrs, ka būs grūti brīži, varētu būt jāpieņem kādi sarežģīti personiski lēmumi, bet tas ir šaurā ceļa vērts.
Kā lasītāji var aizlūgt par tevi?
Par mācību veiksmīgu pabeigšanu, pastāvēšanu pārbaudījumos
un par to, lai es savā kalpošanā būtu par svētību citiem. Ticības
un kalpošanas ceļš neizbēgami ir un būs ar pārbaudījumiem, grūtībām. Būtiskākais ir to turpināt un nekad neapstāties.
Sagatavoja

Baltijas Pastorālais institūts
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Vasaras
raibumi
Vasarā kalendārs kļūst raibāks. Tajā nometnes, ekskursijas, koncerti, svinības.
Ne vien personīgajos kalendāros, bet arī
draudžu kalendāros. Paldies draudzēm, kas
pastāstīja par saviem īpašajiem notikumiem vasarā. Vēl ir iespēja iekrāsot vasaru
ar tikai tai pieejamajām krāsām. Lai tas
notiek – Dievam par godu!

Mežgalciema draudze ir to draudžu vidū, kas šogad rīkojušas Draudzes dienu. “Atrodamies netālu no Nīcas, Otaņķu
pagastā. Arī mūsu draudzes kopības garu papluinīja pandēmija,
tāpēc šogad lēmām organizēt draudzes “Kopības dienu”, lai
stiprinātu piederību gan vietējai draudzes kopienai, gan Kristus
baznīcai lielākā mērogā,” stāsta Sandra Vadone. “Draudzes dienu rīkojām netālu no mūsu dievnama, kristīgajā atpūtas centrā
“The Cave”. Šeit ir iespēja brīvdabā rīkot lielākus pasākumus,
pagatavot ēdienu, mežā ir izveidota šķēršļu taka bērniem un
pastaigu taka lūgšanām.” Justs saka, ka paticis, ka daudz dziedātas slavas dziesmas un sprediķī visi varējuši iesaistīties. Dina
atzīst, ka diena bija vienkārša un sirsnīga: “Bija laiks bagātīgai
slavēšanai un sarunām bez ikdienas steigas. Katrs cilvēks šajā
dienā bija kā Dieva dāvana. Jēzus izlej bagātību pār saviem
bērniem!” Monta ir pateicīga par dienu, kurā varēts būt kopā,
tuvāk viens otram un caur slavēšanu tuvāk Kristum. Mācītājs
Aivars Vadonis, atskatoties uz “Kopības dienu”, saka, ka “īpašs
prieks bija redzēt, kā darbojas Dieva dāvanas draudzē, kā veidojas sarunas un attiecības.” Dagnija Draudzes dienu salīdzina
ar lielas ģimenes lielām pusdienām, jo Kristū visi esam savējie.”
Draudzes dienas notikušas arī Rīgas Āgenskalna un Mateja
draudzēs, kā arī vairākas draudzes organizējušas draudzes
nometnes, piemēram, Liepājas Pāvila draudze, Priekules
draudze un citas.
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Šovasar apmēram reizi mēnesī Valmieras draudze rīko sadraudzības pārgājienus lieliem un maziem. Pārgājienu maršruti
pagaidām tiek piemeklēti Valmieras tuvumā. “Par iesākumu šai
idejai pirmkārt jāpasakās Dievam, kurš šo kalpošanas ideju bija
ielicis kāda mūsu draudzes locekļa sirdī, kas bija uzkrājis pieredzi,
pats dodoties pārgājienos. Mūsu draudzes pirmais pārgājiens bija
apkārt Vaidavas ezeram, kas bija ne tikai fizisks izaicinājums, bet
deva arī sava veida atmodu attiecībās draudzes locekļu vidū. Pa
ceļam varējām vairāk iepazīt viens otru, runāt par Dievu un par
dzīvi. Finišā bijām kopā sadraudzības piknikā. 2. jūlijā norisinājās
draudzes trešais pārgājiens, un 13. augustā dosimies pārgājienā
jau ceturto reizi. Mūsu draudzes pārgājieni ir atvērti ikvienam
interesentam, līdz ar to būsiet mīļi gaidīti pievienoties mums,”
stāsta Valmieras draudzes pārgājienu vadītājs Tomass Zīverts.
Pārgājienā šovasar devušies arī Liepājas Pāvila draudzes vīri, 10.11. jūlijā veicot 46 kilometru garo ceļu no Paplakas līdz Liepājai.

Pēc varāku gadu pātraukuma šogad atkal bez jebkādiem ierobežojumiem drīkst rīkot diennakts nometnes. Šo iespēju jau izmantojusi Rīgas Āgenskalna un Rīgas Vīlandes draudze, kā arī Siguldas
draudze “Gaisma”.
Rīgas Āgenskalna draudzes svētdienskolas nometne “Lielo piedzīvojumu laiks” šogad notika Mērsraga baznīcas teritorijā. Piecas dienas
mācoties no Bībeles, atpūšoties šūpuļtīklos un pie jūras, dziedot, veidojot, apgleznojot, risinot dažādus uzdevumus, piedaloties talantu
šovā un nakts pārgājienā, draudzējoties un visam tam pa vidu – četras naktis teltīs, kuras sarupēt palīdzēja “Nometne uz riteņiem”.
Es esmu īpaši radīts, man dots tik daudz, esmu mīlēts, Dieva aicināts,
manī Viņa spēks – nostiprināt šīs patiesības bērnu sirdīs bija šīs
nometnes uzdevums. Pēc nometnes noslēguma, kurā Mērsraga baznīcā satikās arī vecāki un vecvecāki, bērni devās mājup, un mašīnās
vēl ilgi esot skanējušas nometnes dziesmas – “lai ko darītu, kāds gan
nebūtu, mani influencē Tu, pat ja nejūtu”; “skatos uz Gaismu, kļūstu
par Gaismu, nesu tālāk Gaismu, jo es radīts šim laikam”; “Dievs, Tu
esi labs, svētīgs, kas pie Tevis tveras, bauda un redz – Tu esi labs!”. Kā
pēc kādām vakariņām noteica viens no dalībniekiem – nometne, tas
ir vēl labāk kā dzimšanas diena!

Baptistu Vēstnesis – DRAUDZĒS

Užavas draudze jau vairākus gadus organizē vienas dienas ceļojumu ar mērķi apmeklēt kādu skaistu vietu Latvijā, apvienojot
to ar piedalīšanos kādas citas draudzes dievkalpojumā. Par
šī gada ekskursiju stāsta Marta Ozoliņa: “Šoreiz izvēle krita uz
Rundāles pils rozēm. Tikai 12 kilometru attālumā atrodas Bauskas
draudze. Nolēmām doties uz turieni. Mācītājs Raimonds Locs
10. jūlijā kalpošanu bija uzticējis draudzes priekšniekam, sludinātājam Jānim Čakšam, kura ģimene visi sirsnīgi iesaistījušies
kalpošanā. Draudze pulcējas Vasarsvētku draudzes telpās, jo pašu
dievnams atrodas remontā. Mēs bijām 13 ceļotāji, apmēram tikpat
baušķenieki. Bija jauki būt kopā! Apskatījām arī topošo dievnamu.
Cik daudz līdzekļu un darba jāiegulda, lai šī ēka kļūtu skaista un
lietojama! Cilvēcīgi skatoties, mums šķiet, ka tas nav iespējams,
bet mūs pārsteidza un iepriecināja draudzes ticība, ka viņiem
izdosies! Pusdienojām kafejnīcā “Tornis”, uzkāpām atjaunotajā
Bauskas pils tornī, izstaigājām Rundāles pili zinoša gida vadībā un
ar vagoniņu izbraucām pils rožu dārzu. Skaisti! Šādi pasākumi vieno un stiprina draudzi, īpaši pēc pandēmijas, jo visa gada gājuma
cilvēki ir aicināti. Paldies Dievam par brīnišķīgo iespēju!”(foto –
daļa no dalībniekiem pie Bauskas luterāņu baznīcas)

Vasara – svētku laiks. Arī Kuldīgas draudzes korim, kas 19.
jūnijā svinēja 150. gadasvētkus. “Svētku korī apvienojāmies
dziedātāji no Kuldīgas un Aizputes draudzēm. Kopā izveidojot patiešām skanīgu un priecīgu svētku kori, dziedājām Dievam slavu,
pienesām savu lūgšanu Kungam un dziesmās, liecībās apliecinājām Dieva brīnišķīgos darbus. Muzicēja arī mūsu draudzes bērni,
kas mācās mūzikas skolā, bet jau tagad ar mirdzošām acīm ņem
savus instrumentus un pievienojas Dieva godināšanai un apliecināšanai draudzē. Vārdu sludināja sludinātājs Markus Rožkalns
no Rīgas Vīlandes draudzes. Esam pārpildīti ar pateicību Dievam,
ka mūsu draudzē 150 gadus un joprojām ir tik skaista iespēja ik
svētdienu apvienoties korī. Saņemam to kā Dieva dāvinātu un
iedrošinātu privilēģiju – skaistu kalpošanu,” tā par kalpošanu korī
saka diriģente Inta Jūrmale-Šķubure.
Kuldīdznieki priecājas par katru, kas, apceļojot Latviju, apvieno
to arī ar viesošanos Kuldīgas draudzē, kā arī par tiem, kas īpaši
aicināti – mūziķi, sludinātāji un mācītāji, kas Dieva lietoti, lai caur
Viņa Garu uzrunātu sirdis.

Liepājas Ciānas draudzē 12.-15. jūlijā norisinājās Vasaras Bībeles
skola ar vietējo un ukraiņu bērnu piedalīšanos. Dienas nometni bija sagatavojuši un vadīja draudzes pusaudži, kas bija tam
gatavojušies kopš šī gada sākuma. Četrās dienās bērni mācījās par
radīšanu, darināja rokdarbus, kā arī sacerēja četrus īsus “mūziklus”.
Protams, neiztika bez jautrības un fiziskām aktivitātēm; vislielākā
piekrišana bija dvieļbolam un dažādām veiklības spēlēm. Mācītājs
Andris Bite atzīst, ka Bībeles skolas norise bija Dieva svētīta – gan
ar piemērotiem laikapstākļiem, gan finansējumu, komandu, ukraiņu
bērniem, kas pieteicās īsi pirms nometnes, un pat vienu vadītāju
no Ukrainas. Ar bērniem draudze tikās arī pēc VBS dievkalpojumā,
kurā bērni dziedāja un draudze aizlūdza par viņiem. Liepājas Ciānas
draudze vēlas turpināt draudzību ar ukraiņu bērniem un jau tagad
tiek plānotas divas ekskursijas, kurās kopā doties.
Vasaras dienas nometnes notikušas arī Misijas draudzē Ādažos,
Krāslavas draudzē, Jelgavas krievu draudzē, Rīgas Mateja draudzē, kur bērni bija aicināti uz “Brīnumu festivālu”, ValdemārpilsĀrlavas draudze vairākkārt organizējusi Aktīvās atpūtas dienas,
bet Ogres Trīsvienības draudzē notikusi starpkonfesionālā
Vasaras Bībeles skola.

Jūnijā norisinājās ikgadējais Ventspils draudzes svētdienskolas velobrauciens (foto – dalībnieki baznīcas pagalmā), kas ir
arī svētdienskolas sezonas noslēgums, uz kuru tiek aicināti gan
svētdienkolas bērni un viņu vecāki, gan viņu draugi. Stāsta svētdienskolas vadītāja Kristīne Macate: “Šogad velobrauciena tēma
bija «Evaņģēlija stāsts krāsās» un brauciena katrs kontrolpunkts
bija veltīts kādai krāsai, kas kopā ar Bībeles pantu un uzdevumu
kopā veidoja evaņģēlija stāstu. Nonākot finišā, komandas saņēma
pērlītes, no kurām veidoja evaņģēlija rokassprāzi sev un savam
īpašajam draugam. Noslēgumā bija arī pikniks, slavēšana un
dažādas aktivitātes. Velobrauciena dalībnieki gatavoja arī dāvanu
kastes bērniem ar īpašām vajadzībām, kas piedalīsies nometnē
Pelčos, tādējādi izrādot rūpes un mācoties dalīšanās prieku.”
Jelgavas krievu draudzes jauniešus velobrauciens šogad aizveda līdz
pat Ventspilij. Savukārt Rīgas Mateja draudzē par tradīciju kļuvuši
ikgadējie laivu braucieni, kas šogad notika jau trešo reizi, aicinot
bērnus un vecākus doties aizraujošā braucienā pa Salacas upi.
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Latviešu ceļš uz
Brazīliju
Šogad aprit 100 gadu kopš lielākās latviešu baptistu emigrācijas
uz Brazīliju 1922. un 1923. gadā. Pēdējā laikā pievērsta pastiprināta uzmanība Brazīlijas latviešiem, pētot latviešu izceļošanu,
dzīvi un iespaidu uz vietējo sabiedrību. Lielu un atzinīgu darbu ir
veikusi Brazīlijas latviešu draugu biedrība, organizējot ekspedīcijas uz Brazīliju, vācot vēstures liecības par Brazīlijas latviešiem;
publicēti vairāki raksti gan Latvijas, gan ārzemēs izdotajos
rakstu krājumos. Nozīmīgs ir Brazīlijas latviešu baptistu un viņu
ģimenes locekļu devums saiknes uzturēšanā ar Latviju, ļaujot
iepazīt latviešu baptistu devumu misijas laukā un Brazīlijas
sabiedrībā kopumā.
Latvieši Brazīliju kā savu dzīvesvietu sāka izvēlēties jau kopš
19. gadsimta beigām un kopš tā laika tiek runāts par trim līdz
četriem emigrācijas posmiem. Pirmais posms notika 1890. gados,
kad 600-800 latviešu ieradās uz dzīvi Brazīlijā. Otrais posms
notika ap 1906. gadu, kad 400-600 latviešu emigrēja uz Brazīliju.
Daudzi no pirmajā un otrajā izceļošanas posmā ieceļojušajiem
izceļoja no latviešu kolonijām Krievijas impērijā. Trešais posms
notika 1922. un 1923. gadā, kad pēc dažādiem aprēķiniem vairāk
par 2000 latviešu emigrēja uz Brazīliju. Pēdējais, ceturtais posms
notika pēc Otrā pasaules kara, kad apmēram 1000 latviešu bēgļu
Brazīlijā ieradās ar Starptautisko Bēgļu organizācijas atbalstu.
Pirmajos trijos emigrācijas posmos lielāko daļu izceļojušo
veidoja baptistu draudžu locekļi. Lielāko sabiedrības uzmanību ir ieguvusi tieši izceļošana 1922. un 1923. gadā. Šī Brazīlijas
emigrācija ir latviešu reliģiskās dzīves fenomens, kura aizsākumi
ir rodami atmodas kustības notikumos Latvijas teritorijā. Pēc
pirmā pasaules kara un Neatkarības kara laikā latviešu baptistu
draudzēs aizsākās garīgās atmodas kustība.

Pēc Ceruka domām sākt dzīvi mūža mežā - “pateikt viegli, izdarīt grūti. Jau nocirst un kaut cik notīrīt nelielu laukumiņu nav
vienkārša lieta. Tas bija steigšus jāizdara, lai varētu uzcelt kādas
audekla teltis. Jāiekārto pajumte priekš virtuves un produktu
glabāšanas. Tagad jābrīnās, cik īsā laikā to varēja paveikt. Visi
nebija jauni un spēcīgi. Bija arī bērni. Gribot, negribot, jāatzīst,
ka šis sākums vien jau bija Dieva brīnums.”

Nozīmīgu ieskatu atmodas kustības raksturojumā un tās saiknē
ar izceļošanu var lasīt mācītāja Andreja Ceruka darbā par latviešu baptistu izceļošanu uz Brazīliju. Mācītājs Andrejs Ceruks
bērnībā ir bijis aculiecinieks daudzu izceļošanai uz Brazīliju un
vēlāk, pēc Otrā Pasaules kara, pats ieceļojis Brazīlijā, kur viņam
bija izdevība sastapties ar 1922./23. gada izceļotājiem. Mācītāja A. Ceruka vērtējumā nav viegli rakstīt par šo jautājumu, jo
pastāv viedokļu atšķirības pat pašu izceļotāju vidū, notikuma
dalībniekiem atšķirīgi vērtējot izceļošanas apstākļus. Caur
izceļošanu atmodas kustība un garīgais darbs Latvijā piedzīvoja
nopietnus iekšējus un ārējus izaicinājumus.

Nonākuši galā un nodibinot Vārpas koloniju, atbraukušie latviešu baptisti nevadīja laiku tikai eshatoloģiskās gaidās, bet sāka
čakli saimniekot un iedzīvoties vietējos apstākļos, kā arī aktīvi
darboties misijas laukā. Izceļojušie latvieši saglabāja savu reliģisko pārliecību, ātri centās iedzīvoties un dzīvot dzīvi, kādu bija
pazinuši Latvijā. Ja Latvijā eshatoloģiskās gaidas bija izprastas
kā tūlītējas, tad, nonākot Brazīlijā, šīs gaidas tika apvienotas
ar pārdomātu saimniekošanu un iesakņošanos esošajā vidē. Ar
laiku uzkrātais materiālais stāvoklis deva ieguldījumu latviešu
baptistu misiones centienos Brazīlijā un Bolīvijā. Ar šo latviešu
baptistu izceļotāji, apvienojot dedzīgu reliģisko ticību un pragmatisku dzīves uztveri, atšķiras no citiem vēsturei zināmiem
gadījumiem.

Latviešu baptistu izceļošana ir cieši saistīta ar mācītāja Jāņa Iņķa
vārdu, kurš bija idejiskais un reliģiskais vadītājs šai izceļošanas
kustībai, kura latviešu baptistu draudžu dzīvē ienāca strauji, līdzi
nesot ar to saistīto saviļņošanos un nepietiekamo sagatavošanās laiku izceļošanai. Izceļošanai pastiprinātu uzmanību pievērsa
Latvijas valdība un sabiedrība kopumā.

Lai arī starp Latviju un Vārpu ir vairāk kā 11 000 km liels attālums, mēs paliekam vienoti Kristus Lielajā sūtībā un brāļu, māsu
mīlestībā! Lai Dieva svētība un vadība latviešu baptistu tālākam
misijas darbam Latīņamerikas zemēs.

Iespējami nozīmīgs jautājums ir, kāpēc latviešu izvēle krita uz
mūža mežiem. No Andreja Ceruka rakstītā ir redzams, ka izvēle
apmesties mūža mežos bija pragmatiskas izvēles vadīta; laika
faktors un vēlēšanās palikt kopā. Grūtības zemes iepirkšanā radīja arī apstāklis, ka nebija zināms, cik tieši iebraucēju ieradīsies.
Domas dalījās, lūdza Dievu un nolēma iepirkt apskatīto meža
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zemi, jo tā bija vislētākā un uz vairāku gadu nomaksu. Iepirktā
zeme ieguva apzīmējumu “Vārpa”. Pirmo latviešu kolonistu svarīgākais uzdevums jaunajā apmetnes vietā bija radīt dzīvošanai
piemērotu vidi. Viņi izcirta mežu, cēla dzīvojamās un saimniecības ēkas, ierīkoja tīrumus un radīja infrastruktūru, būvējot ceļus
un tiltus, ceļot pirmās kopīgās ēkas. Ar saliktiem līdzekļiem
nopirka tvaika katlu, ierīkoja zāģētavu un dzirnavas. Ja vēlāk
vārpieši lepojās ar mūža mežā paveikto, tad mācītāja Ceruka
vērtējumā, viņiem uz to ir pilnas tiesības.

Oļegs Jermolājevs
LBDS mācītājs

100 svētību gadi...
un darbs turpinās
No 15. līdz 17. jūlijam Vārpā, Brazīlijā notika 71. Brazīlijas
Latviešu baptistu apvienības Kongress, kura laikā tika atzīmēta simtgade kopš baptistu ieceļošanas Brazīlijā, atskatoties uz 100 svētību gadiem un domājot par turpmāko darbu.
Kongresā kā viesi no Latvijas bija uzaicināti Kristīne un Edgars
Maži. Aicinām iepazīties ar mācītāja Edgara Maža iespaidiem,
viesojoties Brazīlijā.
Kongresa formāts bija atšķirīgs no Latvijas baptistu Kongresiem. Patiesībā, tās bija trīs dienas, kurās bija 4 dievkalpojumi,
atsevišķa tikšanās māsām un arī tikšanās, kurā tika spriests par
nākamā gada budžetu un tālāku apvienības attīstību. Pēdējā
gan netikām aicināti piedalīties, bet visos dievkalpojumos man
vajadzēja sacīt svētrunu, bet Kristīne uzrunāja māsas. Kongresā piedalījās ieceļotāju bērni, mazbērni, mazmazbērni un arī
viņu ģimenes locekļi. Dievkalpojumi notika portugāļu valodā,
atsevišķas kora dziesmas tika dziedātas arī latviski. Mani tulkoja Alfrēds Peterlēvics, viņš veica tiešām izcilu darbu.
Vārpas draudze kādreiz bija lielākā baptistu draudze Brazīlijā.
Tika uzbūvēta liela baznīcā ar 1000 sēdvietām. Laika gaitā tā
gan tikusi pārbūvēta un šobrīd ēka ir mazāka. Vārpu dibināja
latviešu baptisti, šodien tajā dzīvo ap 400-600 cilvēku, gan
latviešu pēcteči, gan brazīļi. Vārpā atrodas pašvaldības muzejs,
kurā atrodama informācija par ieceļotajiem no Latvijas, dažādi
sadzīves priekšmeti un grāmatas. Mums bija iespēja apskatīt
arī divu ģimeņu veidotas privāto muzeju kolekcijas. Tas lika
domāt, cik svarīga nozīme viņu dzīvē ir vēstures apzināšanai
un reizē arī savas latvietības akcentēšanai.
Pārsteidza šīs vietas klusums un miers. Pilsētiņa bija izrotāta ar
Latvijas karogiem, pat trotuāru nomales bija nokrāsotas Latvijas karoga krāsās. Kongresā piedalījās apmēram 400 dalībnieku, kuri arī kopā baudīja maltītes Vārpas baznīcas teritorijā.
Īpaši bija redzēt, kā baznīcas tuvumā uzceltajā kūpinātavā tika
kūpinātas desas. Vispār, kūpinājumi latviešu vidū Brazīlijā ir
iecienīti. Tāpat kā medus.
Mūsu apmešanās vieta bija Palmā, kas atrodas septiņu kilometru attālumā no Vārpas. Sākotnēji Palma bija kopiena tiem,
kas bija vieni, vēl neprecēti vai atraitņi. Šobrīd Palmu pārvalda
kooperatīvs, tās teritorijā ir vairāki viesu nami, kā arī joprojām
notiek cukurniedru audzēšana.
Tā bija ļoti sirsnīga satikšanās ar latviešiem un viņu pāctečiem.
Daudzi atvainojās, ka slikti runā latviski, bet es apbrīnoju, kā
viņi saglabājuši savu valodu un kultūru 100 gadu garumā. Ļoti
īpaši bija dzirdēt par latviešu evaņģelizācijas darbu Brazīlijā
un kā daudzi cilvēki caur viņu kalpošanu nākuši pie ticības
Kristum.
Paldies Brazīlijas Latviešu baptistu apvienībai par aicinājumu
piedalīties šajos skaistajos svētkos!
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Nodošanās Kristus
misijai

TheSend virsmērķis bija mobilizēt un motivēt kristiešu jauniešus
nodoties personīgi dievbijībai un kalpot Kristus evaņģēlijam ar visu
savu dzīvi. Īpaši tika izceltas sešas tēmas un visus aicināja ne tikai
pieņemt lēmumu, bet arī spert praktiskus soļus, lai šajās jomās
pieaugtu.
1. Bībele. Ikdienā jauniešus iespaido un iekodē izklaides industrija,
sociālie tīkli un digitālās ierīces. Šis bija aicinājums nodoties mērķ
tiecīgai Dieva Vārda apguvei un censties dzīvot Bībelē pamatotu
dzīvi.
Oslo, Telenor arēnā, 25. jūnijā notika lielākā Ziemeļeiropas
kristiešu misijas sapulce pēdējo 20 gadu laikā “TheSend”.
Misijas festivālā piedalījās ap 10 000 dalībnieku no 30 valstīm.
No Latvijas bijām ap septiņdesmit cilvēku. Pasākums notika 12
stundas bez pārtraukuma. Nepārtraukti mijās slavēšana, lūgšana, sludināšana, aicinājums uz lielāku nodošanos Kristus misijai.
Atpazīstamākais sludinātājs bija Frensiss Čans (Francis Chan) no
ASV, ļoti spēcīgi savā vēstījumā bija arī Eiropas un rīkotājvalsts
līderi. Vēl nākamajā dienā jaunieši runāja par spilgtākajām tēzēm.
Piemēram, par paklausību. “Paklausība Dievam tev maksās, bet
nepaklausība izmaksās daudz vairāk.” Cita doma: “Dvēsele, kas
nav praktizējusies klusumā, atkal un atkal atgriezīsies pie saviem
uzmanības zagļiem.” Pēc pāris gadu epidemioloģiskajiem ierobežojumiem pulcēties tik lielā skaitā bija iespaidīgs skats. Kā teica
Egija Akmeņlauka no Rojas: “Reizēm mazajā Rojā ir visai vientuļi,
jo jauniešu pilsētā maz, vēl mazāk kristīgu jauniešu. Redzot pilnu
sporta arēnu ar kristīgiem jauniešiem, kas slavē Dievu, lūdz un ir
apņēmības pilni dzīvot ne tikai sev pašiem, bet Kristus valstībai,
sirdi pārņēma prieks un cerība par Dieva draudzi Eiropā. Arī es
sajutos, ka neesmu kā “pēdējais mohikānis”. ”Tas bija arī viens
no TheSend mazajiem mērķiem – pēc šiem Covid-19 klusuma
gadiem iedvesmot Ziemeļeiropas jauniešus un draudzes.
Protams, ka tik labi apmeklēts pasākums arēnā ir iespaidīgs. Lieliska mūzika, nevainojamas gaismas, runātāji ar izcilām komunikācijas spējām, spilgtas liecības. Taču pasākuma iespaids nebija tikai
režijas nopelns. Svētā Gara klātbūtne bija nepārprotama. Bieži
varēja redzēt cilvēkus mazās grupiņās lūdzam un aizlūdzam cits
par citu, bet bez pozēšanas. Arī daudzi dalībnieki vēlāk liecībās
stāstīja par to kā vienu no īpašākajām pieredzēm. Man pašam
spilgtākais brīdis bija, kad, runājot par neaizsniegtajām tautām
pasaulē, izskanēja aicinājums nodoties evaņģēlija pasludināšanai
šīm tautām. Tie, kas pieņēma šo lēmumu, tika lūgti kā zīmi pacelt
savas kurpes izstieptā rokā, tā apliecinot: “Jā, es iešu!” Pat šobrīd,
kad rakstu šīs rindas, man aiz aizkustinājuma asaras acīs. Simtiem
jauniešu visā zālē stāvēja ar saviem apaviem izstieptā rokā. Noteikti emocijas daudziem noplaks, bet esmu pārliecināts, ka daļai
tas bija lēmums, kas iespaidos visu tālāko dzīvi!
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2. Lūgšana. Jauniešu ikdiena ir aizņemta ar mācībām, izklaidi un
attiecībām ar vienaudžiem. Šis bija aicinājums nodoties mērķtiecīgai sadraudzībai un attiecībām ar Dievu.
3. Skolas un izglītība. Jauniešu lielākā laika daļa saistīta ar skolu un
izglītības iegūšanu. Šis bija aicinājums ieraudzīt savu augstskolu vai
skolu kā misijas lauku.
4. Tautas. Eiropā ir izcilas katedrāles un liels kristīgās kultūras
mantojums, tāpēc tas var radīt mānīgu priekšstatu, ka visa pasaule
par Kristu jau dzirdējusi. Jaunākie dati liecina, ka 40% tautu vēl nav
aizsniegtas ar evaņģēliju. Šis bija aicinājums spert mērķtiecīgus soļus, lai vēl neaizsniegtās tautas tuvākajos gados dzirdētu evaņģēliju.
5. Apkaimes. Mēs visi kaut kur dzīvojam. Šis bija aicinājums būt par
Dieva gaismu savā tuvākajā apkaimē, kur katrs dzīvo ikdienā.
6. Bērni vajadzībās. Viņi ir visneaizsargātākā sociālā grupa katrā
sabiedrībā. Šis bija aicinājums kalpot bērniem bāreņiem un bērniem
citās grūtās situācijās.
Desmit procenti no konferences dalībniekiem, kas bija ieradušies
no Latvijas, pieņēma būtiskus lēmumus šo aicinājumu īstenošanai.
Lūgsim, lai Dievs dod spēku ik dienas virzīties uz priekšu to piepildīšanā! Esmu vadījis jauniešu grupu no Latvijas līdzīgā konferencē
Nīderlandē. Mans vērojums, ka daudzi no tiem, kas toreiz atsaucās
aicinājumam, šobrīd ir atpazīstami kalpošanu vadītāji Latvijā un ar
svētīgu iespaidu Dieva valstībā. Lūgsim, lai arī šoreiz Dievs ļauj tā
notikt.
Biedrības “Baltijas Globālā Iniciatīva” vadībā darba grupa ir sagatavojusi kalpošanu katalogu, kas palīdz jauniešiem, kuri apmeklēja
TheSend, savas tā brīža emocijas pārvērst praktiskā rīcībā. Pateicos
darba grupai un arī LBDS Jauniešu apvienības vadītājam Andrejam
Goloborodko par praktisko jautājumu risināšanu.

Pēteris Eisāns

LBDS Ārmisijas vadītājs

Aizlūgšanu kalendārs augusts
“Pakļaujieties cits
citam Kristus bijībā.”
(Efeziešiem 5:21)

01

02

Lūgsim par Ogres Trīsvienības draudzi, mācītāju
Daini Pandaru un viņa ģimeni; par evaņģelizācijas
kalpošanas attīstību un
misionālo darbu Ogres
novadā; par mazo grupu
kalpošanu un draudzes
aprūpes attīstību; par
draudzes veidošanu
Ikšķilē un atvērtām durvīm evaņģēlijam.
Lūgsim par Dānijas
baptistu savienību, tās
55 draudzēm un 5200
draudžu locekļiem.

03

04

Lūgsim par Valmieras
draudzi, sludinātāja Ilvara
Ieviņa kalpošanu draudzē
un viņa ģimeni; par draudzes pieaugšanu Kristus
mīlestībā un gudrībā; par
ilgi loloto draudzes sapni – savu draudzes namu.

05

Lūgsim par Burkinafaso.
Iedzīvotāji 17,5 miljoni.
52% musulmaņi. Kristieši
20,7%, evaņģēliskie 8,9%.
Draudzes pieaug, evaņģelizācija un misijas darbs
attīstītās, tomēr joprojām
ir daudz neaizsniegtu
cilvēku grupu.
5.-7. Garīdznieku retrīts

06

Lūgsim par jauniešu
un bērnu nometņu un
citu pasākumu norisi
vasarā; par vadītājiem un
dalībniekiem.

07

Lūgsim, lai mūsu dzīve
ir tīkama Dievam un
cilvēkiem, piepildīta ar
prieku, lūgšanu un pateicību (1. Tesalonīkiešiem
5:15-18).

08

Lūgsim par Priekules
draudzi, sludinātāju
Guntaru Lašauri un viņa
ģimeni; lai Dievs dod
garīgas slāpes draudzē
pēc Dieva Vārda un Viņa
klātbūtnes; par gudrību
un vienprātību draudzes
vadībā.

09

Lūgsim par Starptautisko
baptistu konvenciju, tās
74 draudzēm un 5900
draudžu locekļiem.

10

Lūgsim par Viesītes
draudzi, mācītāju Juri
Grigu un viņa ģimeni;
par draudzes nozaru
kalpošanas atjaunošanu,
lai Dievs izredz kalpotājus
un dod gudrību, kā
aizsniegt Viesītes pilsētas
un apkārtnes iedzīvotājus
ar evaņģēlija vēsti.

11

Latvijas brīvības cīnītāju
piemiņas diena
Ar pateicību Dievam
pieminēsim 1918.-1920.
gada brīvības cīnītāju
drosmi un upurus
mūsu valsts brīvības
nosargāšanā.

12

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.
Lūgsim par draudžu
vasaras pasākumiem,
lai tā ir jauna, radošas
kalpošanas pieredze
un kopība; lai Dieva
mīlestība vieno,
iepriecina un atjauno
spēkus.

13

14

Pateiksimies Dievam par
Viņa žēlastību, mīlestību
un lūgsim, lai Viņš dara
mūs stiprus ikvienā
krietnā darbā un vārdā
(2. Tesalonīkiešiem
2: 16-17).

15

Lūgsim par Ezeres
draudzi un apkaimes
iedzīvotājiem, lai Dieva
Gars uzrunā un draudzes
kalpošana atsākas.
15.-17. retrīts sievietēm
“Tavs dzīvesstāsts”

16

Lūgsim par Albānijas
baptistu savienību, tās 8
draudzēm un 225 draudžu
locekļiem.

17

Lūgsim par Rīgas
Internacionālo draudzi
“Grace”, mācītāju
Jervandu Grbačjanu un
ģimeni; paldies Dievam
par iespēju 20 gadus
kalpot 3 bezpajumtnieku
patversmēs – bērniem,
vīriešiem, sievietēm un
ģimenēm; par vajātiem
kristiešiem, kas bēg no
represijām savā zemē;
lūgsim par radinieku
un draugu glābšanu; lai
Dievs palīdz atrast vietu
dievkalpojumiem.

18

Lūgsim par Nepālu.
Iedzīvotāji 29,8 miljoni.
Vairums ir hinduisti.
Kristieši 2,85%,
evaņēliskie 2,9%. Reliģijas
brīvību garantē likums,
bet tikai daļēji, nedrīkst
sludināt tiem, kas nav
hinduisti, tomēr draudze
aug.

19

Lūgsim par esošajiem BPI
studentiem, lai Dievs dod
izturību, gudrību mācībās
un prakstiskās kalpošanas
pieredzē draudzēs.

20

Lūgsim par jaunu
studentu uzņemšanu BPI,
lai Dievs svētī katru, kurš
satvēris Dieva aicinājumu
un izvēlējies studijas, lai
iegūtu nepieciešamās
zināšanas un prasmes
garīgai kalpošanai.

21

Konstitucionālā likuma
“Par Latvijas Republikas
valstisko statusu”
pieņemšanas diena
Pateiksimies par Dieva
vadību Latvijas valsts
brīvības nostiprināšanā.
Lūgsim Dievu par visiem
cilvēkiem, jo Viņš grib,
lai visi cilvēki tiktu glābti
(1. Timotejam 2:1-4).

22

Lūgsim par Ziedkalnes
draudzi, sludinātāju
Eināru Vanagu un viņa
ģimeni; par kristiešu
ģimeņu un svētdienas
sapulču klausītājiem, par
jauniešiem un Ziedkalnes,
Elejas, Tērvetes cilvēku
dvēseļu glābšanu un
uzticīgu kalpošanu Jēzum
Kristum.

23

Staļinisma un nacisma
upuru atceres diena
Lūgsim par cilvēkiem visā
pasaulē, kuri joprojām
cieš no netaisnības, kara,
vardarbības un ticības
brīvības ierobežojumiem.

24

Lūgsim par baptistu
draudzēm Īrijā un par
krievu valodā runājošo
draudžu tīklu.

26

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.
Sirnīgi sveicam mācītāju
Raimondu Locu 55 gadu
jubilejā!

27

Lūgsim par draudžu
padomēm un
priekšsēdētājiem, lai
Dieva Gars vada, dod
gudrību, ka ar rūpību
un atbildību tiek vadīta
draudžu garīgā un
saimnieciskā kalpošana.

28

Lūgsim, lai Dievs sargā
no ļauna un palīdz
cīnīties “labo ticības cīņu”
un satvert mūžīgo dzīvību
(1. Timotejam 6:10-12).

29

Lūgsim par Olaines
topošo draudzi,
sludinātāju Oskaru Lūsi
un viņa ģimeni; pateicība
par Vasaras Bībeles skolu,
kas notika no 31. jūlija līdz
4. augustam; lūgsim par
sieviešu retrītu “Ceļā”,
kas šogad notiks jau otro
reizi 26.-27. augustā.

30

Lūgsim par Starptautisko
Baptistu teoloģisko
semināru Amsterdamā.

25

Lūgsim par Liepājas
draudzi “Evaņģēlija
Gaisma”, mācītāju Sergeju
Garkušu un viņa ģimeni;
par draudzes vienību
un garīgu stiprinājumu;
par iespēju iegādāties
īpašumu nometņu un
pasākumu organizēšanai.

31

Lūgsim par Etiopiju.
Iedzīvotāji 94 miljoni.
Kristieši 60,68%,
evaņģēliskie 19,6%. Bet
ir arī daudz musulmaņu.
Lūgsim, lai draudze
turpina augt, neskatoties
uz pilsoņu karu un
politisko nestabilitāti
valstī.

Bībeles lasījums
01.08-07.08

Bībeles lasījums
08.08-14.08

Bībeles lasījums
15.08-21.08

Bībeles lasījums
22.08-28.08

Bībeles lasījums
29.08-04.09

Sakāmvārdi 14-15
1. Tesalonīkiešiem 4-6

Sakāmvārdi 16
2. Tesalonīkiešiem

Sakāmvārdi 17-18
1. Timotejam 1-3

Sakāmvārdi 19
1. Timotejam 4-6

Sakāmvārdi 20-21
2. Timotejam 1-2

17

Aizlūgšanu kalendārs septembris
01

Zinību diena
“Man nav lielāka prieka
kā dzirdēt, ka mani bērni
dzīvo patiesībā.” (3. Jāņa 4)

02

Baptistu kustības
sākums Latvijā (1860)
Pateiksimies par baptistu
kustības aizsācējiem
Kurzemē un draudžu
tālāko attīstību Latvijā;
lūgsim par esošajām 94
draudzēm un par jaunu
draudžu dibināšanu.

03

Lūgsim par draudzēm
Kurzemē, lai esošās draudzes ir augošas, ar pozitīvu ietekmi sabiedrībā;
lai tiek dibinātas jaunas
draudzes un evaņģēlijs
tiek sludināts katrā Kurzemes pilsētā un ciemā.

04

Lūgsim drosmi un gudrību
liecināt par Jēzu Kristu
(2. Timotejam 1:7-8).

08

Lūgsim par Meksiku.
Iedzīvotāji 135 miljoni.
Katoļi 77%, evaņģēliskie
11,2%. Pieaugošā sekulārisma dēļ baznīcas loma
mazinās, dievnami tiek
izdemolizēti, narko baroni nogalina mācītājus, kas
publiski iebilst pret bandu
ietekmi.
Sirnīgi sveicam sludinātāju Vasiliju Gredasovu 35
gadu jubilejā!

09

Lūgsim, lai bēgļi atrod
Latvijā drošu patvērumu;
par ģimenēm, kas uzņem
viņus savās mājās, par
labām attiecībām un
iespējām kalpot ar evaņģēliju.

10

Lūgsim par draudzēm
Vidzemē, lai tās ir
atpazīstamas ar pozitīvu
ietekmi un kalpošanu
cilvēku garīgās un
praktiskās vajadzībās.

05

Lūgsim par Kuldīgas
draudzi, par padomi
un kalpotājiem; par
iknedēļas lūgšanu
dievkalpojumu, lai
katram draudzē tas ir
nozīmīgi un svarīgi; par
jauniešu kalpošanu, kas
ir atsākusies, lai jauniešu
sirdis ir atvērtas.

06

Lūgsim par Zviedrijas
apvienoto baznīcu, tās
700 draudzēm un 63 000
draudžu locekļiem.

Tēva diena
Pateiksimies un lūgsim
par tēviem, lai viņi ir
atbildīgi par savām ģimenēm un labs paraugs,
audzinot bērnus dievbijībā un krietnumā.
Pateiksimies par apustuļa
Pāvila dzīves paraugu, kas
ir svētība katram Kristus
sekotājam (2. Timotejam
3:10).

12

14

Lūgsim par Cēsu draudzi,
mācītāju Laimnesi
Pauliņu un viņa ģimeni;
Dieva gudrību un
izdošanos uzsāktajos
draudzes nama
remontdarbos; lai Dievs
svētī, ka caur praktiskiem
darbiem tiek celts katrs
darītājs un Kristus
draudze.
Sirnīgi sveicam sludinātāju
Aivaru Kalnu-Kalnbergu
65 gadu jubilejā!

15

Lūgsim par Jordāniju.
Iedzīvotāji 6,47
miljoni. Pārsvarā
musulmaņi. Kristieši
2,24%, evaņģēliskie
0,3%. Reliģijas brīvība
ir apdraudēta, jaunie
kristieši saņem spiedienu
no ģimenes, kolēģiem un
sabiedrības.

16

Lūgsim par cilvēkiem
ar īpašām vajadzībām,
lai viņi tiek aprūpēti,
pieņemti un atbalstīti, ka
var pielietot Dieva dotās
spējas un talantus.

17

Lūgsim par draudzēm
Zemgalē, lai draudzes
izmanto katru iespēju
sludināt evaņģēliju
pilsētās un to apkaimē,
lai Dievs stiprina draudžu
mācītājus un kalpotājus.
Svētdienskolu Sporta
diena.

19

Lūgsim par Skrundas
draudzi, vadību un kalpotājiem; lai Dievs dod
drosmi un gudrību, kā
uzrunāt ar evaņģēliju
cilvēkus Skrundā un visā
apkaimē; lai ļaudis atgriežas, draudze pieaug un ir
Dievam tīkama.

20

Lūgsim par baptistu
draudzēm Turcijā.

21

Lūgsim par Tilžas draudzi, mācītāju un kapelānu
Nikolaju Vdovu un viņa
ģimeni; par draudzes sekmīgu kalpošanu Tilžā.

22

Baltu vienības diena
Lūgsim par Bruneju.
Iedzīvotāji 408 786. Vairāk kā puse ir musulmaņi.
Kristieši 11,39%, evaņģēliskie 6,1%. Valdības aģenti ir iefiltrējušies reliģiskajās organizācijās. Lūgsim
par reliģijas brīvību, garīgu atvērtību un konstitucionālām tiesībām visiem
iedzīvotājiem.

23

Lūgsim par sociāli neaizsargātiem cilvēkiem, par
viņu materiālām vajadzībām, izglītības iespējām,
veselības aprūpi; par ģimenēm un bērniem.

24

Lūgsim par draudzēm
Latgalē, lai Dievs stiprina
mācītājus un kalpotājus
un atklāj, kā uzrunāt cilvēkus ar evaņģēliju gan latviešu, gan krievu valodā;
lai Dievs palīdz uzturēt
labas attiecības ar kristiešiem citās Baznīcās.

26

Lūgsim par Gulbenes
draudzi, lai Dievs izredz
pastāvīgu sludinātāju,
stiprina kalpotājus un
draudzes darbs aktivizējas.

27

Lūgsim par Uzbekistānas
baptistu savienību, tās
60 draudzēm un 2735
draudžu locekļiem.

28

Lūgsim par Pitraga
draudzi un sludinātāju
Nauri Graudiņu un viņa
ģimeni, par draudzes
kalpošanu bēgļiem no
Ukrainas, kas apmetušies
draudzes dibināšanas
vietā Rojā; lai izdodas
sniegt praktisko
palīdzību, palīdzēt atrast
darbu un nodrošināt
dzīvesvietu, lai viņu sirdis
ir atvērtas un viņi iegūst
mieru un patvērumu arī
Mūžībā.

29

Lūgsim par Kongo
Demokrātisko Republiku.
Iedzīvotāji 92,8 miljoni.
48% protestanti,
47,3% katoļi. Kristiešu
vairākuma zemē ļoti
asas vajāšanas ir valsts
austrumos, vienā no
apgabaliem musulmaņi
panākuši gandrīz visu
protestantu draudžu
aizvēršanu.

30

Lūgsim par topošo
draudzi “Sion”Liepājā,
Tosmārē, par sludinātāju
Alekseju Zajecu un viņa
ģimeni; par draudzes
garīgu izaugsmi un
kalpošanu iedzīvotājiem
ar evaņģēliju; lai draudzei
būtu savas telpas un
atvērtas durvis kalpošanai
Liepājas bērnu namā,
Pāvilostas un Jūrkalnes
pansionātos.

Lūgsim par Liepājas
Pāvila draudzi,
sludinātāju Raiti
Šķerbergu un viņa
ģimeni; par māsām un
brāļiem vecuma nespēkā,
slimībā, neziņā un
satraukumā; par draudzes
darbu, atbalstot citam
citu un sludinot Liepājā
labo Vēsti par Kristu.

Lūgsim par Rīgas Internacionālo draudzi, mācītāju
Marku Sandbergu un viņa
ģimeni; par Bērnu istabas
un svētdienskolas uzsākšanu ar daudziem jauniem bērniem draudzē;
par draudzes laulātajiem
pāriem, kuri sastopas ar
starpkultūru izaicinājumiem, lūgsim par stiprām
ģimenēm; lūgsim par
ārvalstu studentiem, kas
rudenī ieradīsies, par viņu
siltu uzņemšanu Latvijā.

Bībeles lasījums
29.08-04.09

Bībeles lasījums
05.09-11.09

Bībeles lasījums
12.09-18.09

Bībeles lasījums
19.09-25.09

Bībeles lasījums
26.09-02.10

Sakāmvārdi 20-21
2. Timotejam 1-2

Sakāmvārdi 22
2. Timotejam 3-4

Sakāmvārdi 23-24
Titam

Sakāmvārdi 25
Filemonam

Sakāmvārdi 26-27
Ebrejiem 1-4
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18

11

13

Lūgsim par Spānijas
baptistu savienību, tās
101 draudzi un 11 284
draudžu locekļiem.

18

Pateiksimies par Dieva
glābjošo žēlastību, kas
ir “atspīdējusi visiem
cilvēkiem” un mūs
audzina dievbijīgai dzīvei
un krietniem darbiem
(Titam 2:11-14).

25

Lūgsim, lai mūsu ticība uz
Jēzu Kristu un mīlestība
uz cilvēkiem ir darbīga,
tuvina Kristum arī citus, ir
mierinoša un atspirdzina
sirdis (Filemonam 4-6).

Ziņas īsumā

Ziņas īsumā
TV dievkalpojumi LTV1:
14. augustā ieraksts no Ventspils draudzes;
11. septembrī tiešraide no Rīgas Āgenskalna draudzes.
Kristību svētki svinēti:
1. jūnijā Liepājas Pāvila draudze svinēja kristību svētkus 4
cilvēkiem, kristības notika jūrā;
5. jūnijā, svinot Vasarsvētkus, Rīgas Mateja draudze tikās
Draudzes dienā nometņu centrā “Norkalni”, kur tika arī
svinētas kristības 12 cilvēkiem;
10. jūlijā Rīgas Āgenskalna draudze pulcējās Draudzes
dienā Baldonē, kuras laikā tika kristīti 9 cilvēki.
Viesītes draudze 7. augustā, pilsētas svētku laikā, organizē
akciju “Skolas soma”.

Anna Kociņa

01.12.1938.- 13.07.2022.
Anna Kociņa dzimusi 1938.gada 1.decembrī Veras un Valdemāra
Purzālu ģimenē Baškīrijā. Pēc Otrā Pasaules kara beigām, radinieku iedrošināti un aicināti, Purzāli atgriežas Latvijā un apmetas uz
dzīvi Rīgā. Savas garīgās mājas Annas tuvākie radi atrod Zilā Krusta
draudzē, kurā par mācītāju kalpo Vladimirs Molčanovs. Vēlāk, kopā
ar citiem Zilā Krusta draudzes locekļiem viņi pievienojas mācītājam
Molčanovam Āgenskalna baptistu draudzē.
Āgenskalna draudzē 1953. gadā Anna piedzīvo, kā Dievs viņu personīgi uzrunā. Ar šo brīdi sākas viņas personīgās attiecības ar Dievu
un kalpošana Viņam ar visiem saviem talantiem. Kopš 1968.gada 1.
jūnija tas notiek laulībā kopā ar Rihardu Kociņu.
Viņa izmantoja katru iespēju kalpot ar dziesmu, dziedot korī
Āgenskalna draudzē un ar dažādiem dziedātāju sastāviem daudzviet citur. Āgenskalna draudzes sieviešu sekstets bieži pavadīja
bīskapu Pēteri Egli Latvijas draudžu apmeklējumos. Neskatoties uz
Padomju varas aizliegumiem, Anna pulcēja kopā dažādu draudžu
bērnus, lai mācītu dziesmas par Dievu un Jēzus mīlestību, lai mācītu, ka ar savu muzikālo talantu var kalpot draudzē. Vēlāk Anna Kociņa turpināja vadīt dažādus bērnu ansambļus Āgenskalna draudzē,
kā arī organizēja “Dzejnieku vakarus”, kuros bija iespēja iepazīties
ar dzejnieku biogrāfiju vai tikties ar dzejniekiem klātienē, klausīties
viņu dzeju un dziesmas ar konkrētā dzejnieka tekstiem.

Brocēnu draudzes 30 gadu svinības notiks 7. augustā
14:00 Brocēnos, Liepu ielas skvērā, lietus gadījumā – Kultūras centra zālē. Svētku draudzi uzrunās LBDS bīskaps
Kaspars Šterns, muzicēs Rīgas Golgātas un Saldus draudzes mūziķi, misionārs David Michael Camillo un grupas
My Radiant You solisti Jānis un Ilze Drīksnas.
Mazirbes rekolekciju centrā 15.-17. augustā notiks pirmais
Sieviešu kalpošanas apvienības organizētais sieviešu
retrīts “Tavs dzīvesstāsts”.
Kuldīgas draudze 21. augustā svinēs draudzes gadasvētkus. Muzicēs dziedātāji no Ventspils draudzes, sludinās
mācītājs Matīss Babrovskis no Rīgas Mateja draudzes.
Valmieras draudze 21. augustā svinēs draudzes 110. dzimšanas dienu, kā arī notiks kristības.
Āgenskalna draudzē 6. septembrī sāksies “Alfa kurss”.
Rīgā 21.-24. septembrī notiks Eiropas Baptistu federācijas
Padomes tikšanās, uz kuru aicināti Eiropas, Centrālāzijas
un Tuvo Austrumu baptistu draudžu vadītāji. Informācija:
www.ebf.org

Anna Kociņa atsaucās aicinājumam un kalpoja kā LBDS kasiere,
vadīja LBDS arhīvu, kā arī darbojās LBDS Māsu apvienības (tagad
Sieviešu kalpošanas apvienība) padomē. Anna Kociņa piedalījusies
Rīgas Semināra draudzes atjaunošanā, kā arī vadījusi un veicinājusi
sieviešu kalpošanas darbu Nariņciema draudzē, veidojusi Nariņciema draudzes izdevumu “Pērle vainagā”.

Jauniešu māceklības programma
EXODUS
IEPAZĪŠANĀS SEMINĀRS &
VADĪTĀJU APMĀCĪBAS

Izsakām līdzjūtību LBDS nama saimniekam Rihardam Kociņam un
visiem piederīgajiem, atvadoties no Annas Kociņas.

Tu uzzināsi:
- Kas ir Exodus?
- Kā izveidot komandu?
- Kā uzaicināt jauniešus?
- Kā sagatavoties garīgi?
- Kā vadīt Exodus?

LBDS komplektē grupu veselības
apdrošināšanas polišu iegādei,
kas būs spēkā no 2022. gada 19.
augusta līdz 2023. gada 18. augustam.
Apdrošināšanas programmas apraksts
un informācija par pieteikšanos un
apmaksu atrodama www.lbds.lv.

10. septembrī Rīgā.

Pieteikšanās:
Intars Jesers 25372892,
Mārcis Dejus 26442229

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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Garīdznieku retrīts

ATRODI
SAVU ROBU
Brukn

a

5.-7. augusts
ej.uz/brukna2022
Organizē Garīdznieku brālības kolēģija
Pieteikšanās pie Guntara Lašauri

27503740

