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Draudžu kalpošana bēgļiem no Ukrainas
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Dieva uzdevums un
vecāku atbildība
Rūpes par bērniem un to audzināšana vienmēr bijusi vecāku atbildība. Lai arī dažādos laikos ir bijuši centieni to pārņemt kādai varai,
ideoloģijai vai arī ir mēģināts šo atbildību deleģēt kādiem profesionāļiem, tomēr saskaņā ar Bībeli, primārā atbildība gulstas uz tēti
un mammu. Citi var palīdzēt, dot atbalstu, bet ir kaut kas īpašs, ko
Dievs ir paredzējis bērniem dot caur viņu vecākiem.
Bībeles mācība iekļauj abu vecāku ieguldījumu bērnu dzīvē. Lai cik
viens no vecākiem vēlētos kādā brīdī savu atbildības daļu novelt uz
otru, tas ilgtermiņā nesīs plaisu viņu pašu starpā un arī audzināšanā. Protams, abi vienādu laiku nepavadīs ar bērniem un nemācīs
bērnus vienādi. Bērnu audzināšanas laikā notiekošā pašu vecāku
“pierīvēšanās” ir neizbēgama un, savstarpēji novērtēta, arī svētīga
pašiem vecākiem. Lai cik atšķirīgas lietas katrs no vecākiem iedod
bērniem, tas nav jautājums par katra unikālo solo pienesumu, bet
par pienesumu, kur kontekstu netieši veido otrais no vecākiem.
Tēva un Mātes dienas svinēšana Latvijā ir veids, kā akcentēt katra
vecāka individuālo pienesumu ģimenē. Kaut kur jau tam ir sava
vieta, īpaši, ja kāda no lomām tikusi nonivelēta. Taču vienmēr
jāatceras, ka Bībeles pasaules uzskats ir tas, ka abi vecāki dod savu
ieguldījumu ģimenē, bērnu audzināšanā un dzīvē, īpaši nedalot to
lomās.
“...tie nav vairs divi, bet viena miesa.” (Marka 10:6-9) Dievs viņus ir
padarījis par pārāk vienotiem, lai viņi paši dalītos, vai ļautu bērniem
to darīt, vai, vēl ļaunāk, ļautu kādiem no ārpuses to diktēt.

“Tomēr ne vīrs ir kas bez sievas, ne sieva bez vīra mūsu Kungā. Jo, it
kā sieva ir no vīra, tāpat ir arī vīrs no sievas; bet tas viss ir no Dieva.”
(1. Korintiešiem 11:11-12) Jo vienotāki un viens otru atbalstoši viņi ir
savu bērnu audzināšanā, jo labāks būs iznākums.
Viena no svarīgajām lietām, pirms vecāki iegulda savos bērnos,
ir atzīt un praktizēt savstarpēju garīgo modrību, Efeziešiem 5:21:
“Un esiet paklausīgi cits citam Kristus bijībā.” Pirms Pāvils runā par
sievas pakļaušanos savam vīram un vīra mīlestību uz savu sievu, viņš
māca pakļauties cits citam (grieķu valodas oriģinālā tiešām ir vārds
“pakļauties”). Liekot Kristu par savu augstāko autoritāti, ir jāieklausās
vienam otrā, lai pakļautos tam, kura viedoklis kādā konkrētā jautājumā ir balstīts Kristus mācībā.

Dievs ir uzticējies vecākiem,
lai cik nepilnīgi viņi būtu, dot
audzināšanai saturu.
Vecāku ieguldījums bērnos ir nepilnīgs. Dievs ir uzticējies vecākiem,
lai cik nepilnīgi viņi būtu, dot audzināšanai saturu. Protams, gudri vecāki ņems vērā arī vecvecāku un citu cilvēku labos padomus. Ir jābūt
gataviem mācīties. Bet vecāki kļūdīsies. Dažreiz viņi paši to sapratīs,
citreiz viņiem uz to norādīs bērni. Vēstulē ebrejiem 12:10a par tēviem
sacīts: “Jo tie gan īsu laiku mūs ir pārmācījuši, kā tas viņiem šķita
pareizi esam …” Tas nozīmē, ka viņi mācīja, cik labi vien spēja, kaut
arī nepilnīgi.
Ticīgs cilvēks savu nespēju un nepilnības uztic Dievam: viņš vai viņa
lūdz par sevi, nožēlo savus grēkus un aizlūdz par saviem bērniem.
Bez Dieva žēlastības mēs nespējam nekā. Lai kāda būtu izgāšanās,
lai cik liels būtu pagurums, paklausot Dieva pavēlei audzināt savus
bērnus, Dievs dod arī savu svētību.
Vecākiem mācīt un bērniem mācīties liek Dievs. Vecākiem
mācības avots ir Dievs. Bērniem ir jāklausa vecākiem. Vecāku ziņā
ir pārredzēt to, kādas svētības seko paklausībai, jo bērns to var vēl
nesaprast. Bērnam nav jānodarbina sevi ar to, “kā tas beigsies”. Tas ir
vecāku ziņā. Šī Salamana pamācību panta konteksts runā par turpinošu tēva un mātes mācību līdzi nēsāšanu, jo tas, ko viņi māca, nav
vienai reizei, bet visai dzīvei. Salamans arī saka, ka vecāku mācība ir it
kā dzīva: tā vada, sargā un runā.
“Glabā, dēls, ko tēvs tev pavēl, neatmet to, ko māte tev māca.” Tie ir
vārdi, kas jāievēro gan vecākiem, gan bērniem.

Mārtiņš Balodis
LBDS mācītājs
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Notikumi

Jelgavā 27. augustā notika ne tikai tradicionālie Piena, Maizes un Medus svētki,
bet arī Ģimenes svētki, kuru sagatavošanā un vadīšanā piedalījās vairāk kā 10
Jelgavas draudzes, tajā skaitā arī Jelgavas baptistu draudze. Bērni un ģimenes
apmeklēja radošās stacijas, nepārtraukti
darbojās skatuve ar kristīgām dziesmām,
bērnu priekšnesumiem, mācītāju mini uzrunām un kristīgu leļļu teātri – tas viss, nesot
evaņģēlija vēsti. Apmeklētāji bija pārsteigti
to visu baudīt bez maksas. Svētkus apmeklēja apmēram 1200 dalībnieku, tajā skaitā
500 bērni, un to nodrošināšanā piedalījās
apmēram 50 brīvprātīgie. “Lielākais Dieva
brīnums bija mūsu spēja sadarboties un
piedzīvot Dievu darbībā,” atzīst mācītājs
Mārcis Zīverts. Nākamais draudžu kopprojekts tiek plānots Ziemassvētkos.

Šī gada 3. septembrī notika “M4 Ready”
mācību gada atklāšana, jau otro reizi
dodot iespēju jauniešiem pieteikties un
piedalīties deviņu mēnešu tiešsaistes
apmācību programmā jaunajiem
vadītājiem. Pasākums notika skaistajā
Rojā, viesnīcā “Rojas pērle”, tā laikā
dalībniekiem bija iespēja iepazīties savā
starpā; tuvoties Dievam, slavējot Viņu
Miķeļa un Anetes Mažu vadībā; kā arī tikt
iedrošinātiem, klausoties jaunu draudžu
dibinātāja Naura Graudiņa uzrunu.
Mācības ir uzsākuši 23 kursa dalībnieki. Šis
gads būs īpašs ar to, ka dalībnieku vidū ir
pārstāvji no četrām dažādām konfesijām.
Esam aicināti paturēt lūgšanās gan studentus, gan viņu mentorus.

Ventspilī 17. septembrī notika svētdienskolu Sporta diena, kurā satikās komandas no
Liepājas Ciānas draudzes, Rīgas Āgenskalna un Mateja draudzēm un Ventspils
draudzes. Komandas sacentās basketbolā,
rokasbumbā, tautasbumbā un stafetēs. Bija
gan uzvaras prieks, gan arī nācās mācīties
pieņemt zaudējumus. Kopvērtējumā par
šī gada Sporta dienas uzvarētājiem kļuva
ventspilnieki. Dienas noslēgumā visi dalībnieki devās uz akvaparku, kur kopā lieliski
pavadīja vairākas stundas. Pateicība biedrībai
“Intrasport”, mācītājam Pēterim Tervitam,
Annai Tervitei par šīs dienas organizēšanu,
Ventspils draudzes jauniešiem par palīdzību
tās norisē. Sporta dienu atbalsta Ventspils
brīvostas pārvalde.

Vairāk kā trīsdesmit LBDS garīdznieki 5.-7. augustā satikās
Bruknā, kur notika retrīts “Atrodi savu robu”. Šī bija īpaša
tikšanās reize, jo pēdējo divu gadu laikā dažādu ierobežojumu
dēļ iespējas tikties apmācībās un ilgākās pārdomās ir bijušas
ierobežotas.
Garīdznieki iepazinās ar Ogres Trīsvienības draudzes mācītāja
Daiņa Pandara redakcijā tapušo materiālu “Apdāvināts
kalpošanā. Gara dāvanas praktiskai lietošanai draudzes dzīvē”.
Piektdienas un sestdienas sarunās, lekcijās un intervijās
garīdzniekiem bija iespēja dzirdēt, kā apustuļa, pravieša,
evaņģēlista, gana un skolotāja dāvanas izpaužas atsevišķiem
garīdzniekiem, kā tās vislabāk izmantot draudzes darbā, kā
arī, ar kādiem izaicinājumiem var saskarties konkrēto dāvanu
pārstāvji. Šajās dienās garīdznieki arī baudīja brāļu sadraudzību un pavadīja laiku lūgšanās, Dieva pielūgsmē, kā arī
bija laiks atpūtai. Sestdienā garīdznieki apmeklēja Kurmeni
un iepazinās ar Saulkalnes katoļu baznīcu, kurā priesteris
Andrejs Mediņš pastāstīja par tās vēsturi un veltīja garīdzniekiem dziedājumu, kuru pats pavadīja uz ērģelēm; garīdznieku retrīts noslēdzās svētdienā, īpašā dievkalpojumā, kurā
sludināja Garīdznieku brālības vadītājs Edgars Godiņš. Tas bija
īpašs spēkus atjaunojošs dievkalpojums, kurā varēja saņemt
aizlūgšanu un kopā baudīt Svēto Vakarēdienu.
Garīdznieku retrītu līdzfinansēja LBDS Garīdznieku brālība un
Amerikas Latviešu baptistu apvienība.
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Citāds dzimšanas
dienas kliņģeris
“Jubilejas gada piezīmes” ir Dr. Ilmāra Hirša jubilejas grāmata, sagaidot
80. dzimšanas dienu. Sveicam un no sirds pateicamies Ilmāram Hiršam par
bagāto un daudzveidīgo devumu LBDS darbā un priecājamies baudīt no šī
īpašā “kliņģera”, kurā lasītājs atradīs gan ne vienu vien “rozīnīti”, gan arī
cietākus “riekstus”. Pateicamies Ilmāram Hiršam par doto iespēju “Baptistu
Vēstneša” lasītājiem iepazīties ar dažiem grāmatas fragmentiem.

Esmu gandrīz jau sasniedzis Bībelē noteikto visstiprākā vīra robežu. Vēl tikai dažas
nedēļas un jubilejas gads būs aizvadīts.
Dieva pulkstenis būs noskaitījis man pilnus
80 gadus. Es no sirds esmu pateicīgs
Dievam par šiem gadiem un Viņa vadību
tajos. Par saviem vecākiem, ģimeni un Viņa
svētītu mūža novakara laiku.
Dievs man ir devis apkārt daudz brīnišķīgu cilvēku – jūs visus. Manus kolēģus,
draugus, palīgus un atbalstītājus. Katram
ir bijusi sava īpaša vieta Dieva plānā un
uzdevumā arī mūsu savstarpējās attiecībās.
Viens gar otru berzēdamies un viens otru
balstīdami, mēs esam auguši un veidojušies.
Daudz domāju, kā lai izsaku savu pateicību
jums tā, lai tā nenoskanētu tikai kā sausi
standartvārdi vai kā kārtējie smaidiņi īsziņā.
Kliņģeri izcept es visiem nevaru, vispirms
jau tāpēc, ka es to neprotu. Bet, ja arī
prastu, tad tam būtu jābūt Ginesa rekordu
cienīgā lielumā. Un tā gada garumā tapa
šī grāmata, kas ir iecerēta kā pateicība un
dāvana visiem, kas manā garajā mūžā dažādos periodos esat bijuši man līdzās ar savu
iedrošinājumu, laba vēlējumiem, aizlūgšanām un praktisku palīdzību.
Jubilejas gada griezumā grāmatā ir sakārtotas esejas par šodienas sabiedrībā aktuālām
tēmām, teoloģiskas skices par interesentu
uzdotiem jautājumiem, pēdējo gadu laikā
teiktas svētrunas un manai dzīvei īpaši nozīmīgi notikumi, kas ir radikāli iespaidojuši
un izmainījuši vai būtu varējuši kardināli
izmainīt manu dzīvi.
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Grāmata nav uzrakstīta literāri nogludinātās frāzēs, bet saglabājot piezīmju,
konspektu un brīvu sarunu raksturu, lai
caur vārdiem varētu ne tikai iepazīties ar
grāmatas saturu, bet arī vairāk sajust mani
pašu.
---------2.5. Manas atziņas
Garajā mūžā esmu ieguvis arī daudz vērtīgu atziņu, piem., “Nekas nav ātrāks par
gadiem”, “Dzīvi var dzīvot tikai uz priekšu”
vai “Jo vairāk dzimšanas dienu, jo vairāk
jaunu veselības problēmu.” Nedomājiet,
ka tikai šīs trīs, ir vēl arī daudz citu! Bet
tas atkal bija no tās nenopietnās krātuves.
Centīšos būt nopietnāks. (Dažas no turpmākajām tēzēm plašāk izvērstas nodaļā
Jubilejas gads.)
1. Jo vecāks kļūstu, jo vienkāršāka man
kļūst kristietība: mans Jēzus un es. Tā
ir kāda vārdos neizsakāma un ar prātu
neizskaidrojama tuvība. Tā ir vēlme mums
abiem būt kopā, tā ir uzticēšanās un drošība Viņā. Tā ir cenšanās darīt Viņa prātu
un staigāt Viņa pēdās, un “ar bailēm un
drebēšanu domāt, ka topu svēts” (Fil 2,12).
Tās ir svēttapšanas alkas. Tā ir dzīšanās pēc
Dieva valstības un Kristus turēšana pāri
visam savā dzīvē.
Un arvien tālāk atkāpjas tas, vai esmu
veicis pareizos rituālus, vai Bībeles vārdu
esmu pareizi iztulkojis, vai teoloģiski pareizi
esmu visu sapratis utt. Un, ja nu es nebūšu
īsto dienu svinējis, Vakarēdiena īsto nozīmi
vai Svētā Gara darbu nebūšu sapratis,
bet būšu Jēzu mīlējis, savus grēkus Viņam

izsūdzējis un nožēlojis, centies Viņam
sekot – tad tomēr Viņš man sacīs “Es tevi
nepazīstu”? Neticu tam! Un kā es vispār
varu saprast, aptvert un izskaidrot dievišķo
noslēpumu? Dievs man tādas spējas nav
devis. Bet ticēt un mīlēt es varu.
Kristietība ir vienkāršāka. Mēs esam to ļoti
samudžinājuši. Paši izvirzījuši sev visādas
normas. Topiet kā bērni! Nefilozofējiet par
daudz! Jēzus nesaka: “Ja kas saprot,” – bet:
“Ja kas tic.” Viņš neprasa: “Vai tu saproti,” – bet: “Vai tu mīli Mani?” Ne no pareizi
izpildītiem rituāliem vai pareizās izpratnes
ir atkarīgs manas dzīves iznākums.

Jēzus nesaka: “Ja kas
saprot,” – bet: “Ja kas
tic.” Viņš neprasa:
“Vai tu saproti,” –
bet: “Vai tu mīli
Mani?”
2. Brūces dvēselē sadzīst, bet rētas paliek.
Un tās visu laiku par sevi atgādina. Es
šeit domāju par izdarītajiem grēkiem un
to ietekmi uz mūsu līdzcilvēkiem. Varbūt
zinām pavisam konkrēti, kuram esam
nodarījuši pāri, kurus esam sāpinājuši vai ar
savu grēcīgu rīcību attālinājuši no Kristus.
Zinām, ka Dievs to ir piedevis, bet tomēr
sirds sāp. Varbūt tas ir nepareizi un mums
jāatbrīvojas no tādām izjūtām? Jēzus taču
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mums piedod mūsu grēkus, nesdams upuri
par tiem. Dievs liek mūsu nožēlotos grēkus
tālu projām no sevis (Ps 103,12). Vai mums
tie būtu jāaizmirst kā nebijuši? Es tā nedomāju. Daudz esmu savā dzīvē sastrādājis,
ko es šodien nožēloju. Tie ir kā neizberžami
un nenotīrāmi traipi, kurus ieraugot gribas
teikt: “Mācieties no manis un nedariet tā!”
Varbūt tieši tā ir šo runājošo rētu dzīvā
valoda: “Nekad neaizmirsti, cik brīnišķīgs ir
Kristus, kas tevi no tā ir atbrīvojis. Atceries
un nekad vairs nedari tā.” Pateicība, slava
un reizē brīdinājums. Apustulis Pāvils arī
visu mūžu atcerējās, kas viņš bija un kā
Jēzus viņu sastapa. Protams, pagātne nedrīkst traucēt mūsu garīgās dzīves pieaugšanu. Mēs nedrīkstam palikt pie pagātnes,
zelēt to un mīlināties ar sāpēm.
3. Uzmanieties, lai jūs nesabojā vara. To
varētu saukt arī par zvaigžņu slimību.
Pārāk augsts un pēkšņs lidojums apreibina.
Cilvēks zaudē realitātes sajūtu, sāk justies
liels, vienreizējs, pārāks par citiem. Un deguns sāk slieties arvien augstāk un augstāk.
Ne viens vien no tā pašuzceltā pjedestāla ir
nokritis un sāpīgi sasities. Arī es šo slimību
esmu izslimojis. Par laimi, tas bija pirms
gadiem 50, un Dievs neļāva man stipri sasisties. Bet es varu no savas pieredzes liecināt, ka vara ir kā radioaktivitāte, kā smagie
metāli organismā. Tu nemaz nemani, kā tie
uzkrājas. Tikai atjēdzies un redzi, ka tu jau
esi saslimis, sabojājies, kļuvis par invalīdu.
4. Egocentrisms. Ir jānokāpj no sava troņa.
Nevar dzīvot pēc principa: bet es tā gribu.
Arī savu saprašanu un pārliecību nedrīkst
censties uzspiest citiem kā pareizo. Priekšstats par sevi kā par dzīves un pasaules
centru ir galēji maldīgs. Pasaules centrā ir
Dievs. Un man līdzās ir daudzi tādi kā es.
Egoisms un pašpaaugstināšanās ved haosā.

5. Dievs neļauj mūsu egoismam gūt virsroku. Tāpēc mūsu dzīvē ienāk arī ciešanas
un krusts, kas noliec mūs uz leju un neļauj
izslieties. Tās mums nepatīk, un tas ir cilvēciski un normāli. Kuram tad patīk ciest.
Mums patiktu dzīvot citādi: mēs pasakām
Dievam, kas un kā Viņam ir jāizdara, un
Viņš izdara. Taču ciešanas ir viens no
līdzekļiem, kā Dievs mūs veido un audzina.

Mēs nedrīkstam
palikt pie pagātnes,
zelēt to un mīlināties
ar sāpēm.
6. Kristiešu vienotība. Tā ir ļoti svarīga lieta,
jo kristiešu vienotība ir liecība Dieva klātbūtnei pasaulē (Jņ 13,35). Un mērķis nebūt
nav vienotība mācībā. Nē, savos uzskatos
mēs esam ļoti dažādi. Vienotības atslēga ir
mūsu savstarpējās attiecības, lūgšanas un
aizlūgšanas citam par citu. Noliksim malā
atšķirīgo un būsim vienoti tajā, kas atziņā
un pārliecībā ir kopējs. Ļausim, lai atšķirībā
darbojas mīlestība, nevis strīdi un šķelšanās. Dzīvosim cits citam un pieņemsim cits
citu. Pāvils saka: “Nesiet cits cita nastas.”
(Gal 6,2) “Ja kāds cieš, tad visi cieš līdzi.”
(1Kor 12,26) “Cits citam” – šie vārdi norāda
uz vienotību, kas izpaužas kā izturēšanās
citam pret citu.
7. Nepazaudēsim dievbijību! Man arvien
vairāk sāk iepatikties lielo baznīcu dievkalpojumu liturģija. Tad es sajūtu, ka esmu
ienācis vietā, kas piedāvā kaut ko citu nekā
pasaule, pilnīgi atšķirīgu no tā, kas mani
apņem ikdienā. Nevis to pašu pasauli – tikai ar nelielu kristīgu piešprici. Arī ar ārējo

formu, ar atmosfēru – kaut ko pilnīgi atšķirīgu. Kristus nav nācis, lai uzlabotu pasauli,
bet atnesis šai pasaulei citu valstību. Vai
cilvēki, ienākot dievnamā vai sastopoties
ar kristieti, to sajūt? Vai tiešām šodienas
pasaulē nekur vairs nav tādas vietas, kur
valdītu šī īpašā, no pasaules atšķirīgā Dieva
valstības atmosfēra. Kāpēc kristieši tā
cenšas visās jomās kopēt pasauli? Esam pazaudējuši vislielāko vērtību – dievbijību. Arī
dievkalpojuma formas ziņā mums vajadzētu atšķirties no pasaulīgiem saietiem.
8. Diskusiju prasme. Tā lielā mērā norāda
uz cilvēka iekšējo kultūru. Un tad ir jāsaka,
ka tās pietrūkst ne tikai kristiešu diskusijās.
Mums visiem vēl ļoti daudz ir jāmācās, lai
sāktu atzīt tiesības uz alternatīviem viedokļiem un cienīt citu uzskatus. Un pašiem
ir jāmācās solīdi bez apvainojumiem un
argumentēti formulēt savējos. Nedrīkst
sarunas sākt no pozīcijas: man ir taisnība,
mana ideja ir labākā.

Noliksim malā
atšķirīgo un būsim
vienoti tajā, kas
atziņā un pārliecībā
ir kopējs. Ļausim, lai
atšķirībā darbojas
mīlestība, nevis strīdi
un šķelšanās.
Satura ziņā būtiski ir noskaidrot pamatnostādnes un mērķus. Diskusija var kļūt
bezjēdzīga un pārvērsties par tukšu strīdē5

Baptistu Vēstnesis – GRĀMATA

šanos un emociju uzkurināšanu, tāpēc ka
tai nav vienota pamata un mērķa. Vienmēr
jāatceras, ka dažādi uzskati ir kā krātuve,
kurā mēs varam atrast vērtības, kas ļauj
mums ieraudzīt un pilnveidot sevi. Dialogs
bagātina, ja tajā saglabājam cieņu pret
citādi domājošajiem un argumentācijas
centrā neizvirzām sevi un savu viedokli.

Kāds gadalaiks patīk vislabāk? Pavasaris, bet
silts un saulains.
Tava labākā īpašība? Grūti sevi novērtēt,
varbūt mērķtiecība, konstruktīvisms, maksimāla iedziļināšanās jautājumā.

9. Kritiska pieeja. Visu, ko dzirdam, redzam,
lasām, vajadzētu ļoti rūpīgi izvērtēt un
uzreiz visam nenoticēt un nepieņemt par
patiesību. Tas nozīmē pārbaudīt avotus,
uzticamību, pašam pārdomāt un salīdzināt
ar citiem autoriem. Parasti nekritiski pieejam tad, ja pašiem nav nekādu principu.
Tad tā arī mēs dzīvojam, atgremodami citu
uzskatus. Kaut kur izlasīju atziņu: “Ar viedokli ir tāpat kā ar braucamo, ja nav pašam
sava, tad jālieto sabiedriskais.” (Labais!)

Ja man vajadzētu
kristietības būtību
izteikt vienā vārdā, es
teiktu – mīlestība.

10. Nepadosimies šodien uz visiem stūriem
pārprasti skandētajām cilvēktiesībām,
kas kļuvušas par elku un nogrāvušas visas
tradicionālās morālās vērtības.
11. Mīlestība kā visa pamats. Ja man
vajadzētu kristietības būtību izteikt vienā
vārdā, es teiktu – mīlestība. Dievs ir mīlestība (1Jņ 4,8) – tā nav Viņa īpašība, bet
Viņa būtība. Viņš mīlestībā uz šo pasauli
ir sagādājis tai glābšanu. Jņ 3,16: “Jo Dievs
tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic,
nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība.”
Dievs no mums prasa mīlestību attiecībās
ar Viņu, saviem tuvākajiem un pat ienaidniekiem (Lk 6,25; 10,27). Jēzus pavēl saviem
mācekļiem: “Tā ir Mana pavēle, lai jūs
mīlētu cits citu.” (Jņ 15,17)
Kristus man nejautās, cik grāmatu esmu
uzrakstījis, cik svētrunu esmu pateicis, ko
esmu draudzē izdarījis, vai pareizi esmu
sapratis visu Bībelē uzrakstīto. Viņš visiem
uzdos tikai vienu jautājumu: “Vai tu Mani
mīli?” Kristietība ir viens visu aptverošs
“mīliet”!
---------2.7. Īsi un kodolīgi
Daži ātri jautājumi virtuālas intervijas
ietvaros, bet šoreiz aprobežojoties ar t. s.
“laicīgo” sfēru, proti, paliekot šīs grēcīgās
pasaules robežās.
Kas ir dārgākais no tava īpašuma? Nezinu,
vai spēšu šādu ierobežojumu ievērot, jo
kristietis visās dzīves sfērās iziet ar savu
kristieša identitāti. Tas ir pamats un izejas
punkts viņa skatam un darbībai. Nu labi,
centīšos. Kāds bija jautājums? Kas ir dārgākais? Mana ģimene, ja to drīkst nosaukt
par īpašumu. No materiālajām vērtībām,
protams, grāmatas. Un varbūt suvenīrkarotīšu kolekcija ar vairāk nekā 150 karotītēm
no dažādām pasaules valstīm un vietām.
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Kādu īpašību tu neieredzi sevī? Nepacietību,
nesavaldību un ātrsirdību.

Kas tev patīk cilvēkā? Gaišs skats, laipns
vārds, pieklājīga izturēšanās, nedaudz
humora, nenotetovēta miesa un situācijai
atbilstošs apģērbs.
Ko tu nevari ciest citos? Negodīgumu,
paviršību, dotā vārda neturēšanu, pārgudrību, augstprātību. Arī sevī to nevaru ciest.
Ko tu nožēlo? To, ko esmu nodarījis pāri
līdzcilvēkiem, īpaši jau saviem vistuvākajiem. To, ka neesmu iemācījies zemūdens
peldēšanu ar akvalangu. Man ļoti patīk
brīnišķīgā koraļļu rifu pasaule.
Kas tev garšo? Vārīti auksti kartupeļi ar
speķi un sīpolu.
Negaršo? Ēdu visu, ko sieva uzlikusi uz
šķīvja un kas nekustas. No tā, kas kustas, –
austeres.
Iecienītākā atpūta? Divreiz nedēļā viena
stunda karstā vannā ar detektīvromānu
rokās.
Kas ir laime? Kad ir cilvēki, kurus tu vari
mīlēt, un citi mīl tevi.
Tavs lielākais prieka brīdis? Kad visi esam
veseli un varam kopā būt pie siltās jūras
vai sniegotiem kalniem.
Vai esi skaudīgs? Jā! Esmu atzinies cilvēkiem, kurus apskaužu. Iemesls gandrīz
vienmēr ir bijis saistīts ar tūrismu. Un ja nu
viņi ir bijuši tādās vietās, kuras es neesmu
redzējis? Nu kā lai neapskauž?
Kur gribētu nokļūt pasaulē? Kur ir silts,
kalni un ūdens.
Vai tu kādreiz melo? Tā būtu ļoti plaša
tēma. Kas tad ir melošana? Ja īsi: cenšos
to nedarīt. Taču, ja ar melošanu saprotu
jebkādu apzinātu maldīga priekšstata radīšanu, tad jāsaka, ka bez šādiem meliem ne
vienmēr izdodas nodzīvot.
Lielākās tavas bailes? Tikt dzīvam apraktam sagruvušas mājas drupās vai kļūdaini
apraktam kapā.

Kādu vārdu, frāzi tu lieto pārmērīgi daudz?
Tas jāprasa citiem, pats jau to neievēro.
Mana meita un redaktore katrā grāmatā
atrod kaut ko jaunu. Iepriekšējā laikam
bija “faktiski”. Katrā ziņā tādus kā “uz doto
brīdi” vai “OK” nelietoju. Bet teikuma
konstrukcijas gan bieži ir vāciskas.
Ar kādu dzīvnieku identificētu sevi? Nepārzinu tik labi dzīvnieku pasauli. Ka nenodaru kādam pāri. Varbūt kaut kas starp pūci
un aunu.
Emocionālākais piedzīvojums? Tie visi ir
saistīti ar garīgo pasauli un Dieva brīnumiem manā dzīvē. No citiem: mana runa
Latvijas Republikas Augstākās Padomes
plenārsēdē nama Lāčplēša ielā 37 sakarā
(1992) un Atzinības krusta ordeņa saņemšana Rīgas pilī (2019).
Cilvēks autoritāte? Kopumā viena tāda
ideāla cilvēka nav. Katrā ir gan pozitīvais,
gan negatīvais. Ir daudzi, kuri ar kādu savas būtības vai darbības šķautni ir man kā
paraugi: zinātniece Marija Sklodovska-Kirī,
ārsts teologs Alberts Šveicers, kādreizējais
Dienvidāfrikas prezidents Nelsons Mandela, etnogrāfs Tūrs Heijerdāls u. c. Tie
ir cilvēki, kas sevi ir ziedojuši kāda mērķa
sasniegšanai.
Kādai vēsturiskai personai gribētu līdzināties? Nevienai, Dievs mani veidojis kā
oriģināleksemplāru.
Mīļākā kora dziesma? Emīls Dārziņš.
Par vienu dziesmu būtu grūti izšķirties:
“Ciānas bērni”, “Mūžam zili”, “Mēness starus stīgo”? No citiem: Lūcija Garūta “Mūsu
Tēvs Debesīs”, Pēteris Barisons “Kā sniegi
kalnu galotnēs”.
Mīļākais rakstnieks? Arčibalds Džozefs
Kronins, Viktors Igo, Fjodors Dostojevskis,
Umberto Eko, Jānis Jaunsudrabiņš.
Lielākais sasniegums tavā dzīvē? Katra
pēdējā uzrakstītā grāmata.
Lielākā problēma pasaulē? Cilvēka atkrišana no Dieva.
Lielākā vērtība pasaulē? Dievišķā mīlestība.
Ko vēl gribētu izdarīt šajā pasaulē?
Palīdzēt kādam atrast ceļu pie Kristus;
nodiriģēt vēl kādu dziesmu; uzrakstīt kādu
grāmatu; redzēt Peru (Maču Pikču), Indonēziju un Jaunzēlandi; vienkārši padzīvot
kopā ar saviem mīļajiem un jums visiem.
Ko novēli citiem? Mīlēt Dievu, turēt godā
ģimeni, neielaist sirdī ļaunumu, rūgtumu,
neapmierinātību un augstprātību.

Baptistu Vēstnesis – BALTIJAS PASTORĀLAIS INSTITŪTS

Jauns
mācību gads BPI
Šī gada 2. septembrī Baltijas Pastorālais institūts (BPI) svinēja
nu jau 15. mācību gada atklāšanu. Pēc dažu gadu pārtraukuma esam atgriezušies pie pilna laika apmācības formāta. Tas
studentiem nozīmē lielāku nodošanos un dziļāku “iemērkšanos”
BPI pieredzē. Esam priecīgi, ka arī šis izaicinājums nav bijis par
šķērsli, lai četri jauni vīri atsauktos Dieva aicinājumam studēt
BPI un nodot savas dzīves kalpošanai Viņam. Šogad mācības
BPI uzsāk Toms Drēska (Jelgavas draudze), Jānis Lauva (Jelgavas
draudze), Rolands Pļaviņš (Ikšķiles jaundibināmā draudze) un
Rainers Vestmanis (Rīgas Āgenskalna draudze).
Šis gads ir īpašs ar to, ka visi jaunie studenti ir arī BPI DRAFTS
nometņu absolventi. Tas ir bijis viens no BPI ilgtermiņa mērķiem, lai BPI DRAFTS kalpotu par platformu, kurā puiši tiek
iepazīstināti ar BPI principiem un vērtībām, kas kalpotu par
iedrošinājumu viņiem izvēlēties mācīties BPI. Priecājamies, ka
Dievs ir svētījis šos centienus, un tagad mēs varam redzēt to
augļus.
Uzrunājot studentus un mācību gada atklāšanas svētbrīža viesus, LBDS bīskaps Kaspars Šterns aicināja fokusēties uz šodienu,
neatlikt, bet tagad pildīt savu uzdevumu kalpot Kristus evaņģēlijam. Mēs nezinām, kas mūs sagaida rīt – varbūt svešas varas

iekaros mūsu zemi, varbūt izplatīsies jauns vīruss, varbūt mēs
piedzīvosim jaunu ekonomisko krīzi. Lai arī kas notiktu, mūsu
uzdevums paliek nemainīgs – pasludināt Evaņģēliju un darīt
cilvēkus par Kristus mācekļiem.
Savukārt Garīdznieku brālības vadītāja Edgara Godiņa sacītie
iedrošinājuma vārdi bija ņemti no novērojumiem par to, kā Jēzus
izsūtīja 70 mācekļus (Lūkas 10:1-11). No novērotājiem kļūt par
Kristus līdzstrādniekiem; ne tikai lūgt, lai Dievs sūta strādniekus, bet pašiem strādāt; neaizbildināties un nebaidīties no
ierobežojumiem; atstāt visu lieko, tikt pāri sevis apliecināšanas
vēlmei un visur nest Dieva mieru.
Pasākuma svinīgās daļas noslēgumā uzrunu teica arī mācītājs
un NBS kapelāns Oļegs Jermolājevs. Šogad aprit 100 gadi kopš
baptistu Teoloģiskā semināra izveides. Mācītājs Jermolājevs ļāva
klātesošajiem “ielūkoties” vēstures lapās, stāstot par semināra
izveidi un tiem vīriem un sievām, kas ticībā un paļāvībā uz Dievu
uzdrošinājās spert soli nezināmajā. BPI ir šo pūliņu mantinieks
un ar lielu prieku turpina šo tik svarīgo darbu, sagatavojot arvien
jaunus vadītājus, kas nesīs Kristus Vārdu gan Latvijā, gan aiz tās
robežām.
BPI vārdā izsakām lielu pateicību ikvienam, kas dzīvo līdzi BPI
darbam un atbalsta to, aizlūdzot un arī finansiāli to atbalstot.

Tomass Šulcs

BPI apmācības vadītājs

(no kreisās) 1. kursa studenti Rolands Pļaviņš,
Jānis Lauva, Toms Drēska un BPI apmācības
vadītājs Tomass Šulcs. Attēlā nav Rainera
Vestmaņa, kurš mācības uzsāka septembra vidū.
Foto: Mareks Šteins
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Baptistu Vēstnesis – NOTIKUMI DRAUDZĒS

Lai veicinātu vīru sadraudzību un iesaistītu viņus draudzes aktivitātēs, Ogres Trīsvienības baptistu draudze ik gadus organizē
trīs dienu pasākumus vīriem. Zinot, ka vīru sarunas rosās tieši
kopīgās aktivitātēs un darbos, programma tiek sastādīta tā, lai
tajā būtu balanss starp izklaidi, praktiskajiem darbiem, garīgām
pārdomām un sarunām. Šogad pasākums notika Krāslavā. Vīri
baudīja skaisto Latgales dabu, gulēja teltīs kempingā pie Cērpu
ezera, kā arī izbaudīja Krāslavas veikparka piedāvātās izklaides.
Brīnišķīga sadarbība un misionāla darbošanās izveidojās kopā ar
Krāslavas baptistu draudzi, kuru vada mācītājs Vjačeslavs Istratijs.
Sestdienā vīri apmeklēja vietējās ģimenes un centās tās iepriecināt
gan praktiski, gan garīgi, kā arī iesaistījās malkas sagādes labdarības
projektā – tika sagatavoti vairāk kā 200 maisi ar malku, kas tiks
lietoti labdarībā un sociāli nelabvēlīgo ģimeņu atbalstam. Savukārt
svētdienā vīri piedalījās Krāslavas draudzes dievkalpojumā.
Pēc pagājušā gada vīru pasākuma, kas notika Rēzeknē, Ogres
draudzē katra mēneša ceturtās sestdienas rītā vīri tiekas vīru
brokastīs un pēc tam dodas veikt praktiskos darbus pie tiem, kuri
paši saviem spēkiem nespēj tikt galā.

Dainis Pandars

Ogres Trīsvienības draudze

Olaines novada sieviešu nedēļas nogale “Ceļā”, ko ar Dieva
svētību 26.-27. augustā nometņu vietā “Kalmes” organizēja
Olaines jaundibināmā draudze, balstījās uz Jēzus Kristus sacīto “Es ESMU ceļš, patiesība un dzīvība…”(Jāņa ev. 14:6a).
Dalībnieces uzrunāja 3 brīnišķīgas lektores. Munise Lamberte aktualizēja aicinājumu doties ceļā kopā ar Jēzu, neatlaižot Viņa roku,
nenovirzoties kādā līkumā un nepieņemot melus. Agnese Kiršteine dalījās liecībā, kā spraigajā ikdienā sadzirdēt Dievu, paklausīt
un būt kopā ar Viņu. Silva Atvara aicināja nebūt remdenām, bet
ik dienas būt gatavām satikt Jēzu. Starp lekcijām notika diskusijas
mazajās grupās. Brīvajā laikā tika organizēta fotoorientēšanās,
kas bija balstīta uz Svētā Gara dāvanu izzināšanu. Dziedājām
slavas dziesmas mūsu Kungam un dalījāmies liecībās, kā pašas
piedzīvojam Dievu savā personīgajā ceļā.
Aicinu lūgt par Olaines novada sievietēm, par garīgo atmodu
Olainē, lai varam kā draudze aizsniegt arvien vairāk cilvēku sirdis,
pasludinot evaņģēliju. Lai Dieva svētīts un apsargāts mūsu ceļš
kopā ar Jēzu!

Elīna Lūse

Jaundibināmā Olaines draudze
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Meitenēm vecumā no 15 līdz 19 gadiem šogad bija iespēja piedalīties īpaši viņām organizētā nometnē “Pazīt sevi = pazīt Tevi”,
kas no 4. līdz 7. augustam notika Jūrmalciemā. Doma par meiteņu
nometni bija izskanējusi jau vairākkārt, taču tikai šī gada sākumā
Dievs īpaši uzrunāja mūs abas, Martu un Sabīni. Saņēmām skaidru
aicinājumu no Dieva un sākām spert soļus nometnes virzienā. Vairāk
kā mēnesi atsevišķi lūdzām, tad nācām kopā un mūsu domas par
tēmām, komandu, lektoriem un nometnes programmu bija ļoti
līdzīgas, kas mums bija kā apliecinājums no Dieva, ka tā patiesi ir
Viņa griba.
No pieredzes jauniešu kalpošanā bijām sapratušas, ka visas meitenes
vieno līdzīgi jautājumi – kas es esmu? Kāpēc es esmu tāda? Ko es šeit
daru? Tieši tāpēc nometnē izvēlējamies runāt par pašiem pamatiem –
sievietes vērtību, sievietes ciklu, attiecībām ar Dievu, attiecībām ar
pretējo dzimumu, attiecībām ar vecākiem un piedošanu. Nometnes
programmā bija ne tikai lekcijas, bet arī dažādas radošās aktivitātes,
dejas, fiziskais izaicinājums, svētku vakariņas un, protams, arī īpašs
laiks slavēšanai, lūgšanām un īpašam laikam ar Tēvu.
Viens no lielākajiem ieguvumiem, rīkojot un piedaloties šāda veida
nometnēs, ir draudzības, kuras veidojas, ejot cauri emocionāliem
piedzīvojumiem. Meitenes un arī vadītājas nekautrējās no emocijām,
kuras piedzīvoja nometnes laikā. Bija patiešām skaisti vērot to, ka
dalībnieču starpā valdīja miers, prieks, sapratne un iedrošināšana.
Pēc vienas no nometnes aktivitātēm, kas bija “fiziskais lauziens”,
kurā katra meitene cīnījās ar sevi, mēs devāmies saposties skaistām
vakariņām, kurās meitenes ieradās kleitās. Meitenēm nākot pie skaisti klātiem galdiem, bija dzirdams vien – cik tu skaista, ak, kāda tev
skaista kleita – neviena nesūdzējās, nesalīdzināja sevi un savu kleitu,
bet priecājās par otru.
Pēdējā nometnes diena bija “piedošanas diena”. Pēc lekcijas par
piedošanu visas kopā devāmies pie jūras izdejot sakrājušās emocijas,
un tad katra atrada savu vietu, lai Dieva priekšā izmeklētu savu sirdi
un piedotu. Ir svarīgi, ka nometnes laikā “atvērtās durvis” tiek arī
aizvērtas vai pat nojauktas.
Mēs esam pateicīgas ikvienam, kurš iesaistījās nometnes tapšanā,
veidošanā un lūgšanās! Atgādinām, ka mūsu stāsts sākās ar lūgšanu
un visa pamatā bija un ir lūgšana. Dievs dzird visas mazās un lielās
nopūtas, un Viņam tās ir svarīgas!

Marta Roga
Priekules draudze

Sabīne Grigorjeva
Liepājas Pāvila draudze

Baptistu Vēstnesis – SIEVIEŠU KALPOŠANAS APVIENĪBA

Retrīts sievietēm
“Tavs dzīvesstāsts”
Pēc vairāku gadu pārtraukuma Sieviešu kalpošanas apvienība
šovasar rīkoja retrītu sievietēm – “Tavs dzīvesstāsts”, kas notika Mazirbē. Vārds “retrīts”, kas šobrīd kļuvis par modes vārdu
un mazliet izsauc domstarpības, aizgūts no angļu valodas “re
treat” un tulkojumā nozīmē – atkāpties, aiziet uz kādu klusu
un vientuļu vietu, lai būtu kopā ar Dievu. Tas aprakstīts arī
Bībelē, Jēzus dzīvē.
- Lūkas 5:16: “Bet Viņš pats bieži nogāja nomaļās vietās un
lūdza Dievu.”
- Lūkas 9:10: “Apustuļi atgriezušies stāstīja Viņam visu, ko bija
darījuši. Tad Viņš ņēma tos sev līdzi un devās pa savrupu ceļu
uz pilsētu, vārdā Bētsaīda.”
- Mateja 14:13: “Kad Jēzus to dzirdēja, Viņš visus atstāja un
brauca ar laivu uz kādu nomaļu vietu.”

Retrīta dalībnieces

Tieši to arī šajās trijās dienās izdzīvojām – mazliet atkāpāmies
no ikdienas, lai kopā ar Dievu ielūkotos savā un uzklausītu arī
citu sieviešu dzīvesstāstus. Droša, netiesājoša vide, fokuss uz
Jēzu, lūgšanas un skaidri noteikumi – nesniegt padomus, nevērtēt, nepārtraukt – nodrošināja apstākļus, lai katra sieviete
savu dzīvesstāstu varētu līdzdalīt mazā grupā un iegūt brīvību
no kādām važām, kas daudzu gadu garumā liegušas brīvi elpot.
Ar lekciju palīdzību varējām katra savā dzīvē pamanīt, kādos
veidos esam mēģinājušas remdēt savas slāpes, kuras patiesībā
varēja apmierināt tikai Jēzus. Pēc sava dzīvesstāsta līdzdalīšanas līdz pat nākamajam rītam palikām klusas Dieva priekšā, lai
visu atdotu Viņam.

Sarunas mazajās grupās jūras krastā

Lai pieņemtu savu dzīvesstāstu kā labāko scenāriju savai dzīvei, ir svarīgi iepazīt savas dzīves scenārija autoru – Trīsvienīgo
Dievu. Tikai paliekot Viņā, mēs varam atgriezties savā ierastajā
vidē un praktizēt veselīgu, cieņpilnu mīlestību pret citiem,
Dievu un arī sevi. Sava dzīvesstāsta pieņemšana, atbildības
uzņemšanās par savu daļu un uzticības pilna paļaušanās Dieva
plānam var kļūt par būtisku pagrieziena punktu mūsu katra
dzīvesstāstā. Retrīta laikā mācījāmies uzklausīt otru cilvēku
tā, lai tiešām sadzirdētu sacīto. Tik vienkārša prasme, kas spēj
atvērt durvis uzticības pilnai sarunai un aizlūgšanai!
Par retrīta galveno Rakstu vietu bija izvēlēti vārdi no
103. psalma: “Viņš, kurš piedod visas Tavas vainas, kurš dziedē
visas Tavas kaites, kurš Tev dzīvību izglābj no bedres, kronē
Tevi ar žēlastību un žēlsirdību” (3-4). Šajās trīs dienās Jēzus
klātbūtnē piedzīvojām piedošanu, dziedināšanu un noslēguma
vakarā tiešām sajutām, ka tiekam bagātīgi kronētas ar žēlastību.

Vakars Dieva klātbūtnē

Paldies lieliskajai komandai, kura darīja vairāk, nekā bija
plānots un cerēts. Un pāri visam – paldies Dievam par vadību,
apsardzību un žēlastību.

Agnese Megne

LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja

Svinīgās noslēguma vakariņas
Foto: Una Kauliņa
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Baptistu Vēstnesis – KALPOŠANAS STRATĒĢISKĀS ATTĪSTĪBAS CENTRS SĀC

Jēzus Kristus māceklis
Māceklības izvērtēšanas instruments

Māceklības izvērtēšanas instruments palīdzēs jums novērtēt savu
kā Jēzus Kristus mācekļa izaugsmi, izmantojot jautājumus par
raksturu (būt kā Kristum) un spējām (darīt to, ko Jēzus darīja). Izvērtējums ietver trīs māceklības dimensijas – attiecības ar Dievu (uz
AUGŠU), attiecības ar kristiešiem (uz IEKŠU) un ar neticīgajiem
cilvēkiem (uz ĀRU).
Raksturs un spējas trīs attiecību dimensijās:
1. Uz augšu / Atspoguļošana: Cik lielā mērā mans raksturs atspoguļo Jēzus Kristus raksturu? Cik lielā mērā tas, kam es veltu laiku
un enerģiju, atspoguļo spējas, par kurām Jēzus mācīja un kuras
Viņš demonstrēja, esot kopā ar saviem mācekļiem?
2. Uz iekšu / Attiecības: Cik lielā mērā es attīstu un iesaistos
attiecībās, kuras attīsta manu raksturu, tāpat kā Jēzus attīstīja mācekļu raksturu? Cik lielā mērā manas attiecības palīdz demonstrēt
spējas, kādas Jēzus demonstrēja, esot ar saviem mācekļiem?
3. Uz āru / Atbildība: Cik lielā mērā mans raksturs mudina mani
uzņemties atbildību, kādu Jēzus uzticēja saviem mācekļiem – būt
par lieciniekiem katram savā Jeruzālemē, Jūdejā, Samarijā un līdz
pasaules galam? Cik efektīvi es demonstrēju šīs spējas, iesaistoties šajā atbildībā?
Instruments ļaus jums novērtēt savu šī brīža situāciju. Mūsu
lūgšana ir, lai tas jums noderētu arī turpmāk, ik pa laikam palīdzot
pamanīt, kā jūs augat un maināties Jēzus māceklības ceļā.

___ 1. Es ik dienas atvēlu laiku lūgšanām.
___ 2. Es apzināti cenšos veidot tuvākas attiecības ar saviem
draugiem un kaimiņiem.
___ 3. Mana sirds ir pievērsta cilvēkiem, kuri nepazīst Jēzu.
___ 4. Es novēroju arvien lielāku Dieva stiprinājuma un spēka
klātesamību savā dzīvē.
___ 5. Fiziskas rūpes par manu ķermeni ir svarīgs veids, kā es
parādu Dievam savu mīlestību.
___ 6. Mana prioritāte ir meklēt iespējas pasludināt Evaņģēliju
un liecināt par savu ticību citiem.
___ 7. Kristus miers valda manā sirdī.
___ 8. Esmu atvērts būt savstarpēji atbildīgās attiecībās ar
dažiem kristiešiem, lai tādējādi pieaugtu.
___ 9. Es regulāri ieplānoju laiku savā kalendārā, lai veidotu
attiecības ar neticīgajiem.
___ 10. Es paklausu Dieva paskubinājumiem.
___ 11. Es aktīvi piedalos jauno Kristus mācekļu sagatavošanā
kalpošanai Dieva Valstības labā.
___ 12. Es vēlos veltīt savu laiku un resursus, lai palīdzētu cilvēkiem, kas piedzīvo grūtības.
___ 13. Man sagādā prieku lūgt par situācijām un cilvēkiem, kurus
Dievs ieliek manā sirdī.
___ 14. Mana ģimene ir laimīga, mēs kopā pieaugam kā Jēzus
Kristus mācekļi.
___ 15. Esmu pārliecināts par Dieva aicinājumu būt Viņa māceklim, tas man dod drosmi, izdarot izvēles, pat ja tas nozīmētu
riskēt.
___ 16. Mūsu ģimenes dzīvesveids arvien vairāk norāda uz Dievu.

Izvērtēšanas instruments ir balstīts uz jautājumiem par raksturu un
spējām, kas atrodami Maika Brīna un Stīva Kokrama grāmatā “Veidot
māceklības kultūru”.

Māceklības izvērtēšanas instruments ietver 30 apgalvojumus, kas
palīdzēs jums izvērtēt, kur esat savā ceļā kā Jēzus Kristus māceklis. Izlasiet katru zemāk doto apgalvojumu un pirms tā ierakstiet,
cik ļoti apgalvojums atbilst jūsu šī brīža situācijai. Izmantojiet
sekojošu vērtējuma skalu:
1 = nekad; 2 = reti; 3 = ik pa laikam; 4 = vairāk jā nekā nē;
5 = bieži; 6 = gandrīz vienmēr; 7 = vienmēr
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___ 17. Es esmu spējīgs paust un parādīt rūpes un iejūtību pret
citiem draudzes locekļiem.
___ 18. Es spēju mīlestībā satikt un pieņemt jaunus cilvēkus,
parādot viņiem žēlastību.
___ 19. Man ir viegli satvert virzienu un saprast nākamos soļus, lai
pieaugtu savā ticības dzīvē.
___ 20. Es esmu prasmīgs un iejūtīgs, risinot konfliktus attiecībās,
kuras Dievs man ir devis.
___ 21. Dievs man ir devis degsmi un redzējumu par konkrētu
cilvēku grupu.

___ 22. Es priecājos, ka mana ģimene ir misionāla un īsteno Dieva
redzējumu par mums kā Jēzus mācekļiem.
___ 23. Lai saglabātu mieru attiecībās ar Dievu, es neizvairos no
konfrontācijas attiecībās ar cilvēkiem.
___ 24. Es zinu vismaz vienu neticīgo, kurš vēlas veidot tuvākas
attiecības ar mani.
___ 25. Es efektīvi spēju uzrunāt citus ar Dieva Vārdu un palīdzēt
saprast, kā to praktiski pielietot.
___ 26. Es priecājos par Dieva doto dāvanu – spēt saprast un
pielāgoties darbam kopā ar cilvēkiem, kas ir atšķirīgi.
___ 27. Es regulāri meklēju jaunas iespējas veidot attiecības ar
neticīgiem kaimiņiem vai darba biedriem.
___ 28. Es jūtos komfortabli, darbojoties Svētā Gara vadībā.
___ 29. Lai uzturētu veselīgas attiecības ar cilvēkiem, esmu nospraudis konkrētas robežas.
___ 30. Es aktīvi darbojos kā Jēzus Kristus māceklis, kas dara citus
par Jēzus Kristus mācekļiem.
No Džefa Alena grāmatas “Small Church on a Big Mission: Cultivating
Missional Discipleship in Smaller Churches.”, C 2017.

Rezultātu tabula
Pārnesiet savus rezultātus uz zemāk doto tabulu. Tad saskaitiet
visu trīs “Raksturs un Spējas” stabiņu rezultātus un ierakstiet tos
katrā no māceklības dimensijām (uz AUGŠU, IEKŠU un ĀRU).
Uz AUGŠU
Uz IEKŠU
Uz ĀRU
raksturs un spējas raksturs un spējas raksturs un spējas
___ 1
___ 16
___ 2
___ 17
___ 3
___ 18
___ 4
___ 19
___ 5
___ 20
___ 6
___ 21
___ 7
___ 22
___ 8
___ 23
___ 9
___ 24
___ 10
___ 25
___ 11
___ 26
___ 12
___ 27
___ 13
___ 28
___ 14
___ 29
___ 15
___ 30
______ ______ ______ ______ ______ ______
___ Kopā uz AUGŠU ___ Kopā uz IEKŠU ___ Kopā uz ĀRU

SIRDS VĀRDI
“Es un mans nams, mēs kalposim tam Kungam!” – šos vārdus
skaistā rāmītī bieži var redzēt pie sienas kristiešu mājokļos.
Tos teicis Jozua, uzrunājot Izraēla tautu, kas Mozus vadībā
bija maldījusies pa tuksnesi 40 gadus. Piedzīvojuši dažādus
pārbaudījumus, paaudžu nomaiņu un pāri visam Dieva klātbūtni, beidzot viņi ir iegājuši apsolītajā zemē, beidzot viss ir
tā, kā Dievs to bija apsolījis. Jozua aicina izdarīt izvēli – turpināt sekot viltus dieviem, kuriem viņu tēvi bija kalpojuši, vai arī
sekot Dievam, kurš viņus izveda no verdzības.
Ko šie vārdi nozīmē 21. gadsimta Kristus sekotājam? Arī mums
var būt kārdinājums kalpot citiem dieviem. Viens paļaujas
uz savu mantu, kāds cits paļaujas uz valdību, vēl kāds cenšas
dzīvot pēc iespējas ērtāk. Apkārt skan dažādas cildinošas vēstis.
“Tu esi to pelnījis!” “Atļaujies vairāk!” “Nepakļaujies nevienam –
esi brīvs no jebkādiem ierobežojumiem; dari, ko Tava sirds vēlas!” un vēl, un vēl, un vēl… Tāpēc šis Jozua atgādinājums ir tik
nozīmīgs arī šodien: nepaļaujies uz svešiem dieviem - tie var
dot tikai šķietamu mieru, gandarījumu, labklājību. Seko vienīgajam Dievam, kurš caur savu Dēlu Jēzu Kristu ir ieaicinājis
mūs derībā ar Sevi, lai mēs būtu Viņa apsolījuma mantinieki!
Kad uznāk grūtības un zūd pamats zem kājām, sauc uz Viņu,
kurš ir visa Radītājs, dzīvības Autors. Sauc uz Viņu bezspēkā
un izmisumā. Tā ir mūsu privilēģija, ka varam runāt ar Viņu
jebkurā vietā, jebkurā laikā un jebkurā situācijā.
Lai tevi nebiedē šīs pasaules trauksmes. Lai Evaņģēlija Vēsts
tavā sirdī netiek citu trokšņu apklusināta. Lai jebkuros apstākļos tu vari drosmīgi apliecināt: “Es un mans nams, mēs kalposim tam Kungam!” Lai šie vārdi ir ierakstīti
mūsu sirdīs un ne tikai skaistos rāmīšos.

Tomass Šulcs

BPI apmācības vadītājs

Atzīmējiet savus rezultātus zemāk dotajā TRIJSTŪRĪ – tad savienojiet punktus, lai ieraudzītu savas māceklības trīsdimensionālo
formu. Izvērtējiet to un pārdomājiet, kā varat turpināt pieaugt, lai
kļūtu par vēl labāku Jēzus Kristus mācekli.

Sagatavoja

BPI Kalpošanas stratēģiskās attīstības centrs
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Baptistu Vēstnesis – MAZĀS GRUPAS

Jauns mazo grupu
materiāls par Svētā Gara
dāvanām
Reiz kāds no baptistu mācītājiem esot sacījis: “Žēl, ka Svēto
Garu atdevām vasarsvētkiem. Pašiem būtu noderējis!” Šis
teiciens man kā baptistu mācītājam ik pa laikam ir licis
domāt – vai tiešām Svēto Garu esam atdevuši citiem, vai
mums pašiem vairs Svētā Gara nav? Ja mums Viņš vēl ir, ko
mēs ar Viņu darām? Protams, šie jautājumi šķiet komiski,
taču tajā pat laikā tajos slēpjas patiesība par mūsu kā baptistu konfesijas praktisko teoloģiju un kalpošanas pieeju.
Mums ir skaidrs, ka mēs nevaram izturēties pret Svēto Garu
kā pret kādu objektu, ko lietojam saviem mērķiem. Precīzāks jautājums būtu – kā Svētais Gars var lietot mūs? Vai
mēs to zinām?
Jautājums par šo tēmu Latvijas baptistu vidē dažbrīd ir
bijis kā “karsts kartupelis”. Galvenokārt, atziņu atšķirību
dēļ par Svētā Gara kristību, mēlēs runāšanu, pravietošanu, kā arī piedzīvojot draudžu šķelšanos, kad no baptistu
draudzēm izgāja kādas harizmātiskākas grupas. Baptistu
savienība ir centusies šos jautājumus risināt caur teoloģiskajām nostādnēm. Tajā pat laikā baptistu vidē ir bijuši arī
centieni izskaidrot Svētā Gara darbošanos un žēlastības
dāvanu praktizēšanu draudzes vidū. Šie jautājumi teoloģiski
skaidroti grāmatās “Svētais Gars”, ko sarakstījis Billijs Grehems, un Ilmāra Hirša grāmatā “Patiesības Gara spēkā”. Par
dāvanu praktisko lietošanu vairāk ir ticis runāts materiālā
“Kā atklāt savas Gara dāvanas”, kas lietots Mateja draudzē,
un SAC (Stratēģiskā attīstības centra) semināros, lietojot
Brūsa Bagsbija elektronisko platformu. Kad mācījos Baltijas
Pastorālajā Institūtā (BPI) mums par Gara dāvanām mācīja
pārstāvis no vasarsvētku draudzēm. Tas lika domāt – vai
tiešām nav neviens baptists, kas varētu par to mācīt?
Šī, sava veida “svētā neapmierinātība”, man lika meklēt, kuri
baptisti pasaulē runā par šo tēmu. Atradu vairākus, taču,
manuprāt, visatbilstošāk baptistu teoloģijai, Bībelei un
kalpošanas praksei par Gara dāvanām stāstīja misioloģijas
doktors un bijušais Dienvidāfrikas universitātes profesors
Johaness Raimers. Viņš ir īpašs arī ar to, ka pats uzaudzis
Austrumeiropā, dzīvojis Igaunijā un Latvijā un labi pazīst
mūsu baptistu draudžu kultūru. Noklausījos internetā viņa
semināru par Gara dāvanām un iegādājos viņa sastādīto
materiālu krievu valodā “Apdāvināts kalpošanai”, kas man
ļoti palīdzēja izprast šo tēmu arī no praktiskā viedokļa.
Trīs notikumi mani mudināja turpināt domāt par šo tēmu.
Pirmkārt, es vairākus gadus tiku aicināts BPI studentiem
mācīt par Svētā Gara dāvanām, ko es darīju, lietojot Raimera materiālu. Otrkārt, kad gatavojos mācītāja ordinācijai,
viens no maniem uzdevumiem bija sarakstīt teoloģisku darbu par Svētā Gara dāvanām Jaunajā Derībā. Treškārt, kad
J. Raimers Pestīšanas Templī vadīja semināru par šo tēmu,
personīgi satikos ar viņu un J. Raimers ieteica iztulkot un
izdot materiālu latviski, kā arī būt šī materiāla līdzautoram,
pievienojot katrai dāvanai piemērus no Latvijas.
Kopš šīs tikšanās pagājuši vairāki gadi, un beidzot tas ir
noticis! Materiāls mazajām grupām “Apdāvināts kalpošanai. Gara dāvanas praktiskai lietošanai draudzes dzīvē” ir
pieejams latviešu valodā. Tajā ir iespēja iepazīties ar 27 Bī12

belē atrodamām Svētā Gara dāvanām, to aprakstu, nozīmi
draudzes dzīvē, pielietojumu praksē, norādēm šo dāvanu
atpazīšanā kristieša dzīvē, kā arī piemēriem par šo dāvanu
izpausmi latviešu kristiešu dzīvēs. Materiāls primāri paredzēts mazo grupu lietošanā, taču būs noderīgs arī individuālai lietošanai.
Jaunais materiāls testa režīmā tika lietots garīdznieku
retrītā Bruknā, dziļāk izpētot 5 veidu mācītājus, par kādiem
var lasīt vēstulē Efeziešiem 4:11 “Viņš arī devis citus par
apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem,
citus par ganiem un skolotājiem”. Bija ļoti interesanti atklāt,
ka mūsu draudzēs kalpo garīdznieki, no kuriem vieni ir vairāk tendēti uz misiju, citi uz Dieva prāta izzināšanu, vēl citi
uz evaņģelizāciju vai ganīšanu, bet kādi uz mācīšanu. Kopā
mācoties, mainījās arī mūsu priekšstati par kādām no Gara
dāvanām. Piemēram, apustuļi mums parasti asociējas tikai
ar Jēzus oriģinālajiem mācekļiem, un šis vārds mums vairāk
skan kā statuss. Taču, ja paskatāmies uz apustuļu dāvanu
kā funkciju, kuras uzdevums ir vest draudzi misionālā virzienā, tad redzam, kā šāda dāvana joprojām mūsu draudzēs
pastāv, kaut vai draudžu dibināšanas kontekstā.
Es ticu, ka šis materiāls var palīdzēt katram baptistu draudžu ticīgajam atklāt savu vai savas Svētā Gara dāvanas, lai
saprastu savu vietu un nozīmi draudzes un Dieva Valstības
darbā. Materiālu var iegādāties izmantojot grāmatas izdevniecības mājas lapu parakletos.lv vai veikalā “Amnis”.

Dainis Pandars

Ogres Trīsvienības draudzes mācītājs

Baptistu Vēstnesis – AKTUĀLI

Pēdējā desmitgadē draudzes ir centušās dažādos veidos aizsniegt
nekristiešus. No "piesaistes” modeļa līdz “misionālam” modelim –
katram no tiem ir savas stiprās un vājās puses. Tomēr draudzes
misijai joprojām pietrūkst kā ļoti būtiska – māceklība! Šis ir bieži
aizmirstais uzdevums, ko Dievs devis Savai draudzei. Mēs varam
piepildīt baznīcas solus, bet vai mēs spējam radīt nodevušos mācekļus? Par šiem un līdzīgiem jautājumiem tiks domāts starptautiski plaši pazīstamajā konferencē “Exponential”, kas šogad pirmo
reizi notiks Latvijā, Rīgā. Konferencē 9.-10. novembrī piedalīsies
dalībnieki no Skandināvijas un Baltijas valstīm.
Vairāk informācijas: https://exponential.eu/regionals/northern/

LBDS Svētdienskolu apvienība ielūdz uz semināru “Neierasti par ierasto”. Torbenam Ostermarkam ir vairāk kā 35
gadu pieredze evaņģelizācjā, uzrunājot bērnus, jauniešus un
pieaugušos. Torbens kalpo misijā “Open Air Campaigners”, kas
izmanto dažādas ilustratīvas metodes, lai Bībeles stāstus un
glābšanas vēsti padarītu viegli uztveramu. Semināra laikā tiks
demonstrēti vairāki desmiti veidu, kā Bībeles patiesības ietērpt
attēlos, trikos, priekšmetstundās, simbolos. Kādas no metodēm dalībnieki varēs uz vietas arī praktizēt, bet līdzi saņemtais
metožu apraksts noderēs, lai atcerētos un pielietotu seminārā
redzēto vēl ilgu laiku pēc tā.
Semināri “Neierasti par ierasto” iepriekšējos gados jau notikuši
Rīgā un Liepājā. Apmeklējot semināru 22. oktobrī, varēsiet
atsvaidzināt zināšanas par kādām no iepriekš redzētajām
metodēm, kā arī iepazīties ar jauniem materiāliem, kas veidos
vismaz pusi no semināra piedāvājuma. Tādēļ uz semināru
aicināti gan tie, kas pēdējos gados uzsākuši kalpošanu bērniem
vai tikai plāno to darīt, gan arī tie, kuri jau uzkrājuši pieredzi
kalpošanā. Varbūt šogad ierasto Ziemassvētku stāstu stāstīsiet
pavisam neierasti, ilustrējot to ar 4 papīra loksnēm?
Uz tikšanos seminārā!

LBDS REĢIONĀLĀS TIKŠANĀS 2023
14.01. Liepāja
21.01. Madona
04.02. Rīga
11.02. Valmiera
13

Baptistu Vēstnesis – notikumi vēsturē

Savienības nams –
zaudēts un atgūts
Mūsu Savienības nama vēsture ir cieši savijusies ar mūsu tautas
vēstures ceļiem. Šajā gadā ar pateicību atskatījāmies uz Savienības
nama pamatakmens likšanas 90. gadadienu. Sākoties Otrajam pasaules karam, padomju okupācijas vara 1941. gadā Savienības namu
atņēma. Uz īsu brīdi kara gados izdevās Savienības namu atgūt un
1942. gadā pat noturēt draudžu Kongresu, taču 1945. gadā Savienības nams atkal nonāca padomju okupācijas varas rokās. Šogad aprit 30 gadi, kopš Savienības nams tika atgūts. Taču notikumi 1992.
gadā nemaz nerisinājās tik vienkārši un pašsaprotami. Savienības
nama atgūšana prasīja daudz pūļu un prasmīgas rīcības. Rūpīgu izpēti un atskatu par Savienības nama atgūšanu sniedz Alvils Sausiņš
darbā “Latvijas Baptistu draudžu Savienības nams”. Sadaļā “Divreiz
izdzīti, divreiz atgriežamies” varam lasīt atskatu uz šiem notikumiem, kuri atgādina, ka Dieva vadība un svētība nama atgūšanā ir
gājusi roku rokā ar prasmīgu, izlēmīgu, neatlaidīgu vadītāju darbu.
Cita starpā lasāms: “Bija pagājuši 50 nebrīves gadi. Ar Latvijas Republikas Neatkarības deklarāciju 1990. gada 4. maijā sākās ceļš uz
patiesu neatkarību un taisnīgiem likumiem savā valstī. Nu varēja
cerēt, ka sāks īstenoties arī sapnis, par ko daudzi bija domājuši un
lūguši, garajos okupācijas gados noraugoties uz Lāčplēša ielu 37 –
kaut reiz varētu atkal atgūt mūsu Savienības namu.
Ceļš uz Savienības nama tapšanu kādreiz sākās ar Garīgā semināra direktora J. A. Freija uzdrīkstēšanos. Interesanti, ka arī pie
nama atgūšanas lielākie nopelni bija atjaunotā LBDS Teoloģiskā
semināra direktoram Ilmāram Hiršam.
1990. gada 17. septembrī I. Hiršs rakstīja vēstuli Jaunatnes teātra
direktoram S. Gudzukam par to, ka saskaņā ar likumu par denacionalizāciju LBDS ir likumīgas tiesības uz telpām Lāčplēša ielā 37
un tās nav nododamas citu juridisko personu rīcībā. Tā bija pirmā
vēstule no diezgan garās sarakstes ar dažādām institūcijām. Šajā
laikā LBDS griezās arī pie baptistiem ASV ar lūgumu palīdzēt.
LR Augstākās Padomes priekšsēdētājs A. Gorbunovs saņēma
vēstules no ASV Kongresa locekļiem un no Vispasaules Baptistu
savienības ar lūgumu risināt LBDS īpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem.
Bet 1992. gada martā tika gatavots Latvijas Republikas Augstākās Padomes lēmums, ka uz 3 gadiem tiek apturēta dažu objektu

Pateicības dievkalpojums 1992. gada 7. novembrī
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denacionalizācija, tai skaitā, Jaunatnes teātra telpas Lāčplēša ielā
37. Lēmumā tika minēts, ka līdz 1995. gada 1. janvārim jāatrisina
minēto objektu izvietošana citās pilsētas ēkās.
1992. gada 18. martā notika LR Augstākās Padomes plenārsēde,
kurā tika pieņemts likums “Par īpašumu atpakaļatdošanu reliģiskajām organizācijām”. Sēdē piedalījās reliģisko konfesiju pārstāvji.
I. Hiršs prasmīgi izmantoja iespēju pieteikties debatēs un argumentēti pamatoja nepieciešamību svītrot Savienības namu no to
objektu saraksta, kuriem denacionalizācija tiek atlikta. Tas tiešām
arī tika izdarīts.
Ilgi gaidītās Dieva žēlastības dienas bija pienākušas. 1992. gada
14. septembrī Savienības kanceleja varēja pārcelties no Mateja
baznīcas uz Savienības namu. 6. oktobrī tur pārcēlās arī žurnālu
“Labā Vēsts” un “Baptistu Draudzēm” redakcija.
1992. gada 7. novembrī, sestdienā, plkst. 13 Savienības nams atkal
vērās dievlūdzējiem, notika pateicības dievkalpojums sakarā ar
nama atgūšanu. Dziedāja apvienots Rīgas draudžu koris. Atskatu
Savienības nama pagātnē sniedza Modris Ginters. Bīskaps Jānis
Eisāns svētrunā aicināja šajā namā atjaunot: 1) draudzi, 2) bībeliski
kristīgu mācību centru un 3) kristīgu izdevniecību un grāmatu
veikalu. Teoloģiskā semināra direktors Ilmārs Hiršs paziņoja, ka
iepriekšējā dienā Savienības padomes sēdē ir nolemts atjaunot
Semināra draudzi ar Ilmāru Hiršu un Edgaru Godiņu kā garīdzniekiem, un aicināja pieteikties draudzē.”
Lūkojoties nākotnē, mūsu uzdevums paliek nemainīgs – turpināt
būt Kristus evaņģēlija vēstnešiem mūsu zemē. Lai Dievs svētī,
ka šajā uzdevumā labi un atbildīgi lietojam Savienības nama
plašās iespējas, apvienojot mūsu darba nozares un pulcinot kopā
kopdarba norisēs! Savienības nams, tā arhitektoniskie risinājumi
liecina par mūsu priekšgājēju ticības vērienu, redzējumu un cieņu,
kura tika piešķirta garīgam darbam. Lai pateicība Dievam un
katram, kurš šajos gados ir rūpējies un turpina rūpēties par to, lai
nams pildītu tā nozīmīgo uzdevumu.
Ikviens, kuru interesē plašāks ieskats Savienības nama atgūšanas
notikumos, ir aicināts izlasīt mācītāja Ilmāra Hirša rakstu 2005.
gada Latvijas baptistu draudžu gadagrāmatā. Ticu un zinu, ka Savienības nama atgūšanas gadskārta ir nozīmīgs notikums mācītāja
Ilmāra Hirša dzīvē, kas šogad sakrīt ar viņa dzīves apaļu jubileju,
kura tiek svinēta šajās dienās. Daudz laimes un Dieva svētības
jubilejā!

Oļegs Jermolājevs
LBDS mācītājs, kapelāns

Lielā zāle no teātra zāles pārtop par dievkalpojuma zāli.

EBF tikšanās Rīgā
Rīgā 21.-24. septembrī notika Eiropas Baptistu federācijas
(EBF) Padomes tikšanās. Atklāšanas dievkalpojumā 21. septembra vakarā Rīgas Mateja draudzē EBF ģenerālsekretārs Alans
Donaldsons (Skotija) un ģenerālsekretāra asistente Helle Liht
(Igaunija) sveica pārstāvjus no 40 Eiropas, Centrālās Āzijas un
Tuvo Austrumu valstīm un EBF sadarbības partnerus. EBF tikšanās ir laiks, kad izvērtēt – saskatīt savas stiprās un vājās puses,
iespējas un potenciālos apdraudējumus – un laiks, kad plānot
turpmāko darbību, katram saprotot savu piederību un saknes,
kā arī ieraugot sadarbības iespējas un vienoto mērķi draudžu un
savienību darbā.
Šī gada tikšanās virstēma ir “Iesakņoti nākotnē”. Kā atklāšanas
uzrunā teica bīskaps Kaspars Šterns, “mūsu skatījums uz nākotni
nosaka to, kādus lēmumus šodien pieņemam.” Vai saredzēsim
tajā apdraudējumus, vai arī lūkosimies nākotnē ar lielu cerību, jo
ticam lielam Dievam. “Mums šodien jāpieņem drosmīgi lēmumi,
mūsu vēstij jābūt iedrošinošai. Un tas nav tikai jautājumus par
mūsu attieksmi pret notiekošo vai par mūsu raksturu un to,
kā kurš uztveram lietas, nē – tas sakņojas pārliecībā, ka savā
uzdevumā neesam vieni paši, viss, ko darām, tas ir, lai piepildītu
Dieva misiju – darīt Viņu pazīstamu šai pasaulei!”
Pirmo reizi EBF tikšanās Latvijā notika 2000. gadā, kad baptistu
vadītāji pulcējās Jūrmalā. Mācītājs Edgars Mažis, kurš ir viens no
LBDS pārstāvjiem šajā pasākumā, atceroties tikšanos pirms 22
gadiem, saka, ka “ir labi redzēt vadītāju paaudžu maiņu Eiropas
valstu baptistu savienībās, kā arī ir apbrīnojami ieraudzīt, cik
dažādos veidos baptistu draudzes palīdz Ukrainas bēgļiem, un
praktiski sūtot palīdzību uz Ukrainu. Vairāk kā 140 dalībnieki
šajās dienās domā par nākotni un veidiem, kā draudzei kļūt
pieejamākai šodienas sabiedrībā.”
Ar īpaši gariem un skaļiem aplausiem atklāšanas pasākumā tika
sveikti pārstāvji no Ukrainas. Kā vēlāk pastāstīja Ukrainas evaņģēliski kristīgo baptistu asociāciju viceprezidents Igors Bondura,
izaicinājumi Ukrainā joprojām ir patiesi lieli un viņš ir pateicīgs
visiem, kas šo septiņu mēnešu laikā snieguši dažāda veida palīdzību Ukrainai un bēgļiem un joprojām turpina to darīt. Apmēram 200 draudzes nevar pulcēties svētdienas dievkalpojumos,
46 baznīcu ēkas ir sagrautas, 250 mācītājiem kara dēļ nācies atstāt kalpošanu. Tomēr arī šajās grūtībās saredzams Dieva darbs.
Kopš kara sākuma vairāki tūkstoši cilvēku nākuši pie ticības un
tikuši kristīti, visos septiņos Ukrainas teoloģiskajos semināros
notiek mācības, un tajās piedalās liels skaits studentu.
Šogad pirmo reizi EBF tikšanās notika vienlaicīgi un vienuviet ar
EBF Jauniešu un bērnu komitejas tikšanos. LBDS Jaunatnes apvienības vadītājs Andrejs Goloborodko atzīst, ka šādas tikšanās
lielākais ieguvums ir “iepazīšanās ar citu valstu apvienību vadītājiem, kas paver iespēju pieredzes apmaiņai un līdzīgās pozīcijās
kalpojošo atbalstam, iedrošinājumam.”
Svētdien, 25. septembrī, EBF pārstāvji ciemojās vairākās draudzēs. Pasaules Baptistu alianses ģenerālsekretārs Elijs Brauns
teica svētrunu Rīgas Āgenskalna draudzē, Madonas draudze pie
sevis uzņēma EBF ģenerālsekretāru Alanu Donaldsonu, u.c. Mēs
esam daļa no lielās pasaules baptistu ģimenes - dažādi, bet ar
vienu uzdevumu - iet, pasludināt evaņģēliju un darīt par mācekļiem visas tautas! - BV

Kopš 2021. gada EBF prezidents ir Stefans Gisidžers (Šveice).
Šī bija pirmā EBF tikšanās viņa vadībā.

EBF ģenerālsekretārs Alans Donaldsons pasniedz dāvanu
LBDS – Svētā Vakarēdiena traukus, kas apliecina mūsu visu
vienotību Kristū.

Sadraudzības pusdienās ar Pasaules Baptistu alianses (PBA)
ģenerālsekretāru Eliju Braunu tikās Latvijas baznīcu vadītāji un
pārstāvji (foto no kreisās) Romas katoļu baznīcas prāvests Rihards
Rasnacis, Latvijas Pareizticīgās baznīcas virspriesteris Jānis Dravants, LELB arhibīskaps Jānis Vanags, PBA ģenerālsekretārs Elijs
Brauns, LBDS bīskaps Kaspars Šterns un LELB Rīgas arhidiecēzes
palīgbīskaps Rinalds Grants.
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Baptistu
Vēstnesis
– 40 DIENAS
AR MĒRĶI
Baptistu
Vēstnesis
– MISIJA
Baptistu
Vēstnesis
– GRĀMATA

Karš vēl nav galā

telpas ir kalpojušas kā īslaicīga dzīvesvieta tiem bēgļiem, kas
Latvijā ir tranzītā. No Ukrainas austrumos okupētajiem apgabaliem ir iespējams izceļot vien caur Krieviju, tāpēc šiem bēgļiem, ja
neplāno palikt Latvijā, ir nepieciešama īslaicīga palīdzība - pārnakšņot, saņemt siltu ēdienu, garīgo atbalstu un pēc kāda laika
doties tālāk uz Poliju, Ukrainas rietumiem vai arī Rietumeiropu.
Paldies Dievam par kalpotāju komandu, par ziedotājiem un finansiālo atbalstu.”
Kopš 24. februāra Latvijas sabiedrība, ieskaitot LBDS draudzes,
aktīvi iesaistījās kalpošanā bēgļiem no Ukrainas. Kas notiek ar
bēgļiem šobrīd? Aicinām iepazīties ar trīs pieredzes stāstiem,
kas izvēlēti, lai ieskicētu šī brīža situāciju, bet kalpošana ir daudz
plašāka un daudzās LBDS draudzēs.
Rīgas Vīlandes draudze
Par draudzes pieredzi kalpošanā ukraiņiem stāsta Ingūna Raudiņa. “No paša sākuma draudzē bija jūtama liela vienotība un
likās, ka karu katrs uztver ļoti personīgi. Kādi ziedoja nepieciešamās lietas, citi finanses, vēl citi uzņēma savā dzīvoklī bēgļus.
Arī dievnamā dzīvoja astoņi cilvēki. Kopumā pieredze bija laba,
bet kultūru un temperamentu atšķirības arī bija labi jūtamas. Arī
komunikācija prasīja piedomāšanu. Vienu brīdi mūsu svētdienas
dievkalpojumā pat bija pāris rindas ar ukraiņiem. Viņu bērni un
pusaudži nerunāja angliski, bet mūsējie nesaprata krieviski. Šobrīd
ukraiņu mūsu draudzē vairs nav. Vasaras noslēgumā aizbrauca
pēdējie. Tās bija saldsērīgas atvadas. Vairums no viņiem bija no
Ļvivas, Kijivas un rietumukrainas apgabaliem. Tur šobrīd ir mierīgi.
Par to prieks.”
Rīgas Misiones draudze
Rīgas Misiones baptistu draudzi, kas atrodas Pestīšanas Templī,
vada mācītājs Aleksands Zvirids, kas pats ir ukrainis, tāpēc bija
doma, ka tā varētu būt laba vieta ukraiņu kopienas veidošanai
Rīgā. Viņš stāsta: “Līdz maija beigām katru nedēļu sadarbībā ar
apmācītiem speciālistiem notika grupu terapija karā cietušajām
sievietēm ar bērniem. Kopš jūnija šī grupa ir pārveidojusies par
Bībeles studiju grupu un joprojām regulāri pulcējas vairāk nekā
10 ukraiņu sievietes. Kopš pavasara reizi mēnesī notiek arī lielāki
pasākumi ukraiņu ģimenēm ar bērniem. Zīmīgi ir tas, ka daudzi
no šiem vecākiem sāka apmeklēt draudzes dievkalpojumus arī
svētdienās. Draudze ar īpašu mīlestību ir pieņēmusi savā vidū
vienu ģimeni no Harkivas apgabala, kurā aug divi bērni ar cerebrālo trieku. Viņi nav kristieši, bet šo mēnešu laikā ir iemīlējuši
Dievu, evaņģēliju un draudzi un ir kļuvuši par aktīviem svētdienas
dievkalpojumu dalībniekiem. Visu kara laiku svētdienskolas klases
16

Rojas jaundibināmā draudze
Jaundibināmā draudze Rojā pulcējas viesnīcā. Iespējams, tieši
viņiem ir izdevies vislabāk radīt veselīgas kopienas sajūtu no kara
izbēgušajiem. Draudzes vadītājs Nauris Graudiņš stāsta: “Mūsu
viesnīcā vienlaicīgi esam uzņēmuši gandrīz 40 cilvēkus. Viņi
atbrauca maijā no okupētās Mariupoles. Daudz strādājam kopā.
Esam rīkojuši malkas talkas, bijām palīgā Kuldīgā kādam draudzes
cilvēkam. Kad mēs ierodamies, tad mūsu ir daudz… (smejas) Vairākiem cilvēkiem esam palīdzējuši iekārtoties darbā, tāpēc kādas
ģimenes pārcēlās uz Tukumu, Rīgu, Smilteni. Taču viņiem tur ļoti
pietrūkst kopiena. Kad ukraiņi satiekas, tad runā par karu un visu
negatīvo. Rojā mēs cenšamies veidot dziedinošu kopienu un vērst
viņu skatu uz augšu. Sestdienās visi sanākam kopā un svinam
dzīvi, dzimšanas dienas, priecājamies. Gatavojam kopīgu maltīti.
Mani bērni un viņu bērni skrien un spēlējas kopā. Svētdienās tie,
kas nav maiņu darbā, nāk uz dievkalpojumu. Viņi nav kristieši. Viņi
drīzāk atbrauca kā Dieva noliedzēji un dusmīgi – ja jau tāds Dievs
ir, kāpēc tad Viņš pieļauj šo ļaunumu? Taču pirms pāris nedēļām
bija kristības. (Foto – Nauris un Sanita Graudiņi kopā ar Gaļinu
(vidū) viņas kristību dienā – 11. septembrī.) Oktobrī vienam pārim
plānojam laulības. Draudzes kopienā viņi piedzīvo Dieva rūpes un
mīlestību caur Viņa ļaudīm. Tas ir brīnums, ko Dievs dara. Jā, tas
prasa lielu enerģiju un nav nemaz tik viegli. Paldies tiem, kas mūs
atbalstījuši ar lūgšanām, iesaistīšanos un arī finansēm.”
Paldies visiem, kas esat mīlestībā kalpojuši kara bēgļiem! Prieks
par tiem, kas varējuši atgriezties Ukrainas mierīgajos apgabalos,
taču joprojām turpinās bēgļu plūsma no okupētajām teritorijām
Ukrainas austrumos. Karš vēl nav noslēdzies! Turpināsim kalpot!

Pēteris Eisāns

LBDS Ārmisijas vadītājs

Aizlūgšanu kalendārs oktobris
01

Starptautiskā senioru
diena
“Glabā, dēls, ko tēvs
tev pavēl, neatmet to,
ko māte tev māca.”
(Sakāmvārdi 6:20)

02

Skolotāju diena. Pļaujas
svētki
Pateiksimies par dzīvo un
spēcīgo Dieva vārdu
(Ebrejiem 4:12-13).

03

Lūgsim par Ventspils
draudzi, vadītājiem
un dažādu nozaru
kalpošanu, par nākamo
draudzes mācītāju.
Sirsnīgi sveicam mācītāju Andri Biti 50 gadu
jubilejā!

04

Lūgsim par Krievijas
Evaņģēliski kristīgo
baptistu savienību ar
1818 draudzēm un 76070
locekļiem.
Sirsnīgi sveicam mācītāju
Raivi Deksni 40 gadu
jubilejā!

05

Lūgsim par Rīgas
Iļģuciema “Atmodas”
krievu draudzi, lai Dievs
svētī visus kalpotājus un
piešķir draudzei mācītāju.

06

Lūgsim par Kazahstānu.
Iedzīvotāji 17,5 miljoni.
Vairāk kā puse ir
musulmaņi. Kristieši
12,15%. Evaņģēliskie
0,7%. Liela kristiešu
daļa ir imigranti. Lūgsim
par pazemību, kalpojot
vietējai draudzei, un
sadarbību.
Lūgsim par Tērvetes
draudzes darbības
atjaunošanu.

07

Bībeles lasījums
26.09-02.10
Sakāmvārdi 26-27
Ebrejiem 1-4

08

Lūgsim un pateiksimies
par pensionētajiem
garīdzniekiem.

09

Pateiksimies Dievam par
Viņa apsolījumu atalgot
pazemīgu kalpošanu
mīlestībā (Ebrejiem 6:1012).

10

Lūgsim par Sārnates
draudzi; pateicība
par sludinātāja Egila
Ozoliņa un viņa ģimenes
praktisko kalpošanu
dievnama uzturēšanā un
apkārtnes sakopšanā;
par pasākumiem
un koncertiem, par
Lidijas DoroņinasLasmanes 97. dzimšanas
dienas pateicības
dievkalpojumu; par
dāvanu no Zviedrijas –
ērģelēm; pateicība par
palīgiem un iespēju
iekārtot dievnamā
elektrību un salabot
jumtu. Lūgsim par
turpinājumu šai
uzticīgajai kalpošanai.

Lūgsim par Francijas
Evaņģēlisko baptistu
draudžu federāciju ar
115 draudzēm un 6385
locekļiem.

11

12

Lūgsim par Rēzeknes
draudzi, sludinātāju
Viktoru Osipovu un
viņa ģimeni; lūgsim par
atjaunotu svētdienskolas
darbu, pateicība par
dedzīgu māsu kalpošanu.
Sirsnīgi sveicam mācītāju
Ilmāru Hiršu 80 gadu
jubilejā!

Bībeles lasījums
03.10-09.10
Sakāmvārdi 28
Ebrejiem 5-7

13

Lūgsim par Kamerūnu.
Iedzīvotāji 27,2
miljoni. Kristieši 53,8%.
Evaņģēliskie 9%. Lūgsim
par sirds transformāciju,
lai spētu stāties pretim
korupcijai un lai tie, kas
pieraduši zagt no valsts,
pārstātu to darīt.

14

Lūgsim par Inčukalna
draudzi un kalpotājiem,
lai evaņģēlija vēsts
aizsniedz apkārtnes
iedzīvotājus.

15

Lūgsim par Garīdznieku
brālības konferences
svētīgu norisi.
Garīdznieku brālības
konference

16

Lūgsim pēc spēka
neatmest ticības un
cerības drosmi, lai
saņemtu Viņa apsolījumu
(Ebrejiem 10:35-39).

17

Lūgsim par LBDS
Garīdznieku brālību
un vadītāju, mācītāju
Edgaru Godiņu, lai Dieva
vadība un svētība ikviena
garīdznieka kalpošanā.

18

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

Lūgsim par Mālpils
draudzes kalpošanas
aktivizēšanu.

19

Bībeles lasījums
10.10-16.10
Sakāmvārdi 29-30
Ebrejiem 8-10

20

Lūgsim par Butānu.
Iedzīvotāji 790285.
Vairākums ir budisti.
Kristieši 2,1%.
Evaņģēliskie 1,8%.
Monarhs un valdība
tur Butānu izolācijā,
un tā ir viena no
pasaules vismazāk
evaņģelizētajām valstīm.
Lūgsim, lai Jēzus atklātos
karalim un karaliskajai
ģimenei un viņi iepazītu
Dieva mīlestību.

21

Lūgsim par evaņģēliskām
draudzēm palestīniešu
teritorijās.

26

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

27

Lūgsim par Omānu.
Iedzīvotāji 5,2 miljoni.
Pārsvarā musulmaņi.
Kristieši 2,8%.
Evaņģēliskie 0,8%. Pretēji
citiem reģionā, Omānā
ikvienam ir atļauts
praktizēt viņa ticību un
valdība piedāvā zemi, kur
celt kulta vietas. Lūgsim
par atvērtību Kristus
evaņģēlijam.

22

Lūgsim par Rīgas
reģiona garīdzniekiem
un Garīdznieku brālības
Rīgas reģiona vadītāju
Edgaru Maži.
Seminārs
svētdienskolotājiem
“Neierasti par ierasto”

23

Lūgsim, lai Dievs atbrīvo
mūs no raizēm un
rūpēm par materiālo
nodrošinājumu un vairo
paļāvību Dieva gādībai
(Ebrejiem 13:5-6).

24

Lūgsim par draudzēm,
kas bez garīdznieka, lai
Dievs izredz, izsūta un
svētī kalpošanai.

25

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

Bībeles lasījums
17.10-23.10
Sakāmvārdi 31
Ebrejiem 11-13

28

Lūgsim par cilvēkiem, kas
atsauktos jaunu draudžu
dibināšanai vietās, kur
draudze vēl nav.

29

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

30

Lūgsim pēc dievišķās
gudrības, kas ir “šķīsta,
miermīlīga, pilna
žēlsirdības un labu augļu.”
(Jēkaba 3:17-18).

31

Reformācijas (Ticības
atjaunošanas) svētku
505. gadskārta
Pateiksimies par
Reformācijas aizsācējiem,
īpaši Mārtiņu Luteru,
kas aktualizēja Bībeles
autoritāti un mācību
par pestīšanu ticībā uz
Dieva žēlastību; lūgsim,
lai Dieva Gars atjauno
un stiprina mūsu ticības
pārliecību ik dienas.

Bībeles lasījums
24.10-30.10
Mācītājs 1-2
Jēkaba 1-3
17

Aizlūgšanu kalendārs novembris
01

“Es un mans nams - mēs
kalposim Tam Kungam!”
(Jozua 24:15b)

02

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

03

Lūgsim par Golgātas
draudzi, vadītāju un
kalpotājiem; lūgsim, lai
Dievs izredz draudzei
mācītāju; lai draudzē
būtu vairāk jauniešu;
pateicība par Golgātas
draudzes pastāvēšanas
110 gadiem; pateicība
par visiem mācītājiem un
kalpotājiem, kas šajā laikā
uzticīgi kalpojuši; pateicība par draudzes aktīvistiem, kas šobrīd turpina
draudzes dzīvi.

04

Lūgsim par Mozambiku.
Iedzīvotāji 33 miljoni.
69,4% ir kristieši, no kuriem 27% ir evaņģēliskie
protestanti. 19,3% ir musulmaņi. Puse no valsts
iedzīvotājiem ir jaunāki
par 17 gadiem. Islāmisti
grib ieviest kalifātu musulmaņu apdzīvotajās
teritorijās un uzbrūk dievnamiem un skolām.

05

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

06

Bāreņu svētdiena
Lai izmantojam katru iespēju darīt labu, tā pildot
Dieva gribu (Jēkaba 4:17).
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07

Lūgsim par ValdemārpilsĀrlavas draudzi, sludinātāja
v.i. Jāni Vadoni un viņa
ģimeni, lai spēki neizsīkst
kalpojot; pateicība par
draudzes aktivitātēm un
palīdzību cilvēkiem, kas
vajadzībās; par vairākām
nometnēm vasarā; lai Dieva Gars darbojas katrā sirdī.

08

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

09

Lūgsim par Jaunjelgavas
draudzi, mācītāju Māri
Vītolu un ģimeni; lūgsim,
lai draudzei gudrība, kā
kalpot ar evaņģēliju pilsētai; par jauniešu kalpošanas attīstību un misijas
staciju Aizkrauklē; lūgsim
par veselību bijušajiem
draudzes mācītājiem –
Valdim Oberstam un
Pāvelam Jakovļevam.
9.-10. Konference “Exponential”

10

Lūgsim par Malaiziju.
Iedzīvotāji 32,78 miljoni.
Lielākā reliģija musulmaņi.
Kristieši 9,4%. Evaņģēliskie 4,3%. Ir mājas grupas,
kurās kristieši pulcējas,
bet malaiziešiem nav savas oficiālas draudzes.

11

Lāčplēša diena
Lūgsim par Latvijas
armiju, karavīriem, virsniekiem, kapelāniem;
pieminēsim 1919. gada
11. novembra brīvības
cīņu dalībniekus un viņu
drosmi. Lūgsim par tiem,
kas šajā laikā cīnās par
brīvību savā zemē.

12

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

13

Starptautiskā Lūgšanu
diena par vajāto baznīcu
Pateiksimies Dievam par
izredzētību lielam uzdevumam sludināt Viņa izcilos
darbus (1. Pētera 2:9-10).

14

Lūgsim par Mērsraga
draudzi, sludinātāju Jāni
Buli un ģimeni; pateicība
par kristībām 3 cilvēkiem
un par svētīgiem gada
svētkiem; lūgsim par
svētdienskolas darba
atsākšanu un mazajām
grupām, par svētību
māsu lūgšanu vakariem
trešdienās.

19

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

20

Mirušo piemiņas (Mūžības) svētdiena
Lai ar pateicību pieminam ticības ceļa priekšgājējus un viņu kalpošanu.
Kalposim cits citam ar
to dāvanu, ko esam saņēmuši, ka visās lietās
Dievs tiktu pagodināts
caur Jēzu Kristu (1. Pētera
4:10-11).

15

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

16

Lūgsim par Tukuma draudzi, mācītāju Raivi Deksni
un ģimeni; par draudzes
atjaunošanos Kristus
mīlestībā, garīgu degsmi
kalpot līdzcilvēkiem, arī
ukraiņiem; pateicība, ka
tiek veikti saimnieciskie
darbi, - katla mājas izbūve, uzcelts skurstenis;
lūgsim par finansēm apkures katla pieslēgšanai.

17

Lūgsim par Indonēziju.
Iedzīvotāji 276,4 miljoni.
Vairums ir musulmaņi.
Kristieši 15,9%. Evaņģēliskie 5,6%. Dažādu ap
stākļu ietekmē miljoniem
indonēziešu ir jāmeklē
jauna dzīvesvieta, lūgsim
lai kristieši spēj rādīt
Jēzus mīlestību šiem cilvēkiem.

18

Latvijas Republikas
proklamēšanas diena
Pateiksimies, ka varam
dzīvot brīvā, neatkarīgā
valstī. Lūgsim par valsts
drošību un valsts vadītājiem, lai viņu lēmumi
ir gudri un atbildīgi, kas
kalpo sabiedrības labumam un svētībai.

21

Lūgsim par Nurmižu
draudzes darbības atjaunošanu, lai tā ir par svētību apkārtnei.

22

Lūgsim par Polijas Baptistu savienību ar 86 draudzēm un 5000 locekļiem.

23

Lūgsim par Madonas
draudzi, mācītāju Pēteri
Eisānu un viņa ģimeni;
pateicība Dievam par
pieciem jaunkristītajiem
septembrī; lūgsim, lai viņi
turpina iesakņoties draudzes kopībā un pieaugt
Kristus pilnībā; lūgsim par
jauniešiem, lai Exodus
kurss palīdz viņiem apzināties Dieva aicinājumu
un dzīves misiju; aizlūgsim par kalpošanu “Īsta
brīvība”.

24

Lūgsim par Kuveitu. Iedzīvotāji 4,3 miljoni. Pārsvarā musulmaņi. Kristieši
13,8%. Evaņģēliskie 1,5%.
Ir daudz viesstrādnieku;
lūgsim, lai Dievs dod
viņiem iedrošinājumu un
viņi spēj aizsniegt vietējos musulmaņus.

25

Pateicība par aizvadīto Baznīcas gadu. Par
daudziem pasākumiem
draudzēs un misijas projektiem.
25.-26. GLS Latvija vadītāju konference

26

Lūgsim par iespējām
Adventa laikā pasludināt
miera un prieka evaņģēliju.

27

Pirmā Adventa svētdiena
Pateiksimies par kristieša
aicinājumu un uzdevumu –soli pa solim pieaugt
mūsu Kunga Jēzus Kristus
atziņā (2. Pētera 1:5-8).

28

Lūgsim par Daugavpils
jaundibināmo draudzi
“Kristus centrā” un vadītāju Vitāliju Kravčenko;
pateicība par jauniem
cilvēkiem, kas vēlas
kristīties un pievienoties
draudzei; par cilvēkiem,
kas uzticīgi kalpo; lūgsim,
lai Dievs dod sludinātāju,
kas varētu kalpot latviešu
valodā; par vīriem, viņu
grēknožēlu, kalpošanu,
līderību.

29

Lūgsim par Moldovas
Kristīgi evaņģēlisko Baptistu draudžu savienību
ar 14 482 draudzēm un
19 578 locekļiem.

30

Lūgsim par Keniju.
Iedzīvotāji 55 miljoni.
Kristieši 82,7%. Evaņģēliskie 48,9%. Valstī ir liela
nabadzība un korupcija.
Tā kā vairums kenijiešu
sauc sevi par kristiešiem,
lūgsim, lai kristieši spētu
vienoties un iestāties
pret netaisnīgu rīcību un
popularizētu Dieva principus.

Bībeles lasījums
31.10-06.11

Bībeles lasījums
07.11-13.11

Bībeles lasījums
14.11-20.11

Bībeles lasījums
21.11-27.11

Bībeles lasījums
28.11-04.12

Mācītājs 3-4
Jēkaba 4-5

Mācītājs 5-6
1. Pētera 1-3

Mācītājs 7-8
1. Pētera 4-5

Mācītājs 9-10
2. Pētera

Mācītājs 11-12
1. Jāņa 1-3

Ziņas īsumā
TV dievkalpojumu tiešraides LTV1:
2. oktobrī no Rīgas Mateja draudzes;
30. oktobrī no Rīgas Golgātas draudzes;
20. novembrī no Rīgas Mateja draudzes.
Kristību svētki notikuši:
7. augustā Jelgavas draudzē;
21. augustā Rīgas draudzē “Mājvieta”;
21. augustā Liepājas topošā draudzē “Sion”
18. septembrī Madonā;
25. septembrī Piltenes draudzē;
Rīgas Jaunā Evaņģēliskā draudze izmitinājusi septiņus ukraiņu
bēgļus, no kuriem trīs augustā svinējuši kristību svētkus.
Sakas draudzē 9. oktobrī 15:00 notiks draudzes 161. gadasvētku dievkalpojums.
Ventspils draudzē 9. oktobrī svinēs 161. gadasvētkus. Draudzē
viesosies mācītājs Oļegs Jermolājevs.

Mateja draudzes svētku dievkalpojums “Matejam 155” notiks
23. oktobrī.
Talsu draudzes gadasvētku dievkalpojums notiks 23. oktobrī 11:00, kalpos Aizputes draudzes mūziķi un mācītājs Jānis
Balodis.
Draudzē “Mājvieta” 5. novembrī 11:00 tiks atzīmēta 100. gadadiena, kopš tika dibināta Semināra baptistu draudze.
Priekules draudzē 13. oktobrī 18:30 evaņģelizācijas dievkalpojums, viesis Amadejs Vadonis (Vācija).
Mateja draudzē 15. oktobrī koncerts “Dieva skarts”. (Par šo un
citiem notikumiem sakarā ar Mateja draudzes 155. dzimšanas
dienu vairāk informācijas meklējiet www.matejs.lv.)
Ventspils draudzē 22 oktobrī 17:00 slavas un pateicības vakars
“Runā, Kungs”, ko organizē Normunds Jozēns un ansamblis
“Gaismiņa”.

Ilmārs Arājs

Kārlis Arnolds Rozenšteins

26.10.1942.–20.08.2022.

08.12.1941.–19.09.2022.

Negaidīti Dievs aicinājis no ticības ceļa Savā Debesu realitātē
uzticamo LBDS mācītāju emeritus Ilmāru Arāju.

Mūžībā devies diriģents, dziedātājs un tubists Kārlis Arnolds Rozenšteins.

Ir aizvadīts darbīgs, svētīgs un ticības bagāts mūžs. Kā profesionāls šoferis viņš vienmēr sasniedza ceļamērķi, tā arī, Dieva
aicināts, visos dzīves posmos saskatīja iespējas un ar iniciatīvu
mērķtiecīgi tās realizēja. Kalpošanu Ilmārs Arājs uzsāka Ventspils
draudzē kā jauniešu vadītājs un kora priekšnieks, vēlāk kā garīdznieks kalpoja Jēkabpils, Grobiņas, Priekules un Liepājas Ciānas
draudzē.

K. Rozenšteins dzimis Ventspilī, mācījies Ventspils Mūzikas vidusskolā pūšamo instrumentu un kordiriģēšanas specialitātē. 1975.
gadā, diriģenta Jāņa Valdmaņa aicināti, abi ar dzīvesbiedri Malli sāka
dziedāt Ventspils baptistu draudzes korī. 1976. gada vasarā, kuldīdzniekiem viesojoties Ventspils draudzē, Velta Jūrmale atskaņoja vijoles
solo “Vecais, vienkāršais krusts”. Kārlis salūza… Viņš zināja dziesmas
vārdus “Bija dzīve, kad, nemiera vadīts, maldījos tuksnesī. Viņa caurdurtā roka no krusta aizskāra – viss pārmainījās…” Kārlis tika kristīts
un pievienojās Ventspils draudzei 1976. gada 30. jūlijā, rudenī uzsāka
diriģēt draudzes kori, un 1977. gada sākumā Kārli apstiprināja par diriģentu. 1984. gadā Kārlis uzsāka kalpošanu Liepājas Pāvila draudzē.
2005. gadā, Liepājas Ciānas draudzes mācītāja uzaicināts, pārgāja
uz Ciānas draudzi, kur kā diriģents kalpoja līdz 2014. gada novembra
beigām. Ilgus gadus vadījis Pāvila un Ciānas draudžu vīru kvartetu
un 1986. gadā nodibināja apvienoto baptistu draudžu vīru koru tradīciju sanākt kopā uz kopēju dziedāšanu Pāvila draudzē, ko turpināja
arī Ciānas draudzē. K. Rozenšteins ar savu muzikalitāti un vienreizējo
balsi iepriecinājis cilvēkus gan baptistu draudzēs Latvijā un Igaunijā,
gan koncertu apmeklētājus, dziedot solo partijas korī “Līvzeme”.

Mācītājs Arājs bija arī LBDS Garīdznieku brālības veidošanas aktīvists un tika ievēlēts par tās priekšsēdētāja vietnieku, atjaunotajā
Latvijā rīkoja garīgu pasākumu Liepājas Kultūras namā un bija
LBDS koru Dziesmu dienas iniciators Liepājā, “Pūt vējiņi” estrādē. Ar viņa līdzdalību dievnami tika remontēti un sakopti. Viņam
patika dzeja, to varēja nomanīt, klausoties viņa labi pārdomātās
svētrunas.
Lēnām dzīvē ienāca padarīta darba sajūta. Un līdz ar pēckovida
nogurumu tuvojās prieks iet pretī savam Kungam un Pestītājam,
ar kuru kopā ir izdzīvoti dzīves grūtie un prieka brīži. Iznesis kalpošanas smagumu cauri padomju laikam, viņš ir redzējis, kā viņa
darbu pārņem jauni, enerģiski, Dieva aicinātie darba turpinātāji.
Izsakām līdzjūtību meitām Judītei un Dacei un tuvinieku lokam.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Kārļa Arnolda Rozenšteina tuviniekiem
un draugiem

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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