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“Amnis” ir darbarīku krātuve. Ticībai un kalpošanai ir nepieciešami
palīglīdzekļi, un par savu kalpošanu mēs uzskatām kristiešu
nodrošināšanu ar tiem.
Redzamākajā vietā ir grāmatas. Apustulis Jānis rakstīja Jēzus
vārdus un darbus, lai rakstītais Vārds veidotu lasītāja izpratni par
Dievu un katram par sevi. (Jāņa 21:25) Rakstīšana turpinās, jo
Jēzus darbs pasaulē turpinās. Laikam nekad nav mūsu zemē un
valodā bijušas vienkopus iegādājamas tik daudzas labas,
dažādas garīgas grāmatas. “Amnis” ir centrālā vieta Latvijā, kur
vienkopus var iegādāties visu konfesiju izdoto garīgo literatūru.
Šķiet, ticības cilvēki pieder pie tās mūsu tautas daļas, kuri lasa. Jo
dzīvot kā ticīgam nozīmē uzņemties atbildību par savu garīgo
dzīvi. Dzīve paiet, meklējot pareizās atbildes dzīves jautājumiem
un ilgojoties izdarīt pareizās izvēles dzīves krustojumos. Kristīgai
izaugsmei ir nepieciešams uzņemt, lasīt, klausīties. Pabaro savu
dvēseli, lasot labas grāmatas!
Dzīves laikā mēs izejam grūtas un nozīmīgas dzīves skolas, kurās
Dievs mums vēlas ko atklāt. Tikai tā veidojas atziņas, kuras ir
vērts dot tālāk ne tikai sarunā, bet arī grāmatā. Labu grāmatu
arvien vēl pasaulē pietrūkst. Mēs aicinām – rakstiet!

www.lbds.lv

“Amnis” veikalā acis apstājas pie cita plaukta – lielāki un mazāki
dažādu formu un funkciju priekšmeti ar kristīgu simboliku. Arī tiem
ir sava vieta mūsu ticības dzīvē. Mūs vēro. Cilvēki mums apkārt
ne katrreiz uzdrošinās mums jautāt, kādēļ esam atšķirīgi. Kāds no
šādiem priekšmetiem uz rakstāmgalda, zivs zīme uz mašīnas,
īpašs atslēgas piekars apliecinās mūsu piederību Dieva Valstībai.
Mēs aicinām – apliecini savu piederību!
Turot rokās “Lozungi 2012” 10. izdevumu, secinu, cik ātri skrien
laiks. Kad pārņēmu “Amnis” vadību, tā bija pirmā grāmata, ko
izdevām, – ikdienas stiprinājums un dažreiz pravietisks vārds
dienai. Man patīk to dot pat ticības iesācējiem, jo tur ir Dieva
Vārds ikdienai un sistemātiska Bībeles lasīšanas kārtība.
Tā darbu turpinām, šogad atzīmējot 15 gadus kopš no 1993. gadā
izveidotā LBDS grāmatu galda dzima LBDS izdevniecība SIA
“Amnis”.
Lasi. Apliecini. Kalpo. Atbalsti.
Vēlot svētīgus Ziemassvētkus un Jauno 2012. gadu,
Edgars Godiņš
SIA “Amnis’’ vadītājs, LBDS Padomes loceklis

Sava Vārda dēļ
LBDS bīskapa, mācītāja
Pētera Sproģa svētruna

LBDS bīskaps, mācītājs
Pēteris Sproģis

“Viņš atspirdzina manu dvēseli un
ved mani pa taisnības ceļiem Sava
Vārda dēļ.” (Psalmi 23:3)
23. psalms ir vispazīstamākais no
Bībeles simt piecdesmit
psalmiem. Tas, kurš bieži citēts,
atspoguļots mākslas darbos, kuru
mēs zinām no galvas.
Šajā psalmā sastopas mūsu ilgas
ar Dieva būtību. Tas Kungs tiešām
ir labs, Viņš ir Gans, Viņš mūs
vada, Viņš sargā, Viņš ved mūs
tur, kur mums ir jānokļūst. Viņš
tevi ir vadījis, reizēm pat tev
pretojoties un nesaprotot,
bet beigās tu saproti – Viņš tevi ir
aizvedis pie skaidra ūdens un
zāļainās ganībās. Viņš redz tālāk,
Viņš zina, kas tev vajadzīgs, un ir
labi Tam pakļauties. Viņš pabaro
manu dvēseli, Viņš ved mani pa
taisnības ceļiem. Ar Viņu ejot, mēs
iegūstam vērtības dzīvē un sākam
saprast, kas ir labs un kas ir slikts.
Mēs spējam iet Viņa vadībā – tikai
un vienīgi Viņa vadībā – pa
taisnības ceļu. Kad mēs esam
aizgājuši nost no taisnības ceļa,
Viņš velk atpakaļ. Tiešām, Viņš ir
tik ļoti labs!

centrāli esam mēs. Jo, ja jau
Dievs to visu dara, tad jau es
esmu centrā. Viņš mani tā mīl,
Viņš par mani tā rūpējas, kaut
es pret Viņu esmu izturējies tik
pavirši, un Viņš joprojām nav
no manis novērsies. Reizēm
mēs varam sākt tā domāt un
sākt ieraudzīt sevi centrā.
Taču stāsts nav par tevi, bet
par Dievu.
Tas runā pretī tam, kā mēs
esam pieraduši domāt, īpaši
šodienas laikmetā, kad cilvēks
sevi ir nolicis uz pjedestāla.
Reizēm pat kristīgā vidē tiek
daudz runāts: “Tas ir mans
aicinājums.” (ar uzsvaru uz
“mans”) Dievs pat uz brīdi var
palikt otrajā plānā. “Kādas ir
manas garīgās dāvanas? Kas ir
mana kalpošana? Kāda ir
mana vieta draudzē?” Līnija ir
trausla, un akcents var pāriet
uz “mani”. Bet šī dzīve nav par
tevi, šī dzīve ir par Dieva godu.
Bībele to saka simtiem,
tūkstošiem reižu. Kad Vārds
top miesa, kad laiks ir piepildīts
un Kristus nāk pasaulē, tad
eņģeļu koris dzied: “Gods
Dievam augstībā!” Dievs kļūst
cilvēks, ienāk pasaulē, lai
uzņemtos tavus un manus
grēkus - tas ir stāsts par Dieva
godu.
Vēlāk Kristus sludina, mācekļi
pieiet pie Viņa un saka:
“Kungs, māci mums Dievu
lūgt!” Jēzus mācītā pirmā
lūgšanas frāze ir: “Svētīts lai
top Tavs Vārds!” Dieva Vārds
tiek svētīts vispirms, pēc tam ir
lūgšana par dienišķo maizi, par
to, lai grēki tiek piedoti, lai mēs
tiekam pasargāti, bet tas viss
ir: “Svētīts lai top Tavs Vārds!”

Šajā patiesībā slēpjas mūsu
katra lielākā cerība. Ja Dievs
vispirms meklē savu godu, tad
Viņš nemeklē manu un tavu
Kad mēs to apzināmies, tad
piespiedu, nelabprātīgu,
nonākam pie frāzes, kurai, lasot
formālu, reliģiozu vai fanātisku
šo psalmu, bieži varam paskriet
kalpošanu. Viņš nevēlas no
garām. Tā atrodas pašā
23. psalma vidū: “Sava Vārda dēļ”. tevis saņemt nebrīvu vai
formālu atnākšanu uz baznīcu,
Tāpēc es gribu paiet soli atpakaļ
piespiedu labu darbu darīšanu,
un jautāt: “Kāpēc Dievs ir tik labs
jo tāda kalpošana Viņam tāpat
pret tevi? Kāpēc Viņš to visu ir
godu nesagādā. Viņš meklē
darījis tevis dēļ?” Atbilde nav
kalpošanu, kas nāk no sirds un
mūsos, atbilde ir Dievā. Viņš to
kuru caurstrāvo prieks.
visu dara sava Vārda dēļ.
Dievs dod likumus, lai tevi
Reizēm, dzirdot atkal un atkal to,
ievestu šajā priekā. Dievs ar
cik labs ir Dievs, mēs sākam
domāt, cik īstenībā labi, svarīgi, un savu likumu, ar savu atklāsmi,
ar gana zizli vada tevi pa to
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ceļu, ka tu varētu Viņu slavēt tā
kā 23. psalmā. To stāvokli
Dievs pie tevis meklē. Mums
bieži patīk izdomāt
attaisnojumus: “Ja tu zinātu
manu ģimenes situāciju, manu
vīru, sievu, bērnus, darbu,
ienākumus vai manu veselības
stāvokli, tad tev nemaz nebūtu
tik viegli to sacīt.”
Bet jautājums nav par tavu
situāciju, jautājums ir par Dieva
godu un Dieva vadību tev.
Kad cilvēks izvēlas ignorēt
Dieva radītos dabas likumus,
tad mēs sakām: “Nu būs
briesmas!” Un mums ir jāsauc
ātrā palīdzība. Kad cilvēks
izvēlas neievērot Dieva garīgos
un morālos likumus, tad mēs
reizēm piesaucam
cilvēktiesības. Bet Dievs savus
likumus nedod, lai tevi
ierobežotu, bet lai tevi ievestu
patiesā priekā. Mums neviens
nav tik daudz laupījis prieku, kā
mēs paši sev. Visvairāk mēs to
darām, kad domājam, ka esam
gudrāki par Dievu, vai arī ja
sākam pieņemt, ka modernā
pasaule ir gudrāka par Dievu.
Kristīgās dzīves ceļš nebeidzas
ar “sievu es nekrāpju,
piedzēries es neesmu un
svētdienās nāku uz baznīcu”.
Arī tas var būt daudz, ja Dievs
tevi ir atbrīvojis, un tu to spēj
darīt, bet Viņš tevi vēlas vest uz
priekšu. Reizēm mums gribas
teikt: “Es pats zinu, kas ir
labs!” Cilvēks var domāt: “Jā,
Dievs, Tu man tā saki, bet
labāk būs darīt tā, kā esmu
pieradis. Ja es paklausīšu tam,
ko Tu man ar savu Garu tagad
čuksti, es vairs nejutīšos drošs.
Tas nozīmēs atzīt, ka man līdz
šim nebija taisnība. Es esmu
kristietis 40 gadus, kā lai es to
tagad atzīstu?” Dievs tevi
uzrunā ar savu Svēto Garu, bet
tu izvēlies to apslāpēt. Jo, ja tu
darīsi to, ko Viņš tagad saka,
tev būs kaut kas jāmaina savā
ikdienas dzīvē.
Tā mēs izvēlamies nepaklausīt
un laupām sev prieku. Tu
nevari atrast piepildījumu un
prieku, ignorējot to, ko Dievs
tev saka, reizēm visai skaļi un
nepārprotami. Sekot šai balsij,
sekot Dievam ne vienmēr ir
viegli. 23. psalmā ir šie skaistie
vārdi – Viņš ir mans Gans, Viņš
mani vada, rūpējas, “jebšu es
arī staigāju tumšā ielejā”. Sekot

Dieva balsij, būt par patiesu
kristieti nenozīmē, ka tev vairs
nav pārbaudījumu, grūtību un
ciešanu šajā dzīvē. Neticiet, ja
tāda kristietība tiek sludināta,
tā nav kristietība! Turpat tālāk ir
sacīts: “Tu klāj man galdu,
maniem ienaidniekiem redzot.”
Tas ir brīnišķīgi, ka Dievs klāj
galdu, bet tas nenozīmē, ka tev
dzīvē vairs nebūs ienaidnieku,
kuri mēģinās tevi apturēt,
apšaubīt vai izsmiet.
Ienaidnieki joprojām ir realitāte.
Kristus piedāvājums ir:
“Paļaujies uz Mani, Es esmu
labs. Es tevi vadīšu arī cauri
grūtībām, bet paklausi tam, ko
Es saku, arī tad, kad tu līdz
galam to nesaproti. Jo Mans
prāts tavā dzīvē ir tas labākais,
tur tu atradīsi prieku!
Neapslāpē Manu balsi,
neapslāpē Manu Garu.
Nenostum malā to, ko Dieva
Vārds tev saka!”
Ja tu jau ilgi Dieva balsi neesi
dzirdējis, tas nozīmē, ka tu
vienkārši vadies no saviem
ieradumiem nākt uz baznīcu,
bet tā nav kristīgās dzīves
pilnība. Tev ir jāiet atpakaļ, kur
tu dzirdi, ko Dieva Vārds tev
saka! Tā vairs nav tikai desmit
baušļu ievērošana, kas jau arī
ir daudz. Dieva balss
klausīšanās ir cenšanās
sadzirdēt, ko Dievs man saka
tagad. Ko Dievs saka tev
tagad? Kas ir tas, ko Dieva
Gars uz tevi ir runājis? Viņš nav
mēms palicis, Viņš turpina
runāt! Ko Viņš tev ir sacījis?
Ko Dieva Vārds tevi ir mudinājis
darīt? Jo tur Dievs meklē savu
godu. Tikai attiecībās ar tevi,
kur tu atrodi prieku un kur, no
prieka izejot, tu paklausi, – tikai
tur Viņš tiek pagodināts.
Ja centrā ir Dieva gods, tad
mēs piedzīvojam patiesu
brīvību. Cik daudz sāpju un
dusmu, aizvainojumu un
ievainojumu ir tavā un manā
dzīvē tikai tādēļ, ka kādā brīdī
mēs esam sākuši likt centrā
paši sevi. Ja tas tā notiek
draudzē, ir sāpes. Ja tas tā
notiek ģimenē, ir sāpes. Un
tāpēc, ja mēs atgriežamies pie
šīs apskaidrības, kur Dievs
mums saka: “Es tevi vadu sava
Vārda dēļ,” mēs ieraugām, ka
mēs neesam centrā. Tas nav
aizvainojums, tā ir cerība. Tas,
ka tu neesi centrā, ir tava

vislabākā vēsts. Tas ir labākais,
kur tu vari būt, jo Dievs ir
centrā.
Kad mēs pieņemam Kristu – jūs
atceraties – tajā brīdī, lai nu kur,
bet centrā tu sevi neredzēji!
Apzinoties savu stāvokli Svētā
Dieva priekšā, tev drīzāk likās:
“Lai zeme mani apklāj manu
grēku dēļ. Kur gan ir cerība
tādam kā es, kas esmu grēkojis
domās, vārdos, darbos? Man
pašam ir kauns to atcerēties.
Kas notiktu, ja to uzzinātu citi?”
Kad Kristus tevi apžēloja,
Kristus bija visa centrā. Tu
saprati: “Cik labs Tu esi, Jēzu,
ka uzlūkoji mani tādu, kāds es
esmu!” Tur nebija nekā no
augstprātības. Bet pēc kāda
laika mēs atkal sākām par sevi
domāt labas lietas. Es jau
nesaku, ka ir jādzīvo
mazvērtībā – tu esi Dieva bērns,
un tur ir tava vērtība. Bet mēs
atkal sākām sevi ieraudzīt un
gribējām sevi ieraudzīt centrā.

Ja cilvēks nāk uz draudzi,
ieliekot sevi centrā, tad kļūst
svarīgi, lai viņam patīk viss, kas
tur notiek. Ja nebūs viņa
gaumē un viņa stilā, tad nebūs
labi, bet ja būs tā, kā viņam
patīk, tad: “Paldies Tev, Dievs,
bija jauks dievkalpojums!” Vai
ne? Tas uzbrukums ir tik tuvu,
un ir tik viegli tajā iekrist. Ja
mēs sākam tā domāt ģimenē,
tad visiem ir jākalpo man. Ja tu
sāc domāt, ka esi centrā, tu
nodari pāri kādam citam.
Kad tu saproti, ka centrā ir
Dievs, tad tu saproti, ka, pat ja
notiek tieši pretēji gribētajam,
tavā pasaulē neiestājas
apokalipse. Tu joprojām spēj
saskatīt, ka Dievs ir tavs Gans.
Viņš arī šajā situācijā nav
zaudējis kontroli. Viņa tronis
joprojām nav apdraudēts, ja arī
tikko notika tā, kā man ļoti
nepatīk, ja arī notiek tā, kā es to
negribu. Tu spēj ieraudzīt un
saglabāt pareizu skatu uz

realitāti, un tas ļoti atbrīvo. Ja
vien es turēšos pie Viņa, Viņš
mani izvedīs cauri tai tumšajai
ielejai. Viņš tiks pagodināts, un
man būs prieks, jo Viņš ir
centrā. Ja Dievs ir visa centrā,
ne tu, tas dod tik lielu brīvību.
Kā iegūt šo pareizo stāvokli
Dieva priekšā? Iet atpakaļ tur,
kur mēs sākām, un atcerēties
to, kā Dievs mūs izglāba.
Lepnība ir neiedomājama,
pašcentrētība kļūst absurda, un
pateicība sāk plūst pāri, kad
mēs apzināmies, ka Dievs savā
žēlastībā izvēlējās uzlūkot mūs,
kāds nu mēs katrs esam, un
izglābt. Jo augstākās domās
par sevi tu būsi un Dievs būs
tikai kā tava piedeva, jo bālāka
un depresīvāka būs tava dzīve,
un, gadiem ejot, arī
bezmērķīgāka. Varbūt vēl
joprojām tavā dzīvē būs
visatļautība, bet nebūs brīvības.
Varbūt būs dzīves baudīšana,
bet tev nebūs prieka.

Jo augstākās domās tu būsi
par Dievu un jo patiesāka būs
tava grēkatziņa Dieva priekšā,
jo lielāks kļūs Dievs, jo vairāk tu
Viņu pagodināsi, jo vairāk tu
Viņu apbrīnosi. Un jo vairāk tu
spēj apbrīnot Dievu, jo vairāk tu
piepildi to, kam tu esi radīts, jo
lielāka ir tava brīvība, jo vairāk
prieka ir tavā dzīvē ...
Jautājums ir, kurā virzienā tu ej.
Tu esi visa centrā, Dievs, Tu esi
svēts, Tu esi mūžīgs! Tu esi
mans Kungs, Tu esi mans
Glābējs! Tev es vēlos sekot,
vadi Tu mani, kur Tu teiksi, tur
es iešu. Runā uz mani ar Svēto
Garu, atklāj man Svētajos
Rakstos, kas ir Tavs ceļš, kā Tu
mani vēlies vadīt patiesā priekā
un patiesā brīvībā. Tev lai gods,
Jēzu, manā dzīvē no šīs dienas
uz priekšu. Āmen!

LBDS Garīdznieku brālība
Kad mācījos
pirmajā klasē un
zīmēšanas
stundā tika dots
uzdevums
uzzīmēt savu
nākotnes
profesiju, manas
klases puišeļi
zīmēja
ugunsdzēsēju
Pēteris Eisāns,
mašīnas,
LBDS Garīdznieku brālības
priekšsēdētājs, Rīgas
lidmašīnas,
Mateja draudzes mācītājs
kuģus vai
vilcienus, bet es zīmēju Liepājas Ciānas
draudzes kanceli. Zīmēšanas brīdī droši
vien noteicošā loma bija faktam, ka katrs
mazais zēns grib imitēt savu tēvu. Mans
tētis bija mācītājs Liepājā. Pusaudža
gados Dieva Gars mani konfrontēja un es
piedzīvoju fundamentālu prāta maiņu, ka
pat audzinātājs un skolas biedri ievēroja
pārmaiņas manā dzīvē. Un ar to arī
piedzīvoju, ka ne vairs kā bērna fantāzija,
bet kā Dieva aicinājums manai dzīvei
atgriežas un nostiprinās sludinātāja
aicinājums. Tagad, pēc četrpadsmit gadu
kalpošanas, varu līdz ar slaveno baptistu
sludinātāju Sperdženu teikt: “Ja Dievs tevi
aicinājis sludināt savu Vārdu, tad

neskaties uz leju, uz karalienes kroni.”
Katram no mūsu garīdzniekiem ir savs
stāsts, savs aicinājums, savs uzdevums.
Svarīgāks par formu man liekas saturs,
tāpēc savā dzīvē neesmu tiecies pēc
amatiem, bet darījis kalpošanu, ko esmu
sapratis no Dieva dotu attiecīgajam
brīdim. Kad 2011. gada aprīlī Garīdznieku
brālības (GB) pilnsapulcē mani ievēlēja
par GB vadītāju, tad apzinājos, cik lielas ir
bijušas priekšteču kurpes. Bīskaps
emeritus Andrejs Šterns bija ļoti
uzmanīgs, rūpīgs, iejūtīgs un vecākajiem
kā brālis un jaunākajiem kā tēvs. Pēc
Andreja nāves mācītājs Edgars Godiņš
uzņēmās GB vadītāja vietas izpildītāja
lomu, un arī viņam ir visas dāvanas, lai
vadītu GB. Ja Dieva Gara vadīti brāļi ir
lēmuši trīs gadus man uzticēt GB
vadīšanu, tad vēlos to darīt tā, lai mūsu
kopdarbs tiek stiprināts. Man ir prieks par
šogad ievēlēto GB Kolēģiju, kurā kalpo
Viktors Abramovs, Ģirts Ašnevics, Andris
Bite, Edgars Godiņš, Ilmārs Hiršs un Jānis
Kalējs. Viņiem rūp Dieva darbs Latvijā,
viņiem rūp kolēģu dzīves, tāpēc pie
viņiem vienmēr varat griezties pēc
padoma vai arī ar ierosinājumiem
kopdarba uzlabošanai.

Garīdznieku brālību veido visi LBDS
esošie garīdznieki, kuri ir LBDS draudžu
locekļi. GB - tie nav “citi”, tie nav “viņi”,
bet tie esam mēs paši. Tāpēc GB
vienmēr būs tik stimulējoša, tik
uzmundrinoša, tik atsaucīga, tik
izpalīdzīga, tik stiprinoša, cik tādi
būsim mēs paši.
Šie pirmie mēneši GB vadītāja kalpšanā ir
likuši pamanīt kādas lietas un domāt par
nākotnes darbības uzstādījumiem.
Garīdznieku sastāvs
Manuprāt, joprojām ļoti liela problēma ir
garīdznieku sastāvs.
Pirms četriem gadiem, kad ievēlējām
bīskapu Pēteri Sproģi, Garīdznieku brālībā
bija 66 garīdznieki, bet līdz 2015. gadam
pensionēšanās dēļ visticamāk draudzēs
būtu palikuši vien 44 garīdznieki. Tā būtu
dramatiska situācija. Priecē tas, ka LBDS
vadības uzstādījumi un sistemātiskais
darbs Baltijas Pastorālajā institūtā sāk
nest augļus. Kopumā tendence ir cerīga.
Šobrīd LBDS Garīdznieku brālībā ir 105
garīdznieki, kas izklausās pat ļoti labi.
Šogad vien ir 13 jauni darbinieki ievesti
darbā, bet pēdējo gadu laikā – 25.
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Taču nav pamata to uzskatīt par labu
situāciju, jo 16 brāļi ir ar garīdznieka
statusu, bet nav kā vadītāji un mācītāji
konkrētās vietējās draudzēs. Vēl mums ir
15 pensionētie garīdznieki, kas vairs
neveic aktīvo kalpošanu draudzēs.
Esošajās un topošajās draudzēs kalpo 74
garīdznieki.
Mūsu uzdevums ir ne tikai esošās
draudzes un garīdznieka nodrošināšana
tajās. Tas ir minimālais uzdevums, bet
mums jādomā par izaugsmi – jaunu
draudžu dibināšanu. Kaut kopējā
tendence ir pozitīva, ir jādomā par
māceklību un vadītāju sagatavošanu
draudzēs. Manuprāt, ja gribam būtisku
uzlabojumu, tad nepieciešams, ka katram
garīdzniekam būtu māceklis pēc
2. Timotejam 2:2 principa: “Ko tu esi
dzirdējis no manis, daudziem lieciniekiem
klāt esot, to cel priekšā uzticīgiem
cilvēkiem, kas būs noderīgi mācīt atkal
citus.” Ne tikai cilvēks, kas ar prieku
klausās mācītājā, bet kas ar laiku pats var
kļūt par vadītāju, kas spēj pulcināt ap sevi
cilvēkus un mācīt Evaņģēliju. Mēs varam
sagaidīt, ka jaunos garīdzniekus
izaudzinās BPI vai KVK, bet līderus jāmāca
reālajā dzīvē, nevis skolas solā. Es gribētu
piedzīvot to, ka turpmāko 3 gadu laikā
katrs garīdznieks atrod, audzina un
sagatavo kādu Timoteju. Ja, gluži kā
hokeja komanda “Lokomotiv”, vienā jaukā
dienā visi pašreizējie LBDS garīdznieki
aizietu bojā, tad mums jābūt sagatavoju
šiem maiņu, kas var mūs aizvietot.
Garīdznieku laulība
Manuprāt, arī ļoti nopietna vajadzība ir
garīdznieku laulības stiprināšana. Karā
snaiperu uzdevums ir iznīcināt virsniekus.
Garīgajā cīņā dvēseļu ienaidnieks
izmantos katru stratēģiju, lai neitralizētu
mācītājus. Viens no efektīvākajiem
veidiem, kā to izdarīt, ir, ievainojot vai
iznīcinot garīdznieka laulības dzīvi.
Mēs neviens neesam pasargāti no
grūtībām. Ne jau vienīgā potenciālā
problēma ir laulības pārkāpšana vai
šķiršanās, bet bieži vien, pirms līdz tam
nonāk, ir daudz brīdinājuma signālu, kuri
jāuztver nopietni. Ļoti svarīga ir laulības
vitalitāte un attiecību kvalitāte, jo mācītājs
draudzes locekļus vada ne tikai ar
sludināto Vārdu, bet ar savu dzīves
piemēru. Gluži kā mūsu draudžu locekļi,
arī mēs piedzīvojam uzbrukumus mūsu
laulībai, tāpēc šajā vietā ir Pāvila
brīdinājums: “.. kas šķietas stāvam, lai
pielūko, ka nekrīt.” (1. Korintiešiem 10:12)
Esmu pateicīgs mācītājam Edgaram
Mažim un viņa dzīvesbiedrei Kristīnei par
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viņu iniciatīvu vadīt reģionālās Laulāto
pāru nedēļas nogales garīdzniekiem un
viņu dzīvesbiedrēm. Pirmais pasākums jau
ir noticis Pāvilostā Dienvidkurzemes
garīdzniekiem. Atsauksmes ir tās labākās
gan no jaunajiem, gan arī vecāka
gadagājuma pāriem. GB Kolēģija šos
izbraukumus uzskata par ārkārtīgi
svarīgiem visiem precētajiem
garīdzniekiem. Nākamo divu gadu laikā
tiks aptverti visi Latvijas reģioni. Kaut arī
šādi laulāto izbraukumi ir labi, tomēr tie
nav brīnumlīdzeklis un neaizvieto paša
pāra atbildīgu un sistemātisku savas
laulības kopšanu.
Garīdznieku mūža izglītība
Daudzās profesijās, lai saglabātu licenci,
ir nepieciešams nepārtraukti papildināt
zināšanas un iegūt dažādus sertifikātus.
Piemēram, ja ārsts regulāri nepapildina
zināšanas un nepraktizē, tad drīz vien
zaudē tiesības praktizēt par ārstu. Taču,
lai būtu par dzīvā Dieva Vārda sludinātāju
Latvijas baptistu draudzēs, atliek vien
iegūt vienreiz licenci, bet pēc tam,
aizbildinoties ar baptistu draudžu
autonomijas principu, var atļauties
nepiedalīties nedz reģionālajās
garīdznieku sanāksmēs, nedz arī
iesaistīties LBDS piedāvātajās izglītības
iespējās.
Nedomāju, ka kādas piespiedu admini
stratīvās metodes var panākt rezultātu,
bet uzskatu, ka jāsāk veidot attieksmes
klimats, kurā garīdznieki apzinās, ka viens
no veidiem, kā apliecināt Dievu, kas visām
dzīvajām lietām liek augt, ir pašiem
turpināt izaugsmi visa mūža garumā.
Uzskatu, ka mācītāja kalpošanas specifika
prasa, lai mēs regulāri trenētu savas
sludināšanas prasmes un vadīšanas
prasmes. Es esmu lūdzis Dr. Ilmāru Hiršu
sākt darbu pie priekšlikumiem, kā GB var
labāk šo mūža izglītības principu attīstīt.
Konkrēti priekšlikumi apspriešanai tiks doti
nākamajā gadā, bet viena no izpausmēm
būtu reģionālie sludināšanas praktikumi.
Par to vairāk pastāstīšu reģionu darba
sadaļā.
Reģionu darbs
Tas ir labi, ka viss GB darbs nav
koncentrēts Rīgā. Arī turpmāk ļoti svarīga
loma būs reģioniem. Reģionālā
garīdznieku sanāksme reizi ceturksnī
varētu būt optimāls režīms. Daži reģioni
tiekas vēl biežāk, kas ir tikai apsveicami,
ja vien brāļiem ir iespējams to darīt.
Gribētos, lai reģionālās sanāksmes ir tie
forumi, kur var piedzīvot viens otra
atbalstu, aizlūgšanas un brālīgo izaicināju
mu būt uzticīgiem līdz galam un nepagurt.

Nākamajā gadā GB Kolēģija ir aicinājusi
Dr. Ilmāru Hiršu sadarbībā ar reģionu
pārziņiem strādāt pie tā, lai reģionos
noturētu vienu sludināšanas praktikumu
gadā. Tas nozīmētu, ka laicīgi visiem tiek
uzdotas Rakstu vietas, par kurām
jāsagatavo svētruna. To jāsludina saviem
kolēģiem, bet pēc tam šīs svētrunas
saturu un sludināšanas stilu izvērtētu
kolēģi. Ja vien cilvēkam ir pareizā
attieksme, tad šāda veida praktikums ne
tikai ļauj reālāk sevi izvērtēt un gūt
papildus iemaņas, bet tas arī var būt
lielisks iedrošinājums sludināšanā,
saņemot uzslavu un labus vārdus no
kolēģiem. Mateja draudzē mēs esam četri
sludinātāji, kas katru nedēļu tiekamies,
lai izvērtētu svētdienas svētrunas, un tā ir
viena no vērtīgākajām stundām visā
nedēļā. Es zinu, ka šādi forumi ir pierasta
prakse daudzās Eiropas un ASV vietās,
tāpēc būtu žēl, ja tik labu pieredzi mēs
Garīdznieku brālībā ignorētu.
Pensionētie garīdznieki
Padomju varas gados garīdzniekiem bija
jāmaksā sociālais nodoklis, bet valsts
teica, ka pensijas viņiem nebūšot.
Kaut LBDS arī neizmaksā pensijas
pensionētajiem garīdzniekiem, tomēr
mums ir iespēja atbalstīt sirmos
garīdzniekus, kas savā laikā atsaukušies,
nerēķinoties ar personīgu neizdevīgumu.
Pateicoties Amerikas Latviešu baptistu
apvienībai, SIA “Laskana” un SIA LSEZ
‘’Duna’’ un citiem ir bijis iespējams
izmaksāt nelielus pabalstus
pensionētajiem garīdzniekiem, kā arī
atbalstīt viņus ar veselības apdrošināšanas
polisi. Tādā veidā kaut nedaudz mēs
varam praktizēt Bībeles principu:
“Presbiteri, kas ir labi priekšnieki, lai būtu
divkārša goda cienīgi, visvairāk tie,
kas darbojas sludināšanā un mācībā.”
(1. Timotejam 5:17)
Dievs mūs ir nolicis par Evaņģēlija
lieciniekiem šajā laikā. Viņš mīl visus
ļaudis, īpaši tos, kas vēl Kristum neseko.
Viņš, kas mūs aicina, arī dos spēku,
mīlestību un gudrību. Dievs joprojām
aicina sludinātājus. Lūgsim par tiem, kas
jau atsaukušies. Lūgsim par tiem, kas vēl
atsauksies. “Un, kad Viņš ļaužu pulkus
redzēja, sirds Viņam par tiem iežēlojās,
jo tie bija novārdzināti un atstāti kā avis,
kam nav gana. Tad Viņš saka uz Saviem
mācekļiem: “Pļaujamā daudz, bet pļāvēju
maz. Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš
izsūta strādniekus Savā pļaujamā.””
(Marka 9:36-38)
Pēteris Eisāns,
LBDS Garīdznieku brālības priekšsēdētājs,
Rīgas Mateja draudzes mācītājs

Svēts,
bet neapmierināts

www.glslatvija.lv

Šķiet, tieši tāds ir Dievs – SVĒTS, pilnīgs un varens, radījis pasauli,
kas bija laba, sūtījis savu Dēlu, lai perfektā veidā, caur Viņa nāvi un
augšāmcelšanos, atrisinātu grēka problēmu, mīlošs un žēlastīgs,
un vienlaikus NEAPMIERINĀTS, redzot pasaulē valdošo
netaisnību, iededzies rūpēs par bāreņiem, bezpajumtniekiem,
AIDS slimniekiem un citiem dzīves pabērniem. “Bet kas ir jūsu
svētā neapmierinātība?” – šis jautājums 11. un 12. novembrī tika
uzdots ikvienam “Global Leadership Summit” (GLS) vadītāju
konferences dalībniekam. Mainīt pasauli, izmainīt domāšanu un
attieksmi, iedegties par taisnību, izvērtēt savas prioritātes, motivēt
un iedvesmot cilvēkus – vadītājus, komandas biedrus un padotos,
atklāt viņiem savu vīziju, aizvest viņus no šejienes uz turieni – uz to
mēs tikām mudināti, aicināti un iedrošināti šajās dienās.
GLS jau kopš 1996. gada rīko Vilovkrīkas asociācija ar tās
dibinātāju – mācītāju un daudzu izaicinošu grāmatu autoru – Bilu
Haibelsu (Bill Hybels) priekšgalā. Konferencē uzstājas ievērojami
uzņēmēji, politiķi, ekonomisti, sportisti, mūziķi, mācītāji un citi
līderi, kuriem rūp vadītāju izaugsme. Viesu uzrunas un intervijas
tiek ierakstītas un vēlāk video formātā demonstrētas mazākās
konferencēs daudzās ASV un citu valstu pilsētās. Šogad GLS tīklā
ir iesaistītas vairāk nekā 70 valstis, tostarp Latvija, Lietuva un
Igaunija.
Vienā no savām uzrunām Bils Haibelss uzsvēra – lai atklātu
cilvēkiem savu vīziju, vispirms nepieciešams viņiem izskaidrot, cik
slikti ir “šeit” – cik neapskaužamā situācijā viņi atrodas, un cik labi
būs “tur”, kad visi izvirzītie mērķi tiks sasniegti. Tāpat viņš norādīja,
ka veiksmīgai komandai jāsastāv no fantastiskiem cilvēkiem,
kuriem ir spēcīgs raksturs, kuri ir savas jomas speciālisti, kuri spēj
izveidot patiesi dziļas attiecības ar saviem kolēģiem un kuri
iekļaujas visas draudzes, uzņēmuma vai organizācijas kultūrā –
piekrīt tās vērtībām, darbības principiem un paņēmieniem.
Par vienu no konferences pamattēmām kļuva aicinājums nostādīt
kopuma – draudzes, organizācijas, uzņēmuma un vispār Dieva
valstības – labumu pāri pār savu personīgo labumu. Tā Džims
Kolinss (Jim Collins), kurš daudz pētījis ASV lielo uzņēmumu
veiksmju un neveiksmju cēloņus, norādīja, ka augstākās klases
vadītājiem ir jābūt vienlaikus pazemīgiem un drosmīgiem. Viņš
skaidroja, ka izcils vadītājs, sastopoties ar panākumiem, spēj
norādīt laukā “pa logu”, lai visus laurus piešķirtu saviem kolēģiem
un padotajiem. Bet, nonākot grūtībās, viņš jūtas ērti “spoguļa
priekšā” – gatavs uzņemties atbildību par neveiksmēm.
Savukārt mācītājs Endijs Stenlijs (Andy Stanley) uzsvēra, ka
kopējā labuma dēļ kristīgajiem vadītājiem ir vērts ierobežot savas
darba stundas kalpošanā un veltīt vairāk laika ģimenei, jo Dieva
primārā pavēle viņiem ir: “Mīliet savas sievas,” un Kristus
apsolījums skan: “ES celšu savu draudzi.”
Organizācijas “International Justice Mission” vadītājs Gerijs
Hogens (Gary Haugen) aicināja nepieļaut mūsu draudzēs
“garīgotu viduvējību”, jo Jēzus nāca pasaulē nevis tādēļ, lai mēs
dzīvotu drošībā, bet gan tādēļ, lai mēs dzīvotu drosmīgi. Savukārt
īru rokgrupas “U2” solists Bono, kura sirds deg par Āfrikas valstu
nabadzību un pret draudzes paštaisnumu, ļoti iedvesmojošā

LBDS bīskaps Pēteris Sproģis ir GLS Latvijas Rīcības komitejas priekšsēdētājs un
bija GLS konferences programmas vadītājs

intervijā aicināja atkarot pasauli no
tiem “muļķiem”, kas to sagrābuši
savās rokās.
Lielākie ieguvēji šajā konferencē
bija tie vadītāji, kuri ieradās kopā
ar savu komandu un lekcijās
dzirdētās idejas uzreiz varēja likt
lietā, izvērtējot situāciju savā
draudzē, uzņēmumā vai
organizācijā, pieņemot konkrētus
lēmumus un nospraužot mērķus
nākotnei. GLS pārsteidza ar
augsto saturisko un organiza
torisko kvalitāti, kas spēja vienlīdz
Māris Dravnieks, LBDS Muzikālās
dziļi ietekmēt gan draudžu un
kalpošanas apvienības vadītājs, bija
kristīgu organizāciju vadītājus, gan GLS konferences producents
uzņēmējus, kuri Dievu nepazīst.
Jācer, ka ar Dieva žēlastību šī konference varēs norisināties Rīgā
arī nākamgad un ka tā atstās paliekošu iespaidu Latvijas
draudzēs, ekonomikā un politikā.
Šī konference varēja notikt pateicoties brīvprātīgo pašaizliedzīga
jam darbam. Liela daļa brīvprātīgo, kas organizēja šo konferenci
bija Baltijas Pastorālā institūta un Latvijas Baptistu draudžu
savienības darbinieki.
Rita Špune
Rīgas Mateja draudzes locekle,
Latvijas Kristīgās studentu brālības darbiniece
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Ropaži

Ceļā uz atvērtu, draudzīgu
un misionāli aktīvu draudzi

2005. gadā Dievs aicināja Ilvaru un Ketrinu Ieviņus, Rīgas Mateja draudzes
locekļus, dzīvot Ropažos un kalpot nometņu centrā “Norkalni”. 2009. gada
BV janvāra numurā, stāstot par nākotnes nodomiem, Ilvars minēja, ka domā
par draudzes dibināšanu Ropažos. Šodien tas vairs nav tikai nodoms, bet
realitāte.
Stāsta Ilvars Ieviņš:
Mācoties Baltijas Pastorālajā institūtā, es lūdzu Dievu par šo nodomu un
sāku spert praktiskus soļus. Dievs bagātīgi atbildēja: Mateja draudze
atbalstīja un svētīja šo jaunās draudzes veidošanas iniciatīvu un turpina to
darīt arī šodien. Dievs parādīja, ka vēl kāda Mateja draudzes ģimene –
Jānis un Zane Biķi – dzīvo netālu un Dievs aicina viņus kalpot šī novada
ļaudīm. 2010. gada janvārī mēs sākām ar Alfa kursu.
Pēc kāda laika mūsu komandai pievienojās Līva Fokrote un par grupas
mentoru piekrita būt Igors Rautmanis. Līdz ar viņu pievienošanos un mūsu
piedalīšanos draudžu dibināšanas apmācībā M4, mēs kā komanda
konkrētāk definējām savus mērķus un skaidrāk apzinājāmies savu
aicinājumu.

Ropažu komanda un tikko kristītie jaunieši 2011. gada vasarā

M4 mums palīdzēja satvert skaidrāk Dieva redzējumu kalpošanai Ropažos.
Dieva vadībā un žēlastībā mēs vēlamies veidot atvērtu, draudzīgu un
misionāli aktīvu draudzi. Tas mums ir svētīgs izaicinājums, jo cilvēkiem nav
dabiski nedz būt atvērtiem un draudzīgiem pret visiem, nedz noticēt,
ka katram ar savu dāvanu ir svarīga loma Dieva misijas darbā.
Dažādi kalpošanas veidi (Alfa kurss, Bībeles studijas, nometnes,
sadraudzība, praktiska palīdzība u. c.) ir ļāvuši mums aizsniegt cilvēkus, no
kuriem septiņi ir kristīti. Lai arī visi nepiedalās mūsu kopīgajās aktivitātēs
dzīvesvietas maiņas un mācību dēļ, tomēr svētdienās sadraudzībā
pulcējamies ap 15 cilvēku.
Šovasar Rīgas Mateja draudzes
nometnes laikā tika kristīti četri jauni
ticīgie no Ropažiem, arī Toms Kolgānovs,
kuru lūdzām pastāstīt par savu ceļu pie
Kristus.
Stāsta Toms:
Mans ticības ceļš aizsākas jau bērnībā,
kad ar māsu gājām svētdienskolā. Pirms
sāku ticēt Dievam, mana dzīve gāja uz
slikto pusi, jo citus apvainoju, darīju pāri, Toma kristības
lietoju alkoholu un reizēm smēķēju, bet
pēc kādas nometnes es stipri mainījos. Sapratu, ka tas, ko darīju, ir grēks,
ka man jāmainās. Tad es aizbraucu pie onkuļa, kurš par mani aizlūdza,
lai Dievs mani sargā no ļauna. Un Dievs to dara. Septiņpadsmit gados
Dievam pievērsos nopietni un sāku ticēt. Bībeli izlasīju pusgada laikā,
uzzināju daudz jauna. Nometnē “One Way” Norkalnos mana ticība auga.
Pēc nometnes es mainījos un atmetu kaitīgos ieradumus un sliktos darbus.
“Cerības Festivālā” pieņēmu Jēzu Kristu kā savu Kungu un Glābēju.
Esmu zaudējis visas bailes, jo zinu, ka esmu ieguvis mūžīgo dzīvību, esmu
glābts un visi mani grēki ir piedoti, jo Jēzus Kristus ir miris par maniem
grēkiem un visas pasaules grēkiem. Paldies Dievam, ka Ropažos ir iespēja
augt Dieva ģimenē, apmeklējot Alfa kursu, Bībeles studijas un esot
sadraudzībā ar citiem ticīgajiem.
Stāsta Jānis un Zane Biķi:
Jau 2010. gada sākumā, sākot darboties Ropažos, mēs jutām īpašu
aicinājumu darboties ar jauniešiem. Pēc gada Dievs pēkšņi sūtīja bariņu
pusaudžu. Tad sapratām, ka nepieciešams uzsākt kalpošanu tieši viņiem.
Kaut paši nebijām iepriekš piedalījušies Alfa kursā, ar Dieva palīdzību tas
izvērtās ļoti svētīgs. Pastāvīgi to apmeklēja kādi 9-12 jaunieši,
bet nepārspēts rekords bija 19 cilvēki. Pēc Alfas likās dabiski veidot
dziļākas attiecības ar tiem, kas vēlējās turpināt ticības ceļu.
Mūsu kalpošanā ļoti svarīga ir mācekļu veidošana. Šovasar reizi nedēļā
veidojām nodarbības par aktuālām tēmām un Dieva skatījumu uz tām.
Aicinājām palīgā jauniešus lauku darbos, reizēm viņi arī pie mums
nakšņoja. Tie bija īpaši brīži. Kopā ar jauniešiem vadījām bērnu nometni,
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Nodarbība brīvā dabā: Jānis Biķis izaicina jauniešus ar Dieva Vārdu

kur jaunie mācekļi tika likti pie visiem darbiem. Šķiet,
visspilgtākais notikums bija pārgājiens ar tematiskiem
kontrolpunktiem 10 km garumā, kā arī tam sekojošās
Jāņu svinības mūsu mājās. Kaut arī brīžiem šķita,
ka mums trūkst cilvēku resursu, mēs piedzīvojām
nepārprotamu Dieva vadību un palīdzību, un beigās
mums visiem šie bija vieni no visspilgtākajiem un
foršākajiem Jāņiem mūsu dzīvē. Dažādi notikumi ir bijuši
par stiprinājumu un liecību ne tikai jauniešiem, bet arī viņu
ģimenēm, kas pamazām sāk izrādīt interesi par mūsu
darbību un ticību Dievam.
Dievs ir mainījis jauniešu sirdis, ne tikai uzvedību.
Gars viņiem dod drosmi būt ticības lieciniekiem arī skolā.
Kāda meitene, piemēram, ir runājusi ar literatūras
skolotāju, vai viņa drīkst rakstīt, ka nevēlas izvēlēties par
mīļāko nevienu no latviešu teikām un ticējumiem, jo tiem
netic un tie nav no Dieva. Daži nekautrējoties skolas
gaiteņos dzied dziesmas par Jēzu. Mēs ticam, ka šīs
mazās epizodes ir sēkla un pavisam dabiski ticības
apliecinājumi, kas var izrādīties nozīmīgi vēl citu jauniešu
glābšanā. Jaunieši mūs turpina pārsteigt un iepriecināt ar
savu nodošanos, drosmi un ticības izaugsmi.
Mēs jūtamies necienīgi un nespējīgi izmainīt cilvēku sirdis,
jo šķiet, vispirms izmaiņām jānotiek mūsos. Bet mēs
redzam, ka Dievs mūs tieši šādus lieto Savā darbā, un
piedzīvojam svētības un izmaiņas arī mūsu pašu dzīvēs.
Lūdzu, lūdziet par Dieva nodomiem Ropažiem, lai mēs tos
saprotam, lai mūsu aktivitātes – Alfa kurss, svētdienas
sadraudzība, sporta aktivitātes, laulāto kurss – nav tikai
programmas, bet top par instrumentiem Dieva rokās. Mūsu
īpaša lūgšana ir par Ropažu jauniešiem: lai tie, kas ir
iepazinuši Kristu, turpina augt un iesakņoties Viņā un lai tie,
kas vēl nepazīst Kristu, piedzīvotu Viņu. Mēs esam ļoti
pateicīgi Dievam par visu, ko varam piedzīvot, kalpojot
Viņam Ropažos.
Materiālu sagatavoja Ilvars Ieviņš,
LBDS sludinātājs, draudzes dibinātājs Ropažos

LBDS Māsu apvienības
10. kongress
28. oktobra pēcpusdienā jaukas
mūzikas un jauniešu dziedātu
dziesmu ieskandināts sākās
LBDS Māsu apvienības 10.
kongress. Svētbrīdī Rīgas Mateja
draudzes sludinātājs Miroslavs
Tumanovskis aicināja sievietes
būt gatavām pasludināt Kristus
miera Evaņģēliju ne vien ar
darbiem, bet arī liecināt par to
vārdos.

kas mēs esam – SĀLS, GAISMA un PILSĒTA KALNĀ –
kristīgā klātbūtne un ietekme. Mēs nedrīkstam nest mazāk,
jo esam šeit kāda iemesla dēļ: Dievs grib mūs lietot.
Pēc kafijas pauzes un kopīgas fotografēšanās kongresa
darba sēdi vadīja māsa Inese Drēska. Klausījāmies LBDS
MA vadītājas Elitas Lapiņas, kasieres Lidijas Saulītes,
žurnāla “Marija un Marta” redaktores Tabitas Runces
atskaites. Esam pateicīgas Dievam par atbildīgiem, Viņa
svētītiem cilvēkiem mūsu kopīgajā darbā. Nominācijas
komisija uz LBDS MA Padomes 4 vietām izvirzīja

Kongresu atklāja LBDS Māsu
apvienības vadītāja Elita Lapiņa,
lasot 2. Pētera 1:3-8 un atgādinot,
ka Dievs mums dāvājis visu
nepieciešamo un mums ir svarīgi
pielikt pūles, lai sirds zeme būtu
sagatavota.
Pēc kongresa konstruēšanās
baudījām patiesi svētīgu un
izglītojošu laiku, klausoties
Bulgārijas Baptistu Sieviešu
apvienības vadītājas Dimitrinas
Oprenovas prezentācijā. Stāsts
par kristiešu dzīvi un ticības
darbiem Bulgārijā lika aizdomāties
un pārvērtēt savu paļaušanos uz
Dievu un to, cik daudz svētību un
iespēju esam baudījušas mūsu
zemē, Latvijā.
Vakara noslēgumā notika lūgšanu
dievkalpojums, kuru vadīja Rīgas
Golgātas baptistu draudzes
mācītājs Elmārs Pļaviņš. Svētbrīža
pamatdoma – dzīvot un staigāt
Garā nozīmē būt patiesās,
vienkāršās un tuvās attiecībās ar
Dievu, izšķirošos brīžos uzticēties
un jautāt padomu Viņam (Gal.
5:16-26). Kad esam smēlušās tik
daudz, sirds tā vien alkst zemoties
un teikt Debesu Tēvam savu
pateicību, izlūgties piedošanu un
aizlūgt. Bija sajūtama Svētā Gara
klātnība un lūdzēju vienotība.
Brīnišķīgs laiks, sagatavošanās
nākošajai kongresa dienai un
pienākumiem!
Sestdienas, 29. oktobra, rīts
pienāca silts un saulains.
Saulainas un smaidošas ieradās
arī māsas. Dienas ieskaņā
klausījāmies Dimitrinas
Oprenovas sagatavoto lekciju
“Kopsolī ar Garu: mūsu
identitāte”. Kopīgi meklējām
atbildes uz jautājumiem par to,
kas mēs esam, kā veidojas mūsu
identitāte, kāpēc mēs esam un kā
mūs definē pasaule, bet kā redz
Dievs (Ps. 8:1-10, Mat. 5:13-16).
Mēs vienmēr nesam sev līdzi to,

Aizlūgšana par sieviešu kalpošanu

8 kandidātes, un kalpošanai tika
ievēlētas Inese Drēska, Tabita
Runce, Lidija Saulīte un Zenta
Svara. Kongresa delegātes
nobalsoja par Eiropas Baptistu
Sieviešu apvienības prezidentes
Līvijas Godiņas ierosinājumu
mainīt LBDS Māsu apvienības
nosaukumu uz “LBDS Sieviešu
kalpošanas apvienība”. Māsas
no dažādiem Latvijas reģioniem
prezentēja savu kalpošanas
darbu un nākotnes ieceres.
Tika sveiktas jubilāres.
Pēc gardām pusdienām ar
mūziku kalpoja Mateja draudzes
pielūgsmes koris. Kongresa
noslēguma svētrunā LBDS
bīskaps Pēteris Sproģis,
balstoties uz 23. psalmu,
uzsvēra, ka Dievs visu dara sava
Vārda un sava goda dēļ.
Viņš nemeklē formālu vai
fanātisku piespiedu kalpošanu,
bet gan priecīgu, bērnišķīgu
paklausību, kas Viņu pagodina.
Pirmais grēks Ēdenes dārzā
nebija augļa noplūkšana.
Pirmais grēks bija noticēšana,
ka Dievs kaut ko no manis slēpj.
Dieva Gars mūs uzrunā, bet
mums liekas ka tas nav īsti droši.
Mūsuprāt, drošāk ir palikt
pierastā vidē. Mēs pirmajā vietā
noliekam sevi, ne Dieva gribu.
Laupām sev prieku, apšaubot,
ka Dievam mums ir padomā
labākais, un nepieņemot to.
Mēs konfliktējam ar citiem,
jo aizmirstam, ka ES neesmu
visa centrā. Mēs vēlamies,
lai draudzē, ģimenē un sadzīvē
viss ir, kā mums patīk. Kad Dievs
ir visa centrā, mēs varam lūgt,
svētīt un kalpot, kaut arī mums
kaut kas nepatīk, jo Dievs stāv
visam pāri – VIŅŠ IR CENTRĀ!
Zemojoties lūgšanā, kongresa
dalībnieces pateicās par
gūtajām Dieva svētībām,
ieaicināja Viņu būt mūsu dzīves
un darba centrā. Līvija Godiņa,
Dimitrina Oprenova un LBDS
bīskaps Pēteris Sproģis aizlūdza
par Latvijas baptistu sieviešu
turpmāko kalpošanu.
Solvita Zīvere,
Sakas draudzes locekle

Kongresa dalībnieces, vidū MA vadītāja Elita Lapiņa
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Dievs nedarbojas tikai
vienas konfesijas ietvaros
Šoreiz intervija ar 1. kursa
studentu Andi Ķīviču, kurš
ir pirmais Latvijas ev.
luteriskās baznīcas loceklis
Baltijas Pastorālajā
institūtā. Ceram, ka viņa
piemērs iedrošinās arī citus
studēt gribošos ārpus
mūsu konfesijas robežām.
Raksturojot Tevi, draugi
saka, ka Tev ir ļoti jauka
ģimene. Kāda loma Tavas
personības veidošanā ir
Taviem vecākiem?
Jā, man ir forša ģimene. Mani vecāki kļuva par
kristiešiem 1990. gadu sākumā, kad atvēra baznīcas, uz
tām cilvēki burtiski plūda. Arī mans krusttēvs sāka
apmeklēt baznīcu. Ikreiz, kad viņš brauca ciemos, viņš
arī mums teica, ka jāiet uz baznīcu, jātic Dievam. Mans
tētis strīdējās pretī, teica, ka tās ir muļķības. Katru reizi
šīs diskusijas pārauga strīdā. Reiz krustēvs izaicināja
manu tēvu, lai viņš pats aiziet un pārbauda. Nākamajā
svētdienā mans tēvs aizbrauca uz baznīcu. Kopš tās
reizes viņš arī sāka pastāvīgi braukt uz turieni.
Man bija kādi 6-7 gadi, kad es arī sāku braukt viņam
līdzi. Man gan tas viss likās pārāk grūti, jo, tā kā mēs
dzīvojām Spārē, mums ar autobusu bija jāizbrauc jau
plkst. 8:00, bet dievkalpojums Talsu draudzē sākās tikai
11:00. Mūs veda uz svētdienas skolu, kur man patika
labāk, jo tur nebija tikai jāsēž. Skolā es biju tāds
kautrīgāks, bet svētdienas skolā es kļuvu tāds runīgāks,
varēju vairāk izpausties. Bet nebija tā, ka gribējās braukt
katru svētdienu uz Talsiem. Mana mamma tikai divus
gadus vēlāk iesvētījās draudzē.
Tagad mans tēvs ir vecākais pērminderis, atbild par
dievkalpojuma kārtību, bijis arī draudzes padomē. Mana
mamma palīdz drēbju kamerā – humānās palīdzības
izdalē. Kalpo arī ar to, ko dara, viņa ir šuvēja.
Man ir ļoti labi vecāki. Es viņus ļoti respektēju, man pret
viņiem ir zināma bijība. Pērienu esmu dabūjis tikai vienu
reizi bērnībā. Mums ar brāli viņi mācīja kristīgas vērtības,
godīgumu, morālu dzīvi. Kad biju pusaudzis, viņi runāja
ar mums par attiecībām ar meitenēm, par seksuālajām
attiecībām. Viņi mani nekad nav kritizējuši. Vienmēr
esmu juties atbalstīts visā, ko daru. Es gan vienmēr
esmu bijis kārtīgs, brālis bija tāds palaidnīgāks, tomēr
mēs gan ar brāli viens otru pieskatām – un pagājušogad
abi apprecējāmies ar divu mēnešu starpību.
Pastāsti par savu ceļu pie Dieva!
Es nevaru nosaukt datumu, kad pieņēmu Jēzu. Mans
ceļš Dieva iepazīšanā bija un ir process. Man vienmēr
bija tāda kā grēka apziņa. Man nekad nav bijusi
pretestība pret Dievu, baznīcu. Apzināts solis bija
iesvētības 16 gadu vecumā, kad pievienojos draudzei.
Tad biju pabeidzis svētdienskolu, nokārtojis tur
eksāmenu. Toreiz mācības svētdienas skolā nebija
nekāda svētdienas pastaiga, bija nopietni jāmācās. Pēc
iesvētībām bija ļoti laba sajūta, viss likās krāsaināks,
labāks, arī lūgšanas tika atbildētas uzreiz, tas vēl vairāk
deva pozitīvas emocijas un vēlmi iet dziļāk. Man
palīdzēja arī tā laika Talsu draudzes jauniešu vadītājs
Mareks Ignats, ar kuru bija daudz dažādu diskusiju par
garīgām tēmām.
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Tu esi mācījies Baltijas
Starptautiskajā akadēmijā?

vietējie pasniedzēji, arī Edgars
Mažis.

Sāku mācīties Baltijas Krievu
institūtā, beidzu - Baltijas
Starptautiskajā akadēmijā. Es
gribēju būt vēsturnieks, bet, kad
gribēju iestāties LU Vēstures
fakultātē, mainījās noteikumi: es
nebiju nokārtojis eksāmenu angļu
valodā un nevarēju tur iestāties.
Man ieteica iestāties Baltijas Krievu
institūtā. Mācīties sabiedriskās
attiecības nebija mans mūža
sapnis, bet nu man ir augstākā
izglītība. Studiju laikā mani Rīga
pārāk nesaistīja, gaidīju tos brīžus,
kad varēšu atgriezties Talsos.

Tur es sāku pieļaut domu, ka varētu
palikt kalpošanā, mācīties par
mācītāju. Gregora skolas laikā es
sapratu, ka vēlos precēties, ka tas ir
loģisks nākamais solis, lai attiecības
“nebuksētu”. Vecākiem tā arī vienā
reizē pateicu, ka iešu mācīties uz
Lutera akadēmiju un ka precēšos.
Pret manu pirmo lēmumu iebildumu
nebija, par otro viņiem radās
jautājumi – kur dzīvosim, no kā
dzīvosim? Man, protams, bija
gatavs plāns, ka mācīšos vakaros,
pa dienu strādāšu, sieva studēs.
Vasarā ar Annu apprecējāmies.

Pēc augstskolas atgriezos atpakaļ
Talsos. Sākās krīze. Pirmos no
uzņēmuma izsvītroja sabiedrisko
attiecību speciālistus. Mans tēvs
pēc biežas braukšanas uz ārvalstīm
nostabilizējās Latvijā, izveidoja savu
firmu. Es tur skaitījos darba
drošības speciālists. Nostrādāju
vienu gadu būvniecībā, bet visu
laiku domāju par to, ko darīšu tālāk.

Taču togad finansiālās krīzes dēļ
Lutera akadēmijā bija milzīgas
neskaidrības, neuzņēma studentus.
Sāku Rīgā strādāt, koordinēju
remontdarbus, biju ieracies darbos,
tāds vienmēr sadrūmis, norūpējies.
Tas bija brīdis, kad likās, ka, ja
tagad kaut ko nemainīšu, nezinu,
vai tikšu jebkad laukā no tā ritma.
Tad Misijas dienās mani draugi bija
dzirdējuši par Baltijas Pastorālo
institūtu. Sākumā nemaz nezināju,
ka BPI ir baptistu mācību iestāde,
domāju, ka vienkārši kristīga. Ātri
nokārtoju papīrus, dabūju
rekomendācijas, uzrakstīju
pieteikumus.

Cilvēki ieteica man iet mācīties uz
Gregora skolu, Teoloģijas fakultāti,
aktieriem (man patīk netradicionālā
veidā paust vēsti, piedalīties skečos
draudzes ietvaros, improvizēt). Tad
nolēmu, ka iestāšos Gregora skolā,
jo ko gan es dažos mēnešos
zaudēšu? Tā pateicu tēvam, ka
darbā nebūšu. No vecākiem jutu
atbalstu savai izvēlei, lai gan ne tikai
no vecākiem – arī no draugiem
draudzē un mācītāja. Gregora skola
ir tāds kā misijas centrs, kur
apmāca kalpotājus, kuri dodas
misijā, arī ārmisijā uz Āfriku, Indiju.
Mums bija vietējās prakses –
braucām uz dažādiem lauku
miestiem uzsākt kalpošanu ar
jauniešiem, bērniem.
Mācības Gregora skolā bija labs
laiks. Mums bija regulāra svētdzīve,
kopīgas lūgšanas, svētbrīži rītos,
pusdienas laikā, vakaros. Stingra
disciplīna, rutīna. Disciplīna ir tas,
kā man laiku pa laikam pietrūkst,
tas ir bijis mans vājais posms. Bet
ja plānā bija ierakstīts, ka ir klusais
laiks ar Dievu, tad tāds ir, nevarējām
izvairīties. Man tas ļoti daudz devalasīju Bībeli, lūdzu, gaidīju uz Dievu.
Skolā iepazinos ar jauniem
cilvēkiem, ieguvu labus draugus.
Mācības Gregora skolā tiek
organizētas līdzīgi kā BPI – moduļu
veidā, bieži brauca ārzemju
pasniedzēji, mācīja arī vairāki

Un kā Tev veicas ar studijām BPI?
Domāju, ka arī man jāiet cauri
pieredzei, ka mani ķircina, jo parasti
es ķircinu citus (smejas), jāpieņem,
ka arī es varu būt kaut kur
minoritāte. Man nav stingri
konfesionāls skatījums, ka
nepieņemu cilvēkus no citām
konfesijām. Talsu kristīgā vide ir ļoti
starpkonfesionāla. Varbūt traucē
tas, ka baznīcā izteikti konfesionāli
cilvēki tā dīvaināk skatās uz mani.
Taču mūsu draudzes mācītājs mani
atbalsta, iedrošina, lai to labo, ko
iemācos, pielietoju savā kalpošanā,
adaptēju savā draudzē. Varbūt
sākumā gribēju aizstāvēt
tradicionālākas baznīcas uzskatus.
Dzirdu uzskatus, kuriem nepiekrītu,
bet tas jau ir normāli. Nedaudz
mācos arī pazemību, mācos citreiz
arī neizteikties. Vispār es BPI jūtos
pieņemts, neviens uz mani
neskatās ar aizdomām.
Kuri pasniedzēji Tevi ietekmējuši
visvairāk?
Man patīk Ilmāra Hirša un Jura
Doveiko lekcijas, viņu garīgā

pieredze. Viņu lekcijas ir organizētas,
mācīšana strukturēta, var teikt akadēmiska.
Taču negribu teikt, ka neformālāka
mācīšana ir slikta. Bet man patīk, ka ir
līdzsvars starp pieredzi un akadēmiskām
mācībām.
Gregora skolā tika ielikti pamati manai
izpratnei par draudzi, bet šī izpratne
nostiprinājās BPI. Draudze, kas nav
institūcija, bet kaut kas dzīvs. Gan Gregora
skolā, gan šeit mācos par mājas
draudzēm, ar kurām var no jauna aizsniegt
cilvēkus. Patīk arī Edgara Maža lekcijas,
varam uzņemt daudz pozitīvu emociju un
reizē arī zināšanas.
Kāds ir Tavs kalpošanas redzējums?
Es plānoju iestāties Lutera akadēmijā.
Gribu būt mācītājs. Talsu draudzē es redzu
lietas, kuras varētu attīstīt, tomēr, no otras
puses, tieši savā draudzē ir visgrūtāk
ieviest pārmaiņas. Kā vienam no draudzes
kalpotājiem gribas, lai mūsu draudze ir
vieta, kur nebūtu dažādu nesaskaņu.

Pēc Lutera akadēmijas absolvēšanas man
gribētos darboties Talsu apkārtnē. Bet
jāskatās, ko Dievs grib, ko Baznīca saka.
Ko Tava sieva Anna saka par Tevis
izvēlēto ceļu?
Viņa atbalstīja, mudināja iestāties BPI.
Anna apzinās, ka būs mācītāja sieva. Viņa
tam gatavojas gan morāli, gan praktiski.
Viņa mācās spēlēt ērģeles. Anna ir
muzikāla, sacer dziesmas, tā ir viņas
kalpošana.
Es Annu ieraudzīju jauniešos. Tāda skaista,
tikai ļoti jauna meitene spēlēja sintezatoru,
dziedāja. Kad sagājām kopā, mana
tagadējā sievasmāte man uzdāvināja
grāmatu “Ardievas randiņiem”, tā sakot –
ar mājienu (smejas). Anna man ir atbildēta
lūgšana. Viņa ir nopietna garīgās lietās, ļoti
emocionāla. Mēs abi papildinām viens
otru. Kopīgi lasām, lūdzam. Viņa man ir
liels atbalsts. Viņa ir studente, studē
1. kursā Moderno valodu un biznesa
studijas.

Kā mēs varam par jums lūgt?
Lūdziet par turpmāko ceļu, lai Dievs
parāda vietu, kur grib mūs ar Annu redzēt.
Lai mācāmies paļauties, ka Viņš ir tas,
kurš kārto arī finanses. Pašlaik dzīvojam no
BPI stipendijas – liels paldies par to! – kā
arī no citu cilvēku atbalsta. Mūs atbalsta arī
baptistu draudzes locekļi, kas redz, ka
Dieva darbs nebeidzas vienas konfesijas
ietvaros.
Ticība ir galvenais cilvēka pestīšanā, nevis
tas, ko darām un kas jādara. Mūs vieno
daudz vairāk nekā šķir. Ikdienas
saskarsmē jūtu, ka šķir iekšējās draudzes
lietas, tas, kā praktizē Svēto vakarēdienu,
kristību. Varbūt atšķirīgais ir vajadzīgs, lai
katrs Dievu piedzīvotu savādākā veidā.
Bet, skatoties plašāk – tas netraucē. Dieva
Vārds ir centrā, un ar to pietiek.
Interviju sagatavoja Nora Rautmane,
BPI Programmu administratore

Biedrība
“Jauniešu virzība”
palīgs jūsu jauniešu kalpošanai
Strādāt ar jauniešiem, tos apmācot un
veidojot par vadītājiem vietējās draudzēs,
un caur tām mainīt sabiedrību – tāds ir
biedrības “Jauniešu virzība” mērķis.
“Jauniešu virzība” ietilpst organizācijas
“Josiah Venture” tīklā, kura darbojas 11
Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs.
Biedrība “Jauniešu virzība” dibināta 2005.
gadā kā “JVLV Jauniešu vadītāju
apmācība”. 2010. gadā sakarā ar darbības
virziena maiņu tā mainīja savu nosaukumu
uz “Jauniešu virzība” (turpmāk JV). Ja
sākotnēji organizācija bija saistīta ar
dažādu apmācību programmu izstrādi un
vadīšanu jauniešiem un tiem, kuri ikdienā
strādā ar jauniešiem no dažādiem
sociāliem slāņiem, tad, sākot ar 2009.
gada nogali, organizācija pārgāja uz reālu
palīdzību un darbu ar jauniešiem un
pusaudžiem, kuriem pietiek radošuma, bet
bieži vien trūkst spējas vai iespējas to
pielietot praksē.
2009. gadā JV Latvijā uzsāka projektu
“Fusion” (no angļu valodas
“sakausējums”, “savienojums”), kurš citās
Eiropas valstīs pazīstams ar nosaukumu
“Teensing”. Piemēram, Čehijā “Teensing”
darbojas jau 10 gadus, bet Lielbritānijā un
Norvēģijā vēl ilgāk. Šis projekts ir īpašs ar
to, ka tas apvieno dažāda vecuma (13-18
gadiem), dzimuma, sociālo grupu,
muzikālo prasmju un spēju jauniešus, kuri
gada laikā pavada lietderīgi savu brīvo
laiku, apgūst dažādu mūzikas instrumentu
spēlētprasmi, kā arī socializācijas un
komunikācijas prasmes ar citiem
jauniešiem. Īpaši svarīgi, ka jaunieši netiek

šķiroti pēc savas sociālās grupas
piederības, līdz ar to vienā projektā var
piedalīties gan jaunieši no bērnu namiem,
gan no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm, gan
jaunieši no labām un pārtikušām ģimenēm.
JV piedalās arī jaunu projektu izstrādē, kuri
tieši saistīti ar pusaudžiem un jauniešiem,
no kuriem liela daļa nāk no sociāli
nelabvēlīgām ģimenēm vai arī paši cīnās ar
dažādu atkarību ietekmi un sekām. Tāpat
vasarās tiek rīkotas nometnes sadarbībā ar
dažādām organizācijām Rīgā un citviet
Latvijā. Piemēram, 2011. gadā ar JV
palīdzību 8 draudzes organizēja “Fusion”
vai angļu valodas nometnes.
Pēdējos gados JV aktīvi ir palīdzējusi Rīgas
baptistu Semināra draudzei, Kuldīgas
baptistu draudzei, Tukuma baptistu
draudzei, Grobiņas baptistu draudzei un
Rīgas Mateja baptistu draudzei. 2005.2006. gadā ar iepriekšējo vadītāju Skotu
Runzo priekšgalā, organizācija sadarbībā
ar LBDS veidoja jauniešu vadītāju
apmācību, tādējādi daudzi baptistu
draudžu jauniešu vadītāji un viņu
komandas tika stiprinātas.
Pašlaik JV valdē darbojas Rīgas baptistu
Semināra draudzes sludinātājs, Baltijas
Pastorālā institūta absolvents Edgars
Deksnis, kurš ir arī “Fusion” projekta
direktors Latvijā. Vairāk par JV varat
uzzināt mājas lapā: www.jvlatvia.lv
JV ir gatava palīdzēt draudzēm ar jauniešu
darbu, veidojot ciešu sadarbību, caur kuru
draudzes tiktu stiprinātas un izaicinātas arī
praktiski. Šobrīd piedāvājam trīs

sadarbības veidus, kuri viens otru
papildina:
Draudžu jauniešu vadītāju un komandu
apmācība:
1. apmācība 2012. gada 3.-4. martā:
Jauniešu kalpošanas pamati
2. apmācība 2012. gada 24.- 25. martā:
Sabalansēta jauniešu kalpošana
Vasaras nometnes: Jūsu draudzei ir
iespējams jau 2012. gada vasarā rīkot
angļu valodas vai “Fusion” nometni.
Draudzes no ASV labprāt sadarbotos ar
Latvijas draudzēm šajā jomā. Nometnes
var rīkot pat nelielas draudzes. Svarīgākais
veiksmīgai sadarbībai ir vietējās draudzes
iesaistīšanās nometnes plānošanas un
vadīšanas procesā.
“Fusion” projekts: Šī gada decembrī
notiks tikšanās ar draudzēm, kuras
interesējas par “Fusion” projektu. 2012.
gada 24.-26. februārī plānota vietējās
draudzes “Fusion” komandas apmācība,
kam martā un aprīlī sekos jauno komandu
prakse pašreizējos “Fusion” projektos. 18.20. maijam notiks vietējās draudzes
komandas otrā apmācība, lai jau jūlijā
rīkotu savu “Fusion” nometni.
Ja jūsu draudzi interesē kāds no
sadarbības modeļiem, lūdzu, sazinieties ar
Edgaru Deksni (mob. 26434117; epasts:
edeksnis@jvlatvia.lv).
Edgars Deksnis, LBDS sludinātājs,
biedrības “Jauniešu virzība’’ valdes loceklis
baptistu vēstnesis 9

Ziņas draudzēm
Dievk alpojumi un p asākumi
Adventes un Ziemsvētku laikā
Ainažu draudze
25. decembrī plkst. 11:00 Ziemassvētku dievkalpojums
Aizputes draudze
11. decembrī plkst. 18:00 Adventes koncerts ar viesu piedalīšanos
24. decembrī plkst. 17:00 Ziemassvētku dievkalpojums
25. decembrī plkst. 11:00 Svētdienskolas Ziemassvētku
dievkalpojums
Ķemeru draudze
24. decembrī plkst. 16:00 Dievkalpojums, sludinās mācītājs Ivans
Rošiors
25. decembrī plkst. 10:00 Dievkalpojums
Liepājas Ciānas draudze
24. decembrī plkst. 18:00 Ziemassvētku dievkalpojums
25. decembrī plkst. 11:00 Dievkalpojums
31. decembrī plkst. 18:00 Vecgada dievkalpojums Liepājas Ciānas
draudzes dievnamā kopā ar Liepājas Pāvila draudzi
1. janvārī plkst. 11:00 Pirmais jaunā gada dievkalpojums
Liepājas Nācaretes draudze
11. decembrī plkst. 10:30 Atjaunotās Nācaretes draudzes 17.
gadasvētku dievkalpojums ar mācītāju Egilu Ķeiri un draudzes
mūziķiem
20. decembrī plkst. 11:00 Māmiņu rīts Ziemassvētku noskaņās
24. decembrī plkst. 18:00 Kristus dzimšanas svētku dievkalpojums
25. decembrī plkst. 10:30 Svētku dievkalpojums ar draudzes
bērnu priekšnesumu
1. janvārī plkst. 10:30 Pirmais jaunā gada dievkalpojums, sludinās
mācītājs Egils Ķeiris
Paplakas draudze
25. decembrī plkst. 15:00 Ziemassvētku dievkalpojums
Piltenes draudze
24. decembrī plkst. 19:00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums ar
svētdienskolēnu piedalīšanos
25. decembrī plkst. 11:00 Ziemassvētku rīta dievkalpojums.
Pēc dievkalpojuma pasākums svētdienskolēniem
Pitraga draudze
25. decembrī plkst. 15:00 Ziemassvētku dievkalpojums
31. decembrī plkst. 22:00 “Jaunā gada sagaidīšana uz lūgšanu
ceļiem”

Rīgas Golgātas draudze
18. decembrī plkst. 10:00 Rīgas kristīgo senioru kora 5 gadu
jubilejas koncerts sadarbībā ar Rīgas Golgātas un Talsu
draudzes koriem. Dziedās apvienotais koris Andreja Tīsa,
Lidijas Ēces, Judītes Biķes un Daces Freivaldes vadībā
24. decembrī plkst. 17:00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums
25. decembrī plkst. 10:00 Ziemassvētku dievkalpojums
1. janvārī plkst. 18:00 Jaunā gada dievkalpojums
Rīgas Mateja draudze
22. decembrī plkst. 19:30 Dievkalpojums Ziemassvētku
ieskaņās
24. decembrī plkst. 13:00, 15:30, 18:00 Ziemassvētku
dievkalpojums
25. decembrī plkst. 11:30 Kristību svinības draudzē
Rīgas Pestīšanas tempļa draudze
18. decembrī plkst.16:00 Rīgas kristīgo senioru kora 5 gadu
jubilejas koncerts sadarbībā ar Rīgas Golgātas un Talsu
draudzes koriem. Dziedās apvienotais koris Andreja Tīsa,
Lidijas Ēces, Judītes Biķes un Daces Freivaldes vadībā
25. decembrī plkst. 16:00 Ziemassvētku dievkalpojums
Rīgas Semināra draudze
24. decembrī plkst. 18:00 Ziemassvētku svētvakara
dievkalpojums
25. decembrī plkst. 11:00 Ziemassvētku dievkalpojums
31. decembrī plkst. 18:00 Vecā gada dievkalpojums
1. janvārī plkst. 11:00 Jaunā gada dievkalpojums
Rīgas Evaņģēlija draudze
25. decembrī plkst. 9:00 Ziemassvētku dievkalpojums
Saldus draudze
24. decembrī plkst. 19:00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums
25. decembrī plkst. 11:00 Ziemassvētku dievkalpojums
1. janvārī plkst. 11:00 Jaunā gada dievkalpojums
Tukuma draudze
24. decembrī plkst. 16:00 Svētvakara dievkalpojums.
Sludina garīdznieks D.Th. Juris Doveiko
25. decembrī plkst. 11:30 Dievkalpojums
Uguņciema draudze
24. decembrī plkst. 16:00 Ziemassvētku dievkalpojums

Priekules draudze
24. decembrī plkst. 17:00 Ziemassvētku dievkalpojums
25. decembrī plkst. 11:00 un 16:00 Programma bērniem

Užavas draudze
25. decembrī plkst. 11:00 Ziemassvētku dievkalpojums ar
bagātu svētku programmu

Rīgas Āgenskalna draudze
10. decembrī plkst. 12:00 Adventa tirdziņš
24. decembrī plkst. 16:00 un 19:00 Ziemassvētku svētvakara
dievkalpojumi
25. decembrī plkst. 11:00 Dievkalpojums
31. decembrī plkst. 23:00 Jaunā gada sagaidīšanas
dievkalpojums

Vaiņodes draudze
11. decembrī plkst. 16:00 Draudzes rīkots Adventes koncerts
Vaiņodes kultūras namā
24. decembrī plkst. 18:00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums

Rīgas Vīlandes draudze
4. decembrī plkst. 11:00 Kristību dievkalpojums
18. decembrī plkst. 18:00 Vīlandes muzikālo kalpošanu koncerts
“Ziemassvētku kaste”
24. decembrī plkst. 17:00 Ziemassvētku vakara dievkalpojums
25. decembrī plkst. 11:00 Bērnu Ziemassvētku dievkalpojums
10 baptistu vēstnesis

Ventspils draudze
10. decembrī plkst. 16:00 Ventspils skolu koru koncerts
diriģenta Eduarda Grāviņa vadībā
18. decembrī plkst. 17:00 Labdarības koncerts. Piedalās Dainis
Skutelis, popgrupa “Jūras akmentiņi” Lūcijas Boitmanes vadībā.
24. decembrī plkst. 15:00 un 18:00 Ziemassvētku dievkalpojumi
31. decembrī plkst. 19:00 Vecgada vakara liecību
dievkalpojums
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1

Lūgsim par Adventes laiku, lai daudziem tas kļūtu par
jaunas dzīves sākumu Kristū.

2

Pateiksimies un lūgsim par LBDS vadību, par bīskapu
Pēteri Sproģi, izpilddirektori Žannu Drūnesi un par
savienības darbiniekiem, organizējot LBDS Pateicības
vakariņas.

3

Pateiksimies un lūgsim par Baltijas Pastorālā institūta
studentiem un viņu ģimenēm, lūgsim pēc Dieva
vadības, izvēloties kalpošanas vietas un veidus.
Lūgsim par misijas garu studentu ikdienā.

4

Otrā advente. Lūgsim par Evaņģēlija pasludināšanas
darbu pasaulē. Lūgsim, lai Dievs sargā savus
bērnus, un pateiksimies par bagātīgi sniegto
mīlestību, lai ikviens to savā sirdī patiešām sajūtam.

5

Pateiksimies un lūgsim par Uguņciema
draudzi, par tās sludinātāju Aivaru KalnuKalnbergu un viņa ģimeni. Aizlūgsim par
draudzes atveseļošanu, par
svētdienskolas darbu un apkārtnes
iedzīvotājiem.

6

Pateiksimies un lūgsim par Lietuvas Baptistu savienību.
Tā apvieno 8 draudzes un 363 draudzes locekļus.
Lūgsim par cilvēkiem, kas oktobrī Cerības festivālā
dzirdējuši Evaņģēliju, lai viņi iesakņotos Kristū.

7

Pateiksimies un lūgsim par Užavas
draudzi, par tās sludinātāju Egilu Ozoliņu
un viņa ģimeni. Lūgsim par iesākto darbu
Ziru pagastā. Lai Dievs dod gudrību un
svētī darba darītājus, dara cilvēkus
atsaucīgus pieņemt Labo Vēsti. Aizlūgsim
par ģimenēm, kas dzīvo ļoti smagos
apstākļos un kam šobrīd trūkst cerības.

8

Pateiksimies un lūgsim par mūsu draudžu locekļu
pieaugšanu Kristū un draudžu nozaru attīstību Kristus
miesai par stiprinājumu un cilvēkiem par iedrošinājumu.

9

Aizlūgsim par mūsu ģimeņu locekļiem, draugiem un
līdzcilvēkiem, kas vēl nepazīst Kristu.

10

11

Pateiksimies un lūgsim par Garīdznieku
brālību, tās vadītāju mācītāju Pēteri
Eisānu un viņa ģimeni. Lūgsim spēku,
gudrību un mīlestību šajā nozīmīgajā un
atbildīgajā darbā. Aizlūgsim, lai
garīdznieki reģionos izmantotu iespējas
stiprināt viens otru ticībā un kalpošanā un
lai Dievs palīdz veidot sadraudzību ar
kaimiņu draudzēm.
Trešā advente. Lūgsim par Latvijas draudzēm, kurās
nav garīdznieku, – Aizvīķu, Alūksnes, Dobeles,
Inčukalna, Jelgavas, Limbažu, Madonas, Nurmižu,
Mālpils, Piltenes, Pitraga, Rucavas, Skrīveru, Talsu
un Valdemārpils – Ārlavas draudzēm. Lūgsim par
draudžu priekšniekiem, nozaru vadītājiem, viesiem
sludinātājiem un mācītājiem, kas kalpo šajās
draudzēs.

12

Pateiksimies un lūgsim par
Vaiņodes draudzi, par tās
sludinātājiem Ainaru un
Edgaru Purmaļiem un viņu
ģimenēm. Pateiksimies
Dievam par atbildētām
lūgšanām, dziedināšanām
un par dedzīgu kalpotāju
komandu draudzē. Lūgsim Svētā Gara spēku un
gudrību evaņģelizācijas darbā, lai dievnama durvis
vienmēr būtu atvērtas cilvēkiem, kuri meklē Dievu.

13

Pateiksimies un lūgsim par Velsas Baptistu savienību ar
tās 431 draudzēm un 13 863 draudzes locekļiem.

14

Pateiksimies un lūgsim par Valdemārpils – Ārlavas
draudzi. Lai Dievs izredz un uzrāda jaunu garīdznieku.
Pateiksimies un lūgsim par LBDS un BPI rīkotajām
Pateicības vakariņām, kas šodien notiek Rīgas Misiones
un Pestīšanas Tempļa draudžu dievnamā.

15

Pateiksimies un aizlūgsim par mūsu darbiniekiem –
mūziķiem, svētdienskolu skolotājiem un dažādo
kalpošanas nozaru vadītājiem, kas šajā laikā pieliek
daudz pūļu, lai labāk pasludinātu Kristus vēsti. Lai Dievs
dod veselību, kā arī aizsardzību, saskaņu un gandarījumu
viņu ģimenēm.

16

Lūgsim par jaunu draudžu dibināšanas vietām. Lūgsim
pēc jauniem darbu vadītājiem, par jauniešu kristīgu
ietekmi sabiedrībā.

17

Lūgsim par mūsu valstī dzīvojošajiem senioriem.
Lūgsim pēc gudrības aizsniegt tos, kuri ir vientuļi vai
nespēcīgi un atrodas pansionātos, slimnīcās vai savās
mājās. Lūgsim, lai jaunā paaudze izjūt cieņu pret vecāka
gadagājuma ļaudīm un lai senioru dzīves gudrība būtu
laba mācība jaunajiem.

18

Ceturtā advente. Lūgsim mīlestības spēku iet pa
Dieva ceļu, nesot gaismu šajā pasaulē. Lūgsim, lai
mēs iemīlētu Dievu šodien vairāk nekā vakar un būtu
gatavi uzklausīt katru vārdu, ko Viņš mums saka.

19

Pateiksimies un lūgsim par Valmieras
draudzi, tās mācītāju Lauri Tartaru un viņa
ģimeni. Lai Dievs garīgi spirdzina draudzi
un piepilda ar mīlestību, sekojot Viņa
aicinājumam.

20

Pateiksimies un lūgsim par Ungārijas Baptistu
konvenciju, kas atrodas Rumānijā, tā apvieno
255 draudzes un 9 096 draudzes locekļus.

21

Pateiksimies un lūgsim par Viesītes
draudzi, tās mācītāju Juri Grigu un viņa
ģimeni. Lūgsim, lai Dievs svētī visu
nozaru darbību. Lūgsim, lai neviens
ikdienas steigā nepazaudētu Viņa
tuvumu.

22

Pateiksimies un lūgsim par brīvību mūsu zemē, aizlūgsim
par mūsu tautu. Lai Dievs dod mums sapratni, kā veidot
to vienotu un stipru, Viņa mīlestības piepildītu.
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23

Lūgsim Dieva gādību mūsu mācītājiem, kas daudz
sludina Dieva Vārdu šajās dienās – lai Dievs dod, ka
Kristus mīlestība ir avots un spēks, kas palīdz būt
aktīviem un sekmīgiem savā darbā.

24

Ziemassvētku vakars. Pateiksimies par katru, kas šinīs
dienās ienāk dievnamos, un lūgsim, lai dzīvais Dieva
Vārds viņus uzrunā un viņi piedzīvo Dieva mīlestību.

25

Slavēsim Dievu par Viņa mīlestību! Priecāsimies
ar priecīgajiem, iepriecināsim vientuļos un
noskumušos. Nepazaudēsim patieso Ziemassvētku
jēgu un prieku!

s VEI C AM j u b i l e j ā !
30. decembrī Aivaram Vadonim 40 gadi (Mežgalciema draudze)

26

Pateiksimies un lūgsim par Olaines
draudzi, tās mācītāju Dmitriju Rošioru un
viņa ģimeni. Lūgsim par draudzes
vienotību un svētīgu draudzes darbu
ikdienā.

27

Pateiksimies un lūgsim par Armēnijas
Evaņģēliski kristīgo baptistu savienību.

28

Pateiksimies un lūgsim par Ķemeru
draudzi, tās mācītāju Ivanu Rošioru un
viņa ģimeni. Draudzes jaunieši apmeklēs
trīs bērnu namus. Aizlūgsim, lai Dievs
svētī braucienu un palīdz visu organizēt.

29

Lūgsim par mazajām draudzēm. Lūgsim par to garīgo
atjaunošanos un izaugsmi. Lūgsim, lai ar Kristus vēsti
tiktu aizsniegti arvien vairāk Latvijas ļaužu.

30

Lūgsim par vajātiem kristiešiem pasaulē. Lūgsim par
tautām un zemēm, kuras vēl nav sasniegusi Evaņģēlija
vēsts.

31

Pateiksimies Dievam par aizvadīto gadu, par draudzi,
par tuviniekiem. Lūgsim mums visiem Dieva svētību un
vadību jaunajā 2012. gadā.

Līdzjūtība
16. oktobrī Mūžībā aizgājusi Dagmāra Medne (dzim. 1917. gadā),
mācītāja Hugo Medņa (1905-1980) atraitne. Viņa bijusi liels palīgs
draudzē ar atvērtu sirdi un namu pret katru ienācēju. Īpaši mīļi viņu
atceras Jelgavas draudzē. Izsakām līdzjūtību audžumeitām un
Alfonam Mellumam, kas pēdējā dzīves posmā pašaizliedzīgi
rūpējās par viņu.
3. novembrī Mūžībā aizgājis mācītājs Modris Mūrnieks
(dzim. 1942. gadā). Viņš kalpojis Pāvilostas, Ulmales, Jelgavas un
jaunizveidotajā Dobeles draudzē. Viņa sirds un kalpošana bijusi
īpaši vērsta uz tiem, kuri dzīvo atkarībās, palīdzot viņiem atrast Ceļu.
Izsakām līdzjūtību meitai, mazbērniem un pārējiem tuviniekiem.

AndrejaM JūrmaLIM – 100
2012. gada 29. janvārī Kuldīgas baptistu dievnamā
notiks mācītāja Andreja Jūrmaļa 100 gadu jubilejas
piemiņas dievkalpojums.
Ja jūsu rīcībā ir balss ieraksti ar mācītāja A. Jūrmaļa
svētrunām vai dziesmām, lūdzu, dariet to zināmu Līgai
Jūrmalei pa tālruni 26318307.

A K R E D I T Ē TA A U G S TĀ K Ā I Z G L Ī T Ī B A
PIRMĀ LĪMEŅA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS
NEPILNA LAIKA KLĀTIENES STUDIJU PROGRAMMAS:
SOCIĀLĀ DARBA ORGANIZATORS – Ls 290 SEMESTRĪ
MĀCĪBU ILGUMS: 2,5 GADI
JAUNĀ MĀCĪBU GADA SĀKUMS 2012. gada janvārī
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA – Ls 390 SEMESTRĪ
MĀCĪBU ILGUMS: 2,5 GADI
JAUNĀ MĀCĪBU GADA SĀKUMS 2012. gada martā
PASTORĀLAIS DARBS
JAUNĀ MĀCĪBU GADA SĀKUMS 2012. gada janvārī
PIETEIKŠANĀS MĀCĪBĀM:
RĪGĀ, MĀRUPES IELĀ 16,
PIRMDIENĀS, TREŠDIENĀS, PIEKTDIENĀS
PAPILDUS INFORMĀCIJA: WWW.KVK.LV;
e-pasts: kvk@kvk.lv; tālr. 22570999

Bībeles lasīšanas plāns
Decembrim
1. 1. Korintiešiem 9-11
2. 1. Korintiešiem 12-14
3. 1. Korintiešiem 15-16
4. 2. Korintiešiem 1-4
5. 2. Korintiešiem 5-9
6. 2. Korintiešiem 10-13
7. Apustuļu darbi 20:1-3;
Romiešiem 1-3
8. Romiešiem 4-7
9. Romiešiem 8-10
10. Romiešiem 11-13
11. Romiešiem 14-16
12. Apustuļu darbi 20:4-23:35
13. Apustuļu darbi 24-26
14. Apustuļu darbi 27-28
15. Kolosiešiem, Filemonam

16. Efeziešiem
17. Filipiešiem
18. 1. Timotejam
19. Titam
20. 1. Pētera
21. Ebrejiem 1-6
22. Ebrejiem 7-10
23. Ebrejiem 11-13
24. 2. Timotejam
25. 2. Pētera, Jūdas
26. 1. Jāņa
27. 2., 3. Jāņa
28. Atklāsmes 1-5
29. Atklāsmes 6-11
30. Atklāsmes 12-18
31. Atklāsmes 19-22

LBDS Padomes informatīvs izdevums. Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67223379, e-pasts: vestnesis@lbds.lv , kanceleja@lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Žanna Drūnese, Līva Fokrote, Līvija Godiņa,
korektore Līva Fokrote, maketētājs Filips Tālbergs
Konts ziedojumiem un Baptistu Vēstneša iemaksām: Latvijas Baptistu draudžu savienība, Reģ.nr. 90000085765
A/S SEB Banka, kods: UNLA LV2X, Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314

www.lbds.lv

