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LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Pašizmaksa 0.40 Ls

Centrālie svētku pasākumi

Piektdien, 27. augustā, plkst. 10:00  
LBDS Kongress Ventspils baptistu baznīcā.

Piektdien, 27. augustā, plkst. 20:00 jubilejas Lūgšanu 
vakars Ventspils baptistu baznīcā.

Sestdien, 28. augustā, plkst. 18:00 Dziesmu svētku 
koncerts OC "Ventspils" Basketbola hallē.

Svētdien, 29. augustā, plkst. 12:00 Kristību 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu pie Užavas 
(Ziru) upes.
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2009. gada 16. decembrī ceturto reizi norisinājās gadskārtējās Latvijas 
Baptistu draudžu savienības (LBDS) un Baltijas Pastorālā institūta (BPI) 
rīkotās Pateicības vakariņas. Pateicības vakariņās mēs vispirms 

pateicamies Dievam 
par tām svētībām, kas 
piedzīvotas šinī gadā 
un saredzamas jau 
nākošajā gadā, kā arī 
pateicība ikvienam, 
kas atbalsta LBDS un 
BPI darbu. 

No līdzšinējiem 19 BPI 
studentiem 4 jau ir 
mācītāji, 4 jaunu 
draudžu dibinātāji, 3 
palīgmācītāji, 5 
jauniešu mācītāji un 3 
kristīgi kalpotāji. 2009. 
gadā BPI klātienē 
mācījušies 7 studenti, 
kas turpinās studijas 
vēl divus gadus 
neklātienē. Savukārt, 
2010. gada janvārī 
mācības uzsāks jauna 
studentu grupa. 

Pateicoties atbalstītājiem, BPI studenti ir varējuši apgūt 37 dažādus 
mācību priekšmetus, tos ir mācījuši gan ārzemju, gan latviešu 
pasniedzēji. Vairāku studentu liecības Pateicības vakariņu laikā 
apliecināja viņu pārliecību par savu izvēli un gatavību kalpot esošajās un 
topošajās draudzēs. Liecību teica BPI studenti Jānis Akmens, kuru Dievs 
aicinājis kapelāna darbā Bruņotajos spēkos, un Mārcis Dejus, kurš 2010. 
gada sākumā dodas kalpot uz Karostu Liepājā.

Šogad 9. janvāra aukstums un dziļais sniegs nebija šķērslis, lai 
svētdienskolotāji no 25 draudzēm, kopumā 54 dalībnieki, mērotu 
ceļu uz Rīgu un piedalītos Svētdienskolu apvienības 

organizētajā mācību seminārā. Paldies Rīgas Golgātas draudzei 
un mācītājam Andrejam Šternam par atsaucību, silto uzņemšanu 
un kalpošanu. 

Pirmo reizi semināru praksē skatījāmies un klausījāmies lekcijas 
video versijā. Aigars Atvars prezentēja un komentēja Dr. theol. 
Ilmāra Hirša lekcijas par tēmām „Bībeles autoritāte”, „Vecā un 
Jaunā Derība. Palestīna Jaunās Derības laikā. „Bija interesanti, 
un katrā ziņā video lekcijas būs labs palīgs svētdienskolotāju 
darbā.

Dzīvu interesi un līdzdalību klausītājos ar Bībeles studiju par 
Hagaja grāmatu prata izraisīt BPI studiju daļas vadītāja Līva 
Fokrote. Lektore veiksmīgi demonstrēja, cik daudz dziļu dievišķu 
patiesību, vēsturisku faktu un šodienai noderīgu atziņu satur šī 
maz lasītā Bībeles grāmata, kuras saturā ir tikai 2 nodaļas. 
Strādājot pa divi ar HLD (Hagaja labākais draugs), 
svētdienskolotāji arī paši atklāja grāmatas galvenās vēstis – 
krīzes iemesli, iedrošinājums strādāt, Dieva klātbūtnes 
apsolījums, Dievs svētīs tos, kas tur Viņa Derību un likumus. 
Lekcijas vizualizācija uz vēsturisko notikumu fona Jeruzālemes 
tempļa atjaunošanas kontekstā deva pārliecību, ka šīs tēmas 
saistoši var mācīt arī bērniem svētdienskolā.

K a t r r e i z  m ā c ā m i e s

Vakara programmu vadīja žurnāliste Kristīne Alberte un 
Āgenskalna draudzes mācītājs un BPI pasniedzējs Edgars 
Mažis. Ziemassvētku noskaņām bagātu muzikālo 
programmu, 
pienesot 
pateicību 
Dievam, 
sniedza mūziķi 
Marta Sproģe, 
Artis Gāga, 
Arvīds Keinis un 
Pēteris 
Dravnieks. 
Pateicības 
lūgšanu pirms mielasta baudīšanas vadīja LBDS mācītājs 
Andris Akmens. Uzmundrinošu uzrunu ar laba vēlējumiem 
sacīja BPI atbalstītājs un Rīgas vicemērs Ainārs Šlesers un 
BPI atbalstītāja un uzņēmēja no Ventspils Ligita Zarinska.

Savā uzrunā LBDS bīskaps un BPI direktors Pēteris 
Sproģis atgādināja BPI misiju un vīziju, kuras pamatā ir 
jaunu vadītāju sagatavošana kalpošanai esošajās un 
jaundibinātajās draudzēs. Ar prieku tika atzīmēts, ka jau 
pašlaik, pateicoties BPI darbībai, daudzi no studentiem var 
kalpot dažādās draudzēs evaņģēlija pasludināšanā. Tomēr 
joprojām ir nepieciešamība pēc jauniem mācītājiem, kurus 
sagatavo un apmāca BPI. Bīskaps Pēteris Sproģis 
iepazīstināja ar studiju procesu un sniedza atskaiti par 
pagājušā gadā veiktajiem telpu remontiem un par iecerēm 
nākošajam gadam. LBDS bīskaps izteica pateicību par 
mūža ieguldījumu mācītājam Artūram Šķuburam.

Vakara gaitā Pateicības vakariņu viesi tika aicināti ziedot 
Baltijas Pastorālā institūta un tā studentu vajadzībām. 
Paldies Dievam un atbalstītājiem par ziedotajiem Ls 8860 
skaidrā naudā un vēl solītajiem Ls 12 332,80. Šogad 
atbalstītājus gaidīja arī kāda dāvana – īpašas BPI 
sadarbības partnera kartes.

LBDS un BPI vadība no sirds pateicas vakara vadītājiem, 
mūziķiem un brīvprātīgajiem palīgiem, kā arī viesmīlīgajai 
Rīgas Misiones baptistu draudzei par kalpošanu Pateicības 
vakariņu viesiem. 

Materiālu sagatavoja BPI Studiju daļas vadītāja Līva 
Fokrote un LBDS izpilddirektore žanna Drūnese.

jaunas lietas
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m i s i J a s  D a r B a  N O z a r eMisijas darbs 
Bolīvijas džungļosSals un sniegs ienes mūsu dzīvēs savas korekci

jas. Pateiksimies Dievam par skaisto ziemu! Bet 
kādi laika apstākļi valda mūsu draudzēs? Kristus 
draudze ir uzticīga savam Kungam un gaida Viņa 
atnākšanu, pildot Lielo pavēli. 

Nesen saņēmām vēstuli no misionāriem Bolīvijas 
džungļos!

 „Svētīgus Kristus dzimšanas svētkus un laimīgu 
Jauno Gadu!

Pieminot lielo Dieva mīlestību caur Jēzus Kristus 
atnākšanu pasaulē un mūsu dzīvē, mums dod lielu 
prieku to dalīt līdzi, lai katrs, kas to uzņem, arī 
manto mūžīgo dzīvošanu.

Darbinieki joprojām ir tie paši, lielākai daļai no 
viņiem ir liels vecums un delikāta veselība, bet 
turpina kalpot, jo tas Kungs pasargā un stiprina. 
Mūsu nepārtrauktā lūgšana ir, lai Dievs izsūta 
jaunus darbiniekus, kuri lai turpina šo darbu, kas 
katru gadu pieaug ar redzamiem panākumiem.

Galvenais ieguldījums šīs Misijas darba laukā ir ar 
bērniem, pusaudžiem un jauniešiem; Bībeles 
studija ir katru dienu pirms brokastīm, kur mācās 
sadalīti grupās pēc vecuma, un ir redzami pozitīvi 
panākumi.

Saņemam brīnišķo Dieva gādību kur 120 
skolnieki, skolotāji un misionāri top piepildītas 
nepiecienāmās vajadzības. Dievs svētīja 
kukurūzas plantācijas un ayori stādīja rīsus, kuri 
arī labi izdevās. Bananas un ķirbji daudz palīdzēja 
dienišķam uzturam. Citas vajadzības tika segtas ar 
ziedojumiem no Misijas draugiem. Redzot Dieva 
gādību, tas dod spēkus un ticību, ka darbs ir 
jāturpina.

Mēs slavējam to Kungu par visiem, kuri mūs 
apmeklēja no Nova Odessas un Vārpas, atvedot 
dāvanas pa zemes ceļu: vienu veļas mašīnu, kura 
var mazgāt uzreiz 30 kg. uz reizi dāvināta no Jāņa 

Raksta Māra Martinsone no Mazsalacas: 
„Paldies par jauko un izsmeļošo semināru. 
Tas man personīgi deva ļoti daudz zināšanu, 
kuru ikdienā bieži pietrūkst. Būtu priecīga, ja 
kādreiz tiktu izskaidrotas arī vēl citas 
praviešu grāmatas. Paldies Līvai Fokrotei. 
Tagad jūtos kā profesionālis Hagaja grāmatā 
un varu to izskaidrot arī saviem ģimenes 
locekļiem.”

Svētdienskolotāji saņēma nošu komplektus 
1. maija bērnu Dziesmu dienai un Daces 
Freivaldes un Lidijas Ēces vadībā paši 
iemēģināja balsis, iepazīstoties ar repertuāru. 

Nākošais seminārs Martas Siksnes un 
Igrīdas Miezes vadībā tiek plānots 13. martā 
Liepājas Pāvila draudzes dievnamā, bet par 
to informācija vēl sekos. 

Materiālu sagatavoja elza roze

un Eldah Augstroze un piena mašīnu no Laimoņa un Gracildas Muceniek. Pateica
mies brāļiem viesiem, kuri ar uzupurēšanos un arī uzstādīja vešuze; atveda arī 
vairākas kastes ar drēbēm un dažādām citām lietām. Paldies visiem! Arī brīvprātīgi 
viesi bija Dr. Rapaski ar ģimeni no Texas, kuri pavadīja 10 dienas sniedzot palīdzību 
veselību uzlabošanos ar zālēm, kopā ar dzīvesbiedri jo abi ir ārsti. Vēl viena grupa no 
Liberty City Baptistu draudzes kuri palīdzēja būvniecības darbos. Šādi apmeklējumu 
mūs iedrošina turpināt strādāt. Lai darbs varētu turpināties ir vajadzīgi darbinieki: kā 

mācītājs, kopmītnes uzraugi pie zēniem 
un meitenēm, mūrnieki, kekša priekš virtuves, 
skolotāji un jeb kura dāvanu un talantu, ko 
tas Kungs piešķir, lai kalpotu attālajā Bolīvijā.

Mēs pateicamies par jūsu aizlūgšanām, 
ziedojumiem un atbalstu dažādos veidos. 
Vienoti aizlūgšanās, vēlam Dieva 
nepārtrauktu svētību katra dzīvē!”

Klaudija Kilmeijere

Ceru, ka Kungs Kristus jūs uzrunāja ar šo vēstuli. Aizlūgsim (gan privāti, gan 
draudzēs) par Misijas darbu Bolīvijas džungļos, meklēsim iespējas to finansiāli 
atbalstīt un varbūt kāds, Kristus aicināts, būs gatavs doties nest Evaņģēlija gaismu 
tālajā pasaules malā.

Kunga Kristus žēlastība lai ir ar jums!

Mācītājs andris akmens
LBDS misijas apvienības vadītājs

Lielākoties mums katram ir kāds radi nieks, draugs vai kaimiņš, kurš ceļu uz baznīcu 
iesācis kādā draudzes vai lielāka mēroga evaņģelizācijas pasākumā. Daudziem tik 
nozīmīgs ir bijis tur dzirdē tais pamudinājums meklēt Dievu, kas var izmainīt sirdi un 
dzīvē ienest jaunu pie derī bu – Debess pilsonību. 

Šī gada novembrī Latvijā notiks Cerības 
festivāls, kas solās būt lielākais evaņģe
lizā cijas pasākums Latvijas vēsturē.  
Cerības festivāla galvenā norises vieta 
būs „Arēna Rīga”. Tā kā interesi par 
sadarbību ir izrādījuši arī Latvijas rajonu 
draudžu garīdznieki, daudzi festivāla 
gaitā pa re dzētie semināri un pasākumi 
no tiks dažādās Latvijas pilsētās, bet 

festivāla dienu vakaros Rīgā ir gaidīti tūksto šiem cilvēku – kristiešu un nekristiešu no 
visas Latvijas. Piedalīsies plaši pazīstami mūziķi gan no Latvijas, gan no citām 
pasaules valstīm. Visi festivāla pasākumi ir bez mak sas, tiks nodrošināts sinhronais 
tulkojums krievu valodā, kā arī surdotulkojums.  

Svinēsim Cerību 
visi kopā



Lai par festivālu Latvijā uzzinātu vairāk, uz 
sarunu aicināju Viktoru Hammu, Billija 
Grehema Rietum eiropas Evaņģēlis kās 
asociācijas kalpošanas direktoru.

Kāds ir Cerības festivāla mērķis?

Es ticu, ka evaņģelizācija ir Jēzus Kristus 
darbs, kas notiek, iesaistot kristīgo draudzi, 
un ar kuru draudze oficiāli, korporatīvi un 
individuāli aicina visas tautas un visus 
cilvēkus bez izņēmuma uz grēku nožēlu un 
ticību Jēzum Kristum, lai, kristīti un būdami 
Viņa mācekļi, tiktu ievesti Baznīcas kopībā, 
kur viņi var garīgi nobriest. Tāds ir arī mūsu 
kopīgais Cerības festivāla mērķis.

Latvija vēsturiski ir kristīga zeme, tas 
redzams arī baznīcu skaita ziņā. Mūsu 
mērķis ir strādāt kopā ar draudzēm, nevis 
reklamēt konkrēto organizāciju, kas rīko 
festivālu. Mūsu mērķis nav dibināt jaunas 
draudzes, bet sadarboties ar vietējām 
draudzēm un atbalstīt draudžu pūliņus 
evaņģelizācijas laukā. Mēs vēlamies 
iesaistīt iespējami vairāk draudžu no 
dažādām konfesijām, šobrīd mēs strādājam 
ar dažādu konfesiju 500 draudzēm. Rīkot 
šo pasākumu Latvijā mūs aicināja šo 
konfesiju vadītāji un draudzes. Tas ir 
būtiski, ka iniciatīva nāk no Latvijas 
draudzēm un ticīgajiem.

Šī festivāla stratēģiskie mērķi ir vairāki.

Garīgais mērķis ir ne tikai mācītāju un 
draudžu vadītāju, bet visu paaudžu cilvēku 
mobilizācija evaņģēlija pasludināšanā. 
Mums ir jāredz, vai mēs spējam jaunajai 
paaudzei saprotamā veidā pasludināt 
patiesu evaņģēliju kā nozīmīgu mantojumu. 
Mēs vēlamies, lai festivāls būtu latvisks, 
latviskai kultūrai atbilstošs, kā arī lai tas 
aizsniegtu citas nacionalitātes, kas dzīvo 
Latvijā.

Organizatoriskais mērķis – lai katra, pat 
vismazākā un tālākā Latvijas draudze, 
varētu uz šo festivālu atvest savu draudžu 
cilvēkus un viņu neticīgos draugus.

Mēs lūdzam, lai draudžu mācītāji iesaistī tos 
un būtu par piemēru saviem draudžu 

locekļiem. Lai cilvēki būtu pilnībā atbildīgi 
par neticīgajiem savā ģimenē, draugu lokā, 
savā ciematā vai pilsētā. 

Lai īstenotu visus mērķus, mūsu ofisā 
strādā vairāki pilna laika darbinieki, kā arī 
ap 100 brīvprātīgo 19 Cerības festivāla 
komitejās (Mācītāju komiteja, Lūgšanas 
komiteja, „Atved draugu“ komiteja, Sociālās 
kalpošanas komiteja, Kora komi te ja, 
Drošības komiteja, Sieviešu komiteja, Vietu 
ierādītāju komiteja, Grupu rezervāci jas 
komiteja, Protokolu komiteja, Jauniešu 
komiteja, Komunikācijas komiteja, Bērnu 
komiteja, Tehniskā komiteja, Etniskā 
komiteja, Padomdošanas un darba ar 
jaunajiem kristiešiem komiteja, Profesionā lo 
grupu komiteja, Finanšu komiteja, 
Pasākuma norises vietas komiteja).

Pastāstiet par Cerības festivālu igaunijā, 
kas notika pirms nepilna gada tallinā. Ko 
mēs varētu mācīties no mūsu 
kaimiņvalsts pieredzes, organizējot 
festivālu, lai arī mēs Latvijā piedzīvotu to, 
ka arvien vairāk cilvēku dzīves tiek 
izmainītas? 

Piedzīvojām lielu vienotība Tallinas 
baznīcās – bija pareizs fokuss, daudz 
lūgšanu, kā arī liela atbildība par neticīgu 
draugu atvešanu. Jāpiemin arī labais darbs 
pēc tam ar tiem ļaudīm, kas šajā festivālā 
izdarīja savu izvēli. Rezultāts – tas ir Svētā 
Gara darbs! Ja mēs izdarīsim savu daļu, 
Dievs noteikti pildīs savējo!

Kā darbojas evaņģelizācija? Vai ir kāda 
formula, kā kļūt par evaņģelizējošu 
kristieti vai evaņģelizējošu draudzi? 

Skatos uz mūsu logo. Vārda „cerības” vidū 
ir krusts, tas ir simboliski – bez krusta nav 
reālas cerības. Bet tas ir Latvijas kontekstā 
– tādēļ arī Latvijas karogs nacionālajās 
krāsās. Nosaukums „festivāls” liecina par 
to, ka tās ir svinības. Vecajā Derībā bija 
daudz festivālu un svētku! Latvijā arī tādi ir, 
piemēram, Dziesmusvētki. 

Cerība ir Kristū! Programma „Atved 
draugu” – tā ir centrā, lai aicinātu cilvēkus, 
tikai tās realizēšana festivālu padarīs 
efektīvu. Tas ir aicinājums un reizē 
izaicinājums – katram kristietim atvest 
(uzaicināt un kopā atnākt) savu draugu vai 
draugus. Rīgā ir vairāk kā 60 draudžu, ja 
katras draudzes loceklis atved vismaz vienu 
draugu – tas jau ir ļoti liels skaits. Ne 
mācītājs, ne Franklins Grehems to nevar 
izdarīt, tā ir ikviena ticīgā personiskā 
atbildība. 

Kāda, jūsuprāt, mūsdienās ir lielākā 
vajadzība Latvijas draudzēm, kristiešiem 
un sabiedrībai?

Visiem ir vajadzīga reāla cerība. Draudzēm 
ir vajadzīga cerība, ka tās varētu augt. 
Ticīgajiem vajadzīga cerība Kristū, ka var 
notikt izmaiņas, kuras cilvēki var redzēt, būt 
klātesoši tur, kur darbojas Dieva Svētais 
Gars. 

Pasaule bez cerības krīt depresijā, 
aizmirstas ar narkotiku palīdzību. Mums 
jāsaprot, ka ne Eiropas Savienība, ne kāda 
cita cilvēku radīta sistēma bez Dieva 
palīdzības nespēj šajā situācijā palīdzēt.

Ir jāatbalsta draudžu pūles, jo tikai Latvijas 
draudzes varēs savai valstij darīt ko labu, 
neviens cits. 

Cerības festivāls būs līdz šim lielākais 
evaņģelizācijas pasākums Latvijā, kurā 
piedalīsies liels koris, ir uzaicināts arī 
mūziķis Maikls W. Smits, katram tajā būs 
savi pienākumi, bet centrā visam lai ir mūsu 
Kungs Kristus.

Kā es kā savas vietējās draudzes 
loceklis varētu iesaistīties šajā lielajā 
priekšā stāvošajā notikumā?

Ja jūs zināt, tad sakiet citiem – informējiet! 
Katru vakaru plkst. 22.00 lūdziet Dievu par 
šo festivālu un cilvēkiem, kurus jūs uz to 
varētu uzaicināt! Uz papīra lapas rakstiet to 
cilvēku vārdus, kurus jūs gribētu uzaicināt 
uz evaņģelizācijas dievkalpojumu, 
mērķtiecīgi runājiet ar viņiem un veidojiet 
attiecības, pavadiet kopā laiku. 

Zvaniet uz ofisu un sakiet, kā jūs varētu 
palīdzēt. Šajā festivālā ikviens var 
piedalīties, jo ir daudz iespēju. Piemēram, 
apvienotajā korī vajadzīgi ap 1000 
dziedātāju un mūziķu, festivālā vajadzīgi 
konsultanti, ap 200 cilvēku, kas kalpotu kā 
kārtībnieki. Aicinām arī jauniešus, lai viņi 
iesaistītos un atrastu savu vietu, lai 
palīdzētu un piedalītos. Iesaistiet draudzi, 
runājiet ar to un mobilizējiet tos, kas vēlas 
palīdzēt! Praktiskā palīdzība ir īstenojama 
ar tiem talantiem un dāvanām, kādas jums 
katram Dievs ir devis.

21. februārī pulksten 17.00 Rīgā kristīgajā 
centrā „Labā vēsts” Ūnijas ielā 99 notiks 
svinīgs pasākums, kurā tiks atzīmēts 
festivāla sagatavošanās darbu sākums.  
Uz šo pasākumu ir laipni gaidīti visi Rīgas 
kristīgo draudžu locekļi. 

Kristīgo mediju (draudzes avīžu vai 
informācijas lapu) pārstāvjus aicinu jau 
tagad sākt rakstīt par festivālu. Rosiniet 
cilvēkus aizlūgt un iesaistīties praktiski 
festivāla tapšanā!

Ko mēs par jums, jūsu komandu un 
priekšā stāvošo festivālu varētu lūgt?

Lūdziet, lai festivāla rīcības komitejās būtu 
pareizie cilvēki un lielais darbs tiktu izdarīts. 
Kā jau minēju, mūsu ofisā strādā maza 
cilvēku komanda, lūdziet, lai, darba 
apjomam pieaugot, darbinieku lielās pūles 
attaisnotos. 

Lūdziet par draudzēm, lai tās neteiktu – 
mēs neiesaistīsimies, mēs nevaram, bet lai 
Dievs varētu Savam darbam lietot katru 
draudzi Latvijā. 

Interviju sagatavoja Dace Šūpule



Šī gada nogalē, 2009. 
gada 7. decembrī, 
kristīgās literatūras 
veikals „AMNIS” atklāja 
jaunās veikala un biroja 
telpas Lāčplēša ielā 37. 
Atklāšanā piedalījās, 
labus vārdus un Dieva 
svētības turpmākai 
darbībai vēlēja „AMNIS” 
draugi, atbalstītāji un 
sadarbības partneri.

Kopš SIA „AMNIS” 
dibināšanas 1996. gadā 
ir izdotas vairāk kā 100 

grāmatas, to skaitā biogrāfijas, dzeja, grāmatas bērniem, 
ģimenei, atziņas un lasījumi katrai gada dienai. Aizvadīto 
13 gadu laikā ir izveidota veiksmīga sadarbība ar 30 
grāmatnīcām 19 Latvijas pilsētās, kurās tagad ikviens var 
iegādāties Bībeli un kristīgo literatūru.

Jaunatklātajā veikalā interesentiem tiek piedāvāta iespēja 
izvietot reklāmu un informāciju par pasākumiem, 
koncertiem, semināriem un citām aktivitātēm veikalā 
novietotā ekrānā.  

Būtiski ir tas, ka kristīgajam veikalam šī ir atgriešanās 
vēsturiskajās telpās, kurās līdz ar Savienības nama 
atklāšanu 1934. gadā diriģents Vilhelms Krūms aizsāka 
pirmo kristīgās literatūras grāmatu galdu Latvijā. 

Arī turpmāk ikviens ir laipni gaidīts kristīgās literatūras 
veikalā „AMNIS” Rīgā, Lāčplēša ielā 37 un Liepājā, Kungu 
ielā 9, kā arī interneta mājas lapā www.amnis.lv 

Materiālu sagatavoja Dace rence

Dieva Vārds
Amnis 

jaunās telpas
Baltijas Pastorālā institūta studenti, pasniedzēji un darbinieki 
pateicas jums par jūsu nesavtīgo atbalstu Dieva darbā. Mēs 
turpinām jūs iepazīstināt ar BPI studentiem un darbiniekiem. andis 
miezītis BPI komandai pievienojās rudenī. Viņa pārraudzībā ir BPI 
studentu garīgā aprūpe un izaugsme. Lūgsim un pateiksimies par 
Andi un viņa ģimeni, kā arī visiem pārējiem BPI darbiniekiem, 
pasniedzējiem, studentiem un atbalstītājiem!

Kur un kā tu pašlaik kalpo?

Esmu aicināts kalpot Rīgas Mateja draudzē. Tā ir brīnišķīga iespēja, 
ka es to varu darīt pilnu laiku. Par savas kalpošanas mērķi esmu 
izvirzījis Bībeles studiju grupu vadītāju sagatavošanu un apmācību, 
kam faktiski tiek veltīta lielākā daļa mana laika un enerģijas. Šajā 
darbā kopā ar mani ir arī mana sieva Madara, kas, kā es smejos, ir 
mana personiskā asistente. Bez viņas es ne pusi no tā nevarētu 
paveikt, tā es mēdzu sacīt. Pie vadītāju sagatavošanas strādājam 
speciālās topošo Bībeles studiju grupu vadītāju grupās. Reizi nedēļā 
ar divām atsevišķām grupām sanākam kopā un ieturam kopīgas 
vakariņas. Pēc tam studējam Bībeli un lūdzam Dievu. Paralēli ar 
kādiem 45 puišiem reizi nedēļā cenšos tiekties individuāli. Tā 
saucamais, viens uz viens darbs. Ceturtdienas vakaros šī mācību 
gada garumā vadu Marka evaņģēlija Bībeles studijas. Tas ir atvērts 
Bībeles studijas vakars lielākā cilvēku grupā un ir domāts visu 
paaudžu cilvēkiem, kas vēlas labāk iepazīt Jēzu Kristu. Vēl esmu 
aicināts kopā ar sludinātāju Kasparu Šternu un brāli Miroslavu 
Tumanovski, BPI studentu, strādāt pie tā svētdienas dievkalpojuma 
plānošanas un vadīšanas, kas notiek plkst. 14:00. Nereti sanāk arī 
tajā sludināt. Tā ir vienreizēja privilēģija. Iesākām ar Alfa kursu 
septembrī, bet tagad redzam, kā vairāku cilvēku dzīve sāk būtiski 
mainīties. Kādi sāk aicināt līdzi savus draugus, skolas biedrus vai 
kolēģus. Taču tas man lieku reizi atgādina, cik svarīgi ir lūgt par 
vadītājiem un individuāli strādāt ar tiem, kas ir uzticami un spējīgi 
atkal mācīt citus, lai jaunie kristieši var augt vidē, kur viņu garīgās 
vajadzības tiek atbilstoši apmierinātas, un tie var iesakņoties Kristū 
un augt stipri ticībā.

Tad vēl Mateja draudzes mācītājs Pēteris Eisāns ir akceptējis manu 
līdzdarbošanos BPI, kur mani aicināja kalpot LBDS bīskaps Pēteris 
Sproģis. Reizi nedēļā strādāju ar BPI pilna laika studentiem.

Kāpēc tu atsaucies aicinājumam kalpot BPi?

Tehniski tāpēc, ka bīskaps Pēteris lūdza. Taču ticu, ka bīskaps šo 
aicinājumu ir saņēmis no Dieva, un tāpēc tas nav tikai viņa 
aicinājums vien, vai ne? Nu labi, es te nedaudz izrunājos. Es ļoti 
vēlos redzēt stipras draudzes, kuras pastāv tajā patiesībā, kas ir 
atklāta Bībelē. Bet lai šādas stipras draudzes būtu, tām ir vajadzīgi 
mācītāji, kas ir stabili, stipri Kristū un kas turklāt bezbailīgi un pareizi 
māca Dieva vārdu. Man noteikti nav nekāda lielā pieredze mācīšanā 
vai pastorālajā darbā. Taču ar to mazumu, ko Dievs man ir devis, 
vēlos kalpot Viņa ļaudīm, lai Dieva spēkā šī BPI vīzija par veselīgiem 
draudžu vadītājiem un draudžu dibinātājiem var īstenoties.

tavuprāt, kas ir tavs būtiskākais pienesums BPi? Lielākais 
izaicinājums BPi līdz šim? Lielākais prieks?

Tā kā man nav vēl nekādas dižās kalpošanas vai akadēmiskās 
pieredzes, nekādus plašus lekciju kursus par dažādām tēmām 
piedāvāt nespēju. Mana stiprā puse, šķiet, ir apmācības darbs, ko 
varu veikt individuāli vai kādā mazākā vai vidējā grupā. Tas laikam 
tāpēc, ka pats pāris gadus esmu gājis cauri tieši tādam kalpošanas 
apmācības procesam. Šo studiju procesu raksturo diezgan nopietns 
patstāvīgais darbs ar Bībeli mājās, kas arī vēlāk prasa iedziļināšanos 
un aktīvu līdzdalību interaktīvā darbā klasē. Šis darbs, protams, stāv 

P a m a t ā  i r 

(Turpinājums 8.lpp)



1. Pateiksimies un lūgsim 
par Cēsu draudzi, mācītāju 
Oļegu Jermolājevu un viņa 
ģimeni. Pateiksimies Dievam 
par iespēju iegūt draudzes 
namu un par saņemto 
atbalstu. Lūgsim, lai šajā 
gadā tiktu aizsniegti daudzi 
cilvēki ar Jēzus Kristus evaņģēliju!

2. Pateiksimies un lūgsim par Baltkrievijas 
baptistu savienību ar 241 draudzi un 12 800 
locekļiem.

3. Pateiksimies un lūgsim 
par Daugavpils draudzi, 
sludinātāju Vjačeslavu 
Istratiju un viņa ģimeni, kurā 
tiek gaidīts sestais bērniņš. 
Lūgsim par evaņģelizāciju 
un misioni Latgales 
misiones vietās – Nīcgalē, 
Dagdā, Krāslavā, Silainē, Ilūkstē, Līvānos, 
Rēzeknes rajonā. Lūgsim par žēlsirdības 
kalpošanu – zupas virtuvēm un humānās 
palīdzības darbu. Lūgsim par Bībeles studiju 
grupām un svētdienskolas darbu.

4. Pateiksimies un lūgsim par LBDS 
vadību un visiem darbiniekiem. Lūgsim, lai 
Dievs gādā par visiem, kas uzticīgi strādā 
Viņa darbā Savienībā un draudzēs.

5. Pateiksimies un lūgsim par Māsu apvie
nību. Aizlūgsim par māsu kalpošanu drau
dzēs, par tiem pulciņiem, kuru kalpošana ir 
apsīkusi. Lūgsim, lai Svētais Gars aizdedzi
na un atjauno. Lai Dievs izredz jaunas 
māsas, kas kalpotu draudzēs un MA. 
Lūgsim par reģionālajām māsu vadītā jām. 
Lūgsim par MA plānotajiem šā gada 
pasākumiem.

6. Aizlūgsim par Haiti. Pasaules un Eiropas 
baptistu savienības sniedz nozīmīgu atbalstu 
traģēdijā cietušajai valstij sūtot gan finansiā
lu atbalstu, gan tehniski apmācītas glābēju 
komandas, gan arī vienojot kristiešus aizlūg
šanās. Arī mēs esam aicināti aizlūgt par šo 
dabas izpostīto valsti un tās cilvēkiem.

7. Pateiksimies un lūgsim par bērniem, 
pusaudžiem un jauniešiem mūsu 
draudzēs. Lūgsim pēc gudrības un spēka 
visiem vadītājiem, kas strādā šajās 
nozarēs. aizlūgsim par jauno paaudzi, 
kas dienās būs mūsu darba turpinātāji 
draudzēs un valstī.

8. Pateiksimies un lūgsim par Dobeles 
draudzi, sludinātāju Modri Mūrnieku.

9. Pateiksimies un lūgsim par Libānas 
Evaņ ģēlisko baptistu konvenciju (Tuvajos 
Austrumos) ar 18 draudzēm un 955 
locekļiem.

10. Pateiksimies un lūgsim 
par Dundagas draudzi, 
sludinātāju Andi Smelti un 
viņa ģimeni. Lūgsim, lai 
draudzes locekļi dzīvotu 
Kristus liecinieka dzīvi. 
Lūgsim, lai Dievs iedrošina 
uz stiprina draudzes 
locekļus, kas dzīvo tālu no draudzes un 
kuriem ir dažādas grūtības.

11. Pateiksimies un lūgsim par 
izdevniecības “Amnis” darbiniekiem, par 
izdevniecības nākotnes iecerēm. Lūgsim, lai 
kristīgā literatūra vestu cilvēkus tuvāk 
Dievam, aicinātu Viņu meklēt un piedzīvot.

12. Lūgsim par Muzikālās kalpošanas 
apvienību un par ikvienu, kas draudzēs 
kalpo ar mūziku – dziedot, spēlējot, diriģējot. 
Aizlūgsim par BPI Muzikālās kalpošanas 
vadītāju skolas studentiem un pasniedzējiem.

13. Lūgsim par Kristīgās vadības koledžu 
un pateiksimies par tās attīstību līdz šim. 
Aizlūgsim par koledžas nākotnes iecerēm 
jaunu studiju programmu izstrādē un esošo 
pilnveidošanā.

14. Lūgsim par LBDS misijas apvienību 
un tās iecerēm nākotnē. Pateiksimies par 
Misijas dienām 2010, kurās daudzi 
kristieši guva iedrošinājumu doties 
tuvākās un tālākās misijās. aizlūgsim arī 
par tām valstīm, kurās kristieši piedzīvo 
vajāšanas un tiek sodīti savas ticības dēļ.

15. Pateiksimies un lūgsim 
par Dzirnieku draudzi, 
sludinātāju Aleksandru 
Kazmerčuku un viņa ģimeni. 
Lūgsim, lai atjaunotos 
lūgšanu kalpošana. Lūgsim 
par bērnu pulciņu „Labā 
vēsts”.

16. Pateiksimies un lūgsim par Igaunijas 
Brīvo evaņģēlisko un baptistu draudžu 
savienību, kurā ir 83 draudzes ar 6000 
locekļu.

17. Pateiksimies un lūgsim 
par Ezeres draudzi, 
sludinātāju Edgaru Siliņu un 
viņa ģimeni. Aizlūgsim par 
draudzes vecajiem 
cilvēkiem. Lūgsim, lai Dievs 
atjauno draudzes sludinātāja 
veselību un svētī kalpošanu.

18. Lūgsim par Svētdienskolu apvienību 
un pateiksimies par mācību semināru, kas 
janvāra sākumā notika Rīgā Golgātas 
dievnamā, un lektoru sniegumu. Lūgsim 
veselību un gudrību vadītājiem un visiem 
palīgiem, kas organizē darbu apvienībā un 

draudzēs. Lūgsim, lai Dievs gādā par 
apvienībai nepieciešamajiem resursiem un 
finansējumu nākotnes ieceru īstenošanai.

19. Pateiksimies un lūgsim par Baltijas 
Pastorālo institūtu. Aizlūgsim par tā 
vadītājiem, pasniedzējiem, studentiem un 
atbalstītājiem. Īpaši lūgsim par studentiem, 
kuri nupat ir uzsākuši studijas. 

20. Aizlūgsim par savām draudzēm. 
Lūgsim, lai Dievs dod gudrību un resursus, 
lai attīstītu kādas jaunas kalpošanas 
nozares, caur kurām uzrunāt apkārtnes 
iedzīvotājus un iesaistīt savas draudzes 
locekļus kalpošanā.

21. aizlūgsim par Cerības festivālu. 
Lūgsim Dievam gudrību, kā izmantot šo 
evaņģelizācijas rīku Viņa godam, lai 
arvien vairāk cilvēku varētu piedzīvot 
izmainītas sirdis un dzīves.

22. Lūgsim, lai vēl daudz cilvēku mūsu 
zemē iepazīst Dievu un liecību par Viņa 
darbiem nes plašajā pasaulē, ejot un darot 
par mācekļiem vēl daudzus citus.

23. Pateiksimies un lūgsim par Čehijas 
baptistu savienību ar 38 draudzēm un 2415 
locekļiem.

24. Pateiksimies un lūgsim 
par Grobiņas draudzi, 
sludinātāju Haraldu 
Bartkeviču un viņa ģimeni, 
lai ģimenes atsauktos jaunu 
draudžu veidošanas 
projektam. Lūgsim par 
ģimenēm, kas ir kā misionāri 
Rucavā un Otaņķos. Lūgsim, lai draudzē 
veidotos jauni vadītāji.

25. Lūgsim un pateiksimies par darbu, ko 
dara Garīdznieku brālība. Pateiksimies un 
lūgsim par tās vadītāju Andreju Šternu un 
viņa ģimeni. Aizlūgsim arī par kapelānu kal
pošanu armijā, slimnīcās, cietumos, paliatī
vajā aprūpē; lūgsim par šī darba attīstību.

26. Aizlūgsim par apdzīvotajām vietām un 
ciematiem mūsu draudžu apkaimē, lūgsim 
gudrību aizsniegt tur dzīvojošos visu paau
džu cilvēkus. Aizlūgsim par žēlsirdības kal
po ša nu mūsu draudzēs, lai tā vēl daudzus 
piepilda ar Dieva mīlestību, dodot un saņemot.

27. Pateiksimies un lūgsim par mūsu valsti 
un valdību. Lūgsim par tām vajadzībām, 
kādas tagad ir Latvijai un tās iedzīvotājiem.

28. Lūgsim par draudzēm, kurās nav 
mācītāja, un tiem kalpotājiem, draudžu 
priekšniekiem, nozaru vadītājiem, viesiem 
sludinātājiem un mācītājiem, kas tajās 
kalpo.

a i z L ū G š a N U  K a L e N D ā r s

februārim
“Svētīga tā tauta, kas māk gavilēt; 

tā staigā tava vaiga spožajā 
gaismā, ak, Kungs! (Psalmi 89:16)



B ī B e L e s  L a s ī J U m i  
F e B r U ā r i m

1. Psalmi 1617
2. Salamana pam. 3 
3. Apustuļu d. 1
4. Apustuļu d. 2
5. Apustuļu d. 3
6. Apustuļu d. 4
7. apustuļu d. 5
8. Psalmi 18
9. Apustuļu d. 6

10. Apustuļu d. 7
11. Apustuļu d. 8
12. Psalmi 1920
13. Apustuļu d. 9
14. apustuļu d. 10

15. Apustuļu d. 11
16. Salamana pam. 4
17. Apustuļu d. 12
18. Apustuļu d. 13
19. Apustuļu d. 14
20. Psalmi 2122
21. apustuļu d. 15
22. Apustuļu d. 16
23. Salamana pam. 5
24. Apustuļu d. 17
25. Apustuļu d. 18
26. Apustuļu d. 19
27. Apustuļu d. 20
28. Psalmi 23-24

G A R Ī D Z N I E K U  B R Ā L Ī B A
5. februārī plkst. 13.00 jēkabpilī notiks GB Vidusdaugavas reģionālā 
sanāksme. 
Informācija: mācītājs Juris Grigs, tālr. 26120668.

20. februārī plkst. 10.00 Ventspilī notiks GB Ziemeļkurzemes 
reģionālā sanāksme. 
Informācija: mācītājs Jānis Pallo, tālr. 29297811.

M Ā S U  A P V I E N Ī B A
Māsu apvienības moto 2010. gadam ir: „Kādu dāvanu katrs saņēmis, 
ar to kalpojiet cits citam kā labi dažāda veida Dieva žēlastības 
namturi.” (1. Pētera 4:10.) Dieva bērnu kalpošanas mērķis ir – 
paklausot Dievu, pagodināt Viņu un būt līdzcilvēkiem par svētību, lai 
nestu evaņģēlija vēsti šai pasaulei. Novēlam jums visiem – mīliet cits 
citu un kalpojiet cits citam. MA ir izveidojušies vairāki regulāri 
kalpošanas projekti. Mēs aicinām ikvienu no jums, kurš sajūt sirdī 
aicinājumu, piedalīties ar savu kalpošanas dāvanu sekojošos 
projektos.

Nometne bērniem ar īpašām vajadzībām „Septiņu eņģeļu pilsēta” no 
28. jūnija līdz 4. jūlijam Kuldīgas rajona Pelčos. Tā varētu būt viena 
atvaļinājuma nedēļa, kuru ziedojat Dievam, šiem bērniem un viņu 
vecākiem. Nometnei ir nepieciešami pieci grupu audzinātāji, viņu 
palīgi, dažādu nodarbību vadītāji (mākslas, mūzikas un smilšu terapija 
u. c.).

Projekts „Bērnu nami” – vairākās mūsu Latvijas draudzēs dažādos 
veidos notiek sadarbība ar bērnu namiem, bet LBDS nav vienotas 
informācijas par šo kalpošanu. Māsu apvienība sadarbības nolūkos 
priecātos saņemt informāciju par brāļiem un māsām, kas ir 
iesaistījušies šādā kalpošanā vai vēlas to darīt. Iespēju robežās MA 
sniedz finansiālu atbalstu.

20. martā plkst. 10.00 Rīgas Vīlandes draudzē notiks seminārs 
visiem, kuri kalpo vai vēlas uzsākt kalpošanu draudžu bēbīšu skoliņās. 
Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar Rīgas Vīlandes draudzi un ASV 
Ričardsonas baptistu draudzi.
Ja vēlaties darboties kādā no šiem projektiem, rakstiet uz epastu: 
elita.lapina@inbox.lv vai zvaniet Elitai pa tālr. 26377007 vai 20220914.

K R I S T Ī G Ā S  V A D Ī B A S  K O L E D Ž A
Aicinām uz KVK konferencēm!
2010. gada 19. martā Rīgā notiks KVK 3. 
konference – „Bērnu un pusaudžu mājas 
apmācība – pasaules pieredze un realitāte 
Latvijā un Ukrainā”.

2010. gada 6. maijā Kijevā notiks KVK 4. 
konference – „Uzņēmējdarbības veicināšanas 
instrumenti”.
Piedalīšanās konferencēs bez dalības maksas. 
Pieteikšanās un informācija par konferencēm 
KVK kancelejā Rīgā, Mārupes ielā 16, tālr. 
67227478 vai mājas lapā: www.kvk.lv

L I E P Ā J A S  C I Ā N A S  D R A U D Z E
7. februārī plkst. 11.00  dievkalpojumā viesosies LBDS bīskaps 
Pēteris Sproģis.

M E Ž G A L C I E M A  D R A U D Z E
7. februārī plkst. 15.00 sludinātāja Aivara Vadoņa ievešanas 
dievkalpojums. Dievkalpojums notiks Otaņķu pagasta namā.  
Kalpos LBDS bīskaps Pēteris Sproģis.

M Ē R S R A G A  D R A U D Z E
24. februārī plkst. 10.00 draudzes kora gadasvētki.

S V E I C A M  J U B I L E J Ā !
Leonīdei Marhelei 11. februārī 70 gadi (Mālpils draudze)!

draudzēmz i ņ a s

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

L B D S  D R A U D Z E S ,  D R A U D Ž U 
M Ā C Ī T Ā J I ,  P R I E K š N I E K I  U N  D R A U D Ž U 
D A R B I N I E K I !
LBDS katru gadu ir jāapkopo ziņas par Savienībā esošajām 
draudzēm un informācija jāiesniedz LR Tieslietu ministrijas 
Nozaru politikas departamenta Sabiedrisko un reliģisko 
lietu nodaļā, kas no 2009. gada 1. janvāra ir pārņēmusi 
funkcijas no Reliģisko lietu pārvaldes. Lūdzam draudzēm 
iesniegt draudžu ziņas par 2009. gadu līdz 2010. gada 28. 
februārim! Anketas formas „Draudžu ziņas par 2009. gadu” 
katrai draudzei nosūtīsim gan pa pastu, gan elektroniski. 
Anketu lūdzam aizpildīt un nosūtīt uz LBDS kanceleju, 
adrese – Lāčplēša iela 37, Rīga, LV1011. Draudzēm, kurām 
ir pieejams internets, lūgums nosūtīt aizpildītās veidlapas arī 
elektroniski uz epasta adresi – kanceleja@lbds.lv 
Gadījumā, ja Jūs neesat saņēmuši veidlapu elektroniskā 
formā, lūdzam Jūs sazinieties ar LBDS kanceleju, lai Jums 
šo veidlapu varētu atsūtīt.

L B D S  B I B L I O T Ē K A
Ikviens ir gaidīts LBDS namā esošajā bibliotēkā! Bibliotēka 
atrodas LBDS pagrabstāva telpās Lāčplēša ielā 37, Rīgā. 
Ikviens ir aicināts to apmeklēt otrdienās un ceturtdienās no 
plkst.10:00 līdz plkst.13:00 un no plkst. 14:00 līdz plkst. 
16:00. Bibliotēka ir aprīkota ar lasītavu un tajā ir pieejams 
internets. 
Vairāk informācijai rakstiet uz epastu – biblioteka@lbds.lv 
vai zvaniet pa tālr. 67218757.

I Z D E V N I E C Ī B A  „ A M N I S ”
Piedāvājam visiem interesentiem iespēju izvietot reklāmu un 
informāciju par pasākumiem, koncertiem, semināriem un 
citām aktivitātēm veikalā novietotā ekrānā. 
Veikals "AMNIS Raksti" atrodas Rīgā, Lāčplēša ielā 37.
Vairāk informācijai rakstiet uz epastu – amnis@amnis.lv vai 
zvaniet pa tālr. 29616268.

C E ļ O J U M S  U Z  I Z R A Ē L U
Aicinām skaistā un neaizmirstamā ceļojumā uz Svēto zemi 
Izraēlu. Zemi, kas ir tik nozīmīga katram kristietim, kur 
sludinājis un brīnumus veicis pats Dieva Dēls.
Ceļojums notiks no 17. līdz 25. martam. Vairāk informācijas 
mājas lapā www.amaranta.lv vai pa tālr. 29181650.
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stingri uz Dieva vārda studēšanas un ikdienas izdzīvošanas 
pamata. 

Lielākais izaicinājums, šķiet, ir bijis izprast, kā visu to, ko esmu 
apguvis svešā zemē un neizbēgami arī tās kultūras kontekstā, 
pielietot kalpošanas darbā šeit Latvijā – gan Matejā, gan BPI. 
Taču tas reizē arī ir iedrošinājums. Ja evaņģēlijs bez 
kompromisiem tiks turēts kalpošanas apmācības darba centrā 
un Dieva vārds būs tā pamatā, tad Dievs strādās pie studentiem, 
turpinās mainīt viņu dzīvi un Pats sagatavos tos katram 
paredzētajai kalpošanai neatkarīgi no kultūras vai vides, kurā tie 
galu galā nonāks.

Kur tu mācījies anglijā? Kāds bija tavs un madaras lielākais 
ieguvums?

Pirms aptuveni trīs gadiem Dievs pavēra durvis mācībām kādā 
Centrālās Londonas draudzē. Šāda apmācības programma St. 
Helen’s draudzē jau pastāv apmēram 15 gadus. Kalpošanas 
apmācības programma tiek pastiprināti vērsta uz Bībeles studiju 
un tās mācīšanu, un šīs programmas stiprākā puse ir tieši tās 
funkcija draudzes kontekstā. Draudzes konteksts arī kopumā 
raksturotu visu to, ko mēs ar Madaru uzskatām par lielākajiem 
ieguvumiem no mācībām Londonā. Jo, ko gan līdz zināšanas 
vai pat prasmes, kas ir atrautas no prakses un reālas draudzes 
dzīves, kā tas ir daudzu Bībeles skolu gadījumā.

Bet, ja vaicā pēc lielākā ieguvuma, tad Madaras un mana atbilde 
droši vien nedaudz atšķirtos. Manā skatījumā mans lielākais 
ieguvums ir pārliecība par Dieva vārda spēku, proti, ka Dievs 
strādā Savā spēkā ar Svētā Gara starpniecību caur Savu vārdu, 
kad tas tiek sludināts un mācīts. Šī pārliecība no vienas puses 
manī raisa lielu atbildības sajūtu par to, ko es runāju, mācu. 
Taču no otras puses, šī patiesība mani atbrīvo, jo es saprotu, cik 
tālu sniedzas mans darbs un atbildība un kurā brīdī pie 
klausītāja Savā spēkā sāk un turpina strādāt Dievs.

Cik Madara man ir teikusi, tad, viņasprāt, viņas vislielākais 
ieguvums ir daudz skaidrāka sapratne par viņas vietu līdzās 
man kalpošanas darbā. Madara pēc dabas ir tāds menedžeris, 
un es patiesībā daudz ko no viņas mācos. Taču aizvadīto pāris 
gadu laikā Madara, šķiet, ir ieraudzījusi, cik mācītāju sievas St. 
Helen’s draudzē ir būtisks atbalsts saviem vīriem ne tikai ēst 
gatavošanas vai bērnu audzināšanas ziņā (kas neapšaubāmi ir 
ļoti, ļoti daudz), bet arī pilnībā izprot vīru darba nastas smagumu 
un ir tiem liels psiholoģisks un emocionāls atbalsts.

Kā tu nāci pie Kristus? Ko un kā Dievs izmantoja?

Es pilnīgi droši gāju arvien tālāk no Kristus, nevis pie Viņa. Bet 
Dievs Savā man neaptveramajā mīlestībā kaut kādā brīdī sāka 
pie manis strādāt. Iesākumā tie bija apstākļi, kur mana dzīve 
sāka iet arvien vairāk uz leju. Pēc tam Dievs mudināja mani sākt 
uzdot lielos jautājumus. Nu, varbūt ne pavisam lielos uzreiz, bet 
tie katrā ziņā bija jautājumi par to, ko vēlos pasākt ar savu dzīvi.

Tā nu vienā baltā dienā no kādas meitenes (ne no Madaras) 
saņēmu uzaicinājumu uz Mateju. Teicu, kāpēc gan ne. Iesākumā 
tur, protams, manā motivācijā un mērķos daudz kas bija aplams, 
un Sātans negribēja mani tik viegli atdot Dievam. Bet Dievs atkal 
Savā visspēcībā un žēlastībā izrāva mani no Sātana nagiem un 
manas greizās dzīves un atklāja man Savu Dēlu. Dzirdēju 
Matejā evaņģēlija izskaidrojumu – ka Jēzus ir izcietis Dieva sodu 
manu grēku dēļ manā vietā pie krusta un trešajā dienā 
augšāmcēlies. Un ka ticībā uz viņu ir apsolīta grēku piedošana 
un mūžīgās dzīvības cerība. Un kaut kādā man neizprotamā 
veidā es pēkšņi spēju to attiecināt uz sevi. Bija jākrīt uz ceļiem, 

jāsūdz grēki un jāsauc uz 
Dievu pēc apžēlošanas. Tagad 
skaidri redzu – tas bija Dieva 
darbs pie manas sirds. Un tā 
es piedzimu no jauna.

tavi hobiji, īpašas intereses?

Ar tiem hobijiem ir interesanti. 
Madara mani bieži sauc par 
sēni, tā teikt, es neko negribot 
darīt. Es par to nedaudz esmu 
domājis – vai tiešām es esmu 
tik neglābjams sēne? Kad 
nebiju vēl kristietis, tad 13 no 
mana toreiz 21 gadu vecā 
mūža es biju nodarbojies ar sporta dejām. Tas nebija vienkārši 
hobijs. Tā bija mana otrā dzīve. Padomājiet, 45 reizes nedēļā 
divarpus stundu garš treniņš. Vidēji divreiz mēnesī sacensības 
visu sezonu. Disciplīnu iedzina labu. Kaut vienmēr ar šādu 
dedzību un neatlaidību varētu pieiet Bībelei un lūgšanai, vai 
ne? Bez cīņas neiztikt. Tad nu, lūk, kad nogriezu šo lietu kā ar 
nazi savu jurisprudences studiju 1. kursa beigās, ja nemaldos, 
nevienai citai lietai dabiski tādā līmenī pieķerties nespēju. Drīz 
arī kļuvu par kristieti. Neilgi pēc tam sāku spēlēt futbolu Mateja 
futbola līgā. Šobrīd vairāku apsvērumu dēļ to nedaru. Tikko ar 
Madaru nedēļu atpūtāmies, nedaudz arī paslēpojām, taču to 
visu nevar īsti nosaukt par hobiju. Tāda atslodze un sīka 
labpatika vien ir. Vēl, protams, lasu. Bet neesmu izteikts 
grāmatu mīļotājs. Lasīšana vairāk ir disciplīnas auglis. Nu, 
laikam tomēr esmu sēne. Hā, bet par Bībeli un Dievu varētu ar 
kādu kaut visu nakti norunāt.

Vai tev šogad ir kāda jaunā gada apņemšanās?

Zini, es nesen piefiksēju, ka neesmu izdarījis nekādu Jaunā 
gada apņemšanos. Iespējams, tas ir kaut kāds 
neizskaidrojams iekšējs protests. Manī izraisa sašutumu 
Ziemsvētku komercializācija un dāvanu iegādi uztveru kā 
nastu, lai arī tam vajadzētu nākt no sirds un labas gribas, vai 
ne? Valentīna diena manī rada līdzīgas šausmas, kad vārds 
„mīlestība” pasaulē tiek brutāli pielīdzināts dzimumaktam. (Bet 
kāds tam sakars ar Jaunā gada apņemšanos?) Njā, humora 
līmenī jau mēs varam skaļi paziņot, ka ēdīsim mazāk šokolādi 
vai ko tamlīdzīgu. Es drīzāk sliecos izdarīt dienišķu 
apņemšanos: „Dievs, es vēlos iepazīt Tevi labāk. Lūdzu, 
neapslēp Savu vaigu no manis. Dāvā man mīlestību pret 
brāļiem un māsām Kristū, ka es no sirds viņiem varu kalpot.” 
Ja es tā katru dienu varētu sākt un tā arī to nodzīvot, vai tad 
tas nebūtu jau ļoti daudz?

Kas, tavuprāt, raksturo nobriedušu kristieti?

Tāds, kurš spēj piedot visiem pāri darītājiem visu, jo apzinās, 
cik pašam ir daudz piedots. Tāds, kurš spēj nepiedauzīties pie 
grēcinieka vai brāļa, kas grēko, jo apzinās, cik liela ir mīlestība 
cena, ar ko pats ir mīlēts, un spēj mīlestībā brāli iemantot 
Kristum.

Kā BV lasītāji var lūgt par tevi un madaru šajā gadā?

Lūdzu, lūdziet, lai mēs abi kopā vēl ciešāk pieķeramies 
Kristum un mācāmies Viņam vairāk paklausīt visās lietās. Un ja 
var vēl vienu, tad, lūdzu, atšķiriet Pāvila vēstuli Efeziešiem. Tur 
1. nodaļā 17. un 18. pantā ir lūgšana, kuru mēs kārojam, ka 
jūs lūgtu arī par mums.

Interviju sagatavoja Līva Fokrote

(Turpinājums rakstam “Pamatā ir Dieva Vārds”)


