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LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Pašizmaksa 0.40 Ls

Šogad maija mēnesis ir piepildīts ar svētkiem, kas ir 
personīgi, ar dziļu saturu un pozitīvi pārveidojoši. Maijā 
atzīmējam Mātes dienu, Ģimenes svētkus un Vasarsvētkus. 
Visus minētos svētkus var raksturot ar vienu vārdu – 
ģimene. Mēs pateicamies mātei, jo tā ir dzīvības devēja 
jaunai ģimenei. Mēs godinām Svēto garu, jo Tas piepildīja 
pirmos kristiešus un dzima kristīgā baznīca – Dieva ģimene 
(Ap. darbi 4:32 a). 
Ģimeni un draudzi raksturo mīlestības pilnas attiecības. 
Pēc Kristus augšāmcelšanās un atgriešanās pie Tēva Viņa 
sekotāji palika vieni. Atstāti, nedroši, bezpalīdzīgi. Bet viņi 
visi turējās kopā. Turēties kopā nozīmē attiecības. Sekošana 
Kristum ir saistīta ne tikai ar ticību, bet arī ar piederību viens 
otram. Garīga pieaugšana nav sasniedzama izolētībā no 
citiem. Mūsu briedums atklājas tur, kur mācāmies dzīvot un 
mīlēt reālus cilvēkus. Kristiešu visspēcīgākā liecība pasaulei 
nav mācība, tradīcijas vai liturģija. Visspēcīgākā un 
visvajadzīgākā liecība ir mīlestība. Kur turamies kopā ticībā 
un mīlestībā, tur mūsu vidū mājo pats Kristus un Viņa 
svētības (Mateja ev. 18:20). 

Ģimeni un draudzi raksturo Svētā Gara vadīta ikdiena.
Dieva nodoms manai dzīvei nav bezmērķīga dzīves 
pavadīšana vai bezrūpīga labklājība, bet gan rakstura 
pilnveidošana. Šo garīgo izaugsmi sauc par svēttapšanu. To 
veic Svētais Gars. 
Svētā Gara piepildīšana nozīmē, ka es atļauju Kristum ienākt 
un valdīt manā dzīvē. Svētā Gara kristība ir vienreizēja, 
galīga un pabeigta. Svētā Gara piepildīšana ir nepārtraukta, 
atkārtojama un turpinoša. 
Pirmajiem kristiešiem nebija nekā no tā, ko mēs šodien 
uzskatām par pašsaprotamu (ēkas, manta, ietekme, atbalsts 
sabiedrībā, komunikācijas iespējas). Taču pirmajiem Kristus 
sekotājiem bija Svētā Gara piepildīta dzīve, kura izteicās 
Dieva slavēšanā, sadraudzībā un liecināšanā par Glābēju. 
Nekas šajā pasaulē nestāv uz vietas. Viss mainās. Vēl vairāk 
– viss agrāk vai vēlāk pagaist bez pēdām, izņemot kristīgo 
Baznīcu un ģimeni. Tās pastāv joprojām. Tāpēc ir iemesls 
svētkiem! 
Kristus mīlestībā – Ainars Baštiks,
Rīgas Mateja draudzes mācītājs



Rīgas Āgenskalna draudzes mācītājs Edgars Mažis 

“Tāpat arī jūs, sievas, pakļaujieties saviem vīriem, lai, ja arī kādi 
netic vārdam, tie bez runām tiek pārliecināti savas sievas dzīves 
veida dēļ, kad viņi redzēs jūsu šķīsto dzīvošanu bijībā. Lai jūsu 
skaistums nav ārīgs – matu cirtas vai zelta rotaslietas, vai dažādi 
tērpi, bet gan sirdī paslēptais iekšējais cilvēks rāma un klusa 
gara neiznīcīgajā skaistumā, kas Dieva priekšā ir dārgs. Tāpat 
reiz dievbijīgās sievas, kas pakļāvās uz Dievu, sevi izrotāja, 
pakļaudamās saviem vīriem, tās gluži kā Sāra paklausīja 
Ābrahāmu un sauca viņu par kungu; krietni dzīvodamas un 
neļaudamās izmisumam, jūs visas esat viņas meitas. Tāpat arī 
jūs, vīri, lai jūsu lūgšanām nekas nestāvētu ceļā, dzīvojiet kopā ar 
savām sievām, apzinoties, ka viņas ir vājākas un arī viņas tāpat 
kā jūs ir žēlastībā iemantojušas ticību.” 1. Pētera 3: 1-7

Rezultāts 6:1. Seši panti šajā rakstu vietā runā par sievu un tikai 
viens par vīru. Kāpēc tā? Vai sievām ir vairāk problēmu nekā 
vīriem? Varbūt Pēterim bija īpaša attieksme pret sievieti? Kā 
saprast to, ka Bībelē par laulību vairāk tiek runāts, uzskaitot, kas 
jādara sievai, un par vīru krietni mazāk? Kāds teiks: daudz var 
teikt tad, ja saprot. Varbūt sievietes saprot labāk kā vīrieši? 
Vismaz autobraucējas viņas ir labākas. Droši vien, ka lasīt šo 
tekstu apustuļa Pētera laikā bija savādāk kā šodien. Kādi teiks, 
tas zaudējis savu aktualitāti, toreiz sievietēm nebija izglītības, tās 
vairāk dzīvojās pa māju. Tagad sieviete kļuvusi neatkarīga. 
Padomju laikā teica, ka esot sasniegta līdztiesība. Ko mums darīt 
ar Bībeles tekstiem, kas it kā neatbilst mūsu domāšanai? Vai 
nerunāt par tiem? Vai uzlūkot tos kā vēsturi? Bet varbūt tomēr 
meklēt, ko šis teksts nozīmē gan tad, gan tagad? 

1. Ko tas nozīmē – pakļauties vīram?

Tāpat arī jūs, sievas, pakļaujieties saviem vīriem, lai, ja arī 
kādi netic vārdam, tie bez runām tiek pārliecināti savas 
sievas dzīves veida dēļ, kad viņi redzēs jūsu šķīsto 
dzīvošanu bijībā. 

Romas impērijā sievai bija jāpakļaujas vīram bez ierunām. Tāda 
bija sabiedrība. Kāpēc Pēteris to atgādina? Varbūt tāpēc, ka ir 
divu veidu pakļaušanās. Statusa pakļaušanās un sirds 
pakļaušanās. Statusa paklausība neprasa sirds attieksmi. Kad 
biju armijā, nevienu neinteresēja, vai es paklausu ar sirdi jeb 
tāpēc, ka tāds bija nolikums. Un labi vien bija, ka neprasīja, jo 
sirds bija tik tālu, ka tālāk nemaz nevarēja būt. Šodien vārds 
‘pakļauties’ skan ne tikai pasveši, bet pat bailīgi. Mēs negribam 
pakļauties, jo tas vairāk saistās ar kaut ko negatīvu. Bet grieķu 
vārds vairāk runā par subordināciju, kad sieva atzīst vīru kā 
autoritāti. Mums ir dažāda izpratne par autoritāti. Parasti viens no 

iemesliem, lai nepakļautos, ir ‘viņš nav tā vērts, lai paklausītu’. 
Vīram sievai jāpierāda, ka ir cienīgs, lai paklausītu. Bet sirds 
paklausība ir dievbijības rezultāts. Es paklausu nevis tāpēc, ka 
es gribu vai negribu, bet tāpēc, ka Dievs mani iedvesmo 
paklausīt. Un mēs redzam, ka šādai paklausībai ir kaut kas īpašs. 
Tā ir liecība, kas vīram liek domāt par ticību. Liekas, ka pirmajā 
gadsimtā arī bija līdzīgi kā šodien, kad draudzē ienāca vairāk 
sieviešu, kad viņu ticība dažreiz kļuva par konfliktu jomu laulībā, 
jo vīri ne tikai negribēja ticēt Kristum, bet arī nevēlējās, lai sieva 
apmeklē kristiešu sapulces. Paklausība kā dzīvesveids, kaut kas 
tāds, kur rīcība runā skaļāk nekā vārdi. Cik patiesībā tas ir grūti 
izpildāms uzdevums! Jo mūsu grēcīgā daba negrib pakļauties 
nevienam. Mums gribas būt tiem, kuriem pakļaujas, bet ne tiem, 
kuri paklausa. Vēsturē ir piemērs par Moniku, Sv. Augustīna māti, 
kuras lūgšanas un dzīve bija liecība, kas arī Augustīnu un viņa 
tēvu veda pie Kristus.

Un tieši tāpēc ir svarīgi saprast, kas notiek manā sirdī, manā 
apslēptajā cilvēkā, ko citi neredz.

2. Kāpēc iekšējais cilvēks ir vairāk vērts kā ārējs skaistums?

Lai jūsu skaistums nav ārīgs – matu cirtas vai zelta 
rotaslietas, vai dažādi tērpi, bet gan sirdī paslēptais iekšējais 
cilvēks rāma un klusa gara neiznīcīgajā skaistumā, kas Dieva 
priekšā ir dārgs.

Latviešiem ir tāds teiciens – neskati vīru no cepures. Bet no otras 
puses, ārējam izskatam taču ir nozīme. Kāpēc apustulis Pēteris 
kontrastē ārējo izskatu ar iekšējo cilvēku? Vai tas, kura iekšējais 
cilvēks ir skaists, ģērbjas nevīžīgi? Nē. Tas stāsts nav par to, 
drīzāk: kas kam seko? Vai manu ārieni nosaka mans iekšējais 
cilvēks vai arī mans izskats veido manu iekšieni? Un varbūt, ka 
šis kontrasts ir drīzāk starp lietām, kas iznīkst, un lietām, kas 
paliek. Matu cirtas, rotas lietas un apģērbs ir kaut kas īslaicīgs. 
Mati nosirmo, vēlāk arī izkrīt. Rotas lietas apsūbē. Tērpi vairs nav 
modē un arī vairs neder. Pēteris lieto vārdu, kas runā par 
rotaslietu aplikšanu sev apkārt. Tad, kad mēs kādas lietas 
pārspīlējam. Tad, kad āriene sāk apslēpt iekšienes tukšumu. Un 
dažreiz par ļoti izskatīgu sievieti saka: skaistums tur ir, bet prāta 
pamaz... Un tas ir ļoti skumjš vērtējums par sievieti. Bet, kas tad 
ir iekšējais cilvēks? Kaut kas apslēpts, kas pirmajā brīdī nav 
redzams. Bet tā ir kāda vērtība, kas tiek dota cilvēkam, kas reizē 
arī tiek izkopta. 

... sirdī paslēptais iekšējais cilvēks rāma un klusa gara 
neiznīcīgajā skaistumā, kas Dieva priekšā ir dārgs.

Un tas nenozīmē, ka sieviete kļūst nejūtīga vai arī pārāk lēna. 
Drīzāk, mūsu iekšējais cilvēks, kas Dievam patīk, ir tāds, kas 
nepievērš citu uzmanību, kas turpina savu egoismu likt zemāk 
un zemāk, ka tas vairs nedominē cilvēka dzīvē. Iekšējais cilvēks 
– tā ir mūsu tuvība ar Dievu, kad mēs veidojamies, kad mēs 
lūdzam, kad aizlūdzam, kad nobriestam. Un tad mēs mācāmies 
dzīvot kopā.

3. Kā dzīvot kopā ar sievieti, kura ir vājāka?

Tāpat arī jūs, vīri, lai jūsu lūgšanām nekas nestāvētu ceļā, 
dzīvojiet kopā ar savām sievām, apzinoties, ka viņas ir 
vājākas, un arī viņas tāpat kā jūs ir žēlastībā iemantojušas 
ticību.

Vēstules autors aicina vīrus dzīvot kopā ar savām sievām. Mēs 
teiktu, tas nu gan ir padoms. Bet dzīvot kopā nozīmē daudz 
vairāk nekā būt zem viena jumta vai gulēt vienā gultā. Dzīve kopā 
ir dzīve, kurā mēs turpinām iepazīt viens otru, gan stiprās, gan 
vājās puses. Tā ir dzīve, kur mēs no vienas puses jūtamies droši 
viens par otru, bet no otras puses, mums, vīriem, jāmācās dzīvot, 
apzinoties, ka sievām ir vajadzības, gan fiziskas, gan garīgas, 

Dzīvot kopā

Kopā ar sievu Kristīni



M I S I J A S  D A R B A  N O Z A R E

Kurpnieks, kurš 
izmainīja pasauli

Kāpēc 21. gadsimtā domāt par cilvēku, 
kura dzīve un kalpošana norisinājās 
pirms 200 gadiem? Kāpēc mācīties no 
cilvēka, kurš aicināja ne tikai sagaidīt 
lielas lietas no Dieva, bet arī darīt lielas 
lietas priekš Dieva? Iespējams, ka tāpēc, 
ka viņš izdzīvoja šos vārdus savā dzīvē 
un atgādināja, ka visa sākumā ir Kungs, 
kurš aicina, un cilvēks, kurš atsaucas 
aicinājumam, ieliekot visu savu dzīvi 
sava Kunga rokās.

Viens no aizraujošākajiem baptisma 
misijas stāstiem iesākās nevis kāda 
semināra misioloģijas klasē, draudžu 
misijas komitejas sēdē vai misijas 

konferencē, bet gan vienkāršā kurpnieka darbnīcā. Viens no lielākajiem 
misijas plāniem radās, labojot apavus. Tas ir stāsts par kurpnieku Viljamu 
Keriju (1761-1834), kurš kļuva par Indijas misionāru un tiek uzskatīts par 
„modernās misijas tēvu”. Viljams Kerijs savas dzīves noslēgumā varēja 
atskatīties uz plašu un sekmīgu kalpošanu ar simtiem tūkstošu atgriezto 
kristiešu, augošām draudzēm, iztulkotu Bībeli bengāļu, sanskrita un daudzās 
citās valodās un to dialektos, sekmīgu kristīgās kalpošanas tīklu, cīņu par 
cilvēktiesībām un atzītu akadēmiskā darba karjeru. Bet tas ir reizē arī stāsts 
par lielām grūtībām, cīņām un pārbaudījumiem, izdzīvojot Kristus aicinājumu. 
Neskatoties uz to, viņa dzīve un kalpošana deva drosmi daudziem kristiešiem 
visā pasaulē atsaukties misijas darbam ne tikai baptisma ietvaros, bet arī citās 
konfesijās un denominācijās. Viljama Kerija laikā tika uzsākta moderno misijas 
biedrību dibināšana, kuru uzmanības centrā nonāca sava laika pasaules 
attālākie nostūri. Tāpēc ir interesanti un vērtīgi iepazīties ar kurpnieku, kuru 
lietoja Dievs, lai aiznestu evaņģēliju cilvēkiem, kurus sava laika Anglijas 
baptisma vadītāji nevēlējās glābt, uzskatot, ka Dievs par viņiem parūpēsies 
pats. Un Dievs parūpējās! Viņš aizsūtīja Viljamu Keriju!

Viljamu Keriju neierobežoja grūtības, naudas un citu resursu trūkums vai citu 
cilvēku atbalsta trūkums. Viņa atbilde nepamatojās uz to, cik daudz viņam ir 
paša spēka, materiālo un garīgo resursu, bet gan uz pārliecību un uzticību 
sava Kunga apsolījumiem un varenībai. Viljams Kerijs uzrunā šodienas 
kristiešus, konfrontējot laika gaitā radušos maldīgos pieņēmumus, ka liels 
kalpošanas darbs ir iespējams tikai, ja pastāv zināmi materiāli tehniskie 
priekšnoteikumi kalpošanas darbam un laba komanda.

Stāsts par Dieva kurpnieku sākas Anglijas ciematā Hekltonā Northemptonšīrā, 
kur 14 gadu vecumā Viljams uzsāk kurpnieka darbu. Jaunais Kerijs ātri atklāj 
dāvanu uz valodu apgūšanu. Strādājot pie apaviem, viņš apgūst latīņu, grieķu, 
ebreju, itāļu, holandiešu un franču valodas. Viljams piedzima kristīgā ģimenē. 
Viņa tēvs bija kalpotājs Anglikāņu baznīcā. Taču Viljams kāda sava amata 
brāļa ietekmē nolemj atstāt Anglikāņu baznīcu un pievienojas grupai tās 
oponentu, lai izveidotu mazu kongregacionāļu draudzi. Šajā laikā Kerijs 
iesaistījās vietējā partikulāro baptistu asociācijā, kur iepazinās ar cilvēkiem, 
kuri kļuva par viņa vistuvākajiem draugiem nākamajos viņa dzīves gados. 
Kerija draugi uzaicināja viņu katru svētdienu sludināt baptistu draudzē, kas 
atradās kaimiņu ciematā Bartonā. 1783. gada 5. oktobrī Viljams Kerijs tika 
kristīts un kļuva par aktīvu un uzticīgu baptistu darbinieku. Ar šo notikumu 
iesākas Kerija ceļš pretī misijai, kuras rezultātā tika izmainīta protestantu 
pasaules izpratne par misijas darbu.

Materiālu sagatavoja Oļegs Jermolājevs

gan emocionālas. Sieviete ir kaut kas trausls, 
kaut kas tāds, ko var viegli ievainot. Tā Dievs 
ir radījis vīrieti un sievieti, lai vīrietis sievieti 
aizstāvētu. Lai sievietei nebūtu jākaunas no 
sava trausluma, bet lai viņa varētu to izdzīvot 
stipra un droša vīra aizsardzībā. Pagātnē 
sievietes cīnījās pēc līdztiesības un kādas 
kļuva ne tikai par kosmonautēm, bet asfaltēja 
ielas un pļāva labību, strādājot uz traktora. 
Šodien sievietes piedalās svarcelšanā un arī 
boksā. Un tas trauslums kaut kur ir pazudis. 
Dieva vārds aicina izdzīvot laulībā sievietes 
trauslumu. Varonīgās un bieži raupjās 
sievietes ir tādas kļuvušas daudzu apstākļu 
ietekmē nevis tāpēc, ka viņas tādas vēlētos 
būt. Bet tajā pašā laikā – sieva nav otrās 
šķiras cilvēks. Sieva ir līdzvērtīga vīram, jo 
viņa ir piedzīvojusi to pašu žēlastību no 
Kristus. Ja reiz žēlastība ticēt, tad jādomā arī 
par kopību lūgšanās.

4. Kā laulība ietekmē mūsu lūgšanu dzīvi?

Tāpat arī jūs, vīri, lai jūsu lūgšanām nekas 
nestāvētu ceļā...

Kopīga lūgšanu dzīve laulībā nav nemaz tik 
bieža parādība. Mēs kautrējamies viens no 
otra. Parasti, kad pāri gatavojas laulībām, tas 
ir viens no svarīgākajiem jautājumiem – kāda 
būs jūsu laulības garīgā dzīve? Ko jūs darīsit 
kopīgi bez dievkalpojuma apmeklēšanas? Kā 
veidosit lūgšanu dzīvi? Kāpēc lūgšanas tiek 
traucētas? Kāpēc nav kopīgu lūgšanu? 
Tāpēc, ka neesam tuvi viens otram, dzīvojam 
dažādās pasaulēs. Tas būtu ideāli, ja reizi 
dienā vīrs un sieva varētu kopīgi lūgt Dievu. 
Lūgt, pateicoties un aizlūdzot. Lūgt, 
apzinoties, ka esam dāvana viens otram. 
Lūgt par sevi un saviem bērniem un saviem 
mīļajiem.

Teologs Wiersbe savā komentārā par šo 
rakstu vietu uzdod kādus jautājumus 
laulātiem pāriem.

1. Vai mēs esam partneri vai sāncenši?

2. Vai mēs palīdzam viens otram pieaugt 
garīgi?

3. Vai mēs esam atkarīgi no ārējām vai 
iekšējām lietām?

4. Vai mēs esam jūtīgi viens otra izjūtām un 
idejām vai arī pieņemam viens otru kā 
pašsaprotamu lietu?

5. Vai mēs redzam Dievu, kas atbild mūsu 
lūgšanas?

6. Vai mūsu laulība mūs bagātina vai arī mēs 
nozogam viens otram Dieva svētības?

Seši jautājumi, kas patiesībā ir par vienu 
tēmu. Vīriem nav jāapvainojas, ka sievām ir 
vairāk pamācību kā vīriem. Tas būtiskākais 
jau ir: kā dzīvot kopā, lai mūsu laulība mums 
nebūtu par nastu, bet būtu par svētību. Un 
nekad nav par vēlu kaut ko mainīt. Nav par 
vēlu arī sākt kopīgi lūgt Dievu. Varbūt 
šovakar, kad diena būs galā, pirms 
gulētiešanas.



Kopš 1997. gada esam iepazinuši tematiskas Vasaras Bībeles 
skolas (VBS), ko atsevišķas svētdienskolas ir organizējušas 
pēc ASV veidotiem materiālu komplektiem. Dalībnieku 
atsaucība ir bijusi pārsteidzoši liela. Bērni, pusaudži un jaunieši 
ar prieku piedalās VBS aktivitātēs un ar nepacietību gaida 
nākošo vasaru, kad atkal varēs interesanti pavadīt 5 
neaizmirstamas dienas. VBS atšķiras no parastām 
svētdienskolas nodarbībām ar savu dinamiku, pārdomāto 
struktūru, interesantiem rokdarbiem, dziesmām un mūziku. Tā 
ir arī ļoti laba evaņģelizācijas iespēja, jo, uzaicinot uz VBS 
bērnus ne tikai no draudzes, bet arī no savas pilsētas vai 
ciemata, mēs saistošā veidā varam  iepazīstināt viņus ar 
Bībeles patiesībām. Ja draudzei nav plašu telpu, VBS var rīkot 
vietējā skolā vai citviet pilsētā. Vairumā gadījumu arī vietējās 
pašvaldības ir gatavas sniegt savu atbalstu, jo tiek novērtēts 
pozitīvais ieguldījums pilsētas bērnu brīvā laika aizpildīšanā.

VBS paketes iegādāšanās un sagatavošana latviešu valodā 
katrai draudzei atsevišķi ir dārgs un darbietilpīgs process, 
tādēļ 2007. gadā, pateicoties LBDS resursu centra atbalstam, 
tika sagatavots VBS komplekts “Aizraujošais ceļojums 
džungļos”, bet 2008. gadā ar Rīgas Mateja draudzes atbalstu – 
“FIESTA”, ko centralizēti varēja izmantot draudzes, kuras to 
vēlējās. Arī šogad Svētdienskolu apvienība kopā ar LBDS 
misijas darba nozari veido VBS latviešu valodā “Nozīmīgo 
atklājumu sala”. Lielu ieguldījumu šī materiāla sagatavošanā ir 
devuši Baškīrijas misijas komandas vadītāji un dalībnieki, jo 
programma krievu valodā pagājušā gada vasarā notika divās 
pilsētās Baškīrijā. 

Šo VBS plānots prezentēt 13. jūnijā Rīgā, Vīlandes baptistu 
dievnamā. Uz pasākumu ir aicinājums pieteikties līdz 1. 
jūnijam, informējot par to, vai vēlaties saņemt arī sagatavotu 
VBS materiālu latviešu valodā (aptuvena cena 15 Ls). 
Pieteikumu sūtiet Svētdienskolu apvienībai uz e-pastu: sa@
lbds.lv.

Materiālu sagatavoja Elza Roze

Gatavosimies 
Vasaras  
Bībeles skolai,

28. martā Jēkabpils dievnamā notika reģionāls 
svētdienskolotāju seminārs par tēmu “Svētdienskola – tilts uz 
draudzi”. Skolotāji noklausījās mācītāju uzrunas “Tilta margas 
svētdienskolai”(Jānis Lūsis) un “Viens vai pieci talanti”(Juris 
Grigs), kā arī pedagogu Martas Siksnes un Zandas Lūses 
lekcijas “Kā radīt bērniem labvēlīgu vidi draudzē” un “Bērni ir 
draudzes nākotne”. Īpaši tika runāts par individuālo pieeju 
zēnu un meiteņu audzināšanā, pēc kristīgās psiholoģes Tiias 
Lister ( Igaunija) lekciju materiāliem. Madonas svētdienskolas 
vadītāja Kristīne Pītersone rādīja prezentāciju par nometni 
bērniem un jauniešiem nometņu centrā “Ērgļa spārni”(vairāk 
informācijas – www.erglasparni.lv).

Materiālu sagatavoja Elza Roze

d o d o t i e s  c e ļ o j u m ā  u z 
“ N o z ī m ī g o  a t k l ā j u m u  s a l u ” !

Svētdienskola – 
tilts uz draudzi 

Foto – V. Siksnis

s V Ē t d i e N s k o l o t ā j u  s e m i N ā R s



LBDS  
kongress un 
Koru festivāls
2007. gada vasarā, noslēdzoties Priekules koru festivālam, 
viens no diriģentiem vaicāja – cikos un kur nākošreiz? 

Esam priecīgi, ka varam atbildēt uz šo jautājumu. 2009. gada 
7.-9. augustā svinēsim Latvijas Baptistu draudžu savienības 
kongresu un Koru festivālu Priekule 2009. Pēc spraigām 
kongresa darba sēdēm, kuras norisināsies Liepājas baptistu 
Pāvila draudzes baznīcā, būsim kopā jau piektdienas vakarā, 
7. augustā, lai kopīgi ar viesiem priecātos par gospeļmūziku. 
Lai arī vēl nav pilnībā zināms koncerta dalībnieku sastāvs, 
tomēr ceram, ka šī mūzika neatstās klausītājus vienaldzīgus. 
Piektdienas vakarā plānojam zvanu ansambļu koncertu.

Sestdien, 8. augustā, kad Priekulē norisināsies arī pilsētas 
svētki ar nosaukumu “Ikara svētki”, Priekules sporta hallē 
klausīsimies visu festivāla dalībnieku koru koncertu. Ceram, ka 
šis koncerts piesaistīs arī pilsētas svētku apmeklētāju 
uzmanību un “Ikara svētki” ļaus izbaudīt lidojuma sajūtu arī 
koru dziedātājiem.

Sestdienas kulminācija – komponista Ērika Ešenvalda 
autorkoncerts, kurā muzicēs viens no pasaules labākajiem 
koriem – Valsts akadēmiskais koris “Latvija” diriģenta Māra 
Sirmā vadībā. Koncerts notiks sestdien, 8. augustā plkst. 19:00 
Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē.

Sestdienas vakarā tiksim aicināti kopīgai pielūgsmei un 
lūgšanām, iespējams, vairāku stundu garumā. Ceru, ka 
lūgšanas pavada šo pasākumu jau tagad, tomēr sestdienas 
vakars un nakts būs īpašs brīdis kopībai lūgšanā. Tas būs 
veids, kā gatavosimies arī svētdienas dievkalpojumam, kurā 
piedalīsies kopkoris ar vairāk kā trīssimt dziedātājiem un 
sludinās Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Pēteris 
Sproģis. Dievkalpojums notiks svētdien, 9. augustā plkst. 
13:00 Priekules daudzfunkcionālajā sporta hallē.

Koru festivāls nevar notikt bez koriem. Kori ir un būs arī šī Koru 
festivāla Priekule 2009 galvenie dalībnieki. Tomēr šī pasākuma 
piepildījums ir dziedātāju un klausītāju sastapšanās. Mēs, 
koristi, varam būt priecīgi, ka šajā gadā Latvijas Baptistu 
savienības kongress notiks kopīgi ar Koru festivālu! Mēs 
piedzīvosim dziedātāju vienotību, baptistu vienotību, bet pāri 
tam – lūgsim, lai piedzīvojam vienotību ar Dievu! 

Izmitināšanas izmaksas.

Divas naktis Priekules vidusskolā klasēs uz grīdas LVL 1,- 

Divas naktis Priekules vidusskolā klasēs uz matrača LVL 3,-

Divas naktis Purmsātu internātskolā (6 km no Priekules) gultās 
ar gultas veļu LVL 6,-

Divas naktis Vaiņodes internātskolā (17 km no Priekules) 
gultās ar gultas veļu LVL 5,-

Ēdināšanas izmaksas.

Pusdienas piektdien, sestdien, svētdien, vakariņas piektdien, 
sestdien un brokastis sestdien un svētdien LVL 15,-

Materiālu sagatavoja Pēteris Tervits

Ceturtdien, 14.05.2009. Crown kalpošana un resursi.
Prezentācija mācītājiem un draudžu kalpošanas vadītājiem.

Norises laiks no 9.00 – 11.00 Rīgā, Ģertrūdes ielā 8.

Piektdien, 15.05.2009. Bībele un bizness 2009.
Seminārs uzņēmējiem, vadītājiem un profesionāļiem par 
bibliskajiem vadīšanas un naudas pārvaldīšanas principiem.

Temati – biznesa mērķis un īpašumtiesības, biznesa vadība, 
finanses, cilvēku resursi, uzņēmuma struktūra, mārketings, 
plānošana, uzņēmuma nākotne.

Norises laiks no 9.00 – 18.00 „Hotel Jūrmala SPA”, Jūrmalā, 
Jomas ielā 47/49.

Dalības maksa – priekšapmaksa 35 Ls, semināra dienā 45 Ls.

Sestdien, 16.05.2009. Bībele un finanses.
Seminārs ikvienam – gan individuāli, gan ģimenēm, mazo 
grupu un kalpošanas vadītājiem par bibliskajiem naudas un 
īpašuma pārvaldīšanas principiem.

Temati – ko Bībele saka par naudu, ģimenes tēriņi un budžeta 
plānošana, kā krāt un ieguldīt, kā izkļūt no parādiem, desmitā 
tiesa un ziedojumi.

Norises laiks no 9.00 – 18.30 LBDS namā, Rīgā, Lāčplēša  ielā 
37.

Dalības maksa – ziedojums (semināra pašizmaksa vienam 
dalībniekam 5 Ls).

Semināros piedalīsies vieslektors Pīters Brisko (Peter 
Briscoe) no Crown Europe.

Pieteikšanās semināriem pa tālruni 26112271, pieteikšanās 
anketa – www.cbmc.lv. Lai sazinātos ar CBMC-Latvija, 
saņemtu informāciju par citiem pasākumiem, semināriem un 
iespējām vai materiāliem, rakstiet uz e-pastu: info@cbmc.lv vai 
apmeklējiet mājas lapu.

P R i e k u l e  2 0 0 9 ,  7 . - 9 . a u g u s t s



1. Pateiksimies par 1. maijā ierasti notiekošo 
Dziesmu dienu. Lūgsim, lai tā daudziem 
bērniem, bērnu vecākiem, diriģentiem un 
organizatoriem paliek spilgtā atmiņā un 
stiprina ticību, vedot soli tuvāk Dievam.

2. Aizlūgsim par Garīdznieku brālību, tās 
vadītāju mācītāju Andreju Šternu un viņa 
ģimeni. Lūgsim pēc gudrības, izturības un 
otrās elpas visiem mūsu draudžu 
darbiniekiem. 

3. Pateiksimies un lūgsim par Baltijas 
Pastorālo institūtu. Aizlūgsim par tā vadību, 
pasniedzējiem un studentiem. Lūgsim, lai 
Dievs ikdienas steigā dod spēku, gudrību 
un mieru ikvienam, kas ir iesaistīts BPI 
darbā.

4. Pateiksimies un lūgsim par Nācaretes 
draudzi. Pateiksimies Dievam par mīlestību un 
žēlastību, kuru Viņš bagātīgi izlējis pār 
Nācaretes draudzi, un aizlūgsim par draudzes 
mācītāju Egilu Ķeiri, par nozaru vadītājiem un 
ikvienu, kurš pieaug ticībā Nācaretes draudzē.

5. Lūgsim par Ukrainu un tās ticīgajiem, lai 
viņi būtu nodevušies patiesības ceļa rādītāji 
visiem meklētājiem; lūgsim, lai viņu mīlestības 
darbi un sludināšana nestu daudz augļu gan 
savā valstī, gan tālu aiz tās robežām.

6. Pateiksimies un lūgsim par Mērsraga 
draudzi. Aizlūgsim par 9. maijā  plānotajiem 
ģimenes svētkiem. Pateiksimies par draudzes 
mācītāja Jāņa Pallo kalpošanu un lūgsim par 
draudzes garīgu atspirgšanu un jaunu 
nodošanos Dievam.

7. Lūgsim par misijas darbu Latvijā un 
pasaulē. Lūgsim par Misijas darba nozari un 
šī gada augustā plānoto projektu Iekšmisija 
2009 Latgales pusē. Lūgsim apsardzību ceļā 
tiem, kas dodas meklēt jaunas misijas 
iespējas citviet pasaulē, kur doties latviešiem.

8. Pateiksimies un lūgsim par LBDS vadību 
un visiem darbiniekiem. Lūgsim, lai Dievs 
dāvā cilvēkiem jaunu dedzību kalpošanā. 
Lūgsim, lai ikviena draudze un cilvēks 
izmantotu gudri šo laiku, parādot mīlestību  
un sludinot evaņģēliju!

9. Pateiksimies par Kristīgās vadības 
koledžu. Lūgsim par jaunu studiju programmu 
izstrādi, darbības paplašināšanos Latvijā un 
ārpus tās. Aizlūgsim, lai koledžas studenti 
nestu labu liecību sabiedrībā un būtu 
profesionāli, efektīvi un uzticami darbinieki.

10. Pateiksimies un lūgsim par ģimenēm 
mūsu draudzēs. Lūgsim Dieva apsardzību 
mūsu jaunajai paaudzei, atšķirot labo no 
ļaunā. Lūgsim par draudzes senioriem, lai 
viņu dzīves gudrība un dievbijība ir liecība 
jaunākajām paaudzēm. Aizlūgsim, lai Dievs 
ikvienam māca cieņu pret saviem vecākiem 
un vecvecākiem. 

11. Pateiksimies un lūgsim par Līgatnes 
draudzi. Lūgsim par kalpotājiem, kas kalpo 

draudzē – draudzes sludinātāju Mārtiņu 
Rijnieku un daudziem citiem. Aizlūgsim par 
draudzes jauniešiem, darbu ar bērniem un 
auglīgu sadarbību ar māsu draudzi Holandē.

12. Lūgsim par Šveices draudzēm, lai tās 
nezaudē drosmi arī grūtos laikos un paliek 
uzticīgas Dievam, kalpojot sabiedrībā un 
sludinot evaņģēliju.

13. Pateiksimies un lūgsim par Limbažu 
draudzi un tās sludinātāju Jāni Kalēju. Lūgsim 
par bērnu un jauniešu muzikālās nometnes 
“Būsim kopā 2009” sagatavošanas darbiem, 
par draudzes garīgo briedumu un 
iesaistīšanos misijas darbā. Aizlūgsim par 
vīriem, lai tie nāktu pie Kristus, un par 
jauniešiem, lai viņi iepazītu Dievu un nodotu 
savas dzīves Kristum.

14. Pateiksimies un lūgsim par mūsu valsti 
un valdību. Aizlūgsim par Latvijas iedzīvotā-
jiem, kuri jau ilgu laiku dzīvo trūkumā vai tādā 
ir nonākuši nesen. Lūgsim, lai šis būtu laiks, 
kad cilvēki atsauktos Dievam, kurš meklē 
cilvēkus neatkarīgi no viņu parādiem.

15. Lūgsim par muzikālās kalpošanas 
apvienību, tās vadītāju Jāni Jūrmali un visiem 
aktīvistiem. Lūgsim par  sagatavošanās 
darbiem, augustā organizējot Priekules koru 
festivālu, un par muzikālās kalpošanas 
vadītāju skolas jauno studentu uzņemšanu.

16. Pateiksimies Dievam par nozīmīgo 
darbu, ko dara izdevniecība “Amnis”, un 
lūgsim arī turpmāk gudrību un izturību 
izdevniecības direktoram Edgaram Godiņam. 
Lūgsim, lai Dievs arī turpmāk ikdienas dod 
prieku strādāt un apziņu, ka šis darbs vēl 
daudziem nesīs cerības gaismu.

17. Lūgsim par savām pilsētām un 
apdzīvotām vietām – lai draudze ir laba 
liecība visā apkārtnē. Lūgsim, lai kristieši 
vairāk vēlētos kalpot un palīdzēt citiem, 
nevis gaidītu, lai kāds cits to darītu. 

18. Pateiksimies un lūgsim par Madonas 
draudzi un draudzes ganu Dastinu Pītersenu. 
Lūgsim par apmeklētājiem, kas vēl nepazīst 
Kristu, un jauniem kristiešiem, kā arī par 
draudzes kalpošanu sabiedrībā. Lūgsim par 
celtniecības darbu sekmīgu pabeigšanu pie 
ēkas fasādes.

19. Aizlūgsim par Vāciju un tās draudzēm. 
Lūgsim, lai ir gudrība kalpot līdzcilvēkiem lielā 
pazemībā un mīlestībā, sludinot Labo vēsti un 
dzīvojot dievbijīgu dzīvi.

20. Pateiksimies un lūgsim par Mālpils 
draudzi. Lūgsim par draudzes nākotni, jo 
dievkalpojumi nav notikuši kopš janvāra. 
Aizlūgsim, lai kāds atsauktos nākt un kalpot 
šajā draudzē.

21. Lūgsim par draudzēm, kurās nav 
mācītāja. Aizlūgsim par Aizvīķu, Vaiņodes, 
Ventspils, Valdemārpils-Ārlavas, Ģipkas, 
Jūrmalciema, Rucavas, Mālpils, Saldus, Rīgas 

Pestīšanas Tempļa draudzēm un tiem 
kalpotājiem, kas tajās kalpo.

22. Lūgsim par Kalpošanas resursu centru. 
Lūgsim, lai Dievs rāda turpmāko darāmo 
Debesu valstības darbā Latvijā. Aizlūgsim par 
jaunu materiālu tulkošanu un vērtīgām iniciatī-
vām, kas pagodinātu Dievu un daudziem 
ļautu atrast patieso mieru un dzīvību.

23. Lūgsim par Svētdienskolu apvienību. 
Lūgsim, lai Dievs palīdz svētdienskolu 
vadītājiem rast jaunas idejas un iespējas 
paplašināt bērnu kalpošanu, aizsniedzot 
bērnus ārpus draudzes.

24. Aizlūgsim par valstīm un draudzēm, 
kurās notiek vajāšanas. Lūgsim, lai vajātāji 
iepazīst Jēzu Kristu, kuru tie vajā, lai 
nožēlo grēkus un, nezaudējot iepriekšējo 
dedzību, sludina dzīvību, nevis nāvi.

25. Pateiksimies un lūgsim par Mazsalacas 
draudzi un tās sludinātāju Valteru Mitānu un 
draudzes kalpotājiem. Lūgsim, lai draudzei 
pievienojas jauni Kristus sekotāji un lai Dievs 
dod jaunus ļaudis, kas palīdzētu draudzes 
muzikālajā kalpošanā. Lūgsim, lai draudze ir 
spējīga rādīt cerību dzīvei, pasludinot Labo 
Vēsti. Aizlūgsim par plānotajām nometnēm 
vasarā, lai tās varētu izdoties un nestu augļus. 

26. Lūgsim par Serbiju, lai vēl daudz cilvēku 
šajā zemē iepazīst Dievu un dzird liecību par 
Viņa darbiem. Lūgsim par visām Serbijas 
draudzēm, kas sludina Patiesību. 

27. Pateiksimies un lūgsim par Liepājas 
Pāvila draudzi, draudzes mācītāju Mārtiņu 
Balodi un ikvienu kalpotāju. Pateiksimies par 
Dieva parādīto uzticību dzīvot šajā laikā un 
lūgsim, lai draudze spētu uzrunāt sava laika 
paaudzi ar evaņģēliju par Jēzu.

28. Pateiksimies un lūgsim par Ērgļu 
draudzi un tās sludinātāju Dastinu Pītersenu. 
Lūgsim par draudzes  apmeklētājiem, kas vēl 
nepazīst Kristu. Aizlūgsim par jauniešu darbu, 
mājas grupām un septiņām nometnēm, kas 
plānotas nometņu vietā “Ērgļa spārni”. 
Lūgsim arī par dokumentu sagatavošanu un 
iesniegšanu draudzes oficiālai reģistrācijai.

29. Lūgsim par Māsu apvienību. 
Pateiksimies un lūgsim par māsu kalpošanu 
Latvijā un pasaulē. Lūgsim pēc gudrības un 
svētības nākotnes iecerēm, kā arī lūgsim par 
māsu vadītājām Latvijas draudzēs. 

30. Lūgsim par draudžu vasaras plāniem, 
kas kalpotu gan par labu atpūtu, gan 
stiprinājumu ticībai. Lūgsim, lai vasaras 
kalpošana nestu prieku, atspirdzinājumu un 
Dievam patīkamus augļus.

31. Vasarsvētki. Aizlūgsim, lai patiesa 
Dieva atmoda šajā valstī sākas šodien ar 
katru no mums un lai Svētais Gars dod 
jaunu dedzību kalpošanā un vada, pieaugot 
Dieva atziņā, ikvienu Jēzus sekotāju.

a i z l ū g š a N u  k a l e N d ā R s

maijam
“Nesiet cits cita nastas, 

tā jūs piepildīsiet Kristus likumu!” 
(Galatiešiem 6:2)



B ī B e l e s  l a s ī j u m i  
M A I J A M draudzēmz i ņ a s

G A R Ī D Z N I E K U  B R Ā L Ī B A
16. maijā plkst. 10.00 Dundagā Ziemeļkurzemes mācītāju sanāksme.

M Ā S U  A P V I E N Ī B A
No 25.-28. jūnijam Pelču internātskolā Kuldīgas rajonā notiks MA 
rīkota nometne bērniem un pusaudžiem ar īpašām vajadzībām. 
Informācija: tel. 20220914 (Elita Lapiņa).

No 3.-5. jūlijam Jelgavas rajonā Zaļenieku pilī (arodvidusskolā) notiks 
Māsu apvienības organizēta nometne kopā ar svētdienskolotājiem un 
citiem interesentiem. Tēma: “Kāp kalnā”. Nometnes laikā būs interešu 
grupas, kas saistītas ar dažādiem kalpošanas veidiem. Dzirdēsim 
dažādus runātājus un dziedātājus, kā Andri Jūrmali, Ilmāru Hiršu, Jāni 
Lūsi, Mārci Zīvertu, Āri Anškenu u.c.
Pieteikšanās nometnei un samaksa: līdz 1. jūnijam 25 Ls, pēc tam 30 Ls. 
Bērniem (5-14 g.v.) 15 lati, ja 2 vai vairāk bērnu no vienas ģimenes – 10 
lati no katra bērna. 
Īpašais UZAICINĀJUMS: ņemiet līdzi draudzeni, kura vēl nav kristiete, 
viņai dalības maksa 10 lati!

S V Ē T D I E N S K O L U  A P V I E N Ī B A
Vasaras nometne svētdienskolotājiem notiks kopā ar Māsu apvienības 
organizēto nometni no 3. līdz 5. jūlijam Jelgavas rajona Zaļeniekos. 
Svētdienskolotāju darba koordinatore nometnē ir Marta Siksne. 
Pieteikšanās Māsu apvienībā vai pie Martas Siksnes. Dalības maksa no 
personas: līdz 1. jūnijam 25 lati, pēc 1. jūnija – 30 lati.

M I S I J A S  D A R B A  N O Z A R E
Turpinās pieteikšanās šīs vasaras iekšmisijas projektam, kas notiks 
Latgales pusē no 16.–23. augustam. Dalības maksa (dzīvošana, 
ēdināšana, nepieciešamie materiāli) šajā projektā ir 100 LVL. Komandas 
gatavošanās notiek Rīgā, tiekoties 1–2 reizes mēnesī sestdienās. 
Komandas otrā tikšanās notiks sestdien, 9. maijā, plkst. 11.00 A. Deglava 
ielā 10 (pretī Sv. Pāvila Ev. Lut. baznīcai, ieeja pa lielajiem koka vārtiem). 
Aicināti visi interesenti! Vairāk informācijas un pieteikuma anketas 
saņemšana, rakstot uz: kanceleja@lbds.lv vai zvanot pa tālruni 67223379.

L B D S  J Ā Ņ I  2 0 0 9
LBDS JĀŅI notiks Talsu rajona Vandzenes pagastā no 22. jūnija plkst. 
10.00 līdz 24. jūnija plkst. 15.00. Šogad Jāņu rīkotāji ir Talsu baptistu 
draudze. Jāņu pasākums notiks viesu nama teritorijā, tādēļ ierašanās ar 
teltīm, guļammaisiem un pārtikas krājumiem. Tiem, kas vēlas, ir iespēja 
apmesties netālu esošajā viesnīcā vai viesu namā. Katru dienu no rīta un 
vakarā būs pieejams karsts ūdens, bet pusdienās būs zupa. Dalības 
maksa 5.00 LVL. Tuvāka informācija pie Rasas Cirveles un Gitas Vadones. 
Pieteikties var pa e-pastu jani@lbds.lv un tālruni 29335590.

M Ē R S R A G A  D R A U D Z E
9. maijā plkst. 16.00 ģimenes svētki MĒRSRAGĀ.

R Ī G A S  S E M I N Ā R A  D R A U D Z E
17. maijā plkst. 10.00 dievkalpojums ar BPI studenta Edgara Dekšņa 
ievešanu sludinātāja amatā kā otru garīdznieku Semināra draudzē. Viesis: 
LBDS bīskaps Pēteris Sproģis

V I E S Ī T E S  D R A U D Z E
17. maijā 13.00 draudzes 90. gadasvētki.
Viesis: Jēkabpils draudzes mācītājs Jānis Lūsis.

P Ā V I L A  D R A U D Z E
24. maijā plkst. 11.00 draudzes kora gadasvētki.
Viesis: Ciānas draudzes sludinātājs Andris Bite.

A I Z P U T E S  D R A U D Z E
31. maijā plkst. 11.00 draudzes kora gadasvētki.
Viesi: Mairita un Ainars Purmaļi no Ciānas draudzes.

B Ī B E L E S  D R A U G U  L Ī G A  
Biedrība Bībeles draugu līga piedāvā lielisku vietu nometņu rīkošanai 
Saldus rajonā, Brocēnos. Tuvākai informācijai zvanīt Evijai Balodei pa 
tālruni 29855922.

S V E I C A M  J U B I L E J Ā !
17. maijā Olgai Bistrumai 90 gadi (Subates draudze) 

1. 2. Samuēla 5-9
2. Psalmi 51-53
3. Ījaba gr. 35-36
4. Jeremijas gr. 27-31
5. Marka ev. 15-16
6. 2. Korintiešiem 4-5
7. 2. Mozus gr. 21-24
8. 2. Samuēla 10-14
9. Psalmi 54-56

10. Ījaba gr. 37-38
11. Jeremijas gr. 32-36
12. Lūkass ev. 1-2
13. 2. Korintiešiem 6-8
14. 2. Mozus gr. 25-28
15. 2. Samuēla 15-19
16. Psalmi 57-59

17. Ījaba gr. 39-40
18. Jeremijas gr. 37-41
19. Lūkass ev.  3-4
20. 2. Korintiešiem 9-10
21. 2. Mozus gr. 29-32
22. 2. Samuēla 20-24
23. Psalmi 60-62
24. Ījaba gr. 41-42
25. Jeremijas gr. 42-46
26. Lūkass ev. 5-6
27. 2. Korintiešiem 11-13
28. 2. Mozus gr. 33-36
29. 1. Ķēniņu gr. 1-4
30. Psalmi 63-65
31. Salamana pam. 1

I N F O R M Ā C I J A
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
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Eiropas baptistu 400 
gadu jubilejai veltītais 
kongress notiks 
pavisam drīz – jau no 
24. – 26. jūlijam 
Amsterdamā RAI 

centrā. Amsterdam 400 ir unikāla iespēja Eiropas 
baptistu saimei pulcēties ne vien, lai svinētu savu 
vēsturi, bet arī meklētu Dieva vadību nākotnei, 
uzklausot iedvesmojošas uzrunas, pielūdzot Dievu, 
piedaloties semināros un iesaistoties sadraudzībā ar 
baptistiem no citām Eiropas valstīm.

Kongresa dalības maksa (tajā ietilpst arī ēdienreizes 
kongresa programmas laikā, izņemot sestdienas 
pusdienas), sākot ar maiju, ir 175 eiro. Pieteikšanās 
Amsterdam 400 individuāli kongresa mājas lapā www.
amsterdam400.org, aizpildot pieteikšanās anketu ne 
vēlāk kā līdz 30. jūnijam. Atcerieties, ka vietu skaits 
kongresā ir ierobežots. 

Par naktsmājām (iespējas un izmaksas) vairāk 
informācijas lasiet kongresa mājas lapā un rezervējiet 
laicīgi. Iespējas ir palikt gan savās teltīs, gan īrēt 
kotedžas, gan apmesties moteļos vai viesnīcās. 
Aptuvenā maksa diennaktī no cilvēka – sākot ar 10 eiro 
teltīs un kotedžās un sākot ar 40 eiro moteļos un 
viesnīcās. Minimālās izmaksas šim braucienam (dalības 
maksa, naktsmītne, pārvietošanās no naktsmītnēm uz 
kongresa norises vietu, ēdienreizes ārpus kongresa un 
ceļā) ir aptuveni 280 eiro, neskaitot autobusa izmaksas.

Ar Eiropas baptistu federācijas atbalstu piedāvājam 
kopīgu transportu nokļūšanai kongresā par minimālām 
izmaksām. Autobusa izmaksas ir atkarīgas no braukt 
gribētāju skaita, tādēļ LBDS kancelejā piesakiet savu 
vietu kopīgajā autobusā – pēdējais termiņš 
pieteikumam ir 20. maijs. Brauciens paredzēts no 22. – 
28. jūlijam. Ja nebūs pietiekams braucēju skaits, kopīgs 
transports netiks organizēts.
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Aldis Šneiders ir viens no Baltijas Pastorālā institūta 2009. gada 
iesaukuma studentiem – ne vairs puika, ne jauneklis, taču 
atsaucies Dieva aicinājumam mācīties. Kā tas notika – par to šajā 
intervijā. Lai tā mums katram ir par iedrošinājumu atsaukties 
Dieva balsij!

Pastāsti par sevi un savu ģimeni!

Es esmu dzimis, audzis un izglītojies Rīgā. Taču pirmos piecus 
savas dzīves gadus pavadīju Dobeles rajonā, Īlē. Tur dzīvoju 
lauku mājā, skaistā vietā, un ar šo vietu man saistās daudzas 
jaukas agrās bērnības atmiņas. Pašlaik ar ģimeni dzīvojam 
netālu – Bēnē. Man ir sieva Līga un divas meitas – Anna un Ieva, 
kuras vēl neiet skolā.

Kā tu nāci pie ticības Kristum?

Mācoties vidusskolā, es daudz lasīju labas grāmatas. Centos 
atrast dzīves jēgu, mērķi un pirmcēloni visam, kaut ko tādu, kas 
būtu drošs un stabils. Arī dienējot armijā, centos domāt un lasīt 
par būtiskiem jautājumiem. Kad atgriezos mājās, bija sākusies 
politiskā atmoda Latvijā. Kļuva iespējams daudz dzirdēt un lasīt 
par Dievu. Centos uzzināt iespējami vairāk. Lasīju arī daudz 
garīgu maldu literatūras. Kad nopirku un sāku lasīt Jauno 
Derību, secināju, ka kaut ko tik dziļu un patiesu par 
vissvarīgākajām lietām vēl neesmu atradis. Gribējās pie tā 
turēties un meklēt vairāk. Ļoti nozīmīgs bija manas patiesi 
ticīgās vecāsmātes dzīves piemērs. Viņa ticību bija mantojusi, 
izsūtījumā Sibīrijā satiekot izsūtītos baptistus no Ukrainas. Viņa 
bija ļoti gaiša un mīlestības pilna. Par svētībām savā dzīvē viņa 
vienmēr teica: ”To man ir darījis Dievs.” Viņas piemērs lika 
domāt par Dievu arī tad, kad viņas vairs nebija. 

Nozīmīga manā dzīvē bija Rīgas Marka evaņģēliski luteriskā 
draudze, kur pavadīju 6 gadus. Šajā laikā es sevi pilnībā nodevu 
Kristum. Tas notika vienatnē, ilgstoši pārdomājot un lūdzot. 
Uzrakstīju šo savu nodošanos, pierakstot gadu un datumu. Nu 
jau ir pagājuši 16 gadi. Marka draudzē mācījos, cik nozīmīga ir 
Bībele un cik svarīgi ir to regulāri un rūpīgi lasīt. Mācījos arī 
kristīgās sadraudzības un kopības vērtību un skaistumu. Taču 
vēlāk sapratu arī to, ka pareiza kristīgā atziņa nav kādas vienas 
draudzes monopols un ka ļoti svarīga ir sadraudzība starp 
draudzēm. Šīs lietas es saskatīju baptistu draudzēs, un tas mani 
tālāk aizveda uz Rīgas Āgenskalna draudzi, kur tiku kristīts 
1998. gada rudenī. 

Ar ko tu nodarbojies, pirms sāki mācīties BPI? 

Esmu strādājis skolā astoņus gadus. Mācīju ģeogrāfiju un kādu 
laiku biznesa ekonomiskos pamatus. Pēdējo pusotru gadu biju 
arī kristīgās mācības skolotājs. Jēzus ir teicis, ka bērniem pieder 
Debesu Valstība. Bērni ir tik nozīmīgi, un ir tik bezgala svarīgi 
pielikt visus spēkus, lai viņu dzīvē ieguldītu vislabāko, kas 
iespējams. Tā ir kā dāvana – būt to vidū, kuriem pieder Debesu 
Valstība. 

Kas tev patīk vai nepatīk skolotāja darbā?

Par to, kas nepatīk skolotāja darbā, es teiktu – būtiskākās skolas 

un skolnieku 
problēmas 
visveiksmīgāk var 
atrisināt, tikai 
skolotājiem 
sadarbojoties. Bet 
tas bieži vien 
nenotiek. Vairāk 
cīnās ar sekām, 
nevis cēloņiem. Un 
cieš bērni. 
Visveiksmīgākās ir 
skolas, kurās Dievs 
ir svarīgs. Man ir nācies tādās strādāt, un dažreiz ir gribējies 
teikt, ka tur viss ir labs.  

Kā tu saprati, ka Dievs tevi aicina uz BPI?

Jau pirms vairākiem gadiem sapratu, ka vēlos vairāk strādāt 
Dieva Valstībai un vēlos vairāk mācīties par to. Es arī lūdzu: “Ja 
es deru Tavam darbam, tad aicini mani.” Pirms iesniedzu 
dokumentus BPI, pavadīju laiku lūdzot un gavējot un saņēmu 
skaidru atbildi. Un tālākais jau bija vieglāk, jo viss te likās 
gaišs un labs.

Ko tu domā par BPI? Kā tev veicas ar studijām? 

Pēc divarpus mēnešu mācībām joprojām man viss te patīk. Šīs 
mācības un vide ir tas, ko es jau  daudzus gadus biju vēlējies 
piedzīvot, lai varētu labāk kalpot draudzē. Nesen lekcijās 
runājām ar kādu pieredzējušu pasniedzēju, ka iepriekšējai 
mācītāju paaudzei nebija iespējas saņemt tik labu izglītību. 
Man dažreiz ir bijušas grūtības izteikties rakstiski, un tas man 
ir sagādājis ne mazums problēmu. Liekas, ka šeit šo prasmi 
beidzot esmu uzlabojis, par ko ir prieks.

Kurai draudzei tu piederi? 

Jau gandrīz 10 gadus esmu Auces baptistu draudzē. Esmu 
darbojies svētdienskolā un vasaras nometņu vadīšanā. Šobrīd 
cenšos to, ko saņemu BPI, svētdienās līdzdalīt draudzei. 
Vēlos, lai tās atziņas, ko saņemam BPI, darbotos draudzēs un 
nestu svētību.

Vai tev ir skaidrība no Dieva par nākotni kalpošanā?

Dieva valstībā darba pietiek! Šobrīd mans redzējums ir tāds, 
ka tur, kur es dzīvoju, ir ļoti vajadzīga Dieva atziņa un cilvēki, 
kas to var nest citiem. Es gribētu, ka Bēnē, kuras jauniešus es 
esmu iepazinis, strādājot skolā, būtu draudze, kas nes patiesu 
evaņģēlija vēsti. Arī Auces draudzē ir daudz darba. Pirms kāda 
laika trīs gadus dzīvoju un strādāju Dobelē un iepazinu visas 
tur esošās draudzes un to garīgo dzīvi. Arī šajā pilsētā ar 12 
000 iedzīvotāju būtu vieta tādai draudzei, kuru dēļ ir radīts BPI. 
Ja Dievs tā gribētu, es labprāt blakus draudzes darbam arī 
kādu daļu no darba laika strādātu skolā. Bet es gribu būt un 
palikt atvērts Dieva vadībai un piepildīt Viņa plānus.

Kādi ir tavi plāni vasarai?

Vasarā kādu laiku veltīšu nometņu kalpošanai. Vēl, protams, 
vēlētos pavadīt vairāk laika ar ģimeni – sievu Līgu un 
meitiņām. Man ļoti patīk būt tētim, un, liekas, ka tas arī labi 
izdodas. Gribētos, lai kopā pavadītais laiks kļūtu par labu 
pamatu viņu dzīvē. 

Kā mēs varam lūgt par tevi un tavu ģimeni?

Vēlētos, lai es un mana ģimene varētu būt par labu liecību 
vietā, kur mēs dzīvojam. Lai mēs varētu teikt: ”To mums ir 
darījis Dievs.”

Interviju sagatavoja Līva Fokrote

To mums ir
darījis Dievs


