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“Skudras, nespēcīga tauta, un tomēr viņas vasarā sakrāj sev 
barību ziemai.” (Sal.pam. 30:25)

Vasara – sapņu, ceļojumu un brīvdienu laiks! Labi būtu, ja, to 
plānojot, mēs paturētu prātā vārdus: “Kur jums būtu jāsaka:  
ja Tas Kungs tā gribēs, mēs dzīvosim un darīsim to un to”. 
(Jēk. 4:15) Vai mēs varam zināt, ko Kungs vēlas? Domāsim un 
plānosim savu laiku, lasot Svētos Rakstus. Ticu, ka Dieva 
svētības mūs jau gaida. Kā tās saņemt? Pildot Dieva gribu! 

“Dodies pie skudrām tu, sliņķi, novēro viņu rīcību un 
mācies!” (Sal.pam. 6:6) 

Ko mēs redzam? “Skudras, nespēcīga tauta..” tomēr pretinieks 
ar tām rēķinās. Ar visu savu nespēku skudras paliek uzvarētājas. 
Tā neparasti izklausās – nespēcīgais paliek uzvarētājs. Tas ir 
iespējams, ja viens nespēcīgais palīdz otram nespēcīgajam un 
viņi kopā vēršas pret ienaidnieku. Nezinu, vai apustulis Pāvils 
bija liels skudru pētnieks, tomēr par savu nespēku viņš saka: 
“Tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus 
spēks nāktu pār mani... kad esmu nespēcīgs, tad esmu 
spēcīgs.” (2. Kor. 12:9-10) Ticīgais paliek uzvarētājs, jo paļaujas 
uz Kristus spēku.

“Skudras, nespēcīga tauta, un tomēr viņas vasarā sakrāj sev 
barību ziemai.” Skudras ir simbols čaklumam un pretstats 

pārprastam individuālismam. Skudrām ir skaidrs mērķis – barība 
ziemai. Šim mērķim katra skudra pakārto savu darbību. Skudras 
veic dažādus darbus pūznī un ap to, bet tām ir viens kopējs 
mērķis. Ja vienai skudrai kaut kas ir nepaceļams vai 
nepārvarams, tad ātri vien atsteidzas vesels pulks palīgu. Vai tik 
skudras nav lasījušas Bībeli? Jēzus saka: “Tas ir Mans bauslis, 
lai jūs cits citu mīliet, kā Es jūs esmu mīlējis.” 

Skudras arī tiek sauktas par gudrām, jo tās izmanto laiku. Jēzus 
mācekļi ir misijas cilvēki. Laiku, kura cilvēkiem trūkst, Kristus 
mācekļi piepilda ar Kunga gribu: “nedzīvojiet kā negudri... 
izmantojiet laiku...Tāpēc nepadodieties neprātam, bet 
centieties saprast, kāds ir jūsu Kunga prāts.” (Efez. 5:15-17) 
Kāds ir Kunga prāts? Tas ir skaidrs un nepārprotams un attiecas 
arī uz vasaru: “Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas 
tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās 
mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis.” (Mt. 
28:19-20) Viens uzdevums katram Kristus māceklim un visiem 
mums kopā!

Vasara – Jēzus Kristus pavēles izpildīšanas laiks! Svētīgu jums 
visiem, mīļie, vasaru, paliekot Jēzus vārdos un darot Viņa prātu!

Andris Akmens

Valmieras draudzes mācītājs, LBDS Padomes loceklis
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Sestdienas, 17. maija, rīts. Savienības namā pulcējas vairāk kā 
pussimts sludinātāju, kapelānu, mācītāju LBDS Garīdznieku 
brālības (GB) gadskārtējai konferencei. Tēma – “Otrā elpa” 
garīdznieka dzīvē. Piedalās arī daži BPI studenti. Konferences 
dienaskārtība ir ļoti piepildīta. 

Konferenci sāk Mag. theol., mācītājs E. Mažis ar pirmo referātu 
– “Garīdznieka “otrā elpa””. Referents atklāj garīdznieka dzīves 
iekšējos pārdzīvojumus, izceļ noguruma raksturīgākos 
simptomus, cenšas atklāt cēloņus spēku izsīkumam un 
izdegšanai, iezīmē, kā no tā attīstās personības negatīvās 
iezīmes, kuras  izpaužas kalpošanā un attiecībās ar 
līdzcilvēkiem. Kā problēmas risinājuma piemēru referents min 
pravieša Elijas kalpošanas baiļu un mazdūšības realitāti Dieva 
kalpa dzīvē, bēgšanu no apdraudējuma un Dieva brīnišķīgo 
metodiku, kā atjaunot savu vēstnesi, lai viņš līdz galam 
piepildītu uzticēto kalpošanu un nodotu kalpošanas uzdevumu 
darba turpinātājam. Kā Jaunās Derības piemēru referents rāda 
apustuļa Pāvila darbabiedra  Timoteja nepieciešamību pēc 
“otras elpas”. 2. Tim. 1, 5-8. Kā nozīmīgākos faktorus “otrās 
elpas” atgūšanai māc. E. Mažis min ģimenes nozīmi, patiesu 
draugu nepieciešamību, bet visnozīmīgākais, protams, ir – 
mācīšanās pazīt sevi, savu sirdi un attiecības ar Dievu. 
Jāatjauno Dieva klātbūtnes praktizēšana ar lūgšanu, Rakstu 
lasīšanu, tāpat nepieciešama atpūta – gan personīgais klusais 
laiks, gan sadraudzība ar citiem. “Otrā elpa” nav mirklis, bet 
process, kuru jāmācās regulāri praktizēt.

Pirmajam referātam seko līdzšinējo GB vadītāju ziņojumi. 
Priekšsēdētājs māc. A. Šterns vispirms sniedz ieskatu 
garīdznieku kalpošanas izmaiņās draudzēs, pievēršas GB 
reģionālo sanāksmju nozīmei un garīdznieku ģimeņu tikšanās 
svētībām Ropažos un Tilžā. Tiek skarts ļoti aktuālais 
izglītošanās jautājums kalpojošiem garīdzniekiem, lai viņi būtu 
gatavi atšķirt Bībeles patiesības no maldu mācībām. 
Nākošajam GB kolēģijas sastāvam kopā ar KVK un BPI 
mācību spēkiem jārūpējas par garīdznieku teoloģisko 
zināšanu nodrošinājumu laikmeta aktuālo garīgo, morālo un 
sadzīvisko jautājumu bibliskai izpratnei. Sadaļā par 
aktualitātēm atkārtoti tiek atgādināts, ka garīdzniekiem jābūt 
sevišķā modrībā par savu laulības dzīvi. Ar sludināšanu un 
pastorālo darbu stingri jāiestājas par Kristus morāles 
uzstādījumiem kristieša dzīvē. Jācenšas būt konsekventiem 
pret tiem draudzes locekļiem, kuri “klūp”. Sevišķi pārdzīvojam 
laulības šķiršanu gadījumus draudzēs. Tiem, kuri  patiesi 
nožēlo notikušo, ir jāparāda žēlastība, uzņemot atpakaļ 
draudzē, tomēr ne tā, “it kā nekas nebūtu noticis”. Minētais 
īpaši svarīgi gadījumos, kad laulības šķiršana notikusi kāda 
draudzes darbinieka dzīvē. Tikai laiks var apliecināt nožēlas 
patieso pārdzīvojumu ar pazemību. Klātesošie tiek aicināti 
līdzsvaroti izvērtēt slavēšanas kalpošanu. Slavēšana nav 
līdzeklis Dieva svētību saņemšanai vai sevis apliecināšanai. 
Dieva pielūgsmi un slavēšanu var nodot kā liecību, bet to 
nevar “tiražēt”, tā jāpraktizē attiecībās ar Dievu, centienos pēc 
svētdzīves un patiesā kalpošanā. GB vadītājs arī atgādina, ka 
jāprot novērtēt un paturēt baptistu draudžu biblisko atziņu un 
prakses vēsturisko mantojumu. To novērtējot un cienot, 
varēsim veidot sabalansētas ekumēniskās attiecības ar citu 
konfesiju kristiešiem. Māc. A. Šterns pateicas kolēģijas 
locekļiem par kalpošanu un bīskapam P. Sproģim par aktīvu 
līdzdalību problēmu risinājumos garīdznieku dzīvēs. Vēlējums 
tālākai kalpošanai tiek izteikts ar 2. Tim. 1, 14. un 1. Tim. 4, 
14-16. Jāsargā “uzticētā manta” un, esot  modrībā par sevi, 
jāpasludina Evaņģēlijs. Kaut arī darbā jāpiedzīvo grūtības, 

Garīdznieku 
sanāksme 

tomēr atcerēsimies, ka aicinājums sludināt Evaņģēliju ir lielākais 
aicinājums. Dievs dos spēku būt uzticīgiem līdz galam. Rom. 8, 
31-39.

Tālāk seko GB kasiera māc. Ģ. Ašnevica informācija par ziedoto 
līdzekļu izlietojumu aizvadītā laika posmā. Konferences dalībnieki 
tiek aicināti izteikt kopīgu pateicību ALBA draudzēm, sevišķi 
Bukskauntijas draudzei, par materiālo pabalstu pensionētajiem 
garīdzniekiem un garīdznieku atraitnēm, kā arī tiem, kuriem 
materiālais atbalsts kādā dzīves brīdī ir ļoti nepieciešams. 

Nākošo konferences daļu vada LBDS bīskaps P. Sproģis. Šajā 
konferencē uz trīs gadiem jāievēl GB priekšsēdētājs un GB 
kolēģija. Bīskaps kā GB Nominācijas komisijas vadītājs iepazīstina 
ar  izvirzītajiem kandidātiem. Kolēģijā tiek ievēlēti sekojoši 
garīdznieki: Viktors Abrāmovs, Andris Akmens, Ģirts Ašnevics, 
Edgars Godiņš, Andris Jūrmalis un Jānis Pallo. Par GB 
priekšsēdētāju atkārtoti tiek ievēlēts māc. Andrejs Šterns. 

Informatīvajā sadaļā vispirms misijas “Crown” pārstāvis Dainis 
Šmits piedāvā izglītojošus seminārus par finanšu biblisku 
pārvaldīšanu. Ne uzskats par nabadzības svētību, ne “labklājības 
evaņģēlijs”, bet biblisks finansiālās dzīves sakārtojums ir ļoti 
nepieciešams personīgai un draudžu dzīvei. Rasa Cirvele 
iepazīstina ar iespēju piedalīties LBDS Jāņu dienās Užavā. LBDS 
koordinators  darbam ar misiju “International Commision” 
sludinātājs A. Smelte aicina garīdzniekus izvērtēt draudžu iespējas 
piedalīties evaņģelizācijas nedēļā septembrī. Par KVK un BPI 
nākotnes iecerēm informē KVK direktors O. Jermolājevs un 
bīskaps P. Sproģis.   

Otro referātu lasa Dr. theol., māc. Ilmārs Hiršs. Tēma “”Otrā elpa” 
teoloģijā”. Saprotamāka ir “otrā elpa” sportā. Teoloģijā? Teoloģija 
ir prāta darbības lauks. Kristīgajā Baznīcā notiekošais norāda uz 
atjaunotnes nepieciešamību arī teoloģijā. Sabiedrībā ir izteikta 
materiālo vērtību dominante, radies izkropļots priekšstats par Jēzu 
Kristu. Pat kristietības telpā Jēzus kļuvis par svešinieku!!! Kāpēc? 
Jēzus traucē, Jēzus uzstādījumi šķiet par augstu. Ne mazums 
jautā: “Vai pagātnes Kristus pieņemams šodien?” Baznīctēvs 
Hieronīms apliecinājis – ja Dievs ir devis likumus, tad tos ir 
iespējams arī piepildīt. Viss teiktais liecina, ka teoloģijā ir 
nepieciešama “otrā elpa”. Ko tas nozīmē? Tā ir atgriešanās pie 
Bībeles vērtībām! Pie Bībeles mācības par Kristu, par cilvēku, par 
grēku, par glābšanu, par kristīgu dzīvi. To visu atgādina Svētais 
Gars. Tas, kas nav pamatots Kristus mācībā, – ir maldi! Mazliet no 
teoloģijas vēstures. Pēc teoloģiskām diskusijām 18 gadsimtu 
garumā par Kristus dabu un citiem jautājumiem teologiem bija 
jāatzīst, ka pazaudējuši Jēzu Kristu. Jāatgriežas pie vēsturiskā 
Jēzus! Arī šodien ir diskusijas par svētdienas svinēšanu, par Svēto 
Vakarēdienu u. c. Nedrīkstam aizmirst vēsti par Jēzu. Kā iegūt 
“otru elpu” teoloģijā? 

Pirmkārt. Atgriešanās pie mācības par Kristu un glābšanu no 
grēka, pie mācības par draudzi un kristīgu dzīvi.

Atgriešanās pie nesagrozītas Bībeles vēsts! Iemesls – Bībeles 
vēsts nepareiza izpratne un cenšanās Bībeli piemērot savām 
vajadzībām. 

Kristīgā teoloģijā ar prātu vien nepietiek. Jau filozofs Kants atzina, 
ka cilvēka prāts ir ierobežots. Mūsu izglītotais prāts jānodod Svētā 
Gara vadībai un apgaismojumam. Kristietībā ar prātu vien 
nepietiek. Līdzība ar vējdzirnavām – dzirnavas ir jābūvē ar 
zināšanām, ar prātu. Tomēr tās darbojas tikai tad, ja ir vējš. 
Būtisks ir Svētā Gara darbs mūsu prātā un dzīvē. Bez Dieva Gara 
nav dzīvības! Teoloģija nav filozofija, teoloģijai jārealizējas 
praktiskā dzīvē.         

Otrkārt. Svarīgi ir meklēt jaunas formas nemainīgās Bībeles vēsts 
pasniegšanai mūsdienu sabiedrībā. 

Rezumējums. Atpakaļ pie vēsturiskā Jēzus! Pilnveidosim savas 
zināšanas. Mozus sacīja: “Tas Kungs ir mans karogs. .. Mana roka 
tur Tā Kunga karogu!” 2. Mozus 17, 15-16. 

Trešais referents ir Mag. theol., bīskaps P. Sproģis. Tēma – ““Otrā 
elpa” garīdznieka ģimenē”. Ģimenei ir nozīmīgākā vieta mūsu 
dzīvē līdzās personīgajām attiecībām ar Dievu. Tās pamatā ir 
laulība. Savā sniegumā bīskaps detalizēti apskata “parasto” ceļu, 
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Kristīgās vadības koledžas vārdā izsaku pateicību draudzēm, kuras ir 
atbalstījušas koledžu finansiāli, iedrošinājušas turpināt un pilnveidot koledžas 
darbu. Esam pietuvojušies akreditācijas dokumentu iesniegšanai IZM. Ceram, 
ka laikā, kad lasīsiet šo rakstu, tas jau būs noticis. Neskatoties uz koledžas 
izaugsmi un attīstību, arī turpmāk sagaidām jūsu atbalstu, iedrošinājumu un 
aizlūgšanas. Tas, ka mums ir koledža, un tas, kur koledža ir pašreiz, ir 
pateicoties gan jūsu uzticībai, gan atbalstam.

Tuvojas arī laiks, kad daudzi domā par studiju iespējām. 

Aicinām par savu mācību iestādi izvēlēties Kristīgās vadības koledžu! 
Koledža 2008./2009. studiju gadā paplašina savu piedāvājumu un kļūst par 
augstākās izglītības institūciju, kurā var apgūt arī programmas, kas nav saistītas 
tiešā veidā ar teoloģiju un darbu draudzē. Tas paver iespēju daudziem mūsu 
draudžu jauniešiem par savu augstākās izglītības institūciju izvēlēties tieši 
Kristīgās vadības koledžu.

2008./2009. studiju gadā koledža uzņems:

Pirmā līmeņa augstākajās profesionālajās studiju programmās:

·  Sociālā darba organizēšana (2,5 gadi neklātiene, sestdienās).

Programma paredzēta tiem, kuri strādā vai plāno savu nākotnes profesiju saistīt 
ar sociālo pakalpojumu jomu. Programma ir balstīta uz kristīgās ētikas 
principiem, sniedzot papildus ieskatu Bībeles mācībā par sociālo darbu.

·  Uzņēmējdarbības vadība (2 gadi klātiene, katru otro ceturtdienu, piektdienu 
un sestdienu).

Programma ir paredzēta topošajiem un esošajiem uzņēmējiem. Programma ir 
balstīta uz kristīgās ētikas principiem. Interaktīvs mācību process – simulācijas 
spēles, vingrinājumi, grupu diskusijas u. c.

Pieaugušo neformālās izglītības programmās:

·  Teoloģijas studiju pamatkurss (10 mēneši);

·  Draudzes administrācijas pamatkurss (10 mēneši).

Abas šīs programmas veidotas tā, lai dotu pamatzināšanas gan tiem, kuri kalpo 
draudzēs, skaidrojot Bībeli, gan tiem, kas darbojas praktiskā veidā. Mācības 
tiek organizētas vienu dienu mēnesī, sestdienās, un tādējādi pieejamas 
ikvienam – gan strādājošiem laicīgu darbu, gan tiem, kuri kalpojat pilnu laiku 
draudzē. 

Tuvāku informāciju par uzņemšanu un 2008./2009. mācību gada uzsākšanu 
varat iegūt koledžas mājas lapā www.kvk.lv vai zvanot 26335811, 26012040.

Oļegs Jermolājevs

K r i s t ī g ā s
V a d ī b a s
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kas ved laulības pārkāpšanā. Tā ir 
padošanās sātana meliem. 

Pirmkārt. Pašpārliecinātība, ka es nekad 
laulību nepārkāpšu, tas neattiecas uz 
mani. Šāda filozofija rada atvērtību pret 
trešo personu un ieved pakāpeniskā 
procesā, kas noved pie reāla pārkāpuma. 
Šajā procesā ietilpst sarunas, arī par 
draudzi un citām “garīgām” lietām. Tās ir 
telefona sarunas, īsziņas, interese par 
trešās personas laulību, sava laulātā 
drauga salīdzināšana ar trešo personu utt.

Otrkārt. Tas ir melu un kompromisu 
kokteilis. Pārkāpuma slēpšana, 
taisnošanās, meli, intrigas pret tiem, kuri 
cenšas palīdzēt, savas sirdsapziņas 
mierināšana, ka gan jau Dievs piedos, 
kaut gan grēks netiek atzīts citu priekšā, 
nedz arī atstāts. Tas ir ceļš uz arvien 
dziļāku postu. 

Treškārt. Notikušais šķeļ draudzi, rada 
apgrēcību, tiek ievainota ģimene, sevišķi 
bērni, tiek radīts nepareizs priekšstats par 
laulības skaistumu jauniem kristiešiem, tie 
kļūst nedroši savās cerībās par laimīgu 
laulību.

Rezumējums. Bīskaps atgādina, ka 
garīdznieku modrība par savu laulību ir 
nepārtraukta cīņa ar melu tēvu un slepkavu 
. Jāņa 8, 44. “Otrā elpa” laulībai ir 
sistemātisks atgādinājums, ka mēs 
neesam imūni pret pārkāpumu. Tā ir ik 
dienas laulības attiecību veidošana ar savu 
sievu un viņas prioritātes apliecināšana 
cilvēku priekšā. Tā ir katras “domiņas” 
reāla novērtēšana un iznīcināšana. Neļaut 
velnam sev  iestāstīt, ka laulība ir sākusies 
bez mīlestības vai bijusi piespiedu laulība. 
Tie ir meli! Tādēļ Salamans brīdināja no 
svešas sievietes skaistuma un vārdu 
pievilcības. Sal. pam. 5-7. nod. Grēks 
savaldzina un pazudina, tādēļ jānovērtē 
sava laulība, sava sieva. Sal. pam. 5, 
15-19. Lai Dievs mums visiem ir žēlīgs!

Konferences noslēgumā bīskaps  
P. Sproģis izlūdzas Dieva žēlastību, 
sargāšanu un vadību LBDS garīdznieku 
saimei un jaunievēlētajai GB vadībai.

Nav iespējams nodot visu to guvumu, 
kādu Dievs ļāva baudīt klātesošiem. 
Paldies visiem kolēģiem, kuri bija raduši 
iespēju piedalīties. Žēl, ka daļai no 
kalpošanā esošiem kolēģiem pagāja 
secen šī bagātā diena. Paldies 
referentiem, paldies māc. E. Godiņam par 
namatēva rūpēm ar kafijas galda un 
pusdienu sakārtojumu šai konferencei 
Semināra draudzes telpās. Paldies arī 
kādas draudzes speciālam ziedojumam 
GB darbam. Lūdziet par draudžu 
garīdzniekiem, kā arī par tiem, kurus vēl 
jāatrod un jāaicina kalpošanā. Darba ir ļoti 
daudz. Vēlu “otru elpu” ne tikai 
garīdzniekiem, bet visiem mūsu draudžu 
locekļiem un darbiniekiem ikdienas dzīvē 
un kalpošanā Tam Kungam! Darbs Tā 
Kunga lietās nav veltīgs! 1. Kor. 15, 58.

Māc. Andrejs Šterns     

R ī g a s  s t a R p t a u t i s k a i s  
B ī B e l e s  i N s t i t ū t s 

Kādēļ RSBI? Tādēļ, ka:

Kristocentrisks. Mācības ar praktisku ievirzi.  
Pēc 2 gadiem studenti saņem SERTIFIKĀTU.  
Pēc 4 gadiem – DIPLOMU.

Tulkojums no angļu uz latviešu un krievu valodām.

Kvalificēti pasniedzēji no Lielbritānijas, ASV un Latvijas!
Zvaniet: tel. 29558841 (Konstantīns Juriņenoks)
Rakstiet: vip@bible.lv
Meklējiet: www.bible.lv
Nāciet: Mārupes iela 16, Rīga.

Teoloģijas doktors,
Vitālijs Petrenko
RSBI direktors



Senioru dienas
2 0 0 8

Šā gada maija sākumā Kurzemes pusē – Talsos un Liepājā – 
norisinājās Senioru dienas ar moto “Jauns sākums”. Šī 
konference pulcēja kopā seniorus no Kurzemes reģiona 
draudzēm – Talsu, Liepājas, Nāriņciema, Dundagas, Aizputes 
u.c. – un Ričardsonas Pirmās baptistu draudzes seniorus no 
Teksasas, ASV.

Konferences temats bija izraudzīts no Ecehiēla grāmatas 36:26: 
“Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu”. Šis apsolījums 
atbalsojās gan šīm dienām veltītajā dziesmā “Ar visu sirdi”, gan 
lekcijās, uzrunās un sadraudzības brīžos. Visapkārt bija tik 
daudz smaidošu seju un mirdzošu acu, īpaši klausoties un 
līdzdalot to lielo bagātību, kas dota mums katram – savu dzīves 
stāstu un atziņas par Dieva vadību, mīlestību un brīnumaino 
uzticamību! 

Konferencē bija saturiski un organizatoriski pārdomāta lekciju 
daļa – bija iespēja kopīgi domāt un diskutēt par dzīves mērķi; 
prieku, kas aizstāj skumjas; lūgšanu;  Dievu, kurš mūs uzrunā 
caur Svētajiem Rakstiem, un mūziku, kas atver sirdis Dieva 
mīlestībai. Svarīga vieta bija arī sadraudzībai pie kafijas tases un 
pusdienu galda, kā arī izvēles aktivitātēm – korim un galda 
spēlēm (bingo un domino), kas senioriem īpaši patika. Noderīgs 
bija iedrošinājums galda spēles spēlēt savās draudzēs (Talsu un 
Liepājas Ciānas draudzēm tika uzdāvināts bingo spēles 
komplekts), aicinot arī savus draugus – seniorus, kuri 
neapmeklē baznīcu, uz kopīgu spēļu un sarunu pēcpusdienu. 

Amerikāņu senioru sarūpētās dāvaniņas spēļu uzvarētajiem bija 
patīkams pārsteigums, savukārt viņus pārsteidza latviešu radošā 
izdoma par dāvaniņām, kādas Latvijas seniori varētu sarūpēt 
šādā spēļu vakarā. Talsos bez iepriekšminētajām galda spēlēm 
un kora bija arī iespēja spēlēt galda tenisu un novusu, ko vairāki 
Senioru dienu dalībnieki arī izmantoja.

Konferences otrās dienas noslēgumā katrs Senioru dienu 
dalībnieks saņēma interesantu dāvanu – vairākas puķu un 
dārzeņu sēklu paciņas, lai tās kalpotu par atgādinājumu, ka vēl 
ir jāsēj Dieva Vārds to cilvēku sirdīs, kas ir mums blakus – 
ģimenes locekļi, kaimiņi, draugi, kolēģi. Dievs vēl nav pabeidzis 
Savu darbu pie senioriem, Bībelē nav pieminēta aiziešana 
pensijā – Dievs vēlas lietot ikvienu! Šis senioriem ir kā 
iedrošinājums un izaicinājums vienlaicīgi.

Trīs vakarus Senioru dienu dalībniekiem bija iespēja arī 
piedalīties evaņģelizācijas dievkalpojumos – katrs no tiem notika 
savā draudzē – Talsos, Dundagā un Aizputē. Programmā 
dzirdējām amerikāņu komandas un Baltijas Pastorālā institūta 
(turpmāk – BPI) studentu liecības, svētrunas, amerikāņu un 

vietējo draudžu koru dziesmas. Kopā arī varējām dziedāt 
dziesmas, kas zināmas abu valstu senioriem. Tāpat īpašs laiks 
bija ieplānots pateicībām un aizlūgšanām.

Īpašs pārdzīvojums un prieks pārņēma daudzus seniorus 
sestdienas noslēguma dievkalpojumā, kad Liepājas Pāvila 
draudzes dievnamā pievienojās arī seniori no Rīgas – senioru 
koris Ērika Ešenvalda vadībā. Jāpiebilst, ka koris izveidojās pēc 
Senioru dienām, kas norisinājās Rīgā pirms vairākiem gadiem. 
Noslēguma dievkalpojums bija dziesmots – skanēja dziesmas, 
kuras seniori mācījās šīs nedēļas laikā Talsos un Liepājā, kā arī 
tika kopīgi dziedātas vairākas kopdziesmas. Īpaši priecēja Rīgas 
senioru kora daudzveidīgais sniegums. Liels paldies visiem 
diriģentiem, kas ieguldīja savu laiku un sirdi, lai dziesmas 
skanētu Dieva godam un klausītāju priekam! Dziesmas vienoja 
uzrunas, liecības un sveiciena vārdi, kas stiprināja ticībā un 
atgādināja to, ka Dieva darbs pie ikviena cilvēka ir apbrīnojams. 

Pēc dievkalpojuma 15 cilvēku lielā amerikāņu komanda un 
Rīgas senioru koris devās uz Liepājas jūrmalu, lai pirms 
atvadīšanās kādu brīdi pabūtu sadraudzībā, dziedātu dziesmas 
un pateiktos Dievam par Viņa brīnišķīgo vadību!

Paldies par pašaizliedzīgo kalpošanu visiem, kas piedalījās 
Senioru dienu tapšanā, īpaši Talsu un Liepājas draudžu 
mācītājiem, vietējiem koordinatoriem – Andai Šņoriņai un 
Skaidrītei Starkai, visiem BPI studentiem par praktisko palīdzību 
un atbalstu, īpaši Mikam Tumanovskim un Andrejam Priedītim 
par aizrautīgo lekciju tulkošanu. Pateicība arī pārējiem tulkiem, 
kas palīdzēja saprast un būt saprastiem. Paldies Tomam 
Ašnevicam par Senioru dienu praktiskās puses koordinēšanu un 
visai ASV komandai par ieguldīto darbu un entuziasmu, 
vērtīgajām lekcijām un lielo acīmredzamo mīlestību! Paldies arī 
Lienītei Bēmerei, kas iepazīstināja pārstāvjus no Teksasas ar 
kalpošanu vadītājiem un vietējiem koordinatoriem Talsos un 
Liepājā. 

Paldies Ričardsonas draudzei par lielo ieguldījumu šo dienu 
tapšanā – par aizlūgšanām, mīlošajām sirdīm un arī finansiālo 
atbalstu, nodrošinot izdales materiālus, jaukas dāvaniņas, 
transportu un ēdināšanu. Pateicība komandas vadītājiem 
Tomijam Vezersbijam un Mārdžijai Sinkfīldai par viņu ieguldījumu 
Senioru dienu idejas realizēšanā. 

Lūgsim, lai Senioru dienās iegūtās atziņas un pieredze kļūtu par 
pamatu vēlmei attīstīt senioru kalpošanu katrā Latvijas draudzē. 
Lūgsim pēc cilvēkiem, kas varētu uzņemties atbildību par šā 
darba turpmāko attīstību. Varbūt tieši Tu es viens no viņiem – 
savā draudzē, reģionā, Latvijā? 

Dace Šūpule

P.S. Kāds ir Tavs stāsts, pārdomas un liecības par Senioru 
dienās piedzīvoto? Varbūt tieši Tev ir kādas idejas šā darba 
attīstīšanā? Dalies savās pārdomās ar citiem, sūtot tās uz LBDS. 

Foto: Zigurds Krugalis

Foto: Zigurds Krugalis
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Vēl spilgtā atmiņā palikušas pirms diviem gadiem ričardsoniešu 
organizētās Senioru dienas Rīgā. Tās mums bija ļoti nozīmīgas,  
jo toreiz pēc mūsu amerikāņu draugu ierosinājuma dzima Rīgas 
baptistu draudžu Senioru koris. Tādēļ ar lielu prieku atsaucāmies 
aicinājumam kuplināt šī gada Senioru dienu programmu Liepājā. 
Jau otro reizi mēs – Rīgas baptistu draudžu Senioru koris – 
ciemojāmies pie brāļiem un māsām Liepājas baptistu Pāvila 
draudzē. Dievkalpojumā skanēja liecības, uzrunas, lūgšanas.  
Tas bija iedrošinājuma dievkalpojums. Dziedājām dziesmas, kuras 
diriģēja Ārija Grigule un Valda Lapsa, kā arī kopā ar Liepājas, 
Talsu un Ričardsonas dziedātājiem un diriģenti Ilzi Balodi 
vienojāmies 3 dziesmu kopkorī. 

Satikšanās prieks turpinājās vēl arī Baltijas jūras krastā, kur, kopā 
ar ričardsoniešiem rokās sadevušies un dziedot “Es mīlu Jēzu”, 
mēs pateicāmies Dievam par brīnišķīgo un piepildīto dienu. 
Paldies liepājniekiem par jauko uzņemšanu!

Ēriks Ešenvalds

B ē R N u  D z i e s m u  s v ē t k u 
N o s l ē g u m a  k o N c e R t s

1. maijā Pestīšanas templī jau desmito reizi 
kopš 1999. gada notika gadskārtējie bērnu 
un jauniešu Dziesmu un mūzikas svētki, ko 
organizēja LBDS Svētdienskolu apvienība 
sadarbībā ar kristīgo mūziķu kopu „Būsim 
kopā”. Noslēguma koncertā piedalījās vairāk 
nekā 300 dziedātāju kopkorī un 40 jauno 
mūziķu orķestrī diriģentu Jāņa Ansona, 
Daces Freivaldes un Māra Dravnieka vadībā.
Kā piemiņas velti no jubilejas koncerta katrs 
dalībnieks saņēma mākslinieces Elīzas 
Ozoliņas veidoto atstarotāju ar uzrakstu 
“Atstaro Jēzu!”

Kopkori un orķestri diriģē Māris Dravnieks
Foto:  Māris Zvejnieks

Užavā 22. - 24. jūnijā
Viens par visiem un visi par vienu! – tāda ir devīze Latvijas 
baptistu draudžu Jāņiem 2008. Atjaunojot seno, labo tradīciju 
par kopīgu Jāņu nometni, šogad tiekamies Užavā, lai satiktu 
draugus un paziņas no citām Latvijas malām, uzkrātu garīgu 
spēku un drosmi, lai stiprinātu, mīlestībā svētītu un iedrošinātu 
citus, lai priecātos par Dieva dotajiem talantiem un aktīvi 
atpūstos. 

Ikvienu, kurš grib vērtīgi pavadīt Jāņu dienas, gaida plaša 
programma visām paaudzēm un dažādām interesēm – koncerti, 
liecības, pielūgsme, draudžu priekšnesumi, komandu sports, 
viesi, interešu darbnīcas, jauno mūziķu priekšnesumi, uzvedumu 
šovs, netradicionāls sports, sadziedāšanās un desiņu cepšana 
pie ugunskuriem, Jāņu tradīcijas celmlaužu salidojums un 
noslēguma dievkalpojums ar kopkori.

Dalības maksa ir 5 lati, bet, ja ģimenē ir vairāk nekā 2 bērni, tad 
dalības maksa ir 20 lati no ģimenes. Dalības maksa par vienu 
dienu ir 2 lati.

Darbosies telšu pilsētiņa. Ģimenēm ar maziem bērniem un 
citiem interesentiem būs iespēja palikt Užavas skolā (1,5 lati no 
personas par nakti, būs pieejamas tualetes un dušas), kā arī 
viesu namā “Auseklītis”. Dalības maksā ietilpst silta, garda zupa 
pusdienās; brokastu un vakariņu laikā būs pieejams karsts 
ūdens. Katru dienu darbosies kafejnīca.

Informācija un pieteikšanās: jani@lbds.lv un tālr. 29415349. 
Apmeklējiet www.lbds.lv/jani, kur ir pieejama jaunākā un plašākā 
informācija par Jāņu norisi, nokļūšanu Užavā un programmu.

Uz tikšanos LBDS Jāņos 2008 Užavā! 
 
Jāņu programma

Svētdiena, 22.jūnijs 
16:00 Ierašanās un reģistrācija 
17:00 Jāņu atklāšana 
18:00 Telšu iekārtošana un

vakariņas
20:00 Laiks Pielūgt – koncerts un

pielūgsme
24:00 Nakts pārgājiens 
 
Pirmdiena, 23.jūnijs 

8:00 Rīta rosme 
8:30 Rīta svētbrīdis 
9:00 Brokastis 

10:00 Paneļdiskusija par aktuālu
tēmu

11:30 Sports un dažādas interešu
darbnīcas

14:00 Pusdienas 

15:00 Sports un dažādas interešu
darbnīcas – turpinājums

18:00 Vakariņas 
19:00 Vakara koncerts ar draudžu

priekšnesumiem
21:00 Ugunskuri un desiņas 
23:30 Radošu priekšnesumu

vakars
Spēles un aktivitātes 
nenogurdināmajiem 

Otrdiena, 24.jūnijs 
9:00 Brokastis 

10:00 Kopkora kopmēģinājums  
11:30 Dievkalpojums  
14:00 Pusdienas 
15:00 Noslēgums

Foto: Zigurds Krugalis



1. Lūgsim un pateiksimies par mūsu 
bērniem visā Latvijā – par tiem, kas aug 
ģimenēs, un par tiem bērniem, kas aug 
bez vecākiem. Lūgsim par ģimeņu 
attiecību dziedināšanu. 

2. Pateiksimies un lūgsim par 
Mežgalciema draudzi, tās mācītāju Artūru 
Šķuburu un viņa ģimeni. Lūgsim par 
draudzes liecību apkārtējā sabiedrībā. 

3. Lūgsim par Ēģiptes Baptistu 
savienību, kurā ir 13 draudzes un 1300 
draudzes locekļu.

4. Pateiksimies un lūgsim par 
Nāriņciema draudzi, lūgsim par draudzes 
vadītājiem – mācītāju A. Šķuburu un  
J. Sudmali un viņu ģimenēm. Lūgsim par 
svētdienskolas darbu un Dieva 
stiprinājumu skolotājiem.

5. Pateiksimies un lūgsim par kapelānu 
kalpošanu, lūgsim par šīs kalpošanas 
attīstību armijā, cietumos, slimnīcās un 
citās vietās.

6. Pateiksimies un lūgsim par Jaunatnes 
apvienību un tās vadītāju Tomu Ašnevicu. 
Lūgsim par jauniešu kalpošanas attīstību 
visās mūsu draudzēs.

7. Pateiksimies un lūgsim par 
Garīdznieku brālību. Lūgsim par draudžu 
garīdzniekiem, lai Dievs stiprina garīgajai 
kalpošanai un dod gudrību   sabalansēt 
kalpošanu ar ģimenes vajadzībām.

8. Lūgsim par draudžu plānotajām 
vasaras nometnēm. Lūgsim Dieva 
gudrību un svētību organizatoriem.

9. Pateiksimies un lūgsim par Nurmižu 
draudzi, tās mācītāju Agri Miķelsonu un 
viņa ģimeni. Lūgsim, lai Dievs stiprina 
katru draudzes locekli, pieaugot 
personīgā ticībā uz Kristu.

10. Lūgsim par Somijas Baptistu 
apvienību, kurā ir 11 draudzes un 692 
draudzes locekļi.

11. Pateiksimies un lūgsim par Oglaines 
draudzi un tās mācītāju Dmitriju Rošioru 
un viņa ģimeni. Lūgsim par draudzes 
jauniešu un svētdienskolas darbu.

12. Pateiksimies un lūgsim par 
Svētdienskolu apvienību. Lūgsim par 
visām svētdienskolas nometnēm, kas 
notiek šajā vasarā, lai Dievs dod savu 
aizsardzību un vadību.

13. Pateiksimies un lūgsim par Māsu 
apvienību un tās padomi. Lūgsim par 
māsu kalpošanu draudzēs, lai Dievs 
stiprina esošās vadītājas un izredz jaunas 
vadītājas.

14. Pateiksimies un lūgsim par Kristīgo 
resursu centru, tā vadītāju Andreju Priedīti 
un viņa ģimeni; lūgsim Dieva gudrību un 
vadību turpmākajam darbam.

15. Lūgsim par draudzēm, kurām nav 
mācītāja, – Tempļa, Ģipkas, Mālpils, 
Mazsalacas, Jēkabpils un Saldus 
draudzi.

16. Pateiksimies un lūgsim par Ogres 
Evaņģēlisko draudzi, tās mācītāju Vadimu 
Kovaļevu un viņa ģimeni. Lūgsim par 
draudzes liecību apkārtējā sabiedrībā.

17. Lūgsim par Somijas zviedru Baptistu 
savienību, kurā ir 19 draudzes un 1253 
draudzes locekļi. 

18. Pateiksimies un lūgsim par Ogres 
Trīsvienības draudzi, tās mācītāju Elmāru 
Pļaviņu un viņa ģimeni. Lūgsim par 
draudzes jauniešu un svētdienskolas 
darbu un vadītājiem.

19. Pateiksimies un lūgsim par Paplakas 
draudzi, lūgsim pēc Dieva stiprinājuma un 
garīga iedrošinājuma.

20. Lūgsim par Muzikālās kalpošanas 
apvienību un muzikālo kalpošanu 
draudzēs. Lūgsim par Koru darbnīcu un 
Jāņu organizēšanu.

21. Pateiksimies un lūgsim par Kristīgās 
vadības koledžu, tās direktoru Oļegu 
Jermolājevu un viņa ģimeni; lūgsim Dieva 
gudrību un vadību nākotnes plāniem un 
iecerēm.

22. Lūgsim par vajātajiem kristiešiem 
visā pasaulē. Lūgsim par tautām un 
ciltīm, kuras vēl nav sasniegusi 
evaņģēlija vēsts. 

23. Lūgsim par Jāņu nometni, par tās 
vadītājiem, par svētīgu, kristīgu 
sadraudzību. Lūgsim Dieva aizsardzību 
šajā svētku laikā.

24. Lūgsim par Itālijas Baptistu 
savienību, kurā ir 116 draudzes un 6264 
draudzes locekļi.

25. Lūgsim par misiones darba attīstību 
mūsu draudzēs. Lūgsim, lai Dievs 
aizdedzina mūsu sirdis izplatīt Viņa labo 
vēsti. 

26. Lūgsim par ģimenēm visā Latvijā, lai 
Kristus mīlestība tās aizskar un atjauno.

27. Lūgsim par jaunu draudžu 
veidošanu un par savas draudzes 
sludināšanas vietām.

28. Pateiksimies un lūgsim par Baltijas 
Pastorālā institūta studentiem un viņu 
ģimenēm. Lūgsim Dieva svētību un spēku 
katram no viņiem.

29. Lūgsim par tiem, kas ir ciešanās 
un pārbaudījumos, lai Dievs viņus 
mierina un stiprina, atklājot savu gribu.

30. Lūgsim par mūsu bērniem un 
jauniešiem – lai Dieva aizsardzība un 
svētība ir ar viņiem vasaras brīvdienās.

a i Z l ū g š a N U  K a l e N d ā r s

jūnijam
“Nesiet cits cita nastas, 

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



draudzēmZ i ņ a s
b ī b e l e s  l a s ī J U M i  

J ū N i J a M

1. Lūkas 14:16-24; Efeziešiem 2:17-22; Psalms 36

2. Salamana Pamācības 9:1-10; 1. Korintiešiem 15:20-28
3. 2. Mozus 2:11-15, 23-25; 1. Korintiešiem 15:29-34
4. 1. Samuēla 1:1-11; 1. Korintiešiem 15:35-49
5. Mateja 15:29-39; 1. Korintiešiem 15:50-58
6. Lūkas 23:39-42; 1 .Korintiešiem 16:1-12
7. Jeremijas 31:8-14; 1. Korintiešiem 16:13-24
8. Lūkas 15:1-32; 1. Timotejam 1:12-17; Psalms 106:1-23

9. Lūkas 5:27-32; 2. Mozus 1:1-22
10. 2. Mozus 32:30-33:1; 2. Mozus 2:1-10
11. Jāņa 5:1-16; 2. Mozus 2:11-25
12. Mateja 18:15-20; 2. Mozus 3:1-22
13. Mateja 27:3-10; 2. Mozus 4:1-17
14. Romiešiem 8:1-6; 2. Mozus 4:18-31
15. Lūkas 6:36-42; Romiešiem 14:10-13; Psalms 106:24-48

16. Lūkas 5:17-26; 2. Mozus 5:1-6:1
17. Nehemijas 9:1-3, 29-36; 2. Mozus 7:1-25
18. Marka 11:22-26; 2. Mozus 12:1-20
19. 1. Korintiešiem 12:19-26; 2. Mozus 12:21-33, 51
20. Lūkas 23:17-26; 2. Mozus 13:17-22
21. 2. Korintiešiem 13:10-13; 2. Mozus 14:1-14
22. Lūkas 5:1-11; 1. Korintiešiem 1:18-25; Psalms 73

23. Lūkas 6:12-19; 2. Mozus 14:15-31
24. Lūkas 1:57-67, 76-80; Apustuļu darbi 19:1-7;
 2. Mozus 15:1-21
25. Ecehiēla 2:3-8a; 2. Mozus 15:22-27
26. Apustuļu darbi 15:4-12; 2. Mozus 16:1-36
27. Lūkas 22:31-34; 2. Mozus 17:1-16
28. Filipiešiem 3:12-16; 2. Mozus 18:1-27
29. Mateja 28:16-20; Romiešiem 6:3-8; Psalms 135

30. 2. Mozus 14:15-22; 2. Mozus 19:1-25

Mēneša lozungs:  
“Mans spēks un mana dziesma ir Tas Kungs,  

Viņš ir tas, no kā man nāk glābšana.”
(2. Mozus 15:2)

p ā v i l a  D R a u D z e

14. jūnijā plkst. 14.00 Liepājas baptistu Pāvila baznīcā tiks atskaņots 
Viktora Baštika Rekviēms.

Piedalās: jauktais koris Laiks, Liepājas simfoniskā orķestra sastāvs, 
diriģē Andrejs Jansons (ASV).

c i ā N a s  D R a u D z e

15. jūnijā plkst. 10.00 draudzes kora gadasvētki
Viesosies Pļaviņu draudzes sludinātājs Linards Kaptāns.

Plkst. 17.00 dzejnieka Hugo Kneša un Gunāra Kneša radošā darba 
vakars.

m ā s u  a p v i e N ī B a

No 1. līdz 3. augustam Mālpilī notiks nometne –
“Redzēt ar jaunu skatu – Dievs rūpējas”.

Būs vairāki lektori, kuri palīdzēs Bībeles gaismā saprast: 
•	 kā Dievs rūpējas par ģimeni,
•	 kā veidot dažādu paaudžu sadarbību, 
•	 Dieva nodomu vientuļiem cilvēkiem (neprecētiem, atraitņiem 

u. c.).

Lektori: Andris Akmens, Kristīne un Edgars Maži, Dace Balode un vēl 
citi. Sadraudzība, manas paaudzes dziesma, darba grupas.
Pateicoties Eiropas Māsu apvienības dāvinājumam, esam varējuši 
noteikt šādu dalības maksu:

Par visu nometnes laiku 20 lati, iemaksājot MA līdz 1. jūlijam,
                                        25 lati, iemaksājot vēlāk.
Bērniem (5--14 gadi)      15 lati par 1 bērnu,

10 lati par katru bērnu, ja brauc 2 vai
                                        vairāk bērnu no vienas ģimenes. 

Informācija pa tel.: 67227195, 26352823, e-pasts: marta@lbds.lv

B ē R N u  u N  j a u N i e š u 
k R i s t ī g ā s  m ū z i k a s  N o m e t N e

28.07. – 02.08.

Ja tu spēlē flautu, saksofonu, vijoli, čellu, klarneti, trompeti, mežragu, 
eifoniju, trombonu, tūbu, sitamos instrumentus vai arī mācies dziedāt kora 
klasē un esi vecumā no 10 līdz 18 gadiem, tad būsim kopā orķestra 
nometnē Limbažos!

Nometnē būs:
•	 muzikālas nodarbības mazās grupās,
•	 kopēja muzicēšana orķestrī, 
•	 aktīva atpūta, 
•	 radošās darbnīcas, 
•	 vakara koncerti, 
•	 tikšanās ar kristīgiem mūziķiem

Dalības maksa: 55 Ls
Pieteikšanās līdz 01.07.2008. 
Lūgums dalībniekiem iemaksāt avansa maksājumu 20 Ls Limbažu 
baptistu draudzes kontā ar norādi „Būsim kopā” līdz 01.07.2008.

Limbažu baptistu draudze 
reģ. Nr. 9000243706 
LV70UNLA0050008163499 
AS „SEB Banka”

Informācija un pieteikšanās: 
Jānis Ansons, t. 28332367, janisansons@inbox.lv
Dace Reizniece, t. 29482894
http://www.lbds.lv/limbapt/ 

s v ē t D i e N s k o l u  a p v i e N ī B a

No 18. līdz 19. jūlijam Liepājas baptistu Pāvila baznīcā notiks 
seminārs svētdienskolotājiem ar vieslektoru no ASV 
piedalīšanos.
Tuvāka informācija pie svētdienskolas vadītājas Ilzes Straumes 
(e-pasts: llipa@inbox.lv) un Svētdienskolu apvienībā.
No 24. līdz 26. jūlijam Mazsalacā notiks vasaras mācību 
seminārs – nometne svētdienskolotājiem ar KidZ AT Heart 
International (ASV) lektoru piedalīšanos.
Mācību tēmas: 

• efektīva Bībeles stāstu mācīšana;
• disciplīna svētdienskolas nodarbībās; 
• 8 veidi, kā bērni mācās vislabāk;
• bērnu garīgā pieaugšana. 

Nometnes laikā arī pieredzes apmaiņa, mūzika, sadraudzība, 
ekskursija un sveču izgatavošanas un dekorēšanas darbnīca.
Pieteikšanās līdz 1. jūlijam, avansa iemaksa Ls 5.
Sīkāka informācija: sa@lbds.lv, Elza Roze.

s v e i c a m  j u B i l e j ā !

9. jūnijā Teodoram Bērziņam 80 gadi (Sakas dr.)!
12. jūnijā Guntaram Doriņam 80 gadi (Semināra dr.)!
26. jūnijā Oļegam Jermolājevam 30 gadi (Cēsu dr.)!
27. jūnijā bīskapam Pēterim Sproģim 35 gadi!



Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: +371 67227195, +371 67223379,  e-pasts: vestnesis@lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, bīskapa vietnieks Pēteris Eisāns, Solveiga Miķelsone,
Līvija Lāme, korektori Aigars Baštiks un Ilze Reveliņa, maketētājs Filips Tālbergs

www.lbds.lv     http://91.142.1.139/baptist/

LBDS Padomes informatīvs izdevums

Saruna ar Andreju Zumbergu.

Pastāsti, kāds bija tavs ceļš pie Dieva? 

Jau no 16 gadu vecuma biju dzīves jēgas meklētājs. Bieži 
runāju ar skolas psiholoģi un aktīvi interesējos par filozofiju. 
Pagāja divi gadi kā pa celmiem. Divpadsmitās klases otrā 
semestra laikā arvien vairāk vīlos savos prātojumos un 
filozofijā vispār. Tai pašā laikā arvien vairāk sapratu, ka dzīvei 
jēgu var dot vienīgi Radītājs, kaut gan pirms tam par Dievu 
negribēju ne dzirdēt. Psiholoģes atbalstīts palūdzu mammai 
izlaidumā uzdāvināt man Bībeli. Viņa ar prieku to arī izdarīja, jo 
pati bija ticīga. Apmēram tajās dienās, kad Bībeli saņēmu, arī 
sapratu, ka tālāk par to neiešu un uz tās balstīšu savu dzīvi, 
bet tā vēl bija tikai prāta apņemšanās. Sirds apņemšanās bija 
piecus mēnešus vēlāk, kad kādā vakarā sabruku Dieva priekšā 
un, uz ceļiem lūdzot piedošanu par saviem grēkiem, arī atdevu 
savu turpmāko dzīvi Viņam. No tās dienas Viņš ar lielu spēku 
un mīlestību ir mainījis manu sirdi un dzīvi, par ko esmu Viņam 
pateicīgs. 

Kā tu nokļuvi BPI?

Dievs lika manā sirdī vēlmi kalpot ar Vārdu un ir vadījis līdz BPI, 
un vadīs arī turpmāk.

Kas ir tava pašreizējā kalpošana?

Pagaidām kalpoju Dundagas baptistu draudzes jauniešiem. Ik 
sestdienu mēs sanākam kopā, lai studētu Bībeli, runātu par un 
ar Dievu. Citreiz dziedam. Kopīgi augam ticībā. Pēdējā laikā arī 
spēlējam volejbolu. Domāju un lūdzu arī par to, kā uzrunāt 
Dundagas pazudušos jauniešus.

Kādas ir tavas kalpošanas ieceres nākotnē?

Pagaidām nevaru sevi iedomāties kā mācītāju, bet ticu, ka 
Dievam ir brīnišķīgs plāns, sagatavots tieši man. Labprāt 
kalpotu tieši jauniešiem arī pēc BPI.

Pastāsti par noderīgāko, ko 
esi iemācījies vai sapratis 
šajos mēnešos, mācoties 
BPI?

Visvairāk novērtēju to, kā 
Jēzus maina manu raksturu un 
stiprina mūsu savstarpējās 
attiecības, jo no tā ir atkarīga 
mana spēja saprast to, ko man 
māca, un kalpot ar to, ko 
esmu sapratis. 

Nesen tev bija iespēja 
piedalīties Senioru dienās. 
Kādi ir tavi vērojumi?

Senioru dienās biju Talsos un 
redzēju ASV senioru vēlmi un gatavību runāt ar Latvijas 
senioriem par lūgšanu, dzīvi ar Jēzu un par to, kā kalpot, 
neskatoties uz saviem gadiem. Atmosfēra bija visai atvērta 
un draudzīga. Valodas un kultūras barjeras likās tik 
neievērojamas. Kopīgi atpūtāmies, spēlējot galda spēles.

Kāds būtu tavs iedrošinājums Latvijas draudžu 
senioriem?

Mīlēsim cits citu un būsim nomodā ar aizlūgšanām par 
valsti un valdību, par Kristus draudzi, kā arī par visiem 
pazudušajiem. 

Kāda, tavuprāt, ir labākā motivācija no cilvēku puses, 
lai uzsāktu kādu jaunu kalpošanu?

“Es lūgšu par tevi...”

Kas Tev palīdzēja uzņemties atbildību par pašreizējo 
kalpošanu? 

Dieva gādīgā sirds. Viņš pamudināja mūsu sludinātāju Andi 
Smelti būt man līdzās no paša sākuma un palīdzēt ar 
padomiem un ierosinājumiem. Andis ir bijis neaizvietojams 
palīgs un stiprinātājs. Paldies viņam!

Kā lai par tevi labāk aizlūdz?

Visvairāk man vajadzīga mīlestība, ciešākas attiecības ar 
Jēzu un skaidra sirds.

No žēlastības

SARUNAS AR  
BALTIJAS PASTORĀLĀ INSTITūTA  
STUDENTIEM


