
Meža ielejā ir baznīciņa, 
Nav skaistākas vietas nekur;
No bērnības dārga ir viņa,
Kad atmiņās kavējos tur.

Ak, cik saldi, kad svētdienas rītā 
Es dzirdu: no baznīcas zvan’;
Kaut ieleja miglā vēl tīta,
Bet sirdī mīļš ielūgums skan.

Tur es dzirdēju pirm'reiz par Viņu,
Kas nomira Golgātā;
Tāpēc mīlu es šo baznīciņu,
Kur Viņš mani atpestīja.
 
Nāc līdz uz šo baznīciņu,
Tur klusums ir mīlīgs un svēts.

No krājuma  «Atmodas dziesmas» (1926.) Nr. 544
V. S. Pitt mūzika. Latviskojis mācītājs Viljams Fetlers
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Pašizmaksa 0.60 €

www.lbds.lv

Iz vēstures: Latvijas Baptistu saimes Pirmie un Otrie Dziesmu svētki 
notiek 1925. un 1935. gadā Liepājā, Trešie – 1992. gadā Talsos, 
Ceturtie – 1996. gadā Ogrē. Ventspilī notiek Piektie un Septītie 
Dziesmu svētki 2000. un 2010. gadā, starp tiem Sestie – Liepājā 
2005. gadā. Nu kārta Astotajiem – šovasar Cēsīs.

Mūsu Dziesmu svētki ir skanējuši Latvijas brīvvalsts gados, un brīvība, 
kas izauklēta draudžu lūgšanās, svētdienskolēnu un koru dziesmās, 
ģimeņu patriotiskajās jūtās un darbos, ir jāsargā un jākopj.

Šogad mūs aicina Cēsis; nē – nevis aicina, bet sauc būt uzticamiem 
Labās Vēsts nesējiem šajā skaistajā Vidzemes pilsētā, kuras mūžs 
aizsniedzies līdz pat 1206. gadam. Raudzīsimies plaši: no vienas 
puses, - bez vēstures nav nākotnes, bet no otras puses, – mēs jau 
esam daļa no Latvijas vēstures, un vēl vairāk – mēs esam daļa no 
Latvijas nākotnes, no labas nākotnes! Veidosim to! Steigsim kalpot 
Tam Kungam, jo darba vēl daudz! Mīļie brāļi un māsas, uz tikšanos 
Cēsīs!

Komponists
Ēriks Ešenvalds



LBDS NākotNeS reDzējumS

 
I e v a d s

Vai iespējams izlasīt rakstu par 
„pakļaušanos”, bet 
nepakļauties? Jā, iespējams 
jau ir. Bet tad nebūtu vērts 
lasīt. Tas būtu tikai vēl viens 
izlasīts raksts, vēl vienas 
zināšanas bez pielietojuma, 
vēl viens dumpis pret Dievu. 
Tāpēc es iesaku šajā brīdī vai 
nu atšķirt citu žurnālu, vai 
pieņemt lēmumu pakļauties 
šai garīgajai disciplīnai.

K a s  I r 
p a k ļ a u š a n ā s ?

Vai nezināt, ka tam, kam jūs 
sevi nododat par paklausī
giem kalpiem, jums arī kā 
kalpiem jāklausa, vai nu 
grēkam uz nāvi, vai paklausībai 
Dievam – uz taisnību. 
(Romiešiem 6:16) „Nodot sevi 
par paklausīgiem kalpiem”, 
iespējams, tas ir labākais, kā 
paskaidrot vārdu 
„pakļaušanās”. 

Viens no grieķu vārdiem 
Jaunajā Derībā, kas raksturo 
pakļaušanos, ir hupotasso. Tas 
sastāv no 2 vārdiem hupo – 
zem, tasso- organizēties. Tātad 
organizēties zem kāda 
autoritātes. To pašu vārdu 
lieto, lai aprakstītu karavīra 
pakļaušanos ģenerāļa 
autoritātei. 

Bībelē lietoti arī citi vārdi, kas 
apraksta „pakļaušanos”, – 
paklausība, sekošana, 
padošanās, nodošanās, 
kalpošana, uzticēšanās, u.c.

Bībele dod daudzus 
pakļaušanās piemērus: aita – 
gans (23.Psalms), kalps – 
kungs (5.Mozus 5), māls – 
podnieks (Jeremijas 18), 

māceklis – skolotājs 
(evaņģēliji), dēls – tēvs (Lūka 
15), miesa – galva 
(Kolosiešiem 1).

Bet kam tu esi sevi nodevis 
par paklausīgu kalpu? Dievam 
vai grēkam?

k a s  t r a u c ē 
p a k ļ a u t i e s ? 

Atzīsim, ka pakļauties Dievam 
reizēm nav viegli. Ir dažādi 
šķēršļi. Nocietināts prāts un 
nepiekāpīga sirds (5. Mozus 
2), slinkums (Sal. pam. 15:19), 
ļauns gars (1. Samuēla 16), 
grēks un iekāres (Romiešiem 
6), pārbaudījumi (Ebrejiem 
12), miesa (Galatiešiem 5), 
neticība (Ebrejiem 3, 
Romiešiem 11:20), šaubas 
(Jēkaba 1:6-7), slimība (Mateja 
8), aizmaldīšanās nepareizā 
mācībā (Jēkaba 5), velns 
(Lūka 4), u.c. 

Kā vispār iespējams pret visu 
šo traucēkļu armiju cīnīties? 
Vai kāds to ir spējis?

k ā  p a k ļ a u t i e s ? 

Bībele rāda, ka ikviens cilvēks 
ir grēkojis un ikvienam trūkst 
dievišķās godības (Romiešiem 
3:23). Ir tikai Viens, kurš spējis 
pakļauties pilnībā visas dzīves 
garumā. Tas ir Kristus. 
Pateicoties tam, ka Kristus ir 
pakļāvies Tēva gribai pilnībā, 
Viņš ir uzvarējis šo traucēkļu 
armiju. Uzticoties Viņam, mēs 
iegūstam Svētā Gara spēku 
pakļauties visās lietās. Bez 
Kristus uzvaras mēs varētu 
disciplinēties, cik gribam, bet 
agrāk vai vēlāk zaudētu. Tāpat 
spriediet arī jūs par sevi, ka 
esat miruši grēkam, bet Jēzū 
Kristū dzīvojat Dievam. 
(Romiešiem 6:11) Pakļaušanās 
ir izvēle, izdarīta ticībā Kristum. 

Grēku dēļ mēs bijām pakļauti 
Dieva sodam - nāvei. Bet, 
pakļaujoties Dieva taisnībai, ka 
ikviens, kas uzticas Kristum, 
top glābts no šī soda, mēs 
kļūstam Dievam piederīgi 
kalpi. Nenododiet arī savus 
locekļus par netaisnības 
ieročiem grēkam, bet nododiet 
sevi pašus Dievam kā tādi, kas 
no mirušiem kļuvuši dzīvi, un 
savus locekļus par taisnības 
ieročiem Dievam. (Romiešiem 
6:13) 

k a m  m u m s 
j ā p a k ļ a u j a s 
( h u p o t a s s o ) ? 

Mums jāpakļaujas tikai tam, 
kas saskan ar Dieva vārdu - 
Bībeli (Romiešiem 6:17-18).

Dievs visu nolicis zem 
(hupotasso) Kristus kājām, lai 
draudze piepildītu Viņa gribu. 
(Efeziešiem 1:22, 23). 

Ikviens lai ir paklausīgs 
(hupotasso) varām, kas valda. 

Jo nav valsts varas, kā vien no 
Dieva... (Romiešiem 13:1). 
Paklausiet saviem vadītājiem 
(draudzē)un esiet padevīgi... 
(Ebrejiem 13:17) Tāpat, 
jaunākie, esiet paklausīgi 
(huppotasso) vecākajiem... 
(1. Pētera 5:5). Pakļaujieties 
(hupotasso) cits citam Kristus 
bijībā! (Efeziešiem 5:2, Jaunais 
tulk.) Sīkāks apraksts 
turpinājumā (Efeziešiem 5:22- 
6:9), kur paskaidrots, kā tam 
jānotiek attiecībās starp vīru 
un sievu, bērniem un 
vecākiem, kungiem un 
kalpiem. 

Kad Kristus aicināja savus 
mācekļus, Viņš aicināja 
aizliegt sevi, ņemt krustu un 
sekot. Tas nozīmē pakļaut 
Kristum visu sevi – savu 
miesu, prātu, dvēseli, garu, 
plānus, aicinājumu, mantu, 
kalpošanu, u.c., lai iznīkstošā 
vietā iegūtu nezūdošo, ko tikai 
Dievs savā mīlestībā spēj dot 
tagad un mūžībā.

p r a k t i s k i  i e t e i k u m i

1. Izlasi 23. Psalmu un iedomājies, ka tu esi tā avs.  
Kādas tev rosinās pārdomas? 

2. Identificē, kas tev visvairāk traucē pakļauties? 
Lūgšanā pakļauj to Kristum!

3. Identificē, kam tev visgrūtāk pakļauties?  
Pakļaujies Kristus bijībā!

4. Ko Dievs ir runājis caur Bībeli, svētrunu, utt., bet tu vēl 
neesi paklausījis? Izdari to ticībā!

Šogad „Baptistu Vēstnesis” aicina mūs labāk iepazīt, pārdomāt un praktizēt garīgās disciplīnas. 
Tas ir veids, kā aktualizēt LBDS vīzijas 3 vērtības: kristocentrisks, misionāls, pavairoties spējīgs. 

BV jūnija numurā aicinām vairāk iepazīt pakļaušanos.

Garīgā disciplīna –  
pakļaušanās

mārcis dejus
sludinātājs

mg.sc.ing., Dr.theol. Ilmārs Hiršs 
izveidojis mājas lapu www.hirss.lv

baptistu vēstnesis2



DzIeSmu SvētkI cēSīS

Nedaudz vairāk par mēnesi un mēs pulcēsimies Cēsu pilsētā uz 
mūsu astotajiem Dziesmu svētkiem. Katrs no jums tiekat ļoti 
gaidīti šajos svētkos. Tā ir iespēja dziesmās un mūzikā 
apliecināt, ka mūsu tautas pamatā ir jābūt ticībai uz Dievu. 
Dziesmā izteiksim aicinājumu pie personīgas ticības uz Jēzu 
Kristu!

Ticu, ka esat pieņēmuši savu lēmumu doties uz Cēsīm, tāpēc 
šajā reizē tikai un vienīgi par praktiskām lietām.

Cēsu draudzes mājaslapā www.cesudraudze.lv un www.lbds.lv ir 
izvietota plašāka informācija par nokļūšanu, auto stāvvietām 
pilsētā, ēdināšanas uzņēmumiem, tūrisma objektiem, ja vēlaties 
ierasties jau nedēļas pirmajā pusē un apskatīt Cēsis un Vidzemi, 
kā arī par reģistrācijas jautājumiem.

Reģistrējoties neaizmirstiet norādīt informāciju, kuru papildus 
jautātajam uzskatāt par būtisku attiecībā uz izmitināšanu, 
transportēšanu vai ēdināšanu.

n a k t s m ā j a s

Dziesmu svētku laikā ir nodrošinātas vairākas nakšņošanas 
iespējas: 

• Naktsmājas par 2 EUR būs pieejamas Cēsu izglītības 
iestādēs gulēšanai uz matračiem. Lai gan arī skolās ir 
iespējams izmitināt lielu daudzumu viesu, taču matraču 
skaits ir ierobežots, tāpēc, lai nebūtu jāved līdzi savi matrači, 
aicinām pieteikšanos neatlikt līdz pēdējam brīdim.

• Naktsmājas par 7 EUR ar gulēšanu gultās 65 personām ir 
pieejamas NBS Instruktoru skolā, kā arī līdz 450 personām ir 
pieejamas Priekuļu tehnikuma dienesta viesnīcā. Svētku 
dalībniekiem nepieciešams līdzi ņemt savu gultas veļu. 

• Joprojām ir iespēja rezervēt vietu viesnīcās. 

• Ja vēlaties doties uz Cēsīm ar ceļošanai paredzētiem auto - 
kemperiem vai nakšņot teltīs pilsētas teritorijā vai ārpus 
pilsētas, Cēsu baptistu draudze bez atlīdzības var 
nodrošināt nakšņošanas iespējas.

Pieteikšanās un tuvāka informācija zvanot 26315231.

ē d i n ā š a n a

Svētku dalībniekiem ir iespēja pieteikties centralizētai 
ēdināšanai, kur atsevišķa ēdienreize pusdienas vai vakariņas 
maksās 3 EUR. Ēdiens termotraukos tiks pievests klāt ēdiena 
izdales vietās vai centralizētajās naktsmītnes vietās. Ja vēlaties 
patstāvīgi organizēt ēdināšanas jautājumu, Cēsu pilsētā ir 
vairākas pilsētnieku iecienītas sabiedriskās ēdināšanas iestādes, 
kā arī pārtikas veikali.

p i e t e i k š a n ā s

Mūziķiem un kora dziedātājiem aicinājums savu dalību pieteikt 
Muzikālās kalpošanas apvienībā. Visi citi svētku dalībnieki, 
kuriem nepieciešamas naktsmājas un centralizēta ēdināšana, 
aicināti pieteikties telefoniski 26315231 vai elektroniski 
draudze@cesudraudze.lv. Lūdzam pieteikšanos neatlikt līdz 
jūlijam, jo savlaicīga pieteikšanās palīdzēs svētku organizētājiem 
padarīt jūsu dalību svētkos maksimāli patīkamu un ērtu.

Ierodoties Cēsīs, katrs svētku dalībnieks pie reģistrācijas 
saņems pilsētas karti ar atzīmētām pasākumu norises vietām, 
svētku programmu, ēdināšanas talonus un informāciju par 
centralizētas ēdināšanas vietām, tuvāku informāciju par 
nakšņošanas vietām un citu ar svētkiem saistītu informāciju.

Ī p a š i  j a u t ā j u m i

Lūdzam, piesakoties neaizmirst norādīt īpašu informāciju, kuru 
Dziesmu svētku organizatoriem pēc jūsu izvēles būtu jāzina 
attiecībā uz jūsu diētas vai veselības jautājumiem.

t r a n s p o r t a  n o v i e t o š a n a

Cēsu pilsētas centrā darba dienās no 8:00-17:00 autostāvvietās 
auto bez maksas var novietot līdz vienai stundai. Pārējā laikā un 
nedēļas nogalē pilsētas autostāvvietas ir bez maksas. 

Cēsu pilsētā ir vairāki stāvlaukumi, ieskaitot skolu stāvlaukumus, 
kuros var novietot savus auto bez maksas. Braucot uz Cēsīm, 
jums nav papildus jārēķinās ar šādām izmaksām.

m a k s ā j u m i  u n  z i e d o j u m i

Maksājumus par naktsmājām un ēdināšanas pakalpojumiem 
esat aicināti ieskaitīt Cēsu baptistu draudzes kontā līdz 1. jūlijam, 
norādot maksājuma mērķi. 

Maksājumu par Kongresu ieskaitīt LBDS.

Reliģiskā organizācija “Cēsu baptistu draudze” 

reģistrācijas Nr. 9900001456 

Swedbank konts: LV30HABA0551024766196

Draudzes ir aicinātas salikt īpašu kolekti Dziesmu svētkiem, 
palīdzot nosegt organizatoriskās izmaksas. Dziesmu svētku laikā 
būs iespēja ziedot arī atsevišķu pasākumu ietvaros.

Braucot uz Cēsīm, atcerēsimies, ka mūsu dziesma sākas ar Jēzu 
Kristu, kurš ir mūsu Glābējs. Viņš mūsu sirdīs rada prieku 
dziedāt. Dziedāsim Jēzum Kristum Cēsīs!

Dziesma  
Latvijas dvēselei

Oļegs jermOlājevs
Cēsu draudzes māCītājs

A i c i n ā j u m s  u z  L A t v i j A s  B A p t i s t u  d r A u d ž u 
s A v i e n ī B A s  v i i i  d z i e s m u  s v ē t k i e m  c ē s ī s 

2 0 1 5 .  g A d A  1 3 .  – 1 9 .  j ū L i j s
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vaDītājI uN garīDzNIekI

Intervija ar Mārtiņu Zeltiņu, Ozolnieku 
baptistu draudzes locekli, BPI 1. kursa 

studentu.

Kā Tu atradi 
Dievu? 

Dievs atrada mani. 
Mani vecāki nebija 
kristieši, un līdz 7 
gadu vecumam es 
tā arī īsti nebiju 
dzirdējis par 
Dievu. Nekad 
nebiju nevienā 
baznīcā, taču 
mana vecmamma 
bija kristiete. Viņa 

apmeklēja Septītās dienas adventistu 
draudzi. Tajās reizēs, kad braucām ciemos 
pie viņas, es, lai gan nedaudz, bet tomēr 
dzirdēju par Dievu. Tā bija vienīgā 
saskarsme. Astoņu, deviņu gadu vecumā 
sāku dzīvot pie vecmammas, un viņa man 
daudz stāstīja stāstus no Bībeles, īpaši 
Vecās derības – tādus kā par Danielu lauvu 
bedrē un citus. Man kā bērnam tie ļoti patika 
un palika atmiņā. Taču kristietis es nebiju, 
tāds nekļuvu, jo mani Jaunā Derība 
neinteresēja tā, kā interesēja Vecās Derības 
stāsti. Tā pagāja vēl kādi desmit gadi. Es 
ticēju Dievam, man patika Bībeles stāsti, bet 
man likās, ka, ja pievērsīšos Viņam, Dievs 
uzspiedīs man savus noteikumus – baušļus. 
Arī baznīcas lietas mani galīgi nevilināja. 

Tā dzīvoju līdz kādiem astoņpadsmit gadiem. 
Tad kādā reizē, kad ar draugiem nācām 
mājās no skolas, uz ielas satikām vienu 
misionāru no Amerikas. Viņš turpat uz ielas 
dalīja bukletus un evaņģelizēja. Sākām 
sarunāties, un viņš tik labi, īsi un saprotami 
izstāstīja Evaņģēliju – kāpēc Jēzus, kas Viņš 
ir, ko Viņš darīja, un es sapratu! Tajā brīdī 
man Dievs atvēra acis – es sapratu, ka Dievs 
arī man ir vajadzīgs. Kad pēc tam braucu 
tramvajā uz mājām, nevarēju nosēdēt, cik 
priecīgs es biju, ka esmu to sapratis. Uzreiz 
pēc tam es ar šo misionāru Brentanu 
Poversu (Brenten Powers) sāku sarakstīties. 
Man bija tik daudz jautājumu. Piemēram, 
bukletā izlasīju, ka mēs esam grēcinieki un 
kādam citam, kas ir bez grēka, ir jāsamaksā 
par tiem. Es nesapratu – vai mācītājam par 
mūsu grēkiem jāmaksā? Domāju – kurš ir 
tas bezgrēcīgais? Es misionāram tik daudz 
jautājumu uzdevu, un viņš atbildēja uz tiem 
visiem. Brentans veltīja man laiku, lai veidotu 
mani par mācekli. Katru otro dienu tikāmies, 
un es viņu bombardēju ar jautājumiem. 
Pirmo reizi redzēju Bībeli, viņš man 
skaidroja, ka tur ir nodaļas, panti, Jaunā un 
Vecā Derība – visu no nulles. Brentans man 
iedeva Gideonu Jauno Derību un teica, lai 
izlasu Jāņa evaņģēlijā vienu nodaļu, bet es 

kā sāku ar Mateja evaņģēliju, tā izlasīju visu. 
Tas likās tik interesanti! Trīs mēnešu laikā 
izlasīju no 1. Mozus līdz Atklāsmes grāmatai. 
Man bija tāds kā izsalkums lasīt Bībeli. 
Brentans man arī ieteica, kurus rakstus un 
grāmatas lasīt, svētrunas internetā klausīties. 
Es ļoti strauji augu garīgā ziņā. 

Vai Tu pirms tam arī biji tāds grāmatu 
lasītājs, vai tikai Bībele Tevi paņēma savā 
varā?

Es mācījos Rīgas Tehniskajā koledžā. 
Programmēšanas grāmatas man likās 
vienkārši interesantas, varēju tās stundām 
lasīt. Taču tad, kad kļuvu par kristieti, arī 
visas manas intereses izmainījās. Pirms tam 
programmēšana bija mana dzīve. Kad kļuvu 
par kristieti, man tik ļoti iepatikās Dieva 
vārds, ka visa tā degsme, kas man bija uz 
programmēšanu, pārcēlās uz Dieva vārdu 
un kalpošanu. Programmēšana tagad man ir 
kā rīks kalpošanā.

Kā Tu nokļuvi līdz Ozolnieku draudzei?

Sākumā gāju uz Brentana mājas draudzi 
Ogrē, pēc tam viņa draudze īrēja telpas kādā 
no viesnīcām Rīgā. 

Pirms Brentans brauca prom no Latvijas, 
viņš novirzīja savus draudzes cilvēkus uz 
Ozolniekiem, jo viņš pazina mācītāju Andiju 
Džeimsu (Andy James), bet es kaut kā biju 
izkritis cauri šim procesam. Es biju 
iepazinies ar cilvēkiem no draudzes “Dieva 
mājas” un kādu laiku gāju uz šo draudzi. 
Man neko neizteica tādi vārdi kā baptisti, 
harizmāti, kalvinisti, vienkārši augsti vērtēju 
labu sludināšanu. Gāju tur, kur labāk 
sludina. Tas bija arī laiks, kad es centos 
izveidot pats savus uzskatus, saprast, kam 
es ticu. Internetā vairāk klausījos baptistu 
sludinātājus un mana pārliecība nosliecās 
tajā virzienā, tad nu beigās es arī aizgāju uz 
Ozolnieku baptistu draudzi. Jāsaka, ka es 
vēl joprojām garīgi augu, cenšos saprast, 
kam ticu.

Tu esi uzsācis kādas kalpošanas. Viena 
no tām ir – ielu evaņģelizācija. Kā tu līdz 
tam nonāci?

Dievs mani uzrunāja ar šāda veida 
kalpošanu. Brentans ir dedzīgs evaņģēlists, 
kas katru nedēļu gāja sludināt ielās – gan 
individuāli runājoties ar cilvēkiem, gan dalot 
bukletus garāmgājējiem, gan sludinot 
viņiem. Sākumā gāju Brentanam līdzi, 
skatījos pa gabalu. Tad jau apzināti sāku 
mācīties, kā viņš to dara. Tad bija pirmā 
reize, kad es centos uzrunāt svešu cilvēku. 
Tas bija tāds baigais lauziens. Grūti tas bija.

Taču Bībele saka: “Ejiet un sludiniet visai 
radībai!” Es to redzu kā mīlestības izpausmi 
pret cilvēkiem. Pret cilvēku, kurš neko nezina 
par Jēzu un iet pazušanā, vislielākā 
mīlestības izpausme ir dalīties Evaņģēlijā, lai 

viņš tiktu glābts. Bet tas joprojām ir grūti. Es 
un vēl divi puiši no draudzes “Dieva mājas” 
cenšamies katru piektdienu iet pie cilvēkiem, 
uzrunāt viņus, dalīties Evaņģēlijā. Dalām 
bukletus, ja cilvēki apstājas, mēģinām 
parunāties. Piektdienās, īpaši Vecrīgā, ir 
daudz cilvēku, sludinām viņiem. Mēs to 
darām jau ceturto gadu 

Vai Tu esi piedzīvojis šīs savas 
kalpošanas augļus? Rezultātus? 

Tā ir šīs kalpošanas neredzamā daļa. Mēs 
cenšamies atstāt kontaktus. Pārsvarā es īsti 
nezinu, kas notiek tālāk. Ļoti bieži cilvēki 
mūs atraida. Nezinu, vai viņi aiziet mājās, 
pārdomā dzirdēto. Bet ir cilvēki, kas ir 
dzirdējuši mūsu sludināšanu un pēc tam 
pievienojušies draudzei. Nesen draudzes 
“Prieka Vēsts” jaunieši izstāstīja, ka kāds no 
jauniešiem pievienojies viņu draudzei mūsu 
sludināšanas dēļ. 

Kā Tu tiec pāri daudzajiem noraidījumiem, 
sludinot uz ielas? Vai Tev nav nomākts 
noskaņojums pēc tiem piektdienu 
vakariem?

Īstenībā piektdienu vakaros man ir prieks. 
Pārsvarā sākumā es tā negribīgi aizeju, bet 
pēc tam, kad esi runājis ar cilvēkiem, ir 
prieks, kaut arī esi saņēmis noraidījumu.

Vai ir vēl kāds veids, kā Tu evaņģelizē?

Man ir mājaslapa – www.vaiesilabs.lv. Tādā 
veidā sludinām Evaņģēliju cilvēkiem, kas 
dzīvojas internetā. 

Cik cilvēku skatās šo lapu? 

Statistika ir šāda: 20000 ir skatījušies šo 
lapu, 42 000 apmeklējumi kopumā, 5000 ir 
izgājuši cauri visam saturam. 

Otra lieta, kuru blakus evaņģelizācijai Dievs 
ir licis manā sirdī, ir Dieva vārda mācīšana, 
sludināšana. Man vienmēr ir paticis pētīt 
Dieva vārdu. Pagājušajā gadā, kad mūsu 
mācītājs bija prom, dažās svētdienās arī 
mani aicināja sludināt draudzē. 

Kāpēc viņi Tevi aicināja sludināt?

Es pirms tam draudzē vadīju Bībeles studijas 
trešdienu vakaros.

Man trīs reizes jautāja, vai varu sludināt. 
Tikai trešajā piekritu. Tā ir liela atbildība – 
sludināt draudzei. Bet, kad to daru, es jūtu 
prieku, tāpat kā evaņģelizējot. Visgrūtāk ir, 
kad izstudētais ir jāsaliek pa plauktiņiem, 
jāizveido struktūra. Pati gatavošanās ir 
interesanta, tu daudz mācies, atklāj. Kad 
pats dedz par to, ko stāsti, tas ir aizraujoši.

Vēl es draudzes dievnama teritorijā pļauju 
zāli, un tā ir mana mīļākā kalpošana. Nav 
stresa, varu uzlikt austiņās Bībeles studiju 
ierakstu, klausīties, pastaigāties. Pirms 
mācībām BPI strādāju noliktavā, tas bija 
viens no maniem mīļākajiem darbiem. 

Mīlestības izpausme ir 
dalīties Evaņģēlijā

Mārtiņš Zeltiņš

NOra rautmaNe
BPi Projektu vadītāja
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vaDītājI uN garīDzNIekI

Mīlestības izpausme ir 
dalīties Evaņģēlijā

Garīdznieku brālības 
konference

9. maijā notika šī gada 
pirmā Garīdznieku brālības 
kolēģijas organizētā 
konference, kurā piedalījās 
50 cilvēku – LBDS 
garīdznieki, jaunu draudžu 
veidotāji, BPI studenti. Konferences tēma – Svētais Gars. 

Ievadsvētbrīdi vadīja mācītājs Edgars Mažis, pēc tam sekoja 
aizlūgšana citam par citu un kopīgi pateicāmies Dievam par mūžībā 
aizgājušo LBDS sludinātāju Guntāru Pāvilu Doriņu (1928 – 2015). 
Igors Rautmanis uzrunāja konferences dalībniekus, aicinot katru 
draudzes garīdznieku meklēt un ieraudzīt potenciālos BPI studentus. 
Bija arī īsa intervija ar BPI 1. kursa studentu Jāni Upleju.

Edgars Mažis pateicās visiem garīdzniekiem un LBDS draudzēm, kas 
finansiāli atbalstījuši mūsu pensionētos garīdzniekus. Tālāk sekoja 
informācija par garīdznieku kalpošanas izmaiņām, kā arī tika veikta 
aptauja GB kolēģijas kandidātiem, jo 10. oktobrī būs jāpārvēl 
līdzšinējais GB vadītājs un kolēģijas locekļi. Konferences turpinājumā 
bija paneļdiskusija par Svētā Gara jautājumiem, kurā piedalījās 
mācītāji Ilmārs Hiršs un Mārtiņš Balodis, sludinātājs Dainis Pandars. 

Pēcpusdienas darba cēliens bija veltīts LBDS pamatatziņām par 
Svēto Garu mācītāja Ilmāra Hirša vadībā. Garīdznieki diskutēja un 
papildināja galvenās LBDS atziņas šajā jautājumā, bet dokuments 
tiks pieņemts rudens konferencē. 

Paldies BPI pirmā kursa studentiem, kuri palīdzēja konferences 
organizēšanā!

edgars mažis
Garīdznieku BrālīBas Priekšsēdētājs

Laulības seminārs 
mācītājiem
No 30. aprīļa vakara līdz 2. maija pusdienas laikam Igates 
pilī notika jau 7. laulības stiprināšanas seminārs mācītājiem, 
kurā piedalījās 16 pāri. Šī gada tēma bija: garīdznieka 
laulības izaicinājumi šodienas pasaulē, domājot par naudas, 
varas un seksa izaicinājumiem. 

Seminārs sākās ar kopīgām vakariņām un svētbrīdi Igates 
baznīcā. Pirmajā vakarā dzirdējām adventistu bīskapa emeritus 
Viestura Reķa un viņa dzīvesbiedres Valdas ievadlekciju. Tās 
laikā bija iespēja iepazīties ar diviem citiem pāriem, bet abos 
vakaros bija iespēja apmeklēt arī pirti. Otrā diena sākās ar 
svētbrīdi un Kristīnes un Edgara Mažu lekciju par fizisko tuvību, 
pēc kuras pāriem bija iespēja pārrunāt ar šo tēmu saistītos 
jautājumus divatā. Pēcpusdienā apmeklējām „Lielezers” maizes 
ceptuvi, kur iepazināmies ar maizes cepšanas procesu. Pēc 
atgriešanās pilī klausījāmies Agritas un Raimonda Locu lekciju 
par varas ietekmi. Vakarpusē Iveta un Oļegs Jermolājevi aicināja 
vizualizēt katra pāra saknes un sapņus. Pēc vakariņām Ketrina 
un Ilvars Ieviņi vadīja kustību stundu. Sestdien semināra 
noslēguma lekcija bija veltīta tēmai – kāda nozīme ir naudai un 
kā tā veido attieksmi pret dzīvi. Semināra noslēgumā 
sadalījāmies grupās pa trīs līdz četriem pāriem un cits par citu 
lūdzām Dievu. Tad sekoja kopīgas pusdienas un fotografēšanās. 

Paldies Igates pils vadībai par iespēju šīs dienas pavadīt jaukā 
vietā un baudīt lielisku viesmīlību! Īpašs paldies šī semināra 
atbalstītājiem: Jānim Fugalim, Raivim Baltrim, Dailai Siliņai, kā 
arī LBDS Garīdznieku brālībai! Paldies Raimondam Locam par 
organizatorisko jautājumu kārtošanu!

edgars mažis
Garīdznieku BrālīBas Priekšsēdētājs

Strādājot varēju austiņās klausīties 
svētrunas, domāt. Tajā laikā ļoti pieaugu 
Dievā, mani uzskati veidojās. Tas bija mans 
sapņu darbs. 

Redzot, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē līdz 
šim, kādi ir tavi nākotnes sapņi, plāni?

Tās divas lietas, kuras jau daru. Turpināt 
evaņģelizēt, arī cenšoties iedrošināt 
kristiešus sludināt, liecināt un ne tikai, 
evaņģelizējot ielās. Man gribas redzēt 
draudzes, kristiešus, kuri ir aktīvi, kā Bībele 
saka: “Ejiet pa visu pasauli un pasludiniet...” 
kaimiņiem, pilsētās, ciematos, visur esot par 
liecību. Jebkurš to var darīt. Bieži tiek 
uzskatīts, ka man nav tādas dāvanas, vai arī 
– es neesmu tik labs runātājs, bet mēs 
cenšamies parādīt, ka Dievs nemeklē tos 
apdāvinātos, kuriem sanāk, bet tos, kuriem, 
gluži otrādi – nesanāk. Tiem, kuri nemāk 
runāt, kuriem bail, jo Dievs pagodinās tieši 
caur mūsu vājībām. 

Vēl es gribētu mācīties sludināt. 

Kas Tevi pamudināja nākt uz BPI?

Kaspars. Es biju riktīgi pārsteigts, kad viņš 
man piezvanīja. Man jau sen bija tāda kā 
doma, sapnis – mācīties Dieva vārdu 
Bībeles skolā. Tad šī ideja pazuda. Man 
patika patstāvīgi mācīties. Domāju, ka visas 
atbildes varu internetā atrast un visas 
grāmatas pats izlasīt. Kad Kaspars Šterns 
piezvanīja un stāstīja par BPI, nodomāju, ka 
būtu tik forši tur mācīties, ļoti patika 

piedāvājums, tikai neredzēju, kā tas reāli 
būtu iespējams, jo es taču strādāju. Pa kuru 
laiku? Taču es par to pateicu draudzei, 
runāju ar mācītāju. Cilvēki lūdza. Tad kaut kā 
pavērās tās durvis. Draudze bija gatava 
atbalstīt visādos veidos, arī finansiāli. 
Kalpošanas, kuras man draudzē bija, varēju 
uz laiku nolikt malā. Brīnums, kā Dievs to 
visu sakārtoja. 

Kā šis laiks BPI ir Tevi ietekmējis?

Esmu iemīlējis vairāk lasīt grāmatas. 
Sapratu, ka daudz ko nezinu, līdz tam pat 
nesapratu, cik maz ko zināju! BPI atklājās 
jauna pasaule, par kuru līdz tam nezināju. 

Esmu pieaudzis rakstura ziņā – BPI veido 
raksturu, disciplinē – ir daudz jāmācās, 
jānodod darbi, jāplāno savs laiks. Sākumā 
nenācās viegli sevi disciplinēt. 

Esmu arī sapratis, ka neesmu īpaši sociāli 
aktīvs. Man tas ir katras dienas, brīža 
lēmums – pārkāpt sev pāri, pieņemt lēmumu 
iet pie cilvēkiem, runāties, būt starp 
cilvēkiem. Grūti ir izmainīt savu dabu.

Vai Tu vienmēr esi bijis introverts, vai esi 
tāds kļuvis? 

Varbūt mani noslēgtāku padarīja tas, ka pēc 
tam, kad nomira tētis, es nokļuvu 
bērnunamā un pēc kāda laika sāku dzīvot 
pie audžuvecākiem. Iespējams, pirmos 
septiņus gadus es nebiju tik noslēgts. Kad 
nomira tētis, man tas bija liels šoks, tas 
izmainīja daudzas lietas. Bērnunamā bija 

pilnīgi cita vide – mammas nav, tēta nav. Es 
biju pilnīgi apjucis. Pēc nepilna gada mani 
paņēma audžuvecāki. Man bija trīs pusbrāļi. 
Kopā ar mums dzīvoja arī mana 
vecāmamma. 

Kādas Tev tagad ir attiecības ar mammu? 

Viņa dzīvo viena laukos, es dažkārt 
aizbraucu pie viņas. Mums ir diezgan 
svešas attiecības. Lai arī viņa ir mana 
mamma, es viņu nepazīstu. Es neesmu viņu 
sapratis, bet piedevis, man liekas, ka esmu. 
Pirmo reizi es aizbraucu pie viņas pirms 
četriem, pieciem gadiem, pirms tam viņa 
bija atbraukusi pie manis dažas reizes tad, 
kad es vēl biju pie audžuvecākiem. Bet arī 
tad attiecības bija svešas. Tomēr cenšos no 
savas puses dot mums iespēju satuvināties. 

Kas tagad Tev ir tuvākie cilvēki?

Mācītājs, draudzes cilvēki, draugi no “Dieva 
mājām”, cilvēki, kurus satieku BPI.

Kā Tu atpūties, atjauno spēkus? 

Man patīk iet ārā, pastaigāties, īpaši laukos, 
pie dabas. Ja esmu Rīgā, tad varu vienkārši 
stundām staigāt, pārdomāt kaut kādas lietas 
vai pļaut zāli dievnama pagalmā. 

Ko Tu gribētu, lai cilvēki lūdz par Tevi? 

Lai es saprastu, ko man darīt tālāk pēc BPI. 
Lai piedzīvoju Dieva vadību tajā, ko darīt ar 
man uzticēto. Lai es tajā darbā, kur Dievs 
mani ir aicinājis, spētu būt uzticīgs līdz 
galam. Lai pieaugtu ticībā, lai nepadotos.
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Pavasarī, kad putni dzied kā negudri un pumpuri 
plaukšķēdami sprāgst vaļā, bērniem laiks doties uz Dziesmu 
dienu. Tā tas notika arī šogad – jau septiņpadsmito reizi 
1. maijā Rīgā, Pestīšanas Templī satikās bērni no visiem 
Latvijas novadiem, lai iepazītu, apbrīnotu, pateiktos, 
piedzīvotu, saņemtu un dalītos ar Dieva mīlestību.

Mūzikls „Sniega ķēniņiene”, kopkora mēģinājums, pusdienas, 
aizraujošs un dažiem pat grūti noticams Lienes Svokas 
stāstījums par piedzīvoto Bolīvijas džungļos, krāšņas 
izpletņspēles un koncerts „Tik ļoti” – tas viss dienas garumā ļāva 
noprast un sajust, cik liela ir Dieva mīlestība!

Paldies Dacei Freivaldei, Lībai Ēcei un Aigaram Atvaram par 
iespēju Dziesmu dienā pirmatskaņot īpaši bērniem veltītās 

dziesmas ar Bībeles tekstu vārdiem. Paldies diriģentiem Aijai 
Pusaudzei, Arvīdam Keinim, Dacei Freivaldei, Jānim Ansonam, 
Solvitai Siksnei par bērnu kopkora virsvadību. Paldies kristīgās 
bērnu un jauniešu muzikālās kustības „Būsim kopā” 
dalībniekiem un vadītāju komandai par mūzikla izrādi un dalību 
noslēguma koncertā. Paldies BPI Timoteja skolas un BPI 
Pastorālās kalpošanas 1. kursa studentiem par kalpošanu, 
nodrošinot Dziesmu dienas norisi! Paldies Svētdienskolu 
apvienības Padomes locekļiem un ikvienam, kas atbalstīja, 
iedrošināja, aizlūdza. Paldies, ka kopā varējām piedzīvot – 
Dievs TIK ĻOTI mūs mīl!

Sagatavoja LBDS Svētdienskolu apvienība

Dziesmu diena bērniem
BērNI uN jauNIešI
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BērNI uN jauNIešI

„Lielie Jāņi” ar lieliem soļiem tuvojas savam sākumam. 
Organizatoru komanda cītīgi gatavojas, lai tev šie svētki, kurus 
pavadīsim brīnišķīgā nometņu vietā „Ganības”, Užavā, būtu 
neaizmirstami un pozitīvām emocijām bagāti. 

Iepazīstinām ar „Lielo Jāņu” aktivitātēm, kas būs piemērotas 
dažādām gaumēm – sports, radošās darbnīcas, tematiskās 
aktivitātes, kā arī „Lielo Jāņu” laikā darbosies kafejnīca. 

Kafejnīcā būs iespēja nobaudīt gan gardu kafiju, gan atveldzēt 
slāpes pēc spraigas sporta spēles ar atspirdzinošu limonādi. 
Neizpaliks panašķēšanās ar pašceptiem un pašgatavotiem 
gardumiem. Pie mums ciemosies arī kādi draugi, kas iepriecinās 
klausītājus ar skaistu muzikālo izpildījumu. Būs iespēja uzspēlēt 
galda spēles kopā ar saviem draugiem, radiem vai citiem svētku 
apmeklētājiem.

Sports. Dalībniekiem būs iespēja startēt vairākos sporta veidos, 
sastādot sacensību grafikus. Komandai uz spēles laukumu vai 
starta vietu jāierodas laicīgi - pirms sporta spēles sākuma. Sportistu 
aizņemtība citā sacensību disciplīnā netiks ņemta vērā. Katrā 
komandu sporta veidā jābūt komandas kapteinim. Sacensības 
norisināsies 23. jūnijā no plkst. 11:00 – 13:00 un no 14:00 – 18:00. 
Fināla spēles trijās disciplīnās (futbols, volejbols un strītbols) 
norisināsies 24. jūnijā laika posmā no 13:00 – 14:00. Apbalvosim 
trīs labākās komandas katrā disciplīnā. Uzvarētāju sumināšana 
plānota 24. jūnijā ap plkst. 15:00. 

Aicinām nekavēties un pieteikties dažādām sporta aktivitātēm jau 
tagad!

Katras sporta aktivitātes precīzus noteikumus un punktu vākšanas 
principus uzzināsiet pasākuma norises dienā. Sacensības un spēles 
notiek pēc starptautiski atzītiem noteikumiem.

Informācija par reģistrēšanos: 

Dalības maksa vienai personai ir 10 EUR, bet ģimenēm pieejamas 
atlaides. Dalības maksa vecākiem – katram 10 EUR, bet bērniem 
līdz 5 gadu vecumam bezmaksas dalība. Bērniem no 5 līdz 12 
gadiem – 5 EUR. Bērniem no 12 gadu vecuma dalības maksa 10 
EUR. Maksimālā dalības maksa ģimenei ir 30 EUR. 

Iespējamās naktsmītnes – personīgā telts; izīrējamā telts 
(10 EUR par telti ar 8 gultas vietām visu uzturēšanās laiku);  mājiņa 
(1 gultas vieta par nakti – 5 EUR, ģimenei vienai personai par vienas 
nakts gultas vietu – 3 EUR);  iespēja nakšņot Užavas skolas klasēs 
uz grīdas ar līdzpaņemto guļammaisu (vienai personai par vienu 
nakti – 2,50 EUR).

Nevilcinies ar reģistrāciju!  
To vari izdarīt šeit: www.lieliejani.lv. 

Ja vēlies piedalīties „Lielajos Jāņos” ne tikai kā dalībnieks, bet arī kā 
brīvprātīgais darbinieks, tad droši dod ziņu  
antra.bermaka@gmail.com .

2015 BPI Drafts 1. līmenis

Nometne puišiem vecumā no 14 līdz 19 gadiem

No 26. līdz 30. jūnijam

Lauku sēta “Ganības”, Užava (24 km no Ventspils)

BPI DRAFTS 1. līmenis ir nometne, kurā dalībnieki tiek 
iepazīstināti ar kristīgās dzīves un kalpošanas pamatiem. 
Nometnes laikā tiks apskatītas tādas tēmas kā: Kas ir 
Evaņģēlijs? Kā dzīvot Evaņģēlijā? Kā pasludināt Evaņģēliju? 
Kā saprast savu aicinājumu? Kā izdzīvot savu aicinājumu? 
Apmācību vadīs BPI studenti, mācītāji un draudžu vadītāji no 
dažādām Latvijas draudzēm. Lai dzirdētā vēsts nebūtu tikai 
teorija, dalībniekiem jābūt gataviem piedalīties dažāda mēroga 
fiziskajās aktivitātēs, kas ļaus labāk saprast un izdzīvot mācītās 
atziņas praksē. 

Uz BPI DRAFTS 1. līmeni ir aicināti visi puiši,  
kuri pirmo reizi piedalīsies BPI DRAFTS vasaras nometnē.   

PIETEIKŠANĀS LĪDZ 19. JŪNIJAM:

1) elektroniski jāaizpilda dalībnieka anketa

2) jāiesniedz draudzes mācītāja, sludinātāja, jauniešu vadītāja 
vai BPI studenta rekomendācija. 

DALĪBAS MAKSA: EUR 40 (savlaicīgi piesakoties, ir 
pieejama stipendija)

Katra jaunieša dalību apstiprinās LBDS bīskaps Pēteris Sproģis 
un BPI DRAFTS vadītājs Kaspars Šterns, izsūtot vēstuli ar 
uzaicinājumu.

Vairāk informācijas: mob. 371 26314505,  
epasts: bpidrafts@gmail.com

Lielie Jāņi 2015 Ar Dievu Tu spēj 
vairāk, nekā Tu domā.
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Katru gadu visā pasaulē pirmo novembra 
svētdienu atzīmē kā Bāreņu svētdienu. Arī 
Latvijas draudzes pagājušajā gadā pirmo 
reizi pievienojās Bāreņu svētdienas 
kustībai. Tās mērķis ir atgādināt 
kristiešiem, ka Dieva aicinājums draudzei 
ir atvērt sirdi šiem neaizsargātajiem 
bērniem. 

Rūpes par bāreņiem 
var izpausties 
dažādos veidos. Viens 
no veidiem ir kļūt par 
viesģimeni. Ārija 
Martukāne, 
profesionālās 
audžuģimeņu 
apvienības „Terēze” 
vadītāja, 10 bērnu un 
audžubērnu mamma 
ar daudzu gadu pieredzi skaidro, kas ir 
viesģimene un kāpēc katram bērnam ir 
vajadzīga uzticības persona.

Pastāsti, lūdzu, kas īsti ir viesģimene? 

Viesģimene ir ģimene, kas veido attiecības 
ar kādu no institūciju bērniem, kā saka tautā, 
bērnunama bērniem. Tā kļūst par uzticības 
personu, par viesģimeni. Tas nozīmē, ka 
brīvdienās, svētku dienās, brīvlaikos bērni 
laiku pavada kopā ar šo ģimeni. Konkrēta 
uzstādījuma nav – jūs dienu varat pavadīt, 
kopā aizbraucot uz Zooloģisko dārzu, 
slidojot, pastaigājoties gar jūru un vakarā 
bērnu aizvest atpakaļ uz bērnunamu. Ja 
jūtat, ka kontakts sāk veidoties un drošība ir 
gan jums, gan bērnam, varat veidot 
attiecības tālāk. Tas nozīmē, ka varat paņemt 
bērnu pie sevis arī sestdien, svētdien, skolas 
brīvlaikos. Ja Bāriņtiesā nokārtosiet 
viesģimenes statusu, jums izsniegs 
viesģimenes apliecību, ar kuru varēsiet 
doties uz bērnunamu un tikties ar bērniem. 
Protams, bērnam vispirms pavaicā, vai viņš 
vēlas viesoties kādā ģimenē, jo ir daudz 
bērnu, kuri to nevēlas. Tam ir daudz iemeslu, 
piemēram, savā ģimenē gūtas nopietnas 
emocionālas traumas vai arī bērns pabijis 
vairākās audžuģimenēs, kur pieredze bijusi 
ļoti neveiksmīga. Bērni līdz desmit gadu 
vecumam ļoti grib ģimeni!

Protams, ja kontakts izveidosies, šķiršanās 
būs grūta, bet viennozīmīgi viesošanās 
ģimenē bērnam nāk par labu, jo dod citu 
pieredzi – viņš redz, kādas ir normālas 
ģimenes attiecības, kas ir pilnīgi pretējas 
tam, ko viņš savā līdzšinējā mūžā piedzīvojis 
bioloģiskajā vai citās ģimenēs. Šīs attiecības 
būs pilnīgi pretējas tām, kādas ir 
bērnunamā, jo tur bērniem nav vienas 
uzticības personas. Bērnunamā viņi vairāk 
dzīvo savās attiecībās un pieaugušie savās, 
un tilts no vienām uz otrām attiecībām ir ļoti, 
ļoti vājš. Kadru mainība iestādēs ir liela – 
gada vai divu gadu laikā nomainās 
apmēram 60% darbinieku, kas bērnam ir ļoti 
traumējoši. 

Pavadot laiku ar šiem bērniem, nav jādara 
nekas īpašs. Jums ir jūsu ģimenes tradīcijas, 
savi mazie prieki, savas mazās bēdas, savas 
intereses un jūs tajās iesaistāt bērnu. Būs 
brīži, kad bērni vienkārši skatīsies, un jūs 
sapratīsiet, ka tas, ko jūs darāt, bērnam ir 
kaut kas nepazīstams. Tad mazais 
jāiedrošina un jāparāda, ka arī tā var pavadīt 
brīvo laiku. Man bērnunama bērni šķiet ļoti 
interesanti. Desmitgadīgs bērns var uzdot 
jautājumu, ko parasti vaicā divu gadu 
vecumā. Tas parāda, kāda traģika slēpjas 
viņu dzīvē. Ja mēs savus bērnus uz 
akvaparku varam atļauties aizvest vienreiz 
vai divreiz gadā, šie bērni akvaparkā vai 
citās publiskās atrakcijās būs bijuši 
vairākkārt. Ja bērnu vedam uz mājām, 
varbūt ir vērts padomāt, ko viņš vēl nav 
redzējis. Varbūt ar bērnu vienkārši jāpavada 
laiks divatā, jo viņi ļoti daudz laika pavada 
barā, bet jebkuram cilvēkam nepieciešamas 
vientulības stundas – pabūt ar kādu, bet ne 
barā. Braukt ogās, sēnēs. Sākotnēji bērnam 
ir iekšēja prasība pēc bara, bet ar laiku viņš 
saprot, ka reizēm ir labi būt vienam un 
satikties pašam ar sevi un ar ģimeni, kas ir 
blakus. Bērniem tas patīk. Zinu, ka 
daudziem cilvēkiem gribas palīdzēt, bet ir 
iekšējas bailes, reizēm stereotipiska 
domāšana. Ja mēs bērnu vienkārši ņemam 
un atvedam mājās, iepriekš nebūvējot 
iedomu pilis par to, ko bērns izdarīs, bet, 
gan, domājot par to, lai viņš justos labi, 
tad vajadzētu izdoties. 

Ko kristieši īpaši var dot šiem bērniem?

Man ir pārliecība, ka bērnu izaudzināt bez 
ticības Dievam ir ļoti grūti. Mums bērnam ir 
jāiemāca ticība. Vispirms gan viņš 
iemācīsies noticēt cilvēkam. Bērnunama 
bērniem ir ļoti grūti ticēt Dievam tā iemesla 
dēļ, ka vecāki viņus ir atstājuši. Viņi vēl 
nedomā tādās kategorijās, kā ir rakstīts 
Bībelē, – ka tēvs un māte atstās, bet Dievs 
nekad neatstās. Jūs ar savu dzīvi un savu 
pieredzi, ar savu izturēšanos pret bērnu 
varat parādīt Dieva tēla līdzību sevī. Ja jūs 
vairāk uzsvērsiet to, kas šajos bērnos ir 
labs, – Dieva tēla līdzību viņos, ja tik daudz 
neieciklēsieties uz to, kas viņos ir slikts, – tas 
būs ceļš, kā satuvināties, un šis ceļš 
viennozīmīgi vedīs tuvāk Dievam. Tas prasa 
daudz saprašanas, pacietības, un mums 
pašiem ir jābūt skaidrībai par motivāciju, 
kāpēc mēs to darām. Ja gribam palīdzēt, 
centrā būs bērns, nevis mūsu ambīcijas – 

rāmis vai glezna, ko centīsimies uzzīmēt un 
piekārt pie sienas. Bērnam ir vajadzīga 
sapratne. Pēc pieredzes varu teikt, ka 
bērnam iešanu baznīcā nevajag uzspiest. 
Kad mūsu bērni bija mazi, es teicu: „Šodien 
brauksim uz baznīcu, būs interesanti.” Ir 
jāmāk ieinteresēt, bet izvēle jāatstāj viņu 
ziņā. Ja vēl tur būs citi bērni, ar kuriem 
iepazīties, protams, viņi skries, bet tam ir 
jānotiek brīvi. Mans lielais audžudēls, kuram 
tagad ir 19 gadi, nesen teica: „Mammu, es 
gribu kristīties.” Un tas bija viņa lēmums. 
Iespējams, ja būtu viņam kaut ko uzspiedusi, 
viņš līdz šādam lēmumam nebūtu nonācis. 
Vienmēr jāatceras, ka bērni mums nepieder 
– ne mūsu pašu bērni, ne citu cilvēku bērni. 
Viņiem ir savs ceļš ejams. Tas ir Dieva nolikts 
ceļš. Mēs esam palīgi, blakus gājēji, bet 
bērns pats veidos savas attiecības ar Dievu. 
Tad, kad šie bērni tiek pāri traumām... Mani 
bērni man ir teikuši: „Mammu, ja nebūtu tu, 
es diez vai būtu sākusi ticēt Dievam.” 

Arī man personīgi bijušas ļoti sarežģītas 
attiecības ar Dievu šī paša iemesla dēļ – 
bērnunama pieredze, mamma atstājusi, tēva 
vietā tikai svītra... Kā lai notic, ka kādam 
Debesīs kaut kas rūp? Un tikai tad, kad 
redzēju, ka baznīcā ir cilvēki, kuri dara to, ko 
runā, ka viņiem ir beznosacījumu mīlestība, 
ka tiek akcentēta bērna vērtība, bet ne sliktā 
uzvedība, tas ļoti palīdzēja. Tas ir kristīga 
cilvēka resurss. Protams, kristīgam cilvēkam 
ir grūti pieņemt, ja bērns dzer, pīpē, viņam ir 
tieksme pagaršot narkotikas, bet vienmēr 
jāsaprot – ja bērns pirmo cigareti pagaršojis 
piecos, sešos gados, tā ir jāuztver kā 
slimība. Ar to var cīnīties tā, ka parādām citu 
ceļu, jo viņi šādi kompensē savas 
emocionālās vajadzības. Nav teikts, ka visi 
pīpēs, visi dzers vai darīs sliktas lietas. 
Tas būs atkarīgs no viņu pieredzes. Tas, ko 
bērns piedzīvojis divu, trīs vai četru gadu 
vecumā, kaut kad pusaudža gados nāks 
ārā. Ar to, ka mēs cilvēkam kaut ko 
atņemam, mēs situāciju nerisinām. Vienmēr 
jādomā, ko varam ielikt vietā. Aizvietot šīs 
lietas ar ticību Dievam ir visaugstākais un 
cēlākais mērķis, uz kuru varam iet, bet līdz 
tam jādomā, kuras starpposma lietas ir 
piemērotākas – sporta veids, aizraušanās, 
foršas, jaunas attiecības. Tukšuma vietā 
noteikti jānāk kaut kam citam. Melošana, 
zagšana ir kompensatori emocionālam 
badam. Kamēr bērns šo emocionālo badu 
nepiepildīs, tikmēr melošana un zagšana 
turpināsies. Arī psihologi uzsver, ka šīs divas 
darbības norāda uz emocionālo badu. 
Melošana arī var nozīmēt to, ka iestāžu bērni 
netic cilvēkiem, viņi grib izskatīties labāki. 
Ja viņi jūsu ģimenē jutīsies labi un mīlēti, 
tad melošana var pat pastiprināties, jo viņi 
gribēs atstāt vēl labāku iespaidu, lai jūs viņu 
neatgrūstu. Vienmēr vajag censties saprast, 
kāpēc bērns tā teica. Kad bērni pilnībā 
sajutīsies droši jūsu ģimenē, tad viņi arī 

Uzdāvināsim uzticību!vēsma saNdberga
latvijas kristīGās alianses Bāreņiem  
valdes Priekšsēdētāja un Bāreņu svētdienas 
latvijā orGanizētāja

Neaiztieciet šo bērnu 
vecākus! Mēs nezinām, 
ko viņi pārdzīvojuši.

Ārija Martukāne
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runās patiesību. Un tad, kad bērns apzināsies, ka ir 
sasniegta zināma drošības pakāpe, viņš par sevi 
sāks stāstīt sliktas lietas. Tādā brīdī nevajag 
šausmināties, bet teikt: „Paldies Dievam, viņš man 
beidzot uzticas!” Jūs viņam varēsiet palīdzēt tikai tad, 
kad zināsiet, kas ar šo bērnu noticis. Kristīgam 
cilvēkam talkā nāk lūgšana. Būs reizes, kad 
nezināsiet, ko darīt. Lūdziet kopā ar draudzi. Esmu 
novērojusi, ka kristieši mazāk iesaistās institūciju 
bērnu dzīvē, tāpēc, ka viņiem vairāk piemīt 
stereotipiska domāšana, ir lielas bailes no bērnu 
sliktajām īpašībām. Bet vajag saprast – bērni, kuri 
dara sliktas lietas, vēl cīnās. Diemžēl apstākļi viņu 
dzīvēs bijuši tādi, ka ir jācīnās ar šādiem līdzekļiem. 
Tie, kas sēž stūrītī un neko nedara, jau ir salauzti. 
Mēs varam parādīt ģimenes modeli, kurā ir 
savstarpēji mīlošas attiecības, kur cilvēki cits uz citu 
nebļauj, kur viss tiek risināts mierīgi, kur regulāri tiek 
pielūgts Dievs un pateicas par ēdienreizēm. Lūgšanu 
brīžos mēs dzirdam, kas bērnam ir svarīgākais, par 
ko viņš ir pateicīgs. Bērni paši pasaka priekšā, kas 
viņiem ir vajadzīgs. Jautājums ir – vai mēs to spējam 
sadzirdēt un ieraudzīt?

Pasapņo, kas mainītos mūsu draudzēs, ja tajās 
„kritiskā masa” būtu „nepareizie” cilvēki ar 
smagām pagātnēm, bērnunama bērni, atkarīgie?

Man ir bijis tāds sapnis... Draudzes kļūtu atvērtākas. 
Bībelē rakstīts par diakonijas darbu, par to, ko Kristus 
darīja – Viņš vienkārši gāja pie cilvēkiem un teica: 
„Veselajiem Manis nevajag. Slimajiem Manis vajag.” 
No savas pieredzes varu teikt, ka veselie slimos 
nesaprot. Līdz ar to ir grūti pieņemt tos, kuri 
nokļuvuši peklē jau šeit, zemes virsū. Ir labi piedzimt 
labā ģimenē, uzaugt drošā vidē – tā ir liela Dieva 
dāvana, bet jautājums, ko mēs ar šo dāvanu darām? 
Profesionālo ģimeņu apvienība nosaukta Terēzes 
vārdā, jo piemērs, kuram līdzināties, ir māte Terēze. 
Daudzus gadus viņa cīnījās par to, lai tiktu ārā no 
sava ordeņa, jo māsām bija jādzīvo ordenī. Viņa 
aizgāja pasaulē. Vēl viens variants ir atvērt durvis uz 
pasauli, ielaist to iekšā un tā palīdzēt tai mainīties. 
Kāpēc tik daudzi pieaugušie ir atkarībās? Tāpēc, ka 
bieži vien bērnībā šiem vīriešiem un sievietēm nav 
sniegta palīdzīga roka. Kādas mums ir tiesības 
nosodīt viņus? Ja es būtu sava vecākā audžudēla 
situācijā... Astoņi bērnunami! Ja es būtu tādai ellei 
izgājusi cauri! Kāda tad es būtu? Man ir bijušas tikai 
četras vai piecas vietas, kurās esmu dzīvojusi, bet 
viņam – deviņas. Bērni nav vainīgi, ka viņi nokļuvuši 
tādā situācijā. Bērnunama bērni ir bez vainas 
vainīgie. Ir tāds teiciens: „Lai ļaunums svinētu uzvaru, 
daudz nevajag, – tikai, lai labie neko nedarītu.” 
Ir viegli izlikties, ka mēs pasauli neredzam, lai 
nesasmērētos, bet dzīve ir jādzīvo tā, lai par to varētu 
uzrakstīt grāmatu. Es par katru savu bērnu varētu 
uzrakstīt romānu. Par savu ģimeni – veselu seriālu. 
Ja tu norobežo sevi no pasaules, ko tu atstāsi aiz 
sevis? Patiesi svētam un kristīgam cilvēkam ir jādara 
vairāk nekā visiem citiem kopā. Bībelē ir visa buķete 
– dēmonu apsēstie, spitālīgie, psihiski slimie, ielu 
staigules. Kristus bija viņu vidū, bet palika tīrs. 
Nebaidīsimies nosmērēties. Šie cilvēki gaida, lai kāds 
viņiem pievērstu uzmanību. Man reizēm rodas 
jautājums – kas ir jāizdara ar sievieti, lai viņa pamestu 
bērnu? Viņa izgājusi cauri ellei. Tāpēc es vienmēr 
mācu viesģimenēm un audžuģimenēm – neaiztieciet 
šo bērnu vecākus! Ne mums spriest tiesu, mēs 
nezinām, ko šie vecāki pārdzīvojuši. Ja mēs savas 
dzīves laikā varam caur šiem bērniem pieskarties 

viņu vecākiem, tas būs dziedinoši. Smagas izvēles cilvēki bieži izdara ļoti lielā 
izmisumā un bezcerībā. Pati esmu augusi un redzējusi, kā šie cilvēki par tādiem 
kļūst. Man vienmēr gribas ticēt, ka labais vēl ir palicis un caur bērniem viņiem ir 
atgriešanās ceļš. 

Viens no populārākajiem jautājumiem ir – vai šiem bērniem nav slikti, ka mēs viņus 
ņemam un pēc tam vedam atpakaļ? Dažkārt pavisam, dažkārt apsoloties 
atgriezties pēc nedēļas vai divām. No bērna viedokļa skatoties, kaut arī tas ir 
sāpīgi, apziņa bērnam, ka būs kāds, kas atnāks pēc nedēļas, pēc divām, un viņš 
atkal varēs pavadīt laiku kopā ar šo cilvēku – tā ir cerība, un viņš gaida. Varu 
izstāstīt piemēru no savas ar leikēmiju slimās audžumeitas dzīves. Pusgadu viņa 
pavadīja slimnīcā un pusgadu izolatorā bērnunamā. Viņa slimnīcā bija nodaļā, kur 
bērni bieži mira, īpaši atstātie, bērnunama bērni. Pie viņas divreiz nedēļā sāka nākt 
pareizticīga krievu sieviete. Tajā laikā personāls ar bērniem negāja pastaigās. 
Sieviete atnāca ciemos, atnesa meitenei skābu gurķi ar rupjmaizi un tad viņas gāja 
staigāt. Meita atceras, ka neko nesaprata no tantes teiktā, bet viņas izstaigājās. 
Pēc tam meitene gaidīja, kad atkal tantīte atnāks. Viņa bija aizvedusi meiteni arī uz 
baznīcu. Meitai tagad ir 25 gadi, un viņa joprojām to atceras. Ja nebūtu šīs krievu 
sievietes ar gurķu maizi, viņai vispār nebūtu atmiņu par šo periodu. Ja skatos no 
savas pieredzes, man nav atmiņu. No divu līdz septiņu gadu vecumam ir pilnīgs 
tukšums. Un mēs šo tukšumu varam aizpildīt. 

r
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sigita ābOltiņa
misijas draudze

„Man bija 12, brālim tikai 7 gadi, kad 
mamma mūs atstāja slimnīcā. Vienkārši 
neatnāca pakaļ, kad mūs abus izrakstīja, jo 
bijām veseli. Slimnīcā nokļuvām ar kašķi, un, 
raugoties šodienas acīm uz pagātnes 
notikumiem, gribu teikt – labi, ka tā. Nevienu 
dienu nebiju gājusi skolā, un droši vien arī 
brālis nevarētu mācīties, ja ne šāds dzīves 
pavērsiens. Mums nebija savu māju. 
Dzīvojām pie mammas draudzenes 
Čiekurkalnā vienistabas dzīvoklītī seši cilvēki. 
Tad mamma nolēma iet prom no turienes, un 
mēs sākām mētāties no vienas mājas uz 
citu, mitinoties pie mammas kārtējā sastaptā 
vīrieša. Pēdējo kopā ar mammu pavadīto 
gadu mums pat nebija šādas iespējas, 
nakšņojām gan Centrālās dzelzceļa stacijas 
uzgaidāmajās telpās, gan autoostā, gan 
māju kāpņu telpās. Visur, kur varēja 
patverties no lietus un vēja. Īpaši atceros 
vienu nakti, kad visi trīs sasēdāmies kādas 
mājas kāpņu telpā uz trepēm un cieši, cieši 
saspiedāmies kopā ar pleciem, lai kaut cik 
sasildītos. Bija ziema, pamatīgs spelgonis, 
bet mēs staigājām plānos mētelīšos, cauros 
apavos, mūždien bijām izsalkuši. Tāpēc 
nokļūšanu slimnīcā ar kašķi uztveru kā Dieva 
izmestu glābšanas riņķi, lai cik skarbi tas arī 
neizklausītos. Patiesībā uzskatu, ka Dievs 
mūs ar brāli patiešām nēsājis un nēsā uz 
rokām, tik liela ir Viņa žēlastība, par ko ikreiz 
pateicos pielūgšanā. 

Slimnīcā pavadījām gandrīz gadu, līdz tika 
nokārtotas formalitātes un mūs aizsūtīja uz 
Rēzeknes logopēdisko internātskolu. Tā bija 
pirmā skola manā mūžā, kurā mācījos, un 
man bija jau apritējis 13 gadu! 

Slimnīcā arī iepazinos ar meiteni no 
draudzes „Prieka vēsts”. Kādā reizē viņa 
mani aicināja aiziet līdzi uz dievkalpojumu. 
Piekritu, un tajā dienā nodaļā dežurējošā 
māsiņa atļāva iziet uz pāris stundām. 
Dievkalpojuma laikā izdzirdēju aicinājumu 
pieņemt Jēzu par savu Kungu. Visi, kuri 
vēlējās to izdarīt, tika aicināti pieiet pie 
skatuves, lai mācītājs varētu aizlūgt. Arī es 
aizgāju. Pēc tam mūs visus aicināja uz brīdi 
iziet laukā no zāles, lai kalpotāji varētu 
aprunāties ar mums un nodibināt kontaktus. 
Tā es iepazinos ar Olitu. Viņa ir cilvēks, kas 
paņēma mani savā paspārnē un palīdzēja 
gan lielās, gan mazās, meitenei svarīgās 
lietās. Nu, piemēram, tieši Olita man iemācī-
ja, ka jālieto dezodorants vai tualetes papīrs 
pēc mazo vajadzību nokārtošanas... Jā, 
primitīvas lietas, par kurām parasti vairāmies 
runāt, bet tās ir svarīgas, un mēs tās mācām 
saviem bērniem. Man tās bija svešas. 

Ar Olitu uzturēju kontaktus arī tad, kad biju 
Rēzeknē skolā. Atceros, ka dienu pirms 
aizbraukšanas no slimnīcas uz Rēzekni, 
iegāju kopējā vannasistabā un tik sirsnīgi 
lūdzu Dievu, lai Viņš man ļauj palikt tepat, 
Rīgā... Viņam gan bija cits plāns, un tagad 

es pasmaidu par šādu savu rīcību, bet tās 
sajūtas, kas manī bija, joprojām dzīvi jūtu. 
Man šķita, ka pazaudēšu arī Olitu, vienīgo 
labo cilvēku, kurai es interesēju. Taču tā 
nenotika. Olita aicināja draudzē atsaukties 
cilvēkus, kuri varētu mūs ar brāli skolas 
brīvlaikos paņemt pie sevis. Un atsaucās 
daudzi. Dzīvojām vairākās ģimenēs, līdz 
nokļuvām pie Ilonas un Normunda 
Āboliņiem. Viņi bija tikai sešus gadus vecāki 
par mani, precējušies aptuveni divus gadus, 
viņiem bija deviņus mēnešus vecs dēliņš un 
viņi mitinājās šaurā divistabu dzīvoklītī, bet 
šie cilvēki atsaucās. Paldies viņiem par to, jo 
līdz ar nokļūšanu viņu ģimenē beidzās mūsu 
jurģošana. 

Es no sirds esmu pateicīga katram, kurš 
deva mums mājas. Patiešām, un lieliski 
saprotu, ka tas nebija vienkārši. Dažas 
ģimenes dzīvoja šaurās mājvietās, arī iztikas 
līdzekļu viņiem bija maz, bet tik un tā viņi 
uzņēma mūs ar brāli un deva to labāko, ko 
vien spēja, taču reizē arī atļaušos atklāt – 
šāda mētāšanās no vienas ģimenes pie citas 
bija ļoooti grūta. Mums katram ir savs 
raksturs, savi ieradumi, uzskati, un ikreiz 
vajadzēja pierast, pieņemt tās ģimenes 
noteikumus, kurā nonācām. Dažbrīd pat 
jutos kā lieta, kuru vienkārši pārvieto pēc 
sirds patikas. Protams, mēs varējām 
atteikties no sniegtās palīdzības, bet nokļūt 
bērnunamā vai patversmē arī negribējās. 
Šāda varbūtība ļoti biedēja, taču laikā, kamēr 
mitinājāmies dažādās ģimenēs, nevienā no 
tām nejutos kā mājās. Man neradās 
piederības sajūta, un itin bieži pat gribējās, 
lai ātrāk beidzas brīvlaiks un varam doties 
atpakaļ uz skolu. 

Ar Ilonu un Normundu bija citādi. Nu, 
sākumā jau ne, bet viņi ļāva mums atkal un 
atkal braukt brīvdienās, līdz saradām kā 
ģimene. Tiesa gan, dažu apstākļu dēļ mans 
brālis vēlāk nokļuva citā ģimenē, kurā dzīvo 

joprojām, palīdz būvēt viņiem māju, jo viņš 
apguva namdara profesiju, un viņš šos 
cilvēkus sauc par mammu un tēti. Viņi ir 
patiešām jauki, arī es ar savu ģimeni (man ir 
vīrs un piecgadīgs dēls) tur mēdzu 
ciemoties. Dažkārt saku, ka es varētu viņiem 
bučot rokas un kājas par to, ka manam 
brālim ir šāda – īsta ģimene. 

Arī es tādu ieguvu. Juridiski Ilona un 
Normunds uzņēmās atbildību par mani 
skolas brīvlaikos, pārējā laikā atbildīgā bija 
skola vai valsts, īsti nezinu, bet es varēju pie 
viņiem braukt arī nedēļas nogalēs, ja vēlējos. 
Tā kā oficiāli man bija piešķirts bārenes 
statuss, ceļš bija bez maksas, un es bieži 
mēroju ceļu no Rēzeknes uz Rīgu un 
atpakaļ. Viņu ģimenē iemācījos gatavot ēst, 
kas man joprojām ļoti patīk, īpaši mīļas ir 
dažādu kūku receptes. Protams, arī visus 
citus darbus apguvu, taču lielākā vērtība bija 
tieši ģimenes sajūta. Man vairs nebija 
vairākus mēnešus pirms gaidāmā brīvlaika 
jāsatraucas, pie kādiem cilvēkiem atkal 
nokļūšu, kā tur jutīšos... Viss bija zināms. 

Jāteic gan, ka, tagad domājot, es apbrīnoju 
Ilonas un Normunda pacietību, iecietību, jo 
man ir spurains raksturs, bet tolaik tas bija 
pat ļoti negants. Droši vien sava loma bija arī 
pusaudža vecumam, bet viņi izturēja visus 
manus untumus, spītību, pretī runāšanu... 
Uh! 

Mums joprojām ir ļoti labas attiecības, un 
pēdējā laikā tās kļuvušas vēl ciešākas, 
mīļākas. Tagad viņi ir mācītāji Bauskas 
Vasarsvētku draudzē, viņiem ir liela un ļoti 
skaista māja ārpus Rīgas, bez pieminētā nu 
jau pieaugušā dēla vēl trīs meitas, no kurām 
divas mazas, un Dievs ir svētījis viņu 
biznesu. Viņi ir nesavtīgi devuši un saņēmuši 
pretī. Esmu ļoti pateicīga par Dieva svētībām 
Ilonas un Normunda ģimenei un par lielo 
žēlastību, kuru esam piedzīvojuši mēs ar 
brāli. Pateicoties cilvēku nesavtīgai atsaucī-
bai, mēs abi ieguvām jaunas ģimenes, 
mājas, brīnišķīgus cilvēkus, ar kuriem 
joprojām varam būt kopā – sazvanī ties, 
satikties, kopā svinēt svētkus (nupat Ilona un 
Normunds bija manas 35. dzimša nas dienas 
svinībās). Viņu mazākās meite nes ir mana 
dēla vecumā, un bērni var kopā spēlēties. 

Patiesībā ir ļoti grūti aparakstīt tās sajūtas, 
kas manī ir, bet tās ir brīnišķīgas, spēcīgas 
un spēku dodošas, jo zinu, ka man ir stipra 
aizmugure. Par mammu joprojām neko 
nezinu – vai viņa ir dzīva, ja ir, tad – ko dara? 
Ja Dievs paredzējis, ka man viņa vēl būs 
jāsatiek... Ticu un zinu, ka tā notiks. 

Manā 28. dzimšanas dienas rītā Dievs man 
sarūpēja patiešām brīnišķīgu dāvanu – es 
atradu vēl vienu brāli. Un tagad man ir ome, 
kuras nekad nav bijis, jo uzturu ciešus 
kontaktus ar šī brāļa lielisko audžuģimeni. 
Arī citus radus pamazām esmu atradusi, 
tāpēc esmu tiešām bagāta – man ir tik daudz 
ģimeņu, par kurām varu teikt – tie ir manējie.

Citāts: Dažas ģimenes 
dzīvoja šaurībā, arī iztikas 
līdzekļu viņiem bija maz, 
bet tik un tā viņi uzņēma 
mūs ar brāli...

pIereDzeS StāStS

Paldies, ka devāt mums mājas!

Sigita (no kreisās), Ilona, Sigitas brālis Aigars 
un Normunds ar vēl pavisam mazo meitu Santu
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Informācija no LBDS 
Sieviešu kalpošanas 

apvienības
Ķēniņa meitu skola
agNese megNe
āGenskalna draudze

DrauDžu atjauNotNe

•	 SKA vadītāja Solvita Zīvere ģimenes apstākļu dēļ savu darbību ir 
apturējusi, tādēļ padome 16. maijā ievēlēja Līviju Godiņu (Rīgas 
Āgenskalna dr.) par SKA vadītājas vietas izpildītāju līdz SKA 
Kongresam, kas notiks š. g. 7. novembrī. Kontakti: tel. 26352823,  
e-pasts: livija.latvia@gmail.com 
Turpināsim aizlūgt par Solvitas Zīveres ģimeni!

•	 No 29.06.-5.07. Pelčos jau 8. gadu notiks nometne bērniem un 
jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Paldies visiem, kas piedalījās ar 
savu atbalstu līdzekļu vākšanas – Labo darbu dienā! Atbalstīsim 
joprojām praktiski un ar aizlūgšanām!

•	 Dziesmu svētku laikā Cēsīs, no 16.- 19. jūlijam SKA organizē 
Lūgšanu sardzi, aicinām 
pieteikties aizlūgšanu laikam 
Cēsu draudzes dievnamā. 
Pieteikties pie Lidijas Saulītes 
29393316 vai Mētras Celmiņas 
29744808

•	 No 14.-16. augustam Saldū 
notiks Sieviešu kalpošanas 
nometne: STAROjums! Dalības 
maksa EUR 55. Top interesanta 
programma! Sākusies 
dalībnieku reģistrēšanās! 
E-pasts: marta.kalpo@lbds.lv 
tel. 26837444

Sarmīte Biķe, SKA sekretāre

Jau no pirmās dienas, kopš esmu Āgenskalna baptistu 
draudzē, mana sirds degusi par sievietēm. Beidzot 
lūgšanas ir vainagojušās ar rezultātu, un no februāra 
mūsu draudzes sievietes vienu reizi mēnesī tiek aicinātas 
uz Ķēniņa meitu skolu. Kā jau skolā – mēs mācāmies, 
paturot prātā, ka esam Ķēniņa meitas – īpašas, ļoti 
atšķirīgas, bet bieži tik parastas...

Kā radās ideja?

Mūsu draudzē ir unikālas sievietes – īsti Ķēniņa 
meistardarbi! Ja tiekamies tikai svētdienās, bieži pat 
nenojaušam, cik īpašas sievietes ir mums blakus. 
Mūsu draudzē ir īstas pērles, mums ir milzīgi resursi! 

Es ticu, ka apvienojot savas prasmes, zināšanas, 
talantus un Svētā Gara dāvanas, varam daudz 
produktīvāk un efektīvāk kalpot Dievam par godu un 
apkārtējiem par svētību!

Mana lūgšana ir – lai Ķēniņa meitu skola būtu kā 
atspēriena punkts daudz lielākiem darbiem! Es lūdzu, lai 
sievietes atrastu savu vietu draudzē, lai veidotos jaunas 
kalpošanas, lai sievietes kalpotu ar prieku un lai mēs 
pašas un apkārtējie, kontaktējoties ar mums, varētu 
baudīt Svētā Gara augļus – mīlestību, mieru, prieku, 
izturību, krietnumu, labestību, uzticamību, lēnprātību un 
savaldību!

P.S. Ķēniņa meitu skola notiek katra mēneša pēdējā 
piektdienā, Mārupes ielā 16. Vairāk informācijas – 
agnese.megne@gmail.com

UZTICIES – ENTRUST!

Ko esi dzirdējis, nodod tālāk uzticamiem cilvēkiem, kas arī citus spētu 
mācīt... 2.Tim. 2.2

LBDS Sieviešu kalpošanas apvienība, atbalstot vīru un brāļu kalpošanu, aicina arī 
sievietes, māsas mācīties, lai līdzās vīriem paplašinātu kalpošanu, kas ir līdzīga un 
tomēr atšķirīga – pasludinot evaņģēliju, veidojot mācekles, kas māca citas sievietes 
gan divatā, gan mazajā grupā. Tā ir iespēja un izaicinājums mācīties ENTRUST 
programmu, jo mācības pagaidām notiek angļu valodā.

Programma ietver māceklības principus, lai sieviete pati iesakņotos Kristū un 
varētu kalpot sievietei individuāli, kā arī apgūtu prasmes vadīt mazo grupu draudzē 
vai misijas vietā.

Mācību kursa īpatnība ir tāda, ka gatavoties jāsāk jau mājās, pirms kursa sākšanas.

Mācību datumi plānoti divu nedēļu nogalēs: 15. - 18. oktobrim un no 22. - 25. 
oktobrim (no ceturtdienas vakara līdz svētdienas pēcpusdienai!) Rīgā. 

Mājaslapa: www.entrust4.org/about/our-ministries/wwmt  

Pieteikšanās un informācija par mācību materiālu, kursa izmaksām: LBDS Sieviešu 
kalpošanas apvienībā, rakstot e-pasts: aspura@inbox.lv; livija.latvia@gmail.com, 
zvanot 26352823

Aicinu izmantot šo īpašo iespēju! Pieteikšanās tikai līdz 20. jūnijam!

Līvija Godiņa, SKA vadītājas v.i.

m ā c e k L ī B A  s i e v i e t ē m 
s i e v i e t e  k A L p o  s i e v i e t e i

e n t r u s t  a t k a u s ē j a  m a n u 
s I r d I . . .

laura jursONe
valmieras sv. sīmaņa evaņģēliski luteriskā draudze

„Piedaloties ENTRUST 
apmācībā sievietēm, atjaunoju 
un stiprināju savu ticību 
Dievam. Šis kurss palīdzēja 
ieraudzīt tālākas ceļazīmes un 
apstiprināja norādījumus, 

kurus jutu dziļi sirdī, bet kurus vienai nebija 
spēka celt gaismā. Uzsākot vadīt grupiņu 
sievietēm, piedzīvoju to, kā man palīdz gan 
jauniegūtās attiecības, gan zināšanas. Gūtais 
iedrošinājums un stiprinājums, ka Dievs redz 
mūs visās mūsu dzīves situācijās, lai cik 
grūtas tās būtu, kausēja un turpina kausēt 
manu sirdi. Dievs vēlas, lai lietas darām ar tīru 
un atklātu sirdi. Kursos saņemtais palīdz 
pacietīgi turpināt tad, kad ir grūti, un dāvā 
daudz, daudz tādu prieka brīžu, kādus vienīgi 
Dievs ir spējīgs dāvāt. Ticu, ka šāda veida 
grupiņas, kurās dziļi tiek studēts Dieva Vārds 
un koptas attiecības, ir liels ieguvums jebkurai 
draudzei.

Kristus tā var staigāt ar mums un mēs ar Viņu. 
Paldies par šo iespēju!”
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mISIja

Misijas iespējas Eiropā paplašinās
No 8. - 11. maijam Vācijas baptistu centrā 
Elstālē, Berlīnes pievārtē, pulcējās Eiropas 
baptistu pārstāvji no Vācijas, Dānijas, 
Norvēģijas, Nīderlandes, Beļģijas, Francijas, 
Austrijas, Šveices, Latvijas, Ungārijas, 
Krievijas un Maltas, lai kopā ar misijas 
organizācijas International Commision 
pārstāvjiem izvērtētu aizvadītā gada 
sadarbības projektus, kā arī pārrunātu 
sadarbības projektus nākamajiem gadiem. 
Pieļauju, ka Latvijā daudziem International 
Comission (IC)ir palikusi atmiņā no 90tajiem 
gadiem, kad LBDS to vairākus gadus pēc 
kārtas aicināja nodrošināt evaņģelizācijas 
komandas no ASV mūsu draudzēs. Dažreiz 
šī sadarbība bija ļoti veiksmīga, citreiz ne tik 
ļoti. Konferencē mani patīkami pārsteidza 
tas, ka IC vairs nav organizācija, kas palīdz 
tikai amerikāņu kristiešiem atrast 
kalpošanas iespējas ārzemēs, bet ir kļuvusi 
par organizāciju, kas veicinājusi draudžu 
sadarbību globālā mērogā visos 
kontinentos. Pagājušajā gadā tie bija 320 
projekti, kuros piedalījās 3695 draudzes. 
Tikai 40 projektos piedalījās amerikāņi, bet 
visi pārējie bija sadarbības projekti reģiona 
vai kontinenta ietvaros. Ja vēlaties savā 
draudzē veikt evaņģelizācijas projektu 
sadarbībā ar kādas amerikāņu vai Eiropas 
draudzes līdzdalību, tad tas ir iespējams un 
par to interesējieties pie manis. 

Berlīnes forumā bija arī daudz stāstu un 
liecību, bet divi stāsti bija ļoti atšķirīgi no 
mūsu draudzēs pieredzētā. No Dānijas 
dzirdējām liecību par to, kā evaņģelizācijas 
projekta ietvarā kādā draudzē tika sarīkota 
atvērtā kafejnīca, kur baznīcas priekšā 
varēja apsēsties, parunāt, padzert kafiju. 
Bija atnākusi gados jauna sieviete ar bērnu. 
Izrādās, ka tobrīd viņa pārdzīvoja emocionāli 
sāpīgu šķiršanos no sava laulātā drauga... 
no savas sievas. Dānijā viendzimuma 
laulības ir likumīgas kopš 2012. gada. Tajā 
vakarā iesākās šīs sievietes ceļš pie Dieva. 
Nepilnu gadu vēlāk viņa nožēloja savus 
grēkus, tika kristīta un tagad ir daļa no 
draudzes dzīves. Man bija jādomā par to, 
vai mūsu draudzes mācētu evaņģēlija 
patiesību nest mīlestībā arī šādā situācijā?

Maltas pārstāvis stāstīja par darbu ar 
Ziemeļāfrikas kristiešiem. Kādi Āfrikas 
draudžu brīvprātīgie darbinieki bija 
uzaicināti uz apmācību Maltā. Viņi visu laiku 
brīvos brīžos gribēja dziedāt garīgas 
dziesmas. Tas tāpēc, ka, dzīvojot striktā 
islama vidē, kur mūzika un dziedāšana nav 
atļauta, tas viņiem ļoti pietrūkst. Nonākot 
Eiropas brīvajā vidē, viņi gribēja slavēt Dievu 
dziesmā bez apstājas. Pēc pāris 
dziesmotiem vakariem viņiem palūdza, 
viesnīcā naktīs to vairs nedarīt. Tad māc. 
Edvīns Karuana veda viņus ar busiņu 
vakaros uz pludmali, lai tur dzied pēc sirds 
patikas. Man bija jādomā, vai mūsu slavas 

dziesmas mūsu draudzēs skan ar pilnu balsi 
un ar prieku? Vai protam novērtēt savu 
brīvību?

j ū l i j ā  l ū d z i e t  p a r 
u n g ā r i j u

No 5. - 12. jūlijam misijā uz Ungāriju dosies 
māc. Mārtiņš Balodis, Tabita Balode, Ilze 
Vizule (Liepājas Pāvila dr.), Liene Viskupaite 
(Rīgas Mateja dr.) un Aiga Kaugure (Cēsu 
dr.). Viņi piedalīsies angļu un vācu valodas 
nometnēs. Ungārijā baptisti vada 49 
vispārizglītojošās valsts skolas. Tā ir 
bezprecedenta iespēja Eiropā. Viņi ir 
secinājuši, ka valodas nometnes ir labs 
instruments, lai ar evaņģēliju uzrunātu 
bērnus un vienlaicīgi apgūtu valodu. 
Ungārijas baptisti arī nākamajos divos 
gados aicina palīgus šai kalpošanai tāpēc, 
ja tev ir tuvs gan evaņģēlijs, gan svešvaloda, 
tad vari sākt plānot piedalīties šādā misijā 
nākamgad jūnija beigās un jūlijā. 

c i t a s  m i s i j a s  i e s p ē j a s

Augustā un septembrī Liene Svoka un Ilona 
Leduskukaine dosies uz Ammānu Jordānijā, 
lai palīdzētu vietējai draudzei kalpošanā 

bēgļu bērniem. Viņas satiks daudzus no 
tiem bērniem, kas saņēma akcijas “Zvaigzne 
austrumos” ietvarā ziedotās dāvaniņas. Par 
savu laiku misijā Bolīvijas džungļos Liene 
sarakstīja grāmatu. Ja ne grāmatu, tad 
vismaz kādu rakstiņu Baptistu Vēstnesī par 
kalpošanu Jordānijā ceram no Lienes 
sagaidīt.

No 29. oktobra līdz 7. novembrim esam 
aicināti palīdzēt Francijas baptistu 
jauniešiem jaunatnes kongresā pēc 15 gadu 
pārtraukuma un piedalīties evaņģelizācijas 
pasākumos 7 pilsētās. Franču valodas 
zināšanas vēlamas, bet arī ar angļu valodu 
varēs iztikt.

2016. gada augustā Austrijas baptisti vadīs 
misiju Andorā. Viņiem noderētu muzikālais 
atbalsts. Ir plānots organizēt mūzikas 
festivālu, tāpēc sadarbībai tiek meklēti 
profesionāli mūziķi. 

W.A. Wards ir teicis: “Izdevības ir kā saullēkti 
– ja gaidīsi pārāk ilgi, palaidīsi garām.” Ja ir 
interese par šīm vai citām misijas iespējām, 
tad labprāt informēšu sīkāk, 
peteris@zvaigzneaustrumos.lv .

Semināra dalībnieki

Pēteris eisāNs
māCītājs, akCijas „zvaiGzne austrumos” vadītājs

Guntārs Pāvils Doriņš 
(12. 06. 1928. – 22. 04. 2015.)
Dievs Mājās aicinājis pedagogu un sludinātāju Guntāru Pāvilu Doriņu. Viņš nācis no 
Jēkabpils, audzis ticīgā ģimenē, un jaunības laikā viņa ticību iespaidojis mācītājs un 
evaņģēlists Pauls Zilberts, bet 1938. gadā mācītājs Kārlis Lāceklis viņu kristījis. 
G. P. Doriņš ieguvis pedagoģisko izglītību Latvijas Univerisitātes Vēstures fakultātē un 
strādājis dažādās vietās Latvijā gan kā vēstures pasniedzējs, gan skolu 
administratīvajā darbā. Bijis Rīgas Golgātas draudzes diakons (1978 – 1980), Cēsu 
draudzes sludinātājs (1980 – 1985), ticīgo grupas veidotājs (atjaunotājs) Valgā – Valkā 
(1983 – 1985), bīskapa Jāņa Tervita aicināts, bijis arī Latvijas Baptistu brālības 
kancelejas darbvedis (1981 – 1985). No 1980. gada aktīvi iesaistījies jauno sludinātāju 
sagatavošanā gan Sludināšanas lekcijās, gan LBDS Teoloģiskajā seminārā. 
Mūža otrajā pusē rimti vadīja savas dienas Siguldā un pēdējā laikā, ļoti ierobežots 
kustībās, atradās pansionātā „Rauda” pie Tukuma. Dažas dienas pirms aiziešanas 
Mūžībā vēl varējām tikties un kopīgi lūgt Dievu par bijušo un to, kas nāk.

Izvadīšanā Siguldas kapos atvadu vārdus teica un Dieva svētību vēlēja mācītāji Edgars 
Godiņš un Oļegs Jermolājevs. „Saglabājiet sevi Dieva mīlestībā un gaidiet uz mūsu 
Kunga Jēzus Kristus apžēlošanu uz Mūžīgo dzīvību.” (Jūdas v. 21)

Edgars Godiņš 
LBDS bīskapa vietnieks
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Jau trešo gadu pēc kārtas sportot 
gribētājus no dažādām Latvijas 
draudzēm aicinājām piedalīties Draudžu 
Labdarības volejbola turnīrā. Pateicoties 
iepriekšējā gada uzvarētājiem – 
komandai no Rīgas Mateja baptistu 
draudzes, šogad sportojām Ropažos. 

Ropažu sporta centrā pulcējās septiņas 
draudžu komandas no visas Latvijas – 
Rīgas, Valmieras, Kuldīgas, Talsiem, 
Pastendes un Aizputes. Šajā gadā visi 
turnīrā iegūtie naudas līdzekļi tika nodoti 
Ropažu pašvaldības Multifunkcionālā 
centra rīcībā. 

Spraigā fināla spēlē pārspējot iepriekšējā 

gada čempionus – komandu Matejs, 
iespēju turnīru uzņemt savā pilsētā un 
naudas līdzekļus novirzīt savam projektam 
ieguva komanda no Pastendes (Talsu 
novads). 

I vieta Pastende /Pastendes kopiena/

II vieta Matejs /Rīgas Mateja baptistu 
draudze/

III vieta KDC /Valmieras bērnu Kristīgais 
dienas centrs/

IV vieta Talsi /Talsu ev. lut. draudze/

V vieta Jautrā Ģertrūde /Rīgas Jaunās 
Svētās Ģertrūdes ev. lut. draudze/

VI vieta Resnie /Dieva mājas, Kuldīga/

VII vieta Aizpute /Aizputes baptistu 
draudze/

Organizatori saka lielu paldies ikvienam 
spēlētājam un atbalstītājam par atsaucību 
un lieliski pavadītu dienu, kopā darot labas 
lietas! 

Uz tikšanos nākamgad Talsu pusē, lai 
turpinātu iesākto!

jOgita KirsāNOva
aizPutes draudze

Volejbola turnīrs labdarībai

Atzīmējot Ogres Trīsvienības baptistu 
draudzes 49. gadasvētkus, 19. aprīļa 
svētku dievkalpojums izvērtās svinīgs 
un Dieva tuvuma piepildīts. 

Svētrunu sludināja bīskaps Pēteris 
Sproģis, bet muzicēja Agitas Lagzdiņas 
vadītais draudzes ansamblis kopā ar 
saksofonistu Arti Gāgu un basģitāristu 
Tomu Lipski. Ansamblim vīru balsis 
nodrošināja Latvijas Kristīgā Radio 
prezidents Tālivaldis Tālbergs un Gints 
Grīnbergs, kurš iepriecināja mūs arī ar 
mežraga skaņām. 

„Lai mēs varētu iet plašumā, mums 
vajadzētu būt cilvēkiem ar aktivitāti un 
stratēģiju, ar gatavību atbildēt un būt 
cilvēkiem, kas zina. Bet, lai mēs varētu iet 
dziļumā, mums jātiek pārveidotiem Kristus 
līdzībā un klusumā jābūt gataviem uzdot 
jautājumus un pieņemt svēto nezināšanu, 
kas rada mūsos apbrīnu par Dievu,” savā 

svētrunā klātesošajiem un Ogres 
draudzei novēlēja Pēteris Sproģis.

Draudzes jubilejas dievkalpojumā 
aizlūdzām par jauniešu kalpotāju 
Danielu Leškeviču, kurš iepriekšējā 
dienā bija saderinājies ar savu 
līgavu Karīnu. Pēc dievkalpojuma 
improvizētā paneļdiskusijā 
klātesošie varēja uzzināt par 
kristietību padomju laikā un šodien. 
Liecības un atbildes uz jautājumiem 
sniedza Agita Lagzdiņa, Tālivaldis 
Tālbergs un draudzes priekšnieks 
Jānis Ģēģeris.

Nākamgad, ja Tas Kungs atļaus, 
svinēsim draudzes 50 gadu jubileju. 
Atliek vien lūgt – Kungs, palīdzi 
mums pieaugt garīgi, lai varam Tavu 
vēsti nest tālāk un efektīvāk!

Ogres draudzes svētkidaiNis PaNdars
oGres trīsvienīBas draudzes sludinātājs

Saksofonists Artis Gāga kopā ar ansambli 
(Foto: Kārlis Skujiņš)

Aizlūgšana par saderinātajiem Danielu un 
Karīnu (Foto: Kārlis Skujiņš)

DrauDžu aktuaLItāteS

nometnes Bāreņiem

sjūzaNa PatersONa 
nodiBinājums „Partneri” Pārstāve

Kas pirmais nāk prātā, dzirdot vārdu 
“bārenis”? Pamests? Atraidīts? Bezcerīgs? 
Aizmirsts? Viens? Mēs esam pieredzējuši, 
ka pat viena notikuma attiecības var mainīt 
un uzlabot bērna dzīvi. Vai jūs būtu gatavs 
atvērt savu sirdi un kļūt par cilvēku, kurš 
veido šādas attiecības? 

“New Hope Latvia” redzējums ir atjaunot 
bez vecākiem palikušo cerību, veidojot 
ilgtermiņa attiecības, kuru centrā ir Kristus. 

Mūsu vasaras kalpošana ir liela daļa no tā, 
lai piepildītu šo redzējumu. Mēs 
organizējam evaņģelizējošas bāreņu 
nometnes 7-18 gadus veciem bērniem.  

No visas sirds vēlamies, lai viņi iepazīst 
Kristus mīlestību, iemācās, ko nozīmē 
veselīgas attiecības. Mums ir vajadzīga 
jūsu palīdzība, lai šie bērni varētu iepazīt 
Kristus dziedinošo mīlestību. 

Mums ir vajadzīga gan individuālu 
kristiešu, gan draudžu grupu palīdzība 
vasarā. Ja jums interesē šī kalpošana, 
lūdzu, dodiet mums ziņu, un mēs 

nosūtīsim konkrētāku informāciju par 
katru iespēju. 

Nometne “Pasaka” (bērniem vecumā  
no 6 līdz 14) 7. -16. jūnijs

Nometne “Otrā elpa” (bērniem vecumā  
no 13 līdz 18) 27. jūnijs - 5. jūlijs

Mēs no visas sirds vēlamies dalīties 
Kristus mīlestībā ar katru no šiem 
bērniem, lai viņi piedzīvotu prieku, ko 
sagādā ilgstošas attiecības, kuru centrā ir 
Kristus. Mums ir vajadzīga jūsu palīdzība, 
lai tas varētu notikt! 

Informācija: 26174412

baptistu vēstnesis 13



B ī B e L e s  L A s ī š A n A s  u n 
A i z L ū g š A n u  k A L e n d ā r s jūnijam “Māci man, Kungs, Tavu ceļu…” 

Ps. 27:11

1
Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. 
5. Moz. 2; 2. Tim. 1:8-18
Pateiksimies un lūgsim par ikvienu bērnu. Lūgsim 
Dievam par iespējām kalpot bērniem dažādos veidos.

2
5. Moz. 3; 2. Tim. 2
Pateiksimies un lūgsim par Misijas draudzi un mācītāju 
Kasparu Šternu.

3
5. Moz. 4; 2. Tim. 3:1-9
Lūgsim par nometnēm, kas norisināsies jūnija mēnesī. 
Par drošu vidi un svētībām.

4
5. Moz. 5; 2. Tim. 3:10-4:8
Lūgsim par Ēģiptes Baptistu savienību ar 19 draudzēm 
un 2250 locekļiem.

5
5. Moz. 6; 2. Tim. 4:9-22
Lūgsim par Baznīcu nakti, kas šodien norisinās Latvijā. 
Lūgsim, lai esam par svētību iedzīvotājiem.
Baznīcu nakts – www.baznicunakts.lv

6
5. Moz. 7; Tit. 1:1-4
Lūgsim par stiprām un mīlestības pilnām ģimenēm.

7
5. Moz. 8:1-9:5; Tit. 1:5-16
Lūgsim par jauniešiem. Lūgsim par  viņu domām, 
vārdiem un darbiem, lai tie sakņojas Kristū.

8
5. Moz. 9:6-10:11; Tit. 2
Lūgsim par tiem, kas ir trūkumā. Lūgsim, lai Dievs mums 
dod redzīgas sirdis, kā varam tuvākajam palīdzēt.

9
5. Moz. 10:12-11:32; Tit. 3:1-8
Pateiksimies un lūgsim par Nariņciema draudzi.

10
5. Moz. 12; Tit. 3:9-11
Lūgsim par neticīgiem. Lūgsim, lai Svētais Gars mums 
dod mīlestību un vada mūs būt par svētību viņiem.

11
5. Moz. 13; Tit. 3:12-15
Lūgsim par Somijas (somiski runājošo) Baptistu 
savienību ar 14 draudzēm un 691 draudzes locekļiem.

12
5. Moz. 14; Filem. 1-3
Pateiksimies un lūgsim par Nurmižu draudzi un 
sludinātāju Sandiju Aizupieti.

13
5. Moz. 15:1-18; Filem. 4-7
Lūgsim, lai esam lēnprātīgi.

14
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. 
5. Moz. 15:19-16:17; Filem. 8-22
Lūgsim par dziedināšanu visiem, kam nodarītas sāpes 
pie gara, dvēseles vai miesas.

15
5. Moz. 16:18-17:20; Filem. 23-25 
Lūgsim par Latvijas valsti un valdību.

16
5. Moz. 18; Mt. 1:1-17
Pateiksimies un lūgsim par Oglaines draudzi un 
sludinātāju Stefanu Rošioru.

17
Latvijas Republikas okupācijas diena. 
5. Moz. 19; Mt. 1:18-2:12
Lūgsim par mazām draudzēm, lai Dieva iedrošinājums 
kalpojot.

18
5. Moz. 20; Mt. 2:13-23
Lūgsim par Somijas (zviedriski runājošo) Baptistu 
savienību ar 17 draudzēm un 1162 draudzes locekļiem.

19
5. Moz. 21:1-22:12; Mt. 3
Pateiksimies un lūgsim par Ogres Evaņģēlisko draudzi 
un mācītāju Vadimu Kovaļevu.

20
5. Moz. 22:13-30; Mt. 4:1-11 
Pateiksimies par veselību.

21
Medicīnas darbinieku diena.
5. Moz. 23:1-14; Mt. 4:12-25 
Lūgsim par visiem Latvijas ārstiem un medicīnisko 
personālu. Lai Dievs svētī un dod gudrību.

22
Varoņu piemiņas diena.
5. Moz. 23:15-25:19; Mt. 5:1-16 
Pateiksimies un lūgsim par Ogres Trīsvienības draudzi un 
sludinātāju Daini Pandaru.

23
Līgo diena.
5. Moz. 26; Mt. 5:17-4 
Lūgsim par Jaunatnes apvienības rīkotajiem Lielajiem 
Jāņiem un visiem dalībniekiem.
23.- 24. Jaunatnes apvienības “Lielie Jāņi”.

24
Jāņu diena. Jāņa Kristītāja diena.
5. Moz. 27; Mt. 6:1-18 
Lūgsim par paklausību Dievam.

25
5. Moz. 28:1-14; Mt. 6:19-24
Lūgsim par Itālijas Baptistu savienību ar 120 draudzēm un 
5903 draudzes locekļiem.

26
5. Moz. 28:15-68; Mt. 6:25-34
Lūgsim par jauniešiem, kas piedalīsies BPI DRAFTS 
nometnē.

27
5. Moz. 29:1-30:10; Mt. 7:1-12
Pateiksimies un lūgsim par Olaines draudzi un mācītāju 
Dmitriju Rošioru.
26.- 30. BPI DRAFTS 1. līmenis.

28
5. Moz. 30:11-20; Mt. 7:13-29
Lūgsim par bāreņiem Latvijā.

29
5. Moz. 31:1-29; Mt. 8
Lūgsim par nometni bērniem ar īpašam vajadzībām Pelčos. 
Par ikvienu bērnu, brīvprātīgo un ikvienu darbinieku. 
29.06.- 5.07. Nometne bērniem un jauniešiem ar 
īpašām vajadzībām Pelčos.

30
5. Moz. 31:30-32:47; Mt. 9
Pateiksimies un lūgsim par Paplakas draudzi un 
sludinātāju Ainaru Purmali.

s i r s n ī g i  s v e i c A m !
27. jūnijā bīskapa Pētera Sproģa dzimšanas diena.baptistu vēstnesis14



LBDS KONGRESS 2015
SESTDIEN, 18. jūlijā, plkst. 9:30-14:00 Cēsīs

PIETEIKŠANĀS

Lūdzam Kongresa delegātu un viesu sarakstu (VĀRDS, UZVĀRDS, 
DZIMŠANAS GADS, TĀLRUNIS, E-PASTS, DRAUDZE, STATUSS) 
protokola izraksta veidā ar draudzes vadītāju parakstiem sūtīt uz: 
LBDS, Lāčplēša ielā 37, Rīga, LV-1011, vai e-pastu:kanceleja@lbds.lv 
(pēc tam nosūtot arī protokola izraksta oriģinālu). 

Termiņš: līdz 15. jūnijam. 

DALĪBAS MAKSA

Dalības maksa ir 12 EUR par katru delegātu vai viesi. Dalības maksā 
iekļautas Kongresa sagatavošanas izmaksas, pusdienas, kafijas 
pauzes, Kongresa mapes sagatavošana u.c.

Lūdzam iemaksāt LBDS bankas kontā līdz 1. jūlijam.

Latvijas Baptistu draudžu savienība

Reģ. nr. 90000085765

SEB banka, LV03UNLA0002000701314 vai 

Swedbanka, LV11HABA0551025781934

Norāde: Kongresa dalībnieku iemaksas par (draudzes nosaukums), 
pārstāvju skaits

DELEGĀTU UN VIESU IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA

Aprēķini jāizdara, ņemot vērā draudzes locekļu skaitu uz 2015. 
gada 1. janvāri:

Ja draudzes locekļu skaits ir mazāks par 50 – jāievēl 1 delegāts;

Ja draudzes locekļu skaits ir lielāks par 50, tad no katriem pilniem 50 
– jāievēl 1 delegāts, no atlikuma, kas ir 25 un vairāk, – vēl 1 delegāts;

Papildus no katras draudzes, neatkarīgi no draudzes locekļu skaita, – 
vēl 1 delegāts.

Šī gada Kongresā laicīgi pieteikto viesu skaits netiek ierobežots.

Dalībnieka delegāta statuss Kongresā ir Garīdznieku brālības 
ordinētiem garīdzniekiem, kuri dalībnieka draudzē vai dalībnieka 
pārraudzībā esošās jaundibināmās draudzēs kalpo kā draudzes 
mācītāji vai sludinātāji. LBDS garīdznieki, pamatojoties uz LBDS 
Satversmes punktu Nr. 6.3.2., nav jāievēl (taču ir jāpiesaka). Viņi 
automātiski ir Kongresa delegāti, bet tas neatbrīvo viņus no Kongresa 
dalības maksas.

IELŪGUMS

Kongresā īpaši aicināti piedalīties LBDS pensionētie garīdznieki 
un garīdznieku atraitnes, kam LBDS sedz dalības maksu. 

LBDS aicina piedalīties Kongresā viesa statusā tos garīdzniekus, 
kuri dotajā brīdī nekalpo konkrētā draudzē, un jaundibināmo 
draudžu pārstāvjus.

DARBA KĀRTĪBA

9:00-10:00 Reģistrēšanās

10:00-12:00 Pirmā sēde. Vada LBDS bīskapa vietnieks, 
mācītājs Edgars Godiņš.

Svētbrīdis, Kongresa atklāšana, konstruēšanās

Viesu sveicieni 

Pateicība par mūža ieguldījumu

Mūžībā aizgājušo darbinieku pieminēšana

Mandātu komisijas ziņojums

Bīskapa Pētera Sproģa uzruna

Aizlūgums par LBDS jaunajiem garīdzniekiem

12:00-12:20 Pauze

12:20-14:00 Otrā sēde. Vada LBDS bīskapa vietnieks 
jaunu draudžu dibināšanas jautājumos, mācītājs 
Kaspars Šterns.

Jaunas draudzes uzņemšana LBDS

Nominācijas komisijas ziņojums par LBDS Padomes 
kandidātiem, Padomes vēlēšanas

Nominācijas komisijas ziņojums par 2016. gada komisiju 
kandidātiem, komisiju vēlēšanas

Revīzijas komisijas ziņojums, LBDS finanšu darbības 
pārskata un budžeta apstiprināšana

Informācija par Dziesmu svētku pasākumiem

LBDS apvienību, nozaru aktualitātes

Padomes, komisiju locekļu sveikšana

Kolekte, informācija

LBDS Kongresa noslēgums

Pusdienas

Tā kā tuvojas  Kongress, ļoti lūdzam draudzes tuvākajā 
Padomes sēdē pieņemt lēmumu par delegātiem un viesiem 
Kongresam 2015 un atsūtīt šo informāciju uz LBDS Kanceleju 
līdz 15. jūnijam.
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www.lbds.lv

LBDS Padomes informatīvs izdevums. Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67223379, e-pasts: vestnesis@lbds.lv , kanceleja@lbds.lv

Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Žanna Drūnese, Sigita Āboltiņa, Līvija Godiņa, Elza Roze, Agnese Spura   
maketētājs Filips Tālbergs

Konts draudžu iemaksām, Baptistu Vēstneša iemaksām un ziedojumiem:  
Latvijas Baptistu draudžu savienība, Reģ.nr. 90000085765
A/S SEB Banka, kods: UNLA LV2X, Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314

13. - 19. jūlijs Cēsis

Latvijas baptistu

VIII D
ziesmu svētki

 ceturtdien, 16. jū
lijā

, 17.00

Jāņa ev. lu
t. baznīcā

bērnu un jauniešu kristīgi m
uzikālās kustības

„Būsim kopā” koncerts

19.00

Jāņa ev. lu
t. baznīcā

Cēsu baptistu draudzes zvanu ansambļa koncerts

piektdien, 17. jū
lijā

,18.00

Jāņa ev. lu
t. baznīcā

Dziesmu svētku atklāšanas koncerts

20.30

Vidzemes koncertzālē

pianista Reiņa Zariņa solokoncerts

 

 

 

22.00 

Jāņa ev. lu
t. baznīcā

jauniešu koru un pielūgsmes grupu koncerts

sestdien, 18. jū
lijā

, 12.00

Jāņa ev. lu
t. baznīcā

Marlēnas un Arvīda Keiņu, Reiņa Zariņa un Ozoliņu ģimenes koncerts

   14.30 - 1
6.30

Cēsu ielās 

koru maratons

 

 

 

19.00

Cēsu pils parka estrādē

dziesmu svētku lie
lkoncerts

DZIESMA LATVIJAS DVĒSELEI

svētdien, 19. jū
lijā

, 12.00

Cēsu pils parka estrādē

ekumēnisks dievkalpojums

LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBAS  
VIII DZIESMU SVĒTKI “DZIESMA LATVIJAS DVĒSELEI”

13.-19.07.2015, CĒSĪS

13. jūlijs, pirmdiena

10:00-14:00 Bērnu un jauniešu aktivitātes sadarbībā ar 
viesiem no ASV

10:00-16:00 Brīvprātīgo darbs pilsētā
17:00 Koncerts Cēsu audzināšanas iestādē 

nepilngadīgajiem

14. jūlijs, otrdiena

10:00-14:00 Bērnu un jauniešu aktivitātes sadarbībā ar 
viesiem no ASV

10:00-16:00 Brīvprātīgo darbs pilsētā
17:00 Koncerts Cēsu pansionātā
20:00 Vakara mūzika pilsētā

15. jūlijs, trešdiena

10:00-14:00 Bērnu un jauniešu aktivitātes sadarbībā ar 
viesiem no ASV

10:00-16:00 Brīvprātīgo darbs pilsētā
17:00 Koncerts Vaives kultūras namā
20:00 Vakara mūzika pilsētā

16. jūlijs, ceturtdiena

10:00-14:00 Bērnu un jauniešu aktivitātes sadarbībā ar 
viesiem no ASV

10:00-16:00 Brīvprātīgo darbs pilsētā
17:00 Nometnes “Būsim kopā” koncerts
20:00 Cēsu baptistu draudzes zvanu ansambļa 

koncerts
21:00 Vakara ugunskurs Cēsu baptistu draudzes 

nama pagalmā

17. jūlijs, piektdiena

12:00-18:00 Bērnu aktivitātes “Svētki tavā pilsētā”
13:00-16:00 GLS-X Konference 
18:00 Dziesmu svētku atklāšanas koncerts
20:30 Pianista Reiņa Zariņa solokoncerts
22:00 Jauniešu koru un pielūgsmes grupu 

koncerts 

18. jūlijs, sestdiena

10:00-14:00 Latvijas Baptistu draudžu savienības 
Kongress

10:00-18:00 Bērnu aktivitātes “Svētki tavā pilsētā”
9:00-14:00 Dziesmu svētku koncerta 

ģenerālmēģinājums
11:00-12:00 Mūziķi Cēsu Sv.Jāņa baznīcā:

Marlēna un Arvīds Keiņi, Reinis Zariņš un 
Ozoliņu ģimene 

18. jūlijs, sestdiena

14:30-16:30 Koru maratons Cēsu ielās
17:00-18:00 “Fusion” nometnes jauniešu koncerts
19:00-22:00 Dziesmu svētku lielkoncerts “Dziesma 

Latvijas dvēselei” 

19. jūlijs, svētdiena

12:00-15:00 Ekumēnisks dievkalpojums

No 13.-19. jūlijam Cēsīs notiks:

:: mākslinieku plenērs “IMAGINATIONS”, pulcējot māksliniekus  
   no Baltijas un ASV;

:: bērnu un jauniešu muzikālā nometne “Būsim kopā”;

:: BPI DRAFTS;

:: Sieviešu kalpošanas apvienības organizēta Lūgšanu kalpošana. 
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00
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00


