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Advents, kas tulkojumā no latīņu valodas nozīmē 
‘atnākšana’, parasti tiek svinēts kā Ziemassvētku 
gaidīšanas laiks, kad kristīgā pasaule piemin Jēzus 
Kristus piedzimšanu, kura tika pravietota Vecajā Derībā 
un piepildīta Betlēmē. Vēsturi nevar atkārtot, tādēļ mēs 
otrreiz nevaram gaidīt un piedzīvot šādu atnākšanu, bet 
tikai to atcerēties un pieņemt. Taču Bībele runā par 
divām atnākšanām, – vienu, kura ir jau notikusi, un otru, 
kura vēl notiks. Šai otrajai atnākšanai Jaunā Derība velta 
īpašu uzmanību un aicina tai sagatavoties.

Svinot svētkus, esot draudzē svētku dievkalpojumos, 
baudot svētku mielastu ģimenes vidū, atcerēsimies – 
ne tikai savu skatu vērst atpakaļ uz Jēzus Kristus pirmo 
atnākšanu, pateicoties par Glābēja dzimšanu, bet vēl 
vairāk – uz Jēzus Kristus otro atnākšanu. Pirmie kristieši 
dzīvoja šajās gaidās. Arī mums, neskatoties uz 
gadsimtiem ilgu vēsturi, ir jāturpina gaidīt un atcerēties, 

ka Viņa apsolījumi ir patiesi! Mēs, piederot Jaunās 
Derības laikam, esam aicināti gaidīt Jēzus Kristus otro 
atnākšanu!

Pavadot Adventa laiku, atcerēsimies, ka patiesa Jēzus 
Kristus piedzimšanas svinēšana iegūst nozīmi tikai tad, 
ja mūsu dzīvē gaidīšanu iezīmē ne tikai četras nedēļas 
pirms Ziemassvētkiem, bet visa mūsu dzīve tiek vadīta, 
gaidot Kunga otro atnākšanu.

Lai jūsu gurni ir apjozti, un jūsu lāpas lai deg: esiet 
līdzīgi ļaudīm, kas gaida savu kungu no kāzām 
pārnākam, lai tam tūdaļ varētu durvis atvērt, kad tas 
nāks un klauvēs.  
(Lūk.ev. 12:35,36 )

Oļegs Jermolājevs
Cēsu draudzes mācītājs
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ziemassvētki

Ziemassvētkos mēs zinām, kas 
notika ar ganiem, kas ar Mariju 
un Jāzepu, zinām par zvaigzni, 
par tumsu, par gaismu, par 
Hērodu, par politiskajiem 
notikumiem. Bet mēs ļoti maz 
zinām par to, ko piedzīvo Jēzus 
pats, nākot pasaulē, un kā 
Dievs pārdzīvo šo brīdi. Lai šai 
domai tuvotos, mēs domājam 
par šķiršanos no bērniem mūsu 
pieredzē – kad viņi aizbrauc tālā 
ceļojumā vai arī uz dzīvi citur, 
vai uz kādu laiku ir prom no 
mums. Mēs priecājamies, ka 
tagad nav ar kuģi jāsūta vēstule, 
bet Skyp’ā varam sarunāties un 
redzēt, kā bērns izskatās pat 
otrā pasaules malā.

Bet kā jutās Dievs, sūtot 
pasaulē savu Dēlu, savu 
vienīgo, Sev līdzvērtīgo? 
Svētajos Rakstos mēs to 
atrodam, un Ebreju vēstule 
brīnumainā, pravietiskā veidā ir 
ieskatījusies Kristus sirdī. 

“Jēzus, pasaulē ienākdams, 
saka: upurus un dāvanas Tu 
neesi gribējis, bet miesu Tu 
Man esi radījis. Dedzināmie 
upuri un grēku upuri Tev nav 
patikuši. Tad Es sacīju: raugi, 
Es nāku, Rakstos par Mani ir 
rakstīts, Tavu prātu darīt, ak, 
Dievs!” (Ebr. 10: 5-7) 

Jēzus nāk kā Bērns, bet ne tā, 
kā visi bērni.

Bērni nāk no nebūtības, un 
Dievs vecākus grib lietot, lai viņi 
no nebūtības izceļ vienu dzīvu 
dvēseli un garu, kuram pieder 
mūžīgā dzīve. Bez vecāku 
starpniecības šie bērni netiek no 
nekurienes izcelti, viņu vienkārši 
nav. Ar vecāku starpniecību viņi 
top, viņi ir.

Ar Jēzu ir citādāk. Viņš bija. Kad 
Viņš ienāk pasaulē, tad mūsu 
izpratnē Viņš piedzimst, bet 
būtībā Viņš no mūžības ienāk 
laikā, no plašuma ienāk šaurībā, 
no visspēcības ienāk 
ierobežotībā. Dievs viņam 
nedod neko vairāk, kā miesu, 
un tādai plašai personībai kā 
Dievs, kuram nav robežu, ir 
jāiekapsulējas mazajā, 
ierobežotajā miesā. “Miesu Tu 
Man esi radījis.” Jēzus par savu 
ienākšanu pasaulē un dzīvi 
varēja teikt ļoti konkrēti: “Es 
nāku Tavu prātu darīt, ak, 
Dievs!”

“Miesa” šeit ir nozīmīgs vārds. 
Dievs sūtīja savu Dēlu tālajā 

ceļā uz pasauli, uz to, kura ir 
grēkos grimusi un kur ļaunums 
ir ļoti izpleties. Uz pasauli, kur 
cilvēki sauc: “Dievs, kur Tu 
esi?”, uz to pasauli, kur prasa: 
“Dievs, kā Tu to pieļauj?” 
Tas, ko Dievs iedeva līdz savam 
mīļajam Dēlam, bija miesa. 
Tapis cilvēkam līdzīgs, miesā 
nācis. 

Ir dažas atziņas, kas 
Ziemassvētkos var būt svarīgas, 
lai mēs nekoncentrētos tikai uz 
to, vai man ir Ziemassvētku 
sajūtas un kā apkārtējie mani 
novērtē, dāvinot dāvanas. 
Ir tāds spārnots teiciens, ka 
Ziemassvētku vērtību nosaka 
tas, kas bija zem eglītes. 
Tas ceļš ir īss. Daudz labāk, ja 
mēs varam jautāt: “Dievs, kādēļ 
Tu radīji Ziemassvētkus? Kādēļ 
Tev bija šī ideja? Tu varēji darīt 
daudz savādāk, bet Tu sūtīji 
savu Dēlu miesā, kura sāp, 
kurai vajag ēst, kurai vajag 
gulēt.” Miesa ir ierobežota savā 
laikā, no dzimšanas tajā notiek 
dzīvības un nāves procesi, un, 
kaut gan gars grib vēl dzīvot, 
miesa vairs neļauj. Tādā miesā 
Dievs sūtīja savu Dēlu.

Pirmais, ko pamanām, ir tas, 
ko Jēzus šeit saka: “Upurus un 
dāvanas Tu neesi gribējis.” 
Tas rāda uz kādu cilvēku 
kustību, kas ir kā izstieptas 
rokas uz debesīm, uz Dievu: 
“Dievs, kā lai es iegūstu Tavu 
labvēlību? Es Tev esmu gatavs 
pienest upuri, es esmu gatavs 
Tev pienest dāvanas.” Nav 
pasaulē nevienas tautas, kurā 
nebūtu ilgas pēc Dieva. Savās 
ilgās pēc Dieva cilvēki domā, 
ka viņi ar upuriem un dāvanām 
varēs iegūt Dieva labvēlību. 
Viņi ir gatavi upurēt, sākot no 
dzīvnieku upuriem līdz cilvēku 
upuriem, līdz sevis 
savainošanai, līdz milzīgai 
gavēšanai, līdz aiziešanai prom 
no realitātes, – tas viss tādēļ: 
“Dievs, pievērs man savu 
uzmanību!”

Šeit Jēzus saka: “Ziniet, Dievs 
to negrib, tas nav svarīgi. Tās 
visas ir jūsu pašu izdomātas 
lietas.” Jā, bija tāds laiks, kad 
Dievs Izraēla tautai šo ceļu 
rādīja, lai caur upuriem to 
sagatavotu citam laikam. Tagad, 
kad Jēzum jānāk pasaulē, Viņš 
neatnāk kā Tas, kurš pamācīs, 
kā pienest upurus. Viņš pats 
kļūst par upuri. Viss ir piepildīts.

Dāvanas – Dievs saka: “Man 
nevajag jūsu dāvanas.” Visi, kas 
mēģina Dievu piekukuļot ar 
dāvanām, apzināti vai 
neapzināti pieprasa: “Dievs, esi 
man labvēlīgs. Tu zini, ka es 
esmu vājš, es krītu grēkā, man 
patīk kādas lietas, kas Tev 
nepatīk, es gribu darīt to, ko Tu 
negribi man īsti atļaut. Bet es 
Tev došu, es samaksāšu 
baznīcai, es iedošu labdarībai, 
es esmu gatavs maksāt par 
saviem grēkiem. Tikai pieņem 
manas dāvanas un esi man 
labvēlīgs. Pasargā, kad es 
braucu, palīdzi, lai nesaslimstu, 
sargā, lai mani neaplaupa un 
kāds “neapved ap stūri”. Dievs, 
palīdzi tad man, jo es Tev 
maksāju.” Dievs saka: “Es 
neesmu nācis tirgoties.” Caur 
Jēzu Viņš saka: “Man nevajag 
jūsu upurus un jūsu dāvanas.”

Sūtot savu Dēlu miesā, Dievs 
piesaista visu cilvēku uzmanību 
– miesa ir ļoti nozīmīga. Dievs 
saka: “Man ir svarīgi, kā jūs 
dzīvojat savā miesā.” Tādēļ, ka 
Dieva pirmais radītais cilvēks 
Ādams nevarēja šo spriedzi 
izturēt, viss aizgāja greizi. Kad 
Jēzus nāk, Dievs saka: “Bet 
Mans plāns izdosies caur Manu 
Dēlu. Jūs redzēsiet, kā cilvēks 
ar savu miesu var dzīvot 
Dievam, negrēkojot, lietojot to 
par svētību. Kā savu miesu 
kopt, kā par to rūpēties, lai 
Dievs tiek pagodināts ar rokām, 
ar kājām, ar galvu, ar sirdi, – 
ar savu ķermeni.” Tiem, kuri 
kristietības virzienā turoties, 
saka, ka miesa neder nekam, 
jāuzmanās. Dievs savam Dēlam 
deva miesu, lai mēs varētu 
redzēt – lūk, kā vajag izturēties, 
lūk, kā vajag dzīvot. Dievs teica 
savam Dēlam: “Man ir svarīgi, 
ka Tu topi kā viņi, dzīvo viņu 
vidū, ēd kā viņi, guli kā viņi, 
raudi kā viņi, priecājies kā viņi. 
Lai cilvēki, skatoties uz Tevi, var 
redzēt un teikt: “Var arī tā!” Var 
būt nopietns, var ceļu rādīt, var 
priecāties, var būt aizrautīgs, var 
būt noguris, var ņemt laiku 
atpūtai – to visu var. Mēs 
skatāmies uz Jēzu miesā un 
sakām: “Tā dzīvo Dieva Bērns! 
Paraugs!”

Tad, kad mēs domājam par 
“Jēzus miesā nācis”, mums ir 
jāatzīst, ka dzīvojam līdzīgi kā 
Jēzus, garīgu dzīvi un miesīgu 
dzīvi. Uzmanību – viena no šīm 

vērtībām ņem virsroku – 
garīgais vai miesīgais. Kuram 
mēs pakļaujamies, kurš nosaka, 
kurš dzen mūs, vai tas, kas no 
Dieva nācis, vai miesīgais ar šīs 
pasaules standartu? Dievišķā 
daļa velk mūs virzienā uz Dievu, 
uz mērķtiecību, uz piepildītu 
dzīvi, bet miesai ir savas 
prasības. Miesai ir tieksme visa 
centrā turēt sevi, palutināt, ņemt 
to, kas nav atļauts, iet, kur esam 
apdraudēti, par ko Dieva Gars 
saka: “Uzmanies!”

Kad Jēzus nāk, Viņš rāda, kā 
var dzīvot dzīvi, kura ir Dieva 
Gara vadīta. Tā ir īsta kvalitāte, 
kuru tikai Kristus var atnest. 
Turklāt Viņš šo jauno kvalitāti 
mums neparādīja tikai tā 
garāmejot, it kā sakot: “Nu, 
skatieties uz Mani, Es noiešu 
jums garām, tad jūs varēsiet līdz 
laiku beigām atcerēties, kā 
vajag dzīvot.” Bet Viņš saka: 
“Bez Manis jūs nenieka 
nespējat.” Ir vecais cilvēks, kas, 
grēka pievilts, iet bojā, un ir 
jaunais cilvēks, kas spēj uzvarēt 
šo pasauli. Mūsu miesai ir ļoti 
svarīgi, kas to vada – vai grēka 
cilvēks, vai Dieva Gars. Tādēļ, 
ka mēs, cilvēki, esam kā 
pieķēdēti pie sava rakstura, pie 
savām ierašām, pie savas 
iedzimtības, pie sabiedrības, 
kurā dzīvojam, pie tā, ko citi par 
mums saka, kā mūs vērtē, – 
mēs esam kā vergi, mēs 
nevaram būt brīvi.

Dievs zināja, ka ar pamācīšanu 
vien nekas nemainīsies, un 
tāpēc Jēzus jau pašā sākumā 
varēja sacīt: “Es nāku Tavu 
prātu darīt, ak, Dievs.” Un tas, 
ko Dievs uzticēja Jēzum, bija – 
piepildi upuri, iznīcini grēku, 
radi savā miesā līdzekli pret 
grēku.

Caur Jēzus nāvi Golgātā mēs 
varam ieraudzīt arī dziļākajā 
nozīmē to, ko Dievs Jēzum 
saka, dodot miesu. Ja mēs 
domājam par to, kas ir Kristus 
miesa, tad mēs apstājamies 
vismaz pie trīs lieliem vārdiem.

 Pirmais vārds ir – draudze. 
Kristus redz mūs kā savu miesu, 
kurai Viņš ir Galva. Viņš mūs 
redz kā tos darbīgos, kas Viņa 
miesu kustina šajā pasaulē. 
Cilvēki ierauga draudzes, un 
viņi redz Kristu caur draudzēm. 
Dievs tā ir gribējis: upurus 
izbeigt, bet draudzi radīt, un tā ir 

Dievs nācis miesā
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ziemassvētki

Kristus miesa, kurai tāpat sāp, kurai tāpat ir 
problēmas, kurai tāpat ir jāuzvar, kura tāpat 
cīnās par savu eksistenci, kurai ir grūtības no 
visām pusēm, bet tā ir Kristus miesa. Kristus 
miesa ir tapusi par draudzi. Tad, ja mēs esam 
draudzē, mēs varam teikt, ka mēs esam citā 
matērijā caur jaunpiedzimšanu, esam prom 
no grēka caur Jēzu Kristu, tajā vidē, kuru 
Kristus uzlūko. Ja draudzei sāp, tad Viņam 
sāp. Ja draudzei ir prieks, tad Viņam ir 
prieks. Ja draudzei ir problēmas, tad Viņam 
tās rūp. Vai mēs gribam būt tik tuvi ar Kristu, 
būt Viņa miesā? Tas mums ir iespējams.

Otrais vārds ir – Svētie Raksti. Jāņa 
evaņģēlijs ļoti skaidri pasaka: “Vārds tapa 
miesa.” Vārds un miesa. Kad mēs lasām 
Svētos Rakstus, mēs lasām vairāk nekā tikai 
informāciju, vairāk nekā grāmatu, vairāk nekā 
vēsturi, – mēs lasām noslēpumu.

Trešais vārds ir – Svētais Vakarēdiens. 
Tā ir Kristus miesa, par mums lauzta. Arī tas 
ir tik vienkārši un reizē tik nesaprotami, tik 
ikdienišķi un tik unikāli, ar citām lietām 
neaizvietojami, ka Kristus tādā veidā grib būt 
mūsu dzīvē. Kristus miesa, miesā nācis.

Miesā nācis – tas nozīmē taustāms, tas 
nozīmē reāls, tas nozīmē kaut kas tāds, kas 
ir redzēts, kas ir aptaustīts, kas ir justs, kas ir. 
Kristus realitāti atklāj ticība. Es ticu. Bet vai 
šis vārds arī nav slidens? Mēs varam ticēt 
veļiem, ticēt akmeņu aurām, mēs varam 
daudz kam ticēt. Bet vai mēs ticam Jēzum, 
kurš ir miesā nācis?

Tikai tad, kad mūsu patiesie Dieva meklējumi 
savienojas ar Dieva Vārda vēsti, tad notiek 
Dieva realitātes ienākšana cilvēka dzīvē. 
Kamēr domas un lūgšanas riņķo mūsu pašu 
pārzinātā teritorijā, varam ļoti izsekloties. 
Tad vienīgais ieteikums ir – meklē Kristu Viņa 
miesā – draudzē, Dieva Vārdā un garīgās 
attiecībās. Tad notiek tāds pat brīnums kā 
Ziemassvētkos, kad Vārds kļūst miesa. 
Jautājumi, pārdzīvojumi un neziņa pēkšņi 
rada ko jaunu – iekšēju norimšanu, 
pārliecību, drošību un dod atbildes. Tas ir 
Dieva brīnums. Pie Dieva jāiet ar patiesu 
vēlēšanos un gribu Viņam sekot un teikt, kā 
Jēzus sacīja: “Es nāku Tavu prātu darīt, ak, 
Dievs.” Tas dzīvi pārvērš. Tā ir realitāte, kuru 
pat no citiem nevar apslēpt.

Kristus ir realitāte savā miesā, savā Vārdā, 
savā draudzē un attiecībās. Tas tik ļoti atdala 
pašiedvesmu un Ziemassvētku vecīti no 
Kristus ienākšanas pasaulē. Tas nošķir 
pasaku daļu no reāla piedzīvojuma. Tas 
ieved mūs drošībā un dod iekšēju skaidrību 
– Tas Kungs ir, un Viņš mani ir uzlūkojis. 
Mūsu dzīve ir tas grūtākais projekts, kurš 
katram ir jānovada. Kristus ir nācis, lai mēs 
tiktu ar to galā. Kristus ir nācis miesā, lai 
nostātos blakus un sacītu: “Tu vari, ne savā 
spēkā, bet tādēļ, ka Es atnācu.” Pat zinot 
Golgatas ceļu, Jēzus sacīja,: “Es nāku Tavu 
prātu darīt, ak, Dievs.” Zinot Kristus uzvaras 
gājienu, mēs varam teikt: “Es nāku, Kungs, 
Tavu prātu darīt, lai arī caur mani nāktu Tava 
Valstība.”

Edgars Godiņš 
LBDS bīskapa vietnieks

Izmanto kalpošanas iespējas, sadarbojoties ar biedrību “Tuvu”!

Biedrība “Tuvu” ir kristīga labdarības organizācija, kuras mērķis ir Latvijas ģimeņu, 
bērnu un vientuļo cilvēku sociālās atstumtības un sociālā riska mazināšana un 
labklājības celšana.  Organizācija darbojas kopš 2013. gada decembra, taču tās 
vadītājas Lāsma Cimermane un Zane Rautmane labdarības jomā strādā jau vairāk 
nekā desmit gadus. Organizācija “Tuvu” sadarbojas ar līdzīgām labdarības 
organizācijām no Vācijas un Latvijas, kas organizācijas darbības mērķu 
sasniegšanai ziedo apģērbu, apavus, sadzīves ķīmiju un priekšmetus, mēbeles, 
pārtiku un citas noderīgas lietas. Ģimenēm, kas nonākušas grūtībās, meklējam 
iespēju apmeklēt dažādus kultūras un sporta pasākumus - teātra izrādes, hokeju 
u.tml. 

Organizācija “Tuvu” rīko dažādus pasākumus bērniem, nometnes pusaudžiem, 
apģērba, apavu un pārtikas izdali, veic būvniecības projektus, kuru laikā ģimenēm 
ar bērniem tiek uzlabota dzīves vide, kā arī, sadarbojoties ar dažādu nozaru 
profesionāļiem, rīko izglītojošus pasākumus un lekcijas. 

Biedrība “Tuvu” piedāvā plašas sadarbības iespējas draudzēm vai kopienām 
Latvijā. Katrā draudzē ir uzņēmīgi cilvēki, kas nodevušies praktiskas palīdzības 
sniegšanai grūtībās nonākušajiem, tādēļ mēs iedrošinām jūs izmantot kalpošanas 
iespējas, kuras piedāvā mūsu organizācija. 

Lāsma Cimermane, t. 29186682

Zane Rautmane, t. 26319985

E-pasts: org.tuvu@gmail.com

Biedrības “Tuvu” adrese: Saules iela 2, Brankas, Ozolnieku nov., LV-3042

“Tuvu” – tuvu Dievam, 
tuvu cilvēkiem

Sveicu Jūs atkal Kristus dzimšanas dienā! Svētkos, kas tiešām 
izmaina pasaules kārtību, izmaina visu. Nevis mēs nākam pie 
Dieva, izdomājam savas Dieva versijas, salīdzinām savas 
atklāsmes, pierādām savu taisnību, dalām pasauli mūsējos un 
svešos, bet Dievs uz saviem nosacījumiem – ar beznosacījuma 
mīlestību – atnāk pie mums. Dievs izvēlas ienākšanu pasaulē, kas 
mums neatstāj ne mazāko iemeslu garīgai lepnībai, augstprātībai, 
salīdzināšanai. Un, kad ar to visu nav jānodarbojas, paliek tik 
daudz brīva laika svētkiem, apbrīnai, kalpošanai! 

Priecīgus Ziemassvētkus!

Mīlestībā, Pēteris Sproģis

LBDS bīskaps
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vadītāji un garīdznieki

Es esmu procesā

Intervija ar Sandi Kažmiru, 
Ventspils baptistu draudzes 
locekli, Baltijas Pastorālā 
institūta klātienes 1. kursa 
studentu. 

Tu esi pirmais no šī kursa 
studentiem, kas iesniedza 
savu pieteikumu BPI. Kas Tev 
pamudināja iestāties BPI?

BPI man ir liels solis ticībā. Mans 
lēmums mācīties BPI ir veidojies 
vairāku gadu garumā. Tā ir 
izšķiršanās, kam pamatā ir viss 
tas, ko es esmu vērojis, kas 
notiek manā dzīvē – cilvēku 
teiktais par mani, tas, ko es pats 
esmu sapratis, kas mani 
uzrunājis no Bībelē lasītā. Mani 
kaut kas ir vienmēr vilcis šajā 
virzienā.

Pats pirmais pamudinājums 
domāt par kalpošanu man bija 
10 gadu vecumā – no mana 
vectēva, diriģenta Jāņa 
Valdmaņa. Es viņam biju 
aizvedis kādas garīgas 
grāmatas, kuras biju atradis 
mājas bēniņos. Man likās svarīgi 
viņam tās parādīt. Un toreiz 
vectēvs man sacīja: ”Tu laikam 
dienās būsi mācītājs. “ Nezinu, 
kas viņam lika tā domāt, bet šis 
teiciens manu dzīvi ir pavadījis 
visu laiku. Citreiz pieklustot, tad 
atkal no jauna ataustot atmiņā. 

Arī Ventspils draudzes 
iepriekšējais mācītājs Arnis 
Ašmis mudināja mani domāt par 
teoloģijas studijām, lai varētu 
strādāt garīgo darbā. Tolaik 
varēja mācīties LBDS 
Teoloģiskajā seminārā, kur arī 
iestājās mans draugs. Toreiz 
mācīties neaizgāju, jo man bija 
veselības problēmas, bet manī 
palika dzinulis atgriezties pie šīs 

domas. Ik pa brīdim to izdevās 
apspiest, bet tas atkal uzpeldēja, 
īpaši pēdējo divu gadu laikā. Arī 
mans veselības stāvoklis tagad 
ir nedaudz mainījies. Tā nonācu 
pie secinājuma, ka tas viss, kas 
ap mani un manī notiek, nevar 
būt sagadīšanās, tas ir kaut kas 
vairāk. Beigu beigās pat 
sastādīju sarakstu, kur uzrakstīju 
zīmīgās lietas, kas mani mudina 
mācīties un pēc tam strādāt 
kalpošanas darbu. Garš 
saraksts sanāca.

Ko tu darīji, uzzinot, ka 
uzņemšana BPI pārcelta no 
janvāra uz septembri?

Novembra mēnesī aizgāju prom 
no iepriekšējā darba, lai varētu 
atpūsties pirms mācībām, kas, 
domāju, sāksies septembrī. 

Tad iepriekšējā gada beigās 
mācītājs Tervits mani ieaicināja 
pie sevis. Viņš teica, ka viņam 
jāpasaka man divas lietas – 
pirmā lieta – mācības BPI ir 
pārceltas, otrā – ka viņš man 
piedāvā sekretāra vietu draudzē. 
No janvāra līdz augustam 
strādāju par Ventspils draudzes 
kancelejas sekretāru. 

Tur varēju izmantot lietvedības, 
nedaudz grāmatvedības 
zināšanu, kuras pirms kāda laika 
bija apguvis kursos. Strādāju pie 
draudzes locekļu saraksta, 
esmu lietas kursā, kur katrs 
dzīvo, kas tie par cilvēkiem, 
interesējos par viņiem. Mācītājs 
mani iesaistīja draudzes locekļu 
mājas apmeklējumos. No 
sākuma – tiešām negribēju to 
darīt, iekšēji meklēju 
attaisnojumus, kāpēc lai neietu. 
Es esmu kautrīgs, man grūti 
uzsākt sarunu ar mazāk 
pazīstamiem cilvēkiem, esmu 
introverts.

Katru reizi man bija ļoti 
jāsaņemas. Bet vienmēr pēc 
šādām sarunām un 
apmeklējumiem es jutu 
gandarījumu un prieku. Šīs 
sarunas deva grūdienu, 
motivāciju iet uz nākamo, pacēla 
mani pašu, piepildīja mani 
garīgi. Es arī nejauši uzzināju 
par kādu sievieti, kurai bijis grūts 
laiks, jo viņa nav varējusi lasīt 
Bībeli un lūgt. Viņa teikusi, ka 

kopš tās reizes, kad atnācis tas 
kancelejas sekretārs, ar kuru 
kopā lūguši, dzīvē kaut kas 
mainījies. Tādi stāsti dod 
motivāciju turpināt kalpot. 
Tagad, kad, mācoties BPI, vairs 
neeju apmeklējumos, man jau to 
sāk pietrūkt.

Man ļoti patika šis laiks, kad 
varēju piedzīvot draudzes dzīves 
darbu no iekšpuses.

Tu gan BPI esi mācījies tikai 
divus mēnešus, bet kas no 
tiktāl apgūtā tev ir licies 
vērtīgs?

Viss, līdz šim apgūtais, ir bijis 
vērtīgs. Vecās un Jaunās 
Derības pamati, ko Dr. Ilmārs 
Hiršs un mācītājs Edgars Mažis 
pasniedz, man ir devis plašāku 
redzējumu uz Bībeli, uz to, ko 
zināju līdz šim. Mums māca 
paskatīties citādi uz it kā zināmo, 
tiek iedota sistēma, kā sakārtot, 
sistematizēt savas zināšanas, 
salikt visu pa plauktiņiem.

Kādi ir Tavi nodomi, plāni, 
sapņi pēc mācībām BPI? 

Es dotajā brīdī dzīvoju ar apziņu, 
ka man te ir jābūt. Par nākotni - 
to var salīdzināt ar braucienu 
naktī, es redzu zināmu ceļa 
posmu, kad es pabraucu tālāk, 
redzu atkal nākamo. Es neredzu 
visu ceļu, to, kur būšu pēc 3 
gadiem, esmu procesā. Pēc 
mēneša, iespējams, es redzēšu, 
kur nogriezties, kur Dievs mani 
vadīs. Man ir pārdomas, ko es 
varētu darīt, kas man patiktu, bet 
es skatos pēc Dieva vadības 
šajā procesā.

Kas tev patiktu? 

Mani patīk mazas draudzes, 
tādas kā Cīruļu, Užavas, kur ir 
20, 30 cilvēki. Iespējams, ka 
mazās lauku draudzes vairāk 
atbilst manai personībai.

Kā tavi vecāki ir tevi 
ietekmējuši, veidojuši tevi par 
to, kas tagad esi?

Mana mamma, cik es viņu 
atceros, ir vienmēr gājusi 
baznīcā. Viņa bija ērģelniece 
Ventspils baptistu draudzē. 

Esmu pateicīgs, ka viņa mani 
veda līdzi uz draudzi, uz 
padomju laika svētdienskolu. Tā 
es pamazām ieaugu baznīcas 
dzīvē, manī, jau mazam esot, 
izveidojās apziņa, ka tas ir kaut 
kas labs un svētīgs. 

Arī mans tēvs atbalsta manas 
teoloģijas studijas. No viņa es 
esmu iemācījies daudz praktisku 
lietu. Ja mašīnai kaut kas saplīst, 
tad mēģinām vispirms paši 
sataisīt, pirms vest uz servisu; 
tur vedam, ja galīgi nevar.

 

Kā tu atpūties? 

Man patīk risināt krustvārdu 
mīklas. Taču man sinonīms labai 
atpūtai ir laba grāmata. Man 
patīk garīga rakstura, 
vēsturiskas grāmatas, pēdējā 
laikā dokumentālas grāmatas 
par pagājušā gadsimta kara 
laikiem. 

Jau mazs būdams, es esmu 
lasījis nopietnas grāmatas. 2. 
klasē mums bija jāatnes sava 
mīļākā grāmata. Citi nesa “Kā 
lauku pele pie pilsētas peles 
ciemos brauca”, “Kaķīša 
dzirnaviņas”, bet es biju atnesis 
grāmatu no Apvāršņa sērijas.

Pēdējās grāmatas, kas man 
deva pēdējo grūdienu mācīties 
BPI, ir Bila Haibelsa grāmata 
“Pārāk aizņemts, lai nelūgtu” un 
Frencisa Čena grāmatas. 

Mums ir lauku mājas, kurās 
agrāk dzīvoja mani vecvecāki. 
Tur man mantojumā no vectēva 
Jāna Valdmaņa ir palikušas bišu 
saimes, kuras es vasarā 
aprūpēju savam priekam.

Ko par Tevi var aizlūgt? 

Mana veselība ir mani kavējusi, 
traucējusi vairākas lietas uzsākt 
un darīt. Labi saprotu tos, kas 
cīnās ar kādām veselības 
problēmām. 

Es cīnos ar galvas sāpēm, vienā 
brīdī jūtos labi, nākamajā man 
var neizturami sākt sāpēt galva. 
Par to var aizlūgt – par manu 
veselību, lai galvas sāpes mani 
nemoka.

Interviju sagatavoja

Nora Rautmane, BPI projektu 
vadītāja

Sandis Kažmirs
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draudžu atjaunotne

Akcijas “Zvaigzne austrumos” mērķis ir 
savākt 3000 dāvaniņas sīriešu un irākiešu 
bēgļu bērniem. Akcija šobrīd ir pašā 
aktivitātes zenītā. Aizvadītajās nedēļās mani 
ir pārsteigusi cilvēku izdoma, iedvesma, 
atsaucība un mīlestība pret bēgļu bērniem 
citā kontinentā. Kādi jaunieši skolas 
Mārtiņdienas tirdziņā tirgoja savas mantas, 
lai par iegūtajiem līdzekļiem sagatavotu 
kastītes. Citā pilsētā bērni ar īpašām 
vajadzībām ar lielu prieku un izdomu 
piepildīja kurpju kastes bērniem Jordānijā. 
Atsaucība ir bijusi gan no draudzēm, gan no 
skolām, gan no iestādēm un uzņēmumiem. 
Man katru dienu cilvēki zvana un stāsta par 
to prieku, ko viņi gūst, gatavojot šīs 
dāvaniņas citiem. Par to nebrīnos, jo Jēzus 
jau teica: “Svētīgāk ir dot nekā ņemt” (Ap.d. 
20,35).

Tuvojoties kastīšu nodošanas beigu termiņam 
12. decembrim, gribu dažas lietas atgādināt.

Kastītes saturs. Vēlreiz gribu atgādināt, ka 
ieteicams kastītē ielikt mīksto rotaļlietu-
dzīvnieciņu, kaut ko tādu, ko bērns ar prieku 
pieņems kā savu draugu. Jaukas lietas, kas 
bērnus iepriecinās būs lecamaukla, jojo, 
mašīnīte, bumbiņa, baloni, puzles, zīmuļi, 
krītiņi, flomāsteri, zīmēšanas bloki, 
krāsojamās grāmatas, plastilīns. Padomā 
par siltām zeķēm, cepurīti vai cimdiņiem, 
zobu birsti, zobu pastu, ziepēm, kādu mazu, 
mīkstu dvielīti, mitrajām salvetēm. Košļenes 
un ledenes būs labs kārums. Pusaudži 
novērtētu T-kreklu vai kādu greznumlietiņu. 
Ļaujies iztēlei!

Lūdzu nelikt kastītē lietotas vai salauztas 
lietas. Cepumi, šokolāde, piparkūkas, 
marcipāns u.c. gardumi neder. Nesaiņo 
kastītē ēdienu, sēklas, šķidrumu saturošus 
un viegli plīstošus priekšmetus. Tas apdraud 
visu kastītes saturu. Nesūti arī rotaļu ieročus. 
Islama kultūrā nav pieņemts attēlot cilvēku, 
tāpēc nevajadzētu sūtīt cilvēkveidīgās lelles, 
bet no dzīvniekiem suns un cūka skaitās 
netīrie dzīvnieki.

Savākšanas punkti. Akcijas mājas 
lapā www.zvaigzneaustrumos.lv uzskaitītie 
dāvanu savākšanas punkti primāri ir 
paredzēti individuālo dāvaniņu pieņemšanai, 
jo tur var nebūt pietiekami daudz vietas 

organizāciju kolektīvo dāvaniņu 
novietošanai. Tāpēc draudzes un 
organizācijas aicinātas sagatavotās kastītes 
organizēti nogādāt uz Rīgu, Lāčplēša ielā 
37, iepriekš painformējot pa akcijas info 
tālruni par iecerēto piegādi. Lūgums 
nenogaidīt ar piegādi līdz pēdējai 
dienai! Ja nepieciešama palīdzība ar 
transportu, lūdzu zvaniet biedrībai laicīgi – 
mēģināsim palīdzēt. Arī ziedojumu par 
kopīgi  sagatavotajām dāvanām aicinām 
pārskaitīt vienā maksājumā, nenovilcinot līdz 
pēdējai dienai. 

Nav laika kastei? Gribi palīdzēt citādāk? 
Jordānijā nekur nav apkures, tāpēc ziemā ir 
auksti. Ziedo naudu LBDS kontā ar 
norādi – “bēgļu segām”, un par to nopirksim 
viņiem siltas segas.

Brīvprātīgie. Vēl ir nepieciešami palīgi, 
kas katru kastīti pārskatīs, aizlīmēs un ar 
mīlestību glīti sakārtos lielajās sūtīšanai 
paredzētajās kastēs. Pieteikties var sūtot 
e-pastu uz akcijas info adresi vai zvanot 
27799444. 

Jautājumi? Zvaniet 27799666 bez 
kautrēšanās – ar prieku atbildēšu.

Pēteris Eisāns, mācītājs,  
akcijas “Zvaigzne austrumos” vadītājs

Iepriekšējos divos BV numuros esam 
aktualizējuši bāreņu tēmu Latvijā, 
iepazīstinot lasītājus ar statistiku, audžu 
ģimeņu un adopcijas pieredzi, speciālistu 
viedokļiem un iespējām kalpot bāreņiem. 
Vairākas draudzes ir atsaukušās Latvijas 
Kristīgo Baznīcu, draudžu un organizāciju 
vadītāju vēstulē izteiktajam aicinājumam 
novembra pirmo svētdienu atzīmēt kā 
Bāreņu svētdienu, tā pievienojoties 
Bāreņu svētdienas aktivitātēm visā Latvijā. 
Publicējam atsauksmes no Jelgavas, 
Bauskas un Liepājas Ciānas draudzēm.

Bāreņu svētdiena mūsu draudzē bija 
brīnišķīga iespēja atcerēties un aizlūgt par 
tiem bērniem, kam nav vecāku klātbūtnes 
un priecāties par bērniem, kam ir jauna 
ģimene. Dievkalpojumā Dieva Vārdu 
sludināja mācītājs Raimonds Locs no 
Jēkaba vēstules 1:27: “Tīra un neapgānīta 
kalpošana Dieva Tēva priekšā ir šī: pieskatīt 
bāriņus un atraitnes viņu bēdās, sevi no 
pasaules pasargāt neapgānītu.”. Mācītājs 
aicināja draudzi domāt arī par mums kā 
bērniem, kas esam Dieva ģimenē pieņemti. 
Mēs priecājāmies kopā ar draudzes audžu 
ģimenēm, kuras rūpējas par bērniem, kas 
palikuši bez vecāku apgādības, aizlūdzot un 
pateicoties Dievam par viņu kalpošanu un 
aicinot arī citas ģimenes iesaistīties 
kalpošanā bāreņiem. 

Dana Ozola, Jelgavas draudze 

Draudzes sludinātājs teica uzrunu, 
izmantojot Rakstu vietu no Mt 25:31-46. 
Noskatījāmies video par Bāreņu svētdienu, 
draudze tika iepazīstināta ar statistiku, kas 
bija atrodama Bāreņu svētdienas mājas 
lapā.

Kā viesis bija uzaicināta  biedrības 
“Zvannieku māja” bērnu un ģimeņu tiesību 
speciāliste Linda Baļčūne. Viņa izskaidroja 
atšķirības starp aizbildniecību, adopciju un 
audžu ģimenēm; runāja par pozitīvo Latvijas 
likumdošanā – likumu par aizbildniecību, 
kas ir pieņemts jau 30-tajos gados, un par 
trūkumiem šodienas likumdošanā par 
adopciju. Viņa uzsvēra, ka tieši 
aizbildniecība ir labākais veids, kā bāreņiem 
nonākt ģimenē, jo tas var notikt tūlīt. Linda 
no savas pieredzes “Zvanniekos” stāstīja, 
cik ļoti svarīgi bērnam ir pēc iespējas ātrāk 
nonākt stabilā, mīlošā ģimenē, negaidot, 
kamēr tiek nokārtoti adopcijas dokumenti, jo 
katrs mēnesis, ko bērns pavada bērnu 
namā, atstāj ļoti negatīvu iespaidu uz viņa 
turpmāko dzīvi. Viņa minēja, cik ļoti 
nepareizi ir tas, ka daudz tiek runāts par 
adopciju un cilvēkiem, kas adoptējuši 
bērnus, bet nekāda informācija neizskan par 
aizbildniecību un aizbildņiem, kuru skaitliski 
ir vairāk, nekā adoptētāju. Viņa runāja par 
cilvēku un arī politiķu neizpratni šajos 
jautājumos, kā arī par likumdevēju vēlmi 
ieviest izmaiņas Latvijas civillikumā, kas 
liegtu kļūt par aizbildņiem cilvēkiem, kas nav 

bērna radinieki. Biedrība “Zvannieku māja” 
cīnās, lai saglabātu iepriekšējo likumu, jo tas 
ir svarīgi bērniem. Linda nedaudz stāstīja arī 
par savu pieredzi, jo pati ir adoptējusi 
meitiņu un ir aizbildne vairākiem bērniem. 
Draudzes locekļiem bija daudz jautājumu, 
un izvērtās interesanta saruna.

Jānis Čakšs, Bauskas draudzes sludinātājs

Ciānas draudze un es personīgi saņēmām 
no mūsu bīskapa aicinājumu atzīmēt Bāreņu 
svētdienu. Kaut arī vēl nesapratām, kā to 
darīt praktiski, tomēr nolēmām, ka šī iecere 
ir jāatbalsta. Dievs lasa mūsu sirdīs un redz 
patieso vēlēšanos, tāpēc praktiskā puse tika 
aizpildīta no Viņa! Sestdienā uz Liepāju pie 
mūsu draudzes jauniešiem atbrauca  Džeisī 
Džensena (Jaycee Jansen), kura strādā ar 
bāreņiem Latvijā, un viņi kopā devās uz 
bērnu namu pavadīt laiku ar bērniem. 
Svētdien bērnu nama bērni bija pie mums 
dievkalpojumā un piedalījās svētdienskolas 
nodarbībās. Dievkalpojumā mēs īpaši 
lūdzām par bāreņiem, tāpat lūdzām, par 
Džeisī un viņas darbu. Svētrunas tēma arī 
tika attiecīgi pieskaņota. Brīnišķīgi, ka nekas 
nav beidzies! Ciānas jaunieši apņēmušies 
regulāri apciemot bērnu namu un pavadīt 
laiku ar bērniem. Slava Dievam!

Andris Bite, Liepājas Ciānas draudzes 
sludinātājs

Par bāreņu svētdienu
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Bērni un jaunieši

Ja kāds pirms pieciem 
gadiem man būtu teicis, 
ka mūsu gana mierīgajā 
un ierastajā 
pirmspensijas finiša 
taisnē ienāks mazs bērns 
– es tam vienkārši 
neticētu, bet acīmredzami 
Dievam bija kāds plāns.

Pirms dažiem gadiem 
mana 19 gadīgā meita ar 
citiem draudzes 
jauniešiem regulāri 
kalpoja bērnu namā un 
viņai “acīs iekrita” kāds 
sešgadīgs puika – un ne 
jau tādēļ, ka viņš būtu 
bijis ļoti atvērts un 
draudzīgs. Toreiz es domāju – viņiem nu gan bija jūtu ķīmija... 
Šodien es saku: tā bija Dieva vadība.

Toreiz mūsu mājās bija gana daudz sarunu – par šiem bērniem 
un par to, kā ir dzīvot bērnu namā. Meita mūs iedrošināja, un 
mēs nokārtojām viesģimenes statusu. No piektdienas līdz 
svētdienas vakaram šis mazais zēns ciemojās mūsu ģimenē. 
Tie bija jauki un piepildīti mirkļi mums visiem. Mēs pamazām 
satuvinājāmies, un svētdienas vakaros, pienākot atvadīšanās 
brīdim, visiem bija grūti. Un tad mēs izlēmām par aizbildniecības 
kārtošanu. To vasaras dienu es atcerēšos vienmēr. Ar nepilnas 
pusstundas intervālu es saņēmu divus telefona zvanus – pirmais 
bija par to, ka bāriņtiesa ir devusi zaļo gaismu aizbildniecības 
kārtošanai. Otrs bija par to, ka manas analīzes ir sliktas un jāveic 
nopietna ķirurģiska operācija. Paldies Dievam, ka šie zvani 
nebija apgrieztā secībā, jo tad es varbūt būtu nobijusies un 
sākusi sevi žēlot...

Nu jau pusotru gadu šis bērns dzīvo mūsu ģimenē. Sākumā 
man šķita – mēs vienkārši darām labu, svētīgu darbu un cik 
jauki, ka mums patiešām ir iespējas visādā ziņā parūpēties par 
šo zēnu. Savā ziņā man arī bija sajūta, ka tā es varbūt varu 
nolīdzināt kādas lietas no savas dzīves. Bet tagad es esmu 
sapratusi – šī bērna ienākšana mūsu dzīvē ir milzīga Dieva 
žēlastība, lai mēs kādas lietas sāktu redzēt un domāt pavisam 
citādi. Šis bērns mūs ir atmodinājis citādai dzīvei. Un Dievs šīs 
lietas mums norāda ar bērna tiešumu un caur bērna tiešumu.

“Kur tu gribi nonākt tad, kad tu nomirsi – vai debesīs vai ellē?” 
astoņgadīgais puika reiz pajautāja manam vīram. “Ja debesīs, 
tad tev uz baznīcu jānāk katru nedēļu!” Un tā es varētu stāstīt 
vēl. Un manī patiešām ir liels prieks un miers, ka man vairs 
negribas meklēt vietu tam pazudušajam puzles gabaliņam, kas 
saistās ar šī mazā zēna mammu un tām problēmām, kas viņu un 
abus viņa brāļus bija aizvedušās līdz bērnu nama durvīm. Es 
redzu šī dzīves paklāja otru pusi – varbūt ļoti nesaskanīgas 
krāsas, izraustītus diegus un pa kādam caurumam. Bet man 
vairs negribas nosodīt un tiesāt, bet gribas lūgt par šo mammu – 
lai Dieva žēlastība nāk arī pār viņu, jo nevienam taču nav par 
vēlu atgriezties.                                                                          

Bet man ir jādomā par valsts un sabiedrības attieksmi. Kad 
izlēmām par aizbildniecības kārtošanu, mums vairākkārtīgi tika 

atteikts, protams, tika 
motivēti arī kādi iemesli. 
Var jau būt, ka tā bija kāda 
īpaša pārbaudīšanas, 
izšaubīšanas metode – nu 
redzēsim, redzēsim, cik 
tad tu esi nopietns un cik 
pacietības tev pietiks, te 
pie mums staigājot. 
Ceturtajā reizē, 
nemainoties nekādiem 
būtiskiem apstākļiem, 
mūsu aizbildniecības ceļš 
brīnumainā kārtā pavisam 
viegli pavērās. Un tas man 
liek domāt par to, ka tā 
vairāk bija ērta ierēdņu 
neko nedarīšanas poza – 

ko jūs gribat, kam tas jums ir vajadzīgs? Ķeksīši par bērnu visās 
vajadzīgajās vietās ir salikti, viņš atrodas bērnu namā, un tur 
taču ir labi – siltumu pieslēdz ātrāk nekā pārējiem, viņi ir gana 
labi paēduši, apģērbti. Un cik daudz mantu un saldumu viņiem 
tiek Ziemassvētkos, kad pamostas ziedotāji un sponsorētāji! Bet 
es neesmu dzirdējusi, ka kāds varētu ziedot mīlestību, 
sirdsmieru, ģimeni un vēl kādas ļoti svarīgas lietas...

Ar lielu prieku un aizkustinājumu mēs bieži atceramies to dienu, 
kad bērns beidzot bija mūsu ģimenē. Tā bija mana vīra vārda 
diena – gatavojām svētku vakariņas, gaidījām viņu mājās. Kad 
vīrs ieradās, negaidot tika “režisēts “ brīnumjauks apsveikums: 
“Es tev esmu dāvana vārda dienā un uz visu mūžu!”

Dāvana uz mūžu – tā bija laimīga diena mums visiem, bet šajā 
īpašajā dienā man bērnu namā atkal bija jāsastopas ar attieksmi. 
Es patiešām nevarēju iedomāties, ka bērnu no bērnu nama 
ģimenei atdod pavisam pliku vārda tiešā nozīmē. Jo izrādās, ka 
šīs drēbes – tā ir valsts manta. Protams, mums nekā netrūka, un 
bija iegādāts itin viss, bet tas patiešām bija pazemojoši – bērns 
tiek atdots kā prece. Nez kādēļ veikalā cilvēki iesaiņo katru 
mazāko sīkumiņu...

Mūsu aizbildniecības solis man lika izjust arī tuvāk stāvošu 
cilvēku attieksmi: “Kāds no tā labums? Vai tu tiešām gribi visu 
savu atlikušo dzīvi veltīt kāda alkoholiķa bērnam?” Vai arī 
komentārs: “ Zini, es vakar dzirdēju raidījumu par gēniem, tas 
tev noteikti jānoklausās. Izrādās, ir apkopoti dati, – ja māte ir 
alkoholiķe, tad ir gandrīz 100% varbūtība, ka arī dēls 
nodzersies!” Vai arī biedējošie šausmu stāstiņi: “Zini, tam un tam 
gāja tā, ko var gribēt – gēni dara savu!”

Mums par lielu prieku bija arī gana daudz atsaucīgu un palīdzēt 
gribošu cilvēku, – liels paldies viņiem par to. Paldies Dievam, ka 
Viņa spēkā mēs esam stipri, jo mēs redzam, kā mūsu dzīve, kā 
visas šīs ikdienišķās lietas iederas kādā lielākā bildē, un mēs 
esam izdarījuši savu izvēli, kā dzīvot. Šī bērna audzināšana ir ļoti 
liela atbildība – tas prasa daudz no maniem enerģijas, pacietības 
un gudrības resursiem, bet svaru kausu otrajā pusē ir tik daudz 
gaišuma, mīlestības un prieka. Un pāri visam – Dieva žēlastība.

Ar patiesu cieņu – Ilze

Dāvana uz mūžu
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“Isaja koks” piedāvā Bībeles lasījumu katrai Adventa dienai, 
parādot ceļu uz Ziemassvētkiem jau sākot no pasaules 
radīšanas, sniedz nelielu paskaidrojumu par konkrēto Rakstu 
vietu un jautājumu, kuru visai ģimenei kopā pārrunāt, kā arī 
ieteikumu lūgšanai. Katras dienas tēma ilustrēta ar attēlu, 
kurš izgriezts un izkrāsots var tikt iekārts pašu sagādātā vai 
pagatavotā Isaja kokā. Par savu pieredzi ar “Isaja koku” 
stāsta Eisānu ģimene no Mateja draudzes.

Bērni un jaunieši

Ceļā uz Ziemassvētkiem

Tās ļoti iedrošināja, bet radās arī jautājums – vai mēs nevarētu sūtīt 
šādas dāvanas tiem, kam iet grūtāk? Tagad saņemta atbilde uz šo 
jautājumu, un atbilde skan – “Zvaigzne austrumos”. Par šo akciju 
uzzinājām, esot novembrī GLS konferencē. Tur mūs personīgi 
uzrunāja Liene Svoka un mācītājs Pēteris Eisāns, kā arī par akciju 
tika informēti visi konferences dalībnieki.

Atbraukušas mājās, sākām izplatīt šo ziņu draugiem un draudzei. 
Tagad daudzi gatavo dāvanas, arī mēs mūsu ģimenēs. Meklējam 
kurpju kastes, skaisti tās aplīmējam un piepildām tās ar higiēnas 
lietām, mīkstām mantiņām, riekstiem un saldumiem. Kādiem 
bērniem būs prieks tās saņemt! Iedrošinām ikvienu iesaistīties šajā 
akcijā un līdz 12. decembrim sagatavot dāvaniņu Sīrijas bēgļu 
bērniem”.

Lai saņemtu Adventa materiālus “Isaja koks” un Adventa kalendāru 
“Tikai vecākiem”, rakstiet e-pastu uz adresi sa@lbds.lv un materiāli 
jums tiks nosūtīti elektroniski. Vairāk informācijas par akciju 
“Zvaigzne austrumos” atrodama www.zvaigzneaustrumos.lv

Rakstu apkopoja Estere Roze

I S A J A  K O K S

Vai Tev patīk gaidīt? Ko Tu gaidi visvairāk? Bērni īpaši gaida savu dzimšanas dienu. Dažkārt tas notiek visu gadu – no vienas 
dzimšanas dienas līdz nākamajai. Ir kāda dzimšanas diena, kuru gaida un svin visā pasaulē. Jēzus Kristus dzimšanas diena 
Ziemassvētkos. Šinī lapā piedāvājam vairākus veidus, kā sagaidīt Jēzus dzimšanas dienu. Bērniem, ģimenēm un ikvienam, 
kas ir ceļā uz Ziemassvētkiem.

“Tuvojoties 2013. gada Ziemsvētkiem, mūsu ģimene lasīja “Isaja 
koku”. Meita Rūta, atceroties šo laiku, saka: “Man patika, ka katrā 
stāstā bija viens rokdarba uzdevums. Pēc tam pašu krāsotos 
dekorējumus likām eglē. Tie visu svētku laiku atgādināja par 
“Isaja kokā” runāto. Man īsti nepatika skaļi lūgt. Dažreiz nebija 
noskaņojums, jo vakarā bija liels nogurums un bija daudz 
jāžāvājas.” Savukārt Filips atceras, ka vislabāk viņam paticis stāsts 
par Ādamu un Ievu un Noasa šķirstu. Viņam prieku sagādājis arī 
pārrunāt katras dienas jautājumu.” Jautāti par “Isaja koka” pieredzi 
no vecāku redzes punkta, Baiba Eisāne atzīst: “ Isaja koks 
disciplinēja un deva vienkāršu formātu ģimenei vakarā norimties. 
Reizēm vakarā bija nogurums, bet vienmēr bija labi, ka pārvarējām 
to, jo pārrunāšana un kopīgas lūgšanas bija ģimenei ļoti 
vienojošas.” Savukārt Pēteris Eisāns, novērtējot “Isaja koka” 
pieredzi, saka: “Man patika, ka katru dienu ir jautājums, kas liek 
lasīto Bībeles stāstu sasaistīt ar dzīvi. Dažus vakarus mums sanāca 
ļoti dzīvas un dziļas sarunas par to, ko nozīmē būt Jēzus māceklim 
pavisam praktiski mūsu ikdienā. Piedzīvoju, ka bērni ļoti labi saprot 
evaņģēlija ietekmi uz ikdienu. Iesaku “Isaja koku” katrai ģimenei!”

Daudzās mājās par skaistu Adventa laika tradīciju kļuvusi Adventa 
zeķe vai kalendārs, kurā katru rītu tiek atrasta kāda dāvaniņa. Katru 
rītu prieks bērniem, katru vakaru jautājums vecākiem – ko lai šoreiz 
ieliek? Adventa kalendārs “Tikai vecākiem” sniedz idejas katras 
Adventa dienas dāvaniņai. Turklāt katra dāvaniņa netieši norāda uz 
kādu Bībeles stāstu. Izlasot pavadvēstulīti un norādīto Rakstu vietu, 
visa Adventa laikā iespējams iepazīties ar Jēzu, kura dzimšanas 
dienu gatavojamies svinēt. Piemēram, zvaniņš Adventa zeķē liks 
lasīt un domāt par vīru, kurš nevarēja sadzirdēt zvaniņa skaņu, 
pirms viņš nebija saticis Jēzu (Marka ev. 7:31-37), bet rozīņu paciņa 
rosinās pārdomāt par augļiem, kurus Jēzus vēlas redzēt mūsu 
dzīvēs (Jāņa ev. 15:1-15).

A d v e n t A  k A l e n d ā r s  
“ t i k A i  v e c ā k i e m ”
A d v e n t A  k A l e n d ā r s  
“ t i k A i  v e c ā k i e m ”

Z v A i g Z n e  A u s t r u m o s

Gudri vīri redzēja zvaigzni austrumos un sekoja tai, lai nestu 
dāvanas un pielūgtu jaunpiedzimušo Ķēniņu. Šogad 
“Zvaigznes austrumos” aicina gatavot dāvanas un sūtīt tiem 
bērniem austrumu zemē Sīrijā, kuri palikuši bez savām 
mājām, jo viņu ģimenes atzinušas – Jēzus ir viņu Ķēniņš. 
Par dalību akcijā “Zvaigzne austrumos” stāsta Elza Brauna un 
Marija Kolberga no Ventspils draudzes.

“Jau kopš mazām dienām Ziemassvētku laikā saņēmām 
dāvanas, kas bija ar dažādām dāvaniņām piepildītas kurpju 
kastes, ceļojušas pie bērniem visā pasaulē no Amerikas.

Z v A i g Z n e  A u s t r u m o s
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draudžu atjaunotne

Novembris jau ceturto gadu pēc kārtas ir 
mēnesis, kad konference Global 
Leadership Summit (GLS) kopā aicina 
dažādu konfesiju draudzes, vadītājus, 
mācītājus, uzņēmējus, nevalstisko 
organizāciju pārstāvjus un visus tos, kuri 
gatavi izaicinājumiem un pārmaiņām, lai 
mācītos no pasaules līmeņa organizāciju 
vadītāju un mega draudžu mācītāju 
pieredzēm. Šogad 7. un 8. novembrī GLS 
vienkopus pulcēja ap 650 dalībnieku, kā 
arī 70 cilvēku lielu brīvprātīgo darbinieku 
komandu.

Konferences dalībniekiem bija iespēja 
redzēt ne tikai 11 video uzrunas, bet arī 
klātienē dzirdēt Latvijā zināmu kristiešu 
pieredzi. Innocent Cafe īpašnieks Mārtiņš 
Staķis stāstīja par uzņēmuma principiem 
darbinieku un nozarē iesaistīto apmācībā, 
savukārt pasaules mērogā pazīstamais 
komponists Ēriks Ešenvalds runāja par 
pazemību un ceļu cauri sāpēm, lai 
piepildītu to, uz ko viņu aicinājis Dievs.

Par atsaukšanos Dieva aicinājumam, lai 
palīdzētu vismazākajiem, klātesošos 
iepazīstināja Bāreņu svētdienas iniciatori, 
Latvijas Kristīgās alianses bāreņiem valdes 
locekļi Dace Rence un Kaspars Prūsis. 

Savukārt, līdzdarboties labdarības akcijā 
“Zvaigzne austrumos” aicināja mācītājs 
Pēteris Eisāns.

Kā GLS konference šogad ir izaicinājusi 
un uzrunājusi tās dalībniekus?

Lība Ēce-Kalniņa, pielūgsmes vadītāja 
GLS konferencē: GLS konference deva 
iespēju mūziķu komandai ne tikai darīt to, 
kas mums visvairāk patīk – muzicēt Dieva 
godam, bet arī gūt personīgas un ar 
kalpošanas darbu saistītas atziņas. Pēc 
kopīgas lekciju apspriešanas nonācām pie 

dažiem konkrētiem rīcības uzdevumiem 
saistībā ar muzikālo kalpošanu un 
pārdomām par draudzes kultūru. Lekciju 
iespaidā vēlreiz kopīgi pārskatījām, kā 
mēs iesaistām jaunos, topošos mūziķus 
kalpošanā.

Oļegs Jermolājevs, Cēsu baptistu 
draudzes mācītājs: Tā rosina padomāt 
un, Dievu lūdzot, saprast, kā Dievs vēlas 
mani lietot. Cik unikāli Dievs radījis 
pasauli, tik unikāli Viņš radījis katru 
cilvēku. Mēs visi iegūtu vairāk, ja tā 
vietā, lai dzīvotu citu cilvēku dzīvi un 
atdarinātu citu vadības principus, mēs 
no tiem mācītos un ļautu mūs iedrošināt 
– dzīvot tajā, kā Dievs mūs ir aicinājis. 
Dzirdētais iedrošina, bet to nevajadzētu 
atdarināt, bet kādas lietas paņemt un 
adaptēt mūsu situācijā.

Karina Lučiņina, Daugavpils teātra 
aktrise: Brīžiem, lai virzītos uz priekšu vai 
neatkāptos no izvēlētā ceļa, es alkstu pēc 
uzmundrinājuma un atbalsta. GLS  
konferencē es sajutu šo atbalstu, kas ir 
nepieciešams visiem cilvēkiem. Atbalstu 
un aicinājumu RĪKOTIES, bez bailēm un 
šaubām nest Dieva gaismu un mīlestību 
tālāk un plašāk par ikdienas darbiem.  
Priecē tas, ka, gan lektoru personīgo 
dzīves pieredzi, gan praktiskos padomus 
caurstrāvoja humors un asprātība, kas 
ļāva viegli uztvert gana daudz informācijas 
abu dienu garumā. 
Sapratu to, ka būt līderim ir darbs, liela 
atbildība un garīgs process, kas ietekmē 
visus cilvēkus ap mums. Vairākumam no 
mums vajag atļauties izdzīvot sevī šo 
procesu, lai Dievs tiktu vairāk slavēts caur 
mūsu darbiem!

Tomass Šulcs, BPI, Rīgas centra 
jaundibināmā draudze: Vissvarīgākā lieta, 
ko katru gadu varu paņemt līdzi no GLS, ir 
– redzēt, kā augsta līmeņa vadītāji, esot 
tur, kur viņi ir, nezaudē savu pazemību, ko 
nevar samākslot. Tas ir liels iedrošinājums, 
pamudinājums un atgādinājums – lai cik 
arī tu savā prātā vai statusā liktos pats 
sev svarīgs, tu esi citu kalps.

Man ir prieks, ka visi, kuri ir mūsu kopienā, 
šodien ir te, ka visi esam dzirdējuši 
uzrunas, intervijas. Tā ir platforma, uz kā 
stāvam, tas nav domāts tikai vienam vai 
diviem cilvēkiem, bet visai komandai. 
Piemēram, ja ir kāda doma vai ideja, ko 
teicis Bils Haibelss, tad mēs saprotam, kas 
tas ir, mēs visi varam runāt vienā valodā 
par šo ideju.

Lailita Lukstiņa, Jelgavas baptistu 
draudze: Māsu pulciņa vadītāja Jelgavas 
baptistu draudzē esmu pavisam nesen, 
“ieskrēju” šajā kalpošanā, paļaujoties uz 
to, ka Dievs ir aicinājis un tā ir atbildēta 
lūgšana. Sākot kalpot, jutu, ka es taču 
neko nezinu, esmu no tiem cilvēkiem, 
kuriem labāk patīk būt maliņā. Šī 
konference mani iedrošināja, ka arī tie 
“klusie ūdeņi” var būt vadītāji. Nekas nav 
nepareizi, vajag darīt, mēģināt, Dievs 
vienmēr palīdzēs!

Man bija prieks klausīties tajā, ko stāsta 
lielo kompāniju vadītāji, kuri arī ir 
kristieši. Prieks, ka esam brāļi un 
māsas! Jāsaka, ka konference ir augstā 
līmenī, viss notiek ar sekundes precizitāti, 
viss ir rūpīgi sagatavots, un ir jūtama 
darbinieku mīlestība.

Mārtiņš Zabarovskis, BPI, Siguldas 
baptistu draudze: Esmu konferencē jau 
trešo gadu, pirmajā gadā biju kā BPI 
students un vairāk piedalījos pie 
organizēšanas, mazāk klausījos. Man kā 
draudzes loceklim ir ļoti svarīgi dzirdēt 
uzrunas un labi šeit būt. Draudze nav 
tikai vadītāji vien, liela nozīme ir arī 
draudzes cilvēkiem, tāpēc ir svarīgi, ka 
viņi arī dzird, redz un saprot, mācās 
kopā ar vadītāju. 

Tikko bija lekcija par grūtajām sarunām. 
Pēc tās kopīgi ar draudzes cilvēkiem 
identificējām vismaz divas grūtās sarunas, 
ko mums vajadzētu izrunāt savā starpā, ar 
draudzes cilvēkiem un arī ar kādiem 
cilvēkiem no malas, ar atbalstītājiem un 
darbiniekiem. Lūk, konference palīdz jau 
uzreiz!

Liene Svoka, Vīlandes baptistu draudze 
/ Jelgavas baptistu draudze: Pērn, kad 
GLS apmeklēju pirmo reizi, Zolitūdes 
traģēdija man aizēnoja uztvert visu, kas te 
notika, bet šoreiz esmu konferencē īsi 
pirms tam, kad sāku jaunu darbu, kur es 
būšu vadošā amatā. Domāju, ka dzirdētais 
man ļoti palīdzēs, jau piefiksēju to, kas 
man varētu noderēt jaunajā darbā. Ļoti 
ceru un lūdzu par to Dievu, ka tajā brīdī, 
kad tas būs jāsāk pielietot, es atcerēšos 
visu dzirdēto!

Ļoti iespaidoja uzruna par izšķirīgajām 
sarunām, kas man ir diezgan liels 
klupšanas akmens. Tad, ja kaut kas neiet, 
svarīgi saprast, kura no sarunām ir 
palaista garām, jo muldēt ir viegli, bet 
patiešām kaut ko vērtīgu izrunāt aci pret 

Konference,  
kas atgādina par būtisko
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draudžu atjaunotne

Rezervējiet laiku!

2015. gada GLS konference norisināsies 13.-14. novembrī.

Skatieties GLS konferences lekcijas arī draudzēs!

2014. gada GLS konferences lekcijas vēl pieejamas: DVD 
formātā vai internetā. Par DVD vai interneta karšu iegādi 
lūgums sazināties ar Noru Rautmani (tel. 20366822).

Sekojiet līdzi GLS aktualitātēm!

www.glslatvija.lv vai www.facebook.com/glslatvija 

aci ir pavisam cita lieta. Ceru, ka iemācīšos veikt tādas lielas un 
dziļas sarunas.

Jānis Balodis, LBDS mācītājs: No katras konferences man 
prātā paliek un “trāpa” vismaz divi runātāji. Reizēm man šķiet, 
ka lektori ir pārāk intensīvi un ātri, jo man patīk dzirdēto lēnām 
apdomāt. Esmu mācītājs un skolotājs. Pērn konferencē kāds 
runātājs minēja to, ka cilvēkam jāsāk mācīt pēc 40, tad nu es 
esmu arī izvērtējis, kāds esmu bijis kā skolotājs, ko esmu darījis, 
kāpēc neesmu varējis darīt, rīkoties citādāk. 

Šogad viena no lekcijām mani rosināja paskatīties uz 
zaudējumiem. Neesmu vairs mācītājs Āgenskalna draudzē, kas 
varētu šķist kā zaudējums. Lekcija noteikti bija iedrošinājums 
neskatīties atpakaļ, bet uz priekšu.

Daila Siliņa, Schwarzkopf Professional vadītāja Baltijas 
valstīs: GLS biju pirmo reizi un biju ļoti pārsteigta – katrā 
runātāja lekcijā un intervijā bija kaut kas tāds, kas mani aizskāra, 
iedvesmoja, jo tur teiktais ir praktiski izmantojams. Konference 
atgādināja, ka visam mūsu dzīvē ir lielāks redzējums, kas ir 
daudz, daudz svarīgāks. Mēs strādājam ne tikai karjeras, 
bonusu, peļņas vai apgrozījuma dēļ, bet idejas vārdā. Man kā 
vadītājai bija svarīgi vēlreiz atgriezties pie tā, ka es nestrādāju 
naudas dēļ, vairs ne. Es varēju noformulēt, kādu iemeslu dēļ es 
strādāju, un skatīties, kā to dara citi. 

Šeit bija jūtama Dieva klātbūtne! Esmu pateicīga par to, ka man 
bija iespēja redzēt, cik ļoti atklāti cilvēki var slavēt Dievu, esot 
augsta līmeņa vadītāji, augstus rezultātus sasnieguši režisori vai 
mākslinieki.

Kaspars Prūsis, Latvijas Kristīgās studentu brālības 
ģenerālsekretārs: Mani ļoti uzrunāja Patrika Lencioni lekcija par 
ievainojamību. Tā ir vērtība! Tā var ietekmēt daudz vairāk 
cilvēku, daudz vairāk var paveikt, ja esi atvērts, ja esi gatavs, 
ka tevi ievainos vai nonāksi muļķīgās situācijās. Šādas atziņas 
mani motivē!

Pagājušajā gadā pēc konferences brālībā organizējām GLS 
dienu, kad ar LKSB komandu uz sešām stundām sanācām kopā 
un skatījāmies fragmentus vai visas uzrunas un domājām, kā 
dzirdēto pielietot. Domāju, ka to darīsim arī šogad.

Pēteris Sproģis, GLS vadītājs, LBDS bīskaps: Man šķiet, ka 
jebkuram vadītājam atkal un atkal vajag iedrošinājumu, jaunas 
atziņas, vajag augt un mācīties. Ir pat tāds teiciens: kad tu pārstāj 
mācīties, tu pārstāj vadīt. Kā jau šajās dienās izskanēja vienā no 
lekcijām, mūsu [vadītāju] uzdevums bieži vien nav mācīties 
ko jaunu, bet atgādināt sev to, ko jau zinām. Vadīšana 
patiesībā bieži vien nav sarežģīta, bet vienkārša. Tas sarežģītais 
ir – atgriezties pie pamata lietām.

GLS lekcijas ir tā vērtas, lai tās kopīgi klausītos draudzēs, 
draudzes padomēs!

Rakstu sagatavoja Arta Platace, Āgenskalna draudze
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Latvijas 96. gadadienas 
priekšvakarā daudzos mūsu 
valsts novados tika godināti tie 
iedzīvotāji, kas ir nesavtīgi 
kalpojuši saviem līdzcilvēkiem, 
negaidot nekādu pateicību. 
Kā norādīja “Ropažu novada 
lepnums” idejas autore 
S. Megnere - Klevinska: “Tie ir 
cilvēki, kuru mākslas darbs ir 
viņu mūžs un kuri neatliek 
dzīvošanu uz vēlāku laiku. 
Tikai uz tādiem cilvēkiem turas 
Latvija”. Starp šādiem cilvēkiem 
ir arī Viesītes un Subates 
baptistu draudzes mācītājs Juris 
Grigs, kurš Viesītes novadā tika 
izvirzīts Atzinības raksta par 
nozīmīgu personīgo ieguldījumu 
Viesītes novada dzīvē 
saņemšanai un LBDS sludinātājs 
Ropažos Ilvars Ieviņš ar sievu, 
kuri Ropažu novadā saņēma 
īpašu balvu par ieguldījumu 
labdarībā. 

Mācītājs Juris Grigs stāsta, ka ir 
liels gandarījums par paveikto, 

taču daudz lielāks prieks viņam 
ir par to, ka šādā veidā Viesītes 
draudzei paveras jaunas 
iespējas kalpošanai. Viņš stāsta, 
ka jau daudzus gadus draudzei 
ir ļoti laba sadarbība ar novada 
sociālo dienestu, kopā tiek 
strādāts, lai gādātu par ļaudīm, 
kam nepieciešama palīdzība un, 
kas svarīgāk – lai nestu tiem 
Kristus Vēsti. Mācītājs ar prieku 
stāsta, ka arī pati Viesītes 

baptistu draudze šajā vasarā 
pilsētas svētku laikā ir saņēmusi 
Atzinības rakstu par palīdzību un 
atbalstu labdarības jomā. 

“Jūtamies samīļoti un ļoti 
iedrošināti, ka tas, ko esam 
iesākuši darīt, ir jāturpina”, par šī 
brīža emocijām saka sludinātājs 
Ilvars Ieviņš, kurš kopā ar sievu 
Ketrinu saņēma pateicību par 
ieguldījumu labdarībā Ropažu 
novadā. 

Viņš atceras, ka laikā, kad 
aizsācies draudzes dibināšanas 
darbs Ropažos, viņi centušies 
apzināt cilvēkus, kuriem 
nepieciešama palīdzība. 
Galvenā motivācija, protams, 
bijusi pasludināt Evaņģēliju, taču 
redzējuši arī cilvēku vajadzību 
pēc sociālas palīdzības.  Tā 
iesākuši sniegt vietējiem 
cilvēkiem atbalstu, kas pašiem 
bija pieejams, pamazām 
iepazīstot vietējos iedzīvotājus 
un sadraudzējoties ar tiem. Arī 
viņš atzīst labo sadarbību ar 

novada sociālo dienestu un ar 
prieku atzīst, ka šī atzinība liek 
viņa ģimenei justies kā īstiem 
ropažniekiem, liekot vēl ciešāk 
iesaistīties novada dzīvē. 

Priecājamies kopā ar Jura Griga 
ģimeni un Ilvaru un Ketrinu 
Ieviņiem, un pateicamies Dievam 
par šiem cilvēkiem, caur kuriem 
Latvijas cilvēki ierauga Kristu. 

Sagatavoja Dace Lektauere

Sludinātājs Ilvars Ieviņš ar 
sievu Ketrinu

Mācītājs Juris Grigs ar sievu Liliju

Hebronas draudze

Pateicība par nozīmīgu 
ieguldījumu novadu dzīvēs

Jaunas draudzes dibināšana Iļģuciemā
Ir prieks un pateicība Dievam ikreiz, kad 
dzirdam par to, kā Viņš dažādos veidos, 
dažādās vietās dara Savu darbu. Jēzus ir 
sacījis “pļaujamā daudz…”, un mūsu 
uzdevums ir atlocīt rokas un darīt to, uz ko 
Dievs mūs ir aicinājis. Mēs kā Baptistu 
draudžu savienība vēlamies, lai jaunas 
draudzes tiek dibinātas, lai pēc iespējas 
vairāk cilvēku iepazītu Jēzu un vēlētos Viņam 
sekot. Edgars Deksnis (BPI absolvents) 
pirms dažiem gadiem saņēma aicinājumu no 
Dieva sākt veidot jaunu draudzi vienā no 
Rīgas mikrorajoniem – Iļģuciemā. Lūk, arī 
Edgara stāsts, un ceru, ka tas būs par 
iedrošinājumu arī jums iesaistīties un 
atbalstīt jaunas draudzes veidošanu.

Kaspars Šterns, bīskapa vietnieks jaunu 
draudžu dibināšanas jautājumos

 

Būt par patvērumu šai pasaulei, veidojot 
patvēruma kopienas, kurās cilvēki sastop 
Jēzu. Tā vienā teikumā var izteikt to 
aicinājumu, kuru saņēmām 2011. gada 
vasarā. Ja pirmie divi gadi mūsu draudzei 
bija laiks, kad izkopt aicinājumu uz konkrētu 
vecuma grupu (jaunieši vecumā no 13-18 
gadiem), tad sākot ar 2013. gada septembri 
aicinājumam pievienojās konkrēta 
ģeogrāfiskā vieta – Rīgas pilsētas 
mikrorajons Iļģuciems.

Mūsu draudze nes HEBRONAS vārdu. 
Hebrona bija viena no 6 glābšanās pilsētām 
(Jozua 20. nodaļa), kuras Dievs lika Mozum 
izveidot, lai tās būtu par patvērumu 
cilvēkiem, kuri netīšām kādu ir nogalinājuši. 
Arī mēs ikdienā tīši vai netīši grēkojam, 
maldāmies vai neatzīstam Dieva eksistenci 
un Jēzus nopelnu. Tādēļ arī mūsu 
kalpošanas akcents ir ikdienā būt par 
patvērumu pasaulei, ko mēs īstenojam 
sekojošos veidos: svētdienas 
dievkalpojumā, jauniešu muzikāli radošajā 
projektā Fusion’RĪGA piektdienu vakaros, 
programmā Dieva Stāsts sestdienu vakaros 
katru otro nedēļu un Patvēruma grupās, 
kurās reizi nedēļā tiekas draudzes cilvēki un 
pārrunā lasīto Bībeles rakstu vietu, 

ikdienas izaicinājumus un 
panākumus, kā arī lūdz viens 
par otru un cilvēkiem, kuri vēl 
Kristu nepazīst. 

Lai gan Jēzus un Bībeles 
mācības perspektīvā esam 
draudze, LR likumdošanas 
perspektīvā vēl ne, jo, lai 
reģistrētu draudzi, tam ir 
vajadzīgi 20 pilngadīgi 
cilvēki. Ar Dieva svētību 
ceram jau nākamgad to 
īstenot, jo šodien esam 
17 pilngadīgie un 6 jaunieši.

Priecāsimies, ja aizlūgsiet 
par mūsu draudzes 

vajadzībām, ikdienu un sapņiem: lai jaunieši 
caur Fusion projektu iepazīst Kristu; lai 
ikviens cilvēks svētdienā ir kādā no 
Patvēruma grupām; lai 2015. gadā varam 
kļūt oficiāla draudze un tuvāko divu gadu 
laikā cilvēku skaits, kurus aizsniedzam, 
sasniedz 50; lai nākamā gada laikā varam 
iegādāties telpas Iļģuciemā Fusion 
projektam un citām draudzes aktivitātēm; 
lai nākamajās kristībās maija sākumā varam 
kristīt 5 cilvēkus; lai nākamgad varam 
uzrunāt jauniešus arī caur sporta projektu. 
Paldies! 

Edgars Deksnis, Jaundibināmās kristiešu 
draudzes Hebrona sludinātājs 
Tālrunis uzziņām – 26434117

draudžu diBināšana
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draudžu atjaunotne

K ā p ē c  L ū g š a n u  d i e n a ?

Lūgšana ir kā aisberga neredzamā daļa, kas darbojas mūsu 
dzīvē un darbojas Debesu Valstības izplatīšanā. Saistībā ar 
Pasaules baptistu sieviešu Lūgšanu dienu, pagājušajā mēnesī 
Liepājā, Limbažos un Rīgā tika organizēta Lūgšanu dienas 
konference.

K ā d s  i r  L ū g š a n u  d i e n u  m ē r ķ i s ? 

Mācīties un uzzināt par sieviešu dzīves apstākļiem citos 
kontinentos, kas daudzviet ir smagi un grūti; uzzināt viņu 
vajadzības un lūgt par tām, kā arī dot savu finansiālo pienesumu, 
lai pieliktu roku tādu projektu atbalstīšanai, kas saistīti ar bērniem 
un sievietēm ar īpašām vajadzībām, kā ielas bērnu centri un 
pirmsskolas apmācība Latīņamerikā un patvēruma māja 
Azerbaidžānā sievietēm, kas cietušas vardarbībā u.c.

Kāds ieguvums māsām šīm tiKšanās reizēm?

Mācījāmies paskatīties tālāk par savu ierasto, dažkārt 
egocentrisko ikdienas dzīvi. Lūgšana patiesi ir svarīga un mūs 
vieno, lai kur mēs atrastos. Lūgšanu dienas pasākumos māsas 
no dažādām draudzēm bija priecīgas satikties, uzzināt viena par 
otru, sadraudzēties un būt īpašā sadraudzībā, ko rada Svētais 
Gars caur mums, un turpināt atjaunotu lūgšanas dzīvi.

Vairāk par Lūgšanu dienas notikumiem lasiet žurnālā “Marija un 
Marta” decembra numurā, kuru variet iegūt draudžu 
grāmatgaldos, kā arī SKA ofisā, zvanot pa tel. 26834744.  
Par to, kā pasaulē svinēta Lūgšanu diena – foto un apraksti  
www.bwawd.org un interneta vietnē Facebook –  
www.facebook.com/pages/BWA-Womens-Department

Līvija Godiņa 
Sieviešu kalpošanas apvienības padome

Lūgšanu diena

Zināšanas, kas veda tuvāk Kristum
Pirms 7 gadiem kļuvu māmiņa, 
un tagad audzinu jau 3 dēlus. 
Šajā laikā Dievs ir mani vedis 
tuvāk tieši Sieviešu kalpošanai. 
Līdz tam vairāk darbojos 
jauniešos, svētdienskolā un 
korī. Bet nu vairāk izpratu un 
iemīlēju sievietes un māmiņas. 
Kopā ar jaunajām sievietēm 
savā draudzē kalpojam 
dažādos veidos citām 
sievietēm, bet tas, ko es jutu – 
pietrūkst kopīga garīga 
pieaugšana un Dieva Vārda 
studēšana. Tiek darītas daudz labas lietas, 
bet pietrūkst vislabākais – Dieva Vārds! 
Jūnijā draudzē viesojās Līvija Godiņa un 
tad pirmo reizi izdzirdēju par kristīgās 
organizācijas Entrust* apmācību 
sievietēm, kuras mērķis ir gūt dziļākas 
zināšanas Dieva Vārdā, lai pielietotu 
kalpošanā citām sievietēm un efektīvā 
mazo grupu vadīšanā. Tajā brīdī auklēju 
savu jaunāko dēliņu un pilnīgi sastingu. 
Dievs, Tu zini, ka pēc tā mana sirds 
ilgojas. Ja tas ir Tavs prāts, tad dari, lai tas 
realizējas! Visspilgtāk man sirdī palikuši 
vārdi SIEVIETE SIEVIETEI! Dievs šo domu 
ielika sirdī arvien dziļāk un, jo vairāk par to 
lūdzu un domāju – jo vairāk sajutu, ka tas 
ir ceļš, pa kuru ved Dievs. Tas bija liels 
izaicinājums man, jo bija cītīgi jālasa un 
jāstudē materiāli angļu valodā un zināju, 
ka arī apmācības būs angļu valodā. Tas 
mani sākotnēji biedēja, bet zināju, ja Dievs 
sirdī ir licis šo domu, tad Viņš visu citu 
kārtos. Man tā bija disciplīna un liels 
ieguvums, katru dienu atrast laiku 
materiālu un Bībeles studēšanai, ja mājās 
ir 3 mazi puikas. Laiks līdz apmācībām 
bija ļoti svētīgs, jo, lasot šos materiālus – 

intensīvi studēju Bībeli un jutu, ka visa 
centrā ir JĒZUS. Apmācību pamatdoma – 
mazo grupu vadīšana un kā to darīt 
efektīvāk – pēc Jēzus parauga. Kā būt 
līdzās un palīdzēt pieaugt! Kādus 
jautājumus uzdot un kā palīdzēt veidot 
diskusiju! Cilvēku dažādība, mazās 
grupas vides veidošana un citas svarīgas 
tēmas! Vērtīgas zināšanas, kas veda tuvāk 
Kristum!

Ko Entrust deva man? 

Stāsta mācību dalībnieces:

Dieva atbildi uz sirds ilgošanos pēc 
cilvēkiem, ar kuriem varu būt es pati, 
neslēpjot arī tās neglītās lietās, kas manī, 
jo tikai tā es varu tikt dziedināta un nonākt 
atkal tuvāk Dievam – atkal Viņu sadzirdēt 
un ieraudzīt nākamo soli, kur spert kāju. 
Uzpūstu dzirksteli, spēku tumsā.  
/Laura Jursone/ 

Es atkal iemācījos veltīt īpašu laiku Dievam 
un no jauna iemīlēju Viņa Vārdu un tā 
studēšanu – ne vien lasīšanu. Vērtīgas un 
pielietojamas zināšanas un prasmes, vadot 
mazo grupu, kas sirdī lika īpašu vēlmi 
kalpot citām sievietēm. /Lāsma Ašme/

Entrust ir kursi, kuri maina 
domāšanu un sirdi, atjauno 
garīgi un izaicina darīt daudz 
vairāk, nekā saprotam. Tā ir 
lieliska iespēja sievietēm 
izprast, ko patiesi nozīmē būt 
Kristus māceklēm – pilnām ar 
mieru, prieku un mīlestību. /
Elīna Riekstiņa/

Negaidīti, bet Entrust kļuva 
par kaut ko ļoti personīgu 
man. Caur sirsnīgo un atklāto 
sadraudzību, arī dalīšanos 
savā starpā – piedzīvoju, ka 

sirds tiek atjaunota. Entrust tuvināja mani 
Jēzus piemēram – vadīt patiesībā tos, 
kurus Dievs noliek manā ceļā, un atklāja, 
cik efektīvs un interesants ir Viņa piemērs. 
/Ilze Dūša/

Es patiesi aicinu ikvienu sievieti domāt un 
lūgt – varbūt tieši tā ir Tava iespēja garīgi 
pieaugt un kalpot citām sievietēm! 

Lāsma Ašme, Ventspils draudze 

* ENTRUST (tulk no angl. “UZTICI”!)

Šobrīd ir noslēdzies pirmais posms Entrust 
mācību procesā. Nākamajā gadā 
interesentiem būs iespēja apgūt kursu 
„Staigājot ar Kristu”. Bet 2015. gada 
rudenī turpināsies nākamais apmācību 
posms angliski tām sievietēm, kas šogad 
beidza pirmo kursu, – viņas mācīsies 
Entrust kursu „Attīstot gudru sirdi” 
(Developing a Discerning Heart), kā arī 
jaunām dalībniecēm pieteikties uz pirmo 
kursu, kur arī mācības būs angļu valodā.

Vairāk par organizāciju Entrust  
lasiet www.entrust4.org

Līvija Godiņa, SKA padome
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Devītā novembra rīts atnāk silts un 
patīkams; nu gluži piemērota ārējā noskaņa 
tam, lai draudze svinētu vēl viena gada 
piepildīšanos. Vispirms, kā jau dzimšanas 
dienā, rosība agri manāma virtuvē, bet, 
protams, šīs dienas galvenais mērķis ir – 
būt kopā un pateikties Dievam. 

Dievkalpojumu priecīgi iesāk jauniešu 
instrumentālais ansamblis, atskaņojot seno 
dziesmu “Kāda draudzība, prieka pilnība”, 
atsvaidzinātu mūsdienīgās harmonijās. 
Šodien ar savu priekšcēlumu nāk gandrīz 
visi, kas tā vai citādi kalpo šeit ar dziesmām 
vai instrumentālo mūziku: jaunieši, koris, 
mūsu vijolniece Ilze Gagaine un 
saksofonists Artis Gāga.

Īpašu nokrāsu šai dienā ienes senā – 
pirmskara laika – draudzes svētdienskolas 
karoga atgriešanās atklātībā; pēc 
aizlūgšanas par bijušajiem un esošajiem 
svētdienskolotājiem karogs ieņem vietu 
blakus tikpat senajam draudzes karogam 
un Latvijas Valsts karogam, kuri rotā zāles 
sāna balkonu kopš draudzes simtgades 
svinībām.

Tad arī laiks svētrunai, kurā draudzi šodien 
uzrunā svētku vienīgais aicinātais viesis, 
māc. Ilmārs Hiršs. Teksts no Apustuļu 

darbiem 4; 42-43, kurā kodolīgi 
raksturota pirmās kristīgās 
draudzes būtība. Kas vispār ir 
draudze? Esam raduši dzirdēt gan 
kritiku, gan tās nepilnību 
pieminēšanu, bet Atklāsmes 
grāmatā draudze tiek pieminēta kā 
zelta lukturis Kristus rokā – tā ir 
īpaša Kristum, dārga. Taču Viņš sagaida, 
lai lukturis rāda gaismu.

Pirmā draudze sākās ar milzu kristībām, 
taču viss atkarīgs no turpinājuma. Ko 
varam mācīties, ņemt mūsu šodienai no tā, 
kā pirmā draudze dzīvoja?

Tā pastāvēja apustuļu mācībā. Tie, kuri 
ienāca draudzē, necik par Jēzu nezināja. 
Apustuļi stāstīja par Jēzu – ko bija 
redzējuši, dzirdējuši, piedzīvojuši kopā ar 
Viņu. Iepazīstināja ļaudis ar Jēzu.

Pastāvēja sadraudzībā. Draudzē esošie 
cilvēki juta nepieciešamību būt kopā. Būt 
tur, kur draudze nāk kopā.

Pastāvēja maizes laušanā. Jūdu kultūrā 
galda sadraudzība ir augstākā 
sadraudzības forma. Tā bija arī ēšana un 
dzeršana kopā ne vien savstarpēji, bet arī 
ar Jēzu. Draudzei bija ilgas pēc īpašas, 

tuvas sadraudzības ar Jēzu, būt tajā.

Pastāvēja lūgšanās. Ne vienkārši lūdza vai 
palūdza, bet “pastāvēja”!

Kā draudze šodien izskatās šajos četros 
parametros? Jāatzīst, ka jūtami atšķiras... 

Pirmā draudze taču nedarīja  nekā īpaša un 
liela. Viņi, esot draudzē, uzņēma mācību un 
auga, un – tas viss! Pirmā un galvenā lieta 
ir: iepazīt Jēzu un palikt sadraudzībā ar 
Viņu. Pārējais seko. Rezultāts neizpalika, 
tas ir, redzot viņu stāju un dzīvi, cilvēkos 
radās bijība pret Dievu. Kādu iespaidu 
atstāj mūsu dzīve? 

Svētruna izskan ar novēlējumu: nekad 
nenovērtējiet draudzi par zemu!

Dievkalpojumam seko sadraudzība blakus 
zālītē, kur katrs var uzkavēties un būt kopā 
ar citiem, cik vien vēlas.

Rasa Šterna
Rīgas Golgātas draudze

Mateja draudzes 147. gadasvētki
Svētki pagājuši, bet labā pēcgarša vēl 
palikusi. Man, kā kora dziedātājai, redzot 
savā priekšā piepildīto baznīcas zāli abos 
rīta dievkalpojumos, pamanot tos, kuri 
kādu laiku nav redzēti, vai pamanot kādus 
ciemiņus, tik tiešām tika sildīta sirds – tātad 
šie patiešām mums ir svētki! Bija padomāts 
arī par īpašu gaisotni zālē – solus rotāja 
ziedi, kuriem tikpat koši bija pieskaņojies 
draudzes koris. Kā sengaidīts ciemiņš pie 
mums viesojās bīskaps Pēteris Sproģis, 
kurš uzrunāja draudzi, atgādinot tai par 
katra kristieša ejamo ceļu – svēttapšanu, 
kura sākas no personīgās glābšanas brīža. 
Atgādināja un skubināja – draudze ir tieši tā 
vieta, kur varam viens otram palīdzēt iet šo 
ceļu! Tikpat gaidīts viesis mūsu vidū bija 
komponists Ēriks Ešenvalds, kurš, kā jau 

labs stāstnieks, mums līdzdalīja īsus, 
bet nozīmīgus un skaistus savas dzīves 
mirkļus, un kura brīnišķīgās dziesmas 
izpildīja koris un solisti. Viss liecināja, ka šī 
mums ir īpaša diena. Pat ik svētdienas 
uzruna bērniem bija svinīgāka kā ierasts, 
tā atklāja mazliet par draudzes vēsturi, kurā 

noteikti ieklausījās ne tikai mazie klausītāji!

Pēc dievkalpojumiem visi tika mīļi aicināti 
doties uz sadraudzības zāli, lai cienātos ar 
dzimšanas dienas kliņģeri, un draudze 
ar  lielu atsaucību izmantoja šo izdevību. 
Pat rindas veidojās, lai sagaidītu mācītāja 
Ainara Baštika vai sludinātāja Anda Miezīša 
pasniegtos kliņģera gabalus! Sadraudzības 
telpās vēl ilgi nerimās kņada un 
drūzmēšanās, cilvēki malkoja siltus 
dzērienus, uzkavējās sarunās un 
sadraudzībā ar katru tuvo vai sen nesatikto. 
Sirsnīgs paldies katram, kurš ieguldīja savu 
laiku un savu darbu, lai mums būtu šie 
kopīgie svētki, šī kopīguma sajūta!

Elīna Mikijanska 
Rīgas Mateja draudze

Ventspils draudzes 153. gadasvētki
Svētdienas rīts, saulīte iespīd caur 
baznīcas logiem, baznīcā vairāk cilvēku kā 
parasti, tāds priecīgs satraukums 
visapkārt. Un tad sāk spēlēt “Crescendo”! 
Savāda sajūta, pat liekas, mēs nemaz 
neesam pelnījuši kaut ko tik skaistu un tīru 
dzirdēt šajā agrajā rītā. Daži instrumenti, 
daži mākslinieki vienā mirklī piepilda 
baznīcu ar mūzikas skaņām no 

pagājušajiem gadsimtiem. Es nezinu, kā 
bija tajos laikos, kad draudzes koris esot 
bijis divreiz vai pat trīs reizes lielāks, bet 
es zinu noteikti, ka, klausoties kora un 
ansambļa priekšnesumos, biju tik priecīgi 
pārsteigta par tādu skanējumu! Paldies 
viņiem visiem, paldies draudzei par šiem 
svētkiem!

Lāsma Muižniece, Ventspils draudze 

Rīgas Golgātas draudzes 
102. dzimšanas diena

draudžu aktualitātes

baptistu vēstnesis12



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

decembris “Es turu Tavus vārdus savā sirdī...” 
Ps. 119:11a

1
Jņ. 2:12-27; Ps. 136:13-26
Lūgsim par Rīgas “Evaņģēlija” draudzi un sludinātāju 
Jervandu Grbačjanu.

2
1. Jņ. 2:28-29 un 3:1-10; Sal. pam. 29:10-18
Pateiksimies un lūgsim par vīriem, kas svin 
izlaidumu, pabeidzot savas studijas Baltijas 
Pastorālā institūtā. Pateiksimies par atbalstītājiem.

2.12. LBDS Pateicības Vakariņas un BPI 5. izlaidums

3
1. Jņ. 3:11-24 un 4:1-6; Ps. 137 
Lūgsim par projektu “Zvaigzne Austrumos” un 
mācītāju Pēteri Eisānu, kas to organizē, un lai 
palīdzības sūtījums sasniedz Jordāniju.

4
1. Jņ. 4:7-21; Ps. 138
Lūgsim par Rīgas Golgātas draudzi un mācītāju 
Elmāru Pļaviņu.

5
1. Jņ. 5:1-21; Ps. 139:1-10
Lūgsim par Slovākijas baptistu savienību un tās 24 
draudzēm ar 1931 draudzes locekļiem.

6
2. Jņ. 1:1-13; Sal. pam. 29:19-27
Lūgsim par Misijas draudzi un mācītāju Kasparu 
Šternu.

7
Otrā Adventa svētdiena. Pret latviešu tautu vērstā 
totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru 
piemiņas diena. 
3. Jņ. 1:1-14; Ps. 139:11-16
Lūgsim par Jaunatnes apvienību un vadītāju Kārkli 
Kārkliņu, lūgsim par ikvienu Latvijas jaunieti.

8
Jūd. 1:1-25; Ps. 139:17-24
Lūgsim par Rīgas Iļģuciema krievu draudzi 
“Atmodas” un sludinātāju Borisu Posikaļuku.

9
Jņ. atkl. 1; Ps. 140:1-5
Lūgsim par Adventa laika aktivitātēm – koncertiem, 
labdarības tirdziņiem un citiem pasākumiem, lai 
aizsniegtu vairāk cilvēku.

10
Jņ. atkl. 2:1-17; Sal. pam. 30:1-10
Lūgsim par LBDS bīskapa vietniekiem Edgaru 
Godiņu un Kasparu Šternu un bīskapa pilnvaroto 
pārstāvi krievu draudzēs Viktoru Abramovu.

11
Jņ. atkl. 2:18-29 un 3:1-6; Ps. 140:6-14 
Lūgsim par Rīgas Internacionālo draudzi.

12
Jņ. atkl. 3:7-22; Ps. 141
Lūgsim par Lietuvas baptistu savienību un tās 
8 draudzēm ar 290 draudzes locekļiem.

13
Jņ. atkl. 4; Ps. 142 
Lūgsim par draudzi “Gaisma” Siguldā un sludinātāju 
Māri Skaistkalnu.

14
Trešā Adventa svētdiena. 
Jņ. atkl. 5; Sal. pam. 30:11-23 

Lūgsim, lai Adventa laiks būtu piepildīts ar Kristus 
mieru un Svētā Gara vadītu darbošanos.

15
Jņ. atkl. 6; Ps. 143
Lūgsim par Rīgas Jauno Evaņģēlisko draudzi un 
Rīgas Misiones draudzi un mācītāju Pēteri Samoiliču.

16
Jņ. atkl. 7; Ps. 144:1-8
Lūgsim par mieru visā pasaulē.  Lūgsim par 
Ukrainas konflikta risinājumu mierīgā ceļā, un lai tiek 
nodibinātas labas un taisnīgas attiecības starp krievu 
un ukraiņu tautām.

17
Jņ. atkl. 8 un 9:1-12; Ps. 144:9-15
Lūgsim par Rīgas Mateja draudzi, mācītāju Ainaru 
Baštiku un sludinātājiem Andi Miezīti un Miroslavu 
Tumanovski.

18
Jņ. atkl. 9:13-21 un 10; Sal. pam. 30:24-33
Lūgsim par Velsas baptistu savienību un tās 406 
draudzēm ar 12423 draudzes locekļiem.

19
Jņ. atkl. 11; Ps. 145:1-7
Lūgsim par Baltijas Pastorālo institūtu, par vadību un 
darbiniekiem.

19.12. Baltijas Pastorālā institūta studiju gada 
noslēgums.

20
Jņ. atkl. 12 un 13:1; Ps. 145:8-13
Lūgsim par jaunveidojamo draudzi Ropažos un 
sludinātāju Ilvaru Ieviņu.

21
Ceturtā Adventa svētdiena. 
Jņ. atkl. 13:2-18; Ps. 145:13-21 
Lūgsim par Krievijas Evaņģēliski kristīgo baptistu 
savienību, tās vadību un draudžu mācītājiem; par 
jaunu draudžu dibināšanu un misionāru izsūtīšanu.

22
Jņ. atkl. 14:1-13; Sal. pam. 31:1-9
Lūgsim par jaunām draudžu dibināšanās vietām visā 
Latvijā.

23
Jņ. atkl. 14:14-20 un 15; Ps. 146
Mīlēsim un pieņemsim savus līdzcilvēkus, tā rādot 
viņiem Kristus mīlestību. Lūgsim par tiem, kas 
trūkumā un vientulībā, ko svētku laikā izjūt 
visskaudrāk.

24
Ziemsvētku vakars. 
Jņ. atkl. 16; Ps. 147:1-11 
Lūgsim, lai Ziemsvētki tiktu svinēti kā patiesi Glābēja 
dzimšanas svētki!
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decembris
25

Pirmie Ziemsvētki. Kristus piedzimšanas svētki. 
Jņ. atkl. 17; Ps. 147:12-20 
Slavēsim Dievu par Viņa mīlestību! Pateiksimies par 
Jēzu! “..es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem 
ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida 
pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs.“ (Lūkas 2:10-11)

26
Otrie Ziemsvētki. 
Jņ. atkl. 18:1-17; Sal. pam. 31:10-20 
Lūgsim par Rumānijas Ungāru baptistu savienību un 
tās 1 722 draudzēm ar 98 672 draudzes locekļiem.

27
Jņ. atkl. 18:17-24 un 19:1-10; Ps. 148:1-6
Lūgsim par Rīgas “Pestīšanas Tempļa” draudzi un 
mācītāju Hansu Bērziņu.

28
Jņ. atkl. 19:11-21; Ps. 148:7-14
Lūgsim par Armēnijas baptistu savienību un tās 
155 draudzēm ar 4 920 draudzes locekļiem.

29
Jņ. atkl. 20; Ps. 149
Lūgsim par Ziedkalnes draudzi un sludinātāju 
Eināru Vanagu.

30
Jņ. atkl. 21; Sal. pam. 31:21-31
Lūgsim par Karostas jaunveidojamo draudzi un 
sludinātāju Mārci Dejus.

31
Vecgada diena. 
Jņ. atkl. 22; Ps. 150 
Pateiksimies Dievam par šo gadu. Lūgsim žēlastību 
Jaunajam gadam.

s i r s n ī g i  s v e i c A m  J u B i l e J ā !
“Uzticamības pilns ir Tas Kungs savos vārdos un svēts visā savā 
rīcībā.” Ps.145:13b

6. decembrī A. god. Dr. theol. Uldim Ukstiņam aprit 70 gadi.

29. decembrī Rīgas Iļģuciema draudzes “Atmoda“ sludinātājam 
Borisam Posikaļukam aprit 50 gadi.

s v e i c A m !
LBDS bīskapu Pēteri Sproģi un viņa sievu Martu ar 
dēliņa Pētera piedzimšanu 11. novembrī!

Latvijas Baptistu draudžu savienības VIII 
Dziesmu svētki (turpmāk tekstā – Dziesmu 
svētki) Cēsīs ir iecerēti kā laiks, kurā caur 
mūzikas un citiem mākslas izteiksmes 
līdzekļiem, bērnu, jauniešu un sociālo misiju 
vēlamies nest liecību par Kungu Jēzu Kristu! 

Šī raksta mērķis ir aicināt ikvienu, īpaši 
jauniešus, apsvērt iespēju piedalīties šajos 
svētkos kā brīvprātīgajiem. Kaut arī Dziesmu 
svētki notiks Cēsīs un Cēsu draudze kopā ar 
LBDS strādā pie organizatoriskajiem 
jautājumiem, ikviens var pievienoties 
Dziesmu svētku komandai. Kopā būs 
nepieciešams līdz simts brīvprātīgajiem, kuri, 
vai nu visas nedēļas garumā vai atsevišķās 
dienās, uzraudzītu un nodrošinātu svētku 

pasākumu norisi dažādās pilsētas vietās.
Brīvprātīgo darbs būs nepieciešams visos 
Dziesmu svētku pasākumos: koncertos, 
nometnēs, bērnu rotaļu laukumā, sociālajā 
misijā, kā arī citu praktisku uzdevumu 
nodrošināšanā, sākot no darba Dziesmu 
svētku informācijas centrā, sagaidot katru 
svētku dalībnieku, līdz pusdienu 
izsniegšanai un pasākumu norišu vietu 
sakopšanai, pasākumiem noslēdzoties.

Vēl daudzi jautājumi par uzturēšanās 
izmaksām tiek precizēti, taču Cēsu draudzes 
mērķis ir panākt, lai brīvprātīgajiem nebūtu 
pašiem jāsedz šīs izmaksas, kā vien pašiem 
jānodrošina ceļa izdevumi un daļa 
ēdināšanas izmaksu.

Lai pieteiktos un vairāk uzzinātu par 
brīvprātīgo darbu Dziesmu svētkos, rakstiet 
uz draudze@cesudraudze.lv. 

Atcerēsimies, ka kalpošana vislabāk tiek 
īstenota, ja tā tiek veikta kopā. 

Piesakieties jau šobrīd un ar saviem 
talantiem un veltīto laiku padariet šos 
svētkus īpašus gan mūsu draudžu ļaudīm, 
gan daudzajiem pilsētas viesiem, kuri 
apmeklēs Dziesmu svētkus. 

Domājot par Dziesmu svētkiem, 
neaizmirsīsim arī ikdienas lūgt pēc Dieva 
gudrības un svētības šiem svētkiem! 

Oļegs Jermolājevs
Cēsu draudzes mācītājs

Latvijas Baptistu draudžu savienības VIII Dziesmu svētki
2015. gada 13. - 19. jūlijā, Cēsīs

Steidzami meklējam kādu uzticamu kalpotāju, kurš būtu gatavs 
ik nedēļu stundu veltīt aizlūgšanu ziņojuma par vajātajiem 
kristiešiem tulkošanai.

Šis darbs Latvijā tiek veikts jau gandrīz desmit gadus, palaikam 
nomainoties darba veicējiem, tāpēc negribam to pārtraukt. 
Īsumā: katru nedēļu ap trešdienu e-pastā iekrīt angliski rakstīts 
e-pasts (A4 izmēra teksts) no www.martyredchurch.net. 

Iztulkojam un līdz nedēļas beigām nosūtām e-pasta listei  
(ap 50 cilvēku). Listei ir koordinators, kuram var rakstīt, ja kāds 
piesakās saņemt aizlūgšanas, vai, ja kāds raksta, ka vairs 
nevēlas tās saņemt. Kalpošanā ir pārtraukumi vasarā un 
Ziemassvētkos.

Neviens no bijušajiem tulkotājiem nav bijis ar ideālām angļu 
valodas zināšanām. Ja tu vēlies kalpot Dievam, uzticīgi tulkojot 
aizlūgšanu ziņojumus reizi nedēļā, vai saņemt šādus ziņojumus, 
lūdzu, raksti uz anete.abola@gmail.com.

Iespēja kalpot – tulkot

Foto: Anna Roze
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Aizputes drAudze
30.11. 17:00 Adventes 
koncerts. Kalpos Aizputes 
draudzes koris un jaunieši.

24.12. 11:00 Ziemsvētku 
vakara dievkalpojums  

25.12. 11:00 Svētdienskolas 
Ziemsvētku dievkalpojums 
bērniem

31.12. 11:00 Vecgada 
aizvadīšanas dievkalpojums

BAuskAs drAudze
24.12. 17:00 Ziemsvētku 
dievkalpojums ar draudzes 
ģimeņu priekšnesumiem

Cēsu draudze
14.12. Cēsu draudzes zvanu 
ansamblis viesosies Rīgas 
Pestīšanas tempļa draudzē.

24.12. 16:00 Ziemsvētku 
vakara dievkalpojums, 
muzicēs draudzes zvanu 
ansamblis.

25.12. 11:00 Ziemsvētku 
dievkalpojums

29.12. 19:30 Cēsu draudzes 
Zvanu ansambļa koncerts 
Cēsu slimnīcā

JAunJelgAvAs drAudze
24.12. 17:00 Kristus 
dzimšanas svētku 
dievkalpojums

26.12. 12:00 Ģimeņu un bērnu 
svētku pasākums 

JelgAvAs drAudze
24.12. 17:00 Ziemsvētku 
vakara dievkalpojums  

28.12. 11:00 Ziemsvētku 
pasākums bērniem un 
jauniešiem 

31.12. 18:00 Vecgada 
vakara dievkalpojums 

JelgAvAs krievu drAudze
24.12. 19:00 Ziemsvētku 
vakara dievkalpojums  

25.12 11:00 Ziemsvētku 
dievkalpojums

25.12 17:00 Bērnu svētki 

Ķemeru draudze
24.12. 17:00 Ziemsvētku 
vakara dievkalpojums  

25.12. 10:00 Ziemsvētku 
dievkalpojums 

26.12. Jaunieši apmeklēs 3 
Bērnu sociālas aprūpes 
centrus.

Liepājas pāviLa draudze
14.12. 18:00 Jauktā kora 
„Laiks” Adventes koncerts

16.12. 18:00 Djuka Elingtona 
Sacred Concert atskaņojums

24.12. 18:00 Ziemsvētku 
vakara dievkalpojums

31.12. 23:00 Vecgada vakara 
koncerts

Liepājas NāCaretes draudze
14.12. 10:30 Draudzes 20. 
gadasvētku svinīgais dievkal-
po jums ar LBDS bīskapa 
P. Sproģa  piedalīšanos 
24.12. 18:00 Kristus 
dzimšanas svētku 
dievkalpojums

NāriņCiema draudze
26. 12. 15:00 Ziemsvētku 
dievkalpojums.

28. 12. 12:00 Māsu 
kalpošanas sadraudzība

Ogres trīsvieNības draudze
20.12. 18:00 Ziemsvētku 
koncerts ar Rīgas Gospel kori

24.12. 17:00 Kristus 
dzimšanas svētku 
dievkalpojums

25.12. 19:00 Ziemsvētku 
dievkalpojums

priekules drAudze
20.12. 18:00 Ziemsvētku 
ieskaņas koncerts “Ir zvaigžņu 
lietus manī” Priekules kultūras 
namā. Koncertu sniedz 
Priekules un Vaiņodes 
draudžu kori.

24.12. 17:00 Ziemsvētku 
vakara dievkalpojums  

25.12. 16:00 Ziemsvētku 
dievkalpojums bērniem ar  
priekšnesumiem, ludziņu, 
sludinātāja uzrunu

rīgas āgeNskaLNa draudze
6.12. Adventes tirdziņš

24.12.  16:00 un 19:00 
Ziemsvētku vakara 
dievkalpojumi 

25.12. 11:00 Ziemsvētku 
dievkalpojums

31.12.  23:00 Jaungada 
sagaidīšanas dievkalpojums ar 
Sv. Vakarēdienu

1.01. 11:00 Jaunā gada 
dievkalpojums

rīgas gOLgātas draudze
24.12. 17:00 Kristus 
dzimšanas svētku 
dievkalpojums

rīgas mateja draudze
19.12. 19:30 Kristus 
dzimšanas svētku 
dievkalpojumi

24.12. 12:00; 14:30 un 17:00 
Kristus dzimšanas svētku 
dievkalpojumi

25.12. 11:30 Ziemsvētku 
dienas dievkalpojums

31.12. 18:00 Vecgada 
dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu 

1.01. 11:30 Jaunā gada 
dievkalpojums

rīgas pestīšaNas tempļa 
drAudze
24.12.  11:00 Ziemsvētku 
dievkalpojums

31.12. 16:00 Sadraudzības 
dievkalpojums

rīgas semiNāra draudze
24.12. 18:00 Ziemsvētku 
vakara dievkalpojums kopā ar 
jaunu draudžu dibināšanas 
komandām no Rīgas un Rīgas 
rajona

25.12. 11:00 Ziemsvētku 
dievkalpojums

31.12. 18:00 Vecgada 
dievkalpojums

1.01. 11:00 Jaunā gada 
dievkalpojums ar 
Sv. Vakarēdienu

rīgas vīLaNdes draudze
24.12. 17:00 Ziemsvētku 
vakara dievkalpojums  

tAlsu drAudzes 
6.12. 11:00 Māsu Ziemsvētku 
labdarības tirdziņš

21.12. 11:00 Svētdienskolēnu 
ieskandinātie Ziemassvētki

24.12. 17:00 Kristus dzimša-
nas svētku dievkalpojums

25.12. 17:00 Tīņu un jauniešu 
veidotais Ziemsvētku 
dievkalpojums

uguņCiema draudze
12.12. Sadarbībā ar 
Vandzenes sociālo dienestu 
rīko ģimeņu kartiņu darbnīcu, 
kuras laikā tiks izgatavotas 
kartiņas, kā arī ceptas 
piparkūkas, lai nedēļu pirms 
Ziemassvētkiem kopīgi 
apciemotu vecāka gada 
gājuma cilvēkus! 

24.12. 16:00 Ziemsvētku 
vakara dievkalpojums  

26.12. Ziemassvētki kopā ar 
Vandzes jauniešiem

Decembra beigās tiks 
apmeklētas sociāli 
maznodrošinātās un trūcīgās 
ģimenes, dāvinot tām pārtikas 
paku. 

vaiņOdes uN papLakas 
draudzē 
21.12. 16:00  Adventes 
koncerts Vaiņodes kultūras 
namā. Piedalās Priekules un 
Vaiņodes draudzes. 

24.12. 16:00 Ziemsvētku 
vakara dievkalpojums 
Vaiņodes draudzē

25.12. 15:00 Ziemsvētku 
dievkalpojums Paplakas 
draudzē 

ventspils drAudze
6.12.  no 10:00 Ziemsvētku 
labdarības tirdziņš

13.12.  16:00 “Ziemsvētku 
koncerts”. Piedalās 
kamerkoris “Ventspils” un 
kamerorķestris “Ventspils”

14.12. 17:00  Labdarības 
koncerts “Latvijai un Ventspilij” 

20.12. 18:00  Ventspils 
baptistu draudzes “Fusion” 
rīkots koncerts “Vai tu zini, kas 
ir Ziemassvētki?”

24.12.  15:00 un 18:00 
Ziemsvētku svētvakara 
dievkalpojums

25.12. 11:00 Ziemsvētku 
korāļu rīta dievkalpojums

Adventa un Ziemsvētku  
laika pasākumi draudzēs

*Informācija, ko draudzes iesūtījušas 
līdz 10.11. 2014.Adventa un Ziemsvētku 

laika pasākumi draudzēs
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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, 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

LBDS Reģionālās tikšanās  
2015. gadā plānotas:

7.02.2015. – Vidzeme, Cēsis

21.02.2015. – Rīga

28.02.2015. – Latgale

14.03.2015. – Kurzeme, Liepāja

28.03.2015. – Draudžu priekšnieku un 
draudžu vadības tikšanās

18.07.2015. – LBDS Kongress Cēsīs


