
“Jo neviens nav uzkāpis debesīs kā vienīgi Tas, kas no 
debesīm nācis, Cilvēka Dēls… Kas nāk no augšienes, 
tas ir pār visiem.” (Jāņa evaņģēlijs 3:13, 31) 

Ziemassvētku notikumi mūsu skatu pievērš Debesīm. 
Svētie Raksti bez jebkādām šaubām runā par Debesu 
pasauli. No Debesīm mūs vada Dieva skats. No Debesīm 
nokāpj Dieva īpašie vēstneši. No Debesīm arī krīt – kā 
kritušais eņģelis. Bet Kristus no Debesīm nāk. Ienāk mūsu 
telpā un laikā. Ir mūsu vidū.

Katrs ārzemnieks nes līdzi savu kultūru, pieredzi un 
vērtības. Arī Betlēmē dzimušais Ārzemnieks, nācis no 
Debesīm, nes līdzi Debesu kultūru, pieredzi un vērtības. 
Atnes, lai atklātu, mācītu un izveidotu visu nepieciešamo, 
lai zemes cilvēki šo pašsaprotamo spētu pieņemt, 
debešķīgajā ieaugt un pārtapt no šai zemei piekaltajiem 
par ārzemju pilsoņiem – atbilstoši Debesu nosacījumiem. 
Un jau šeit spētu iekļūt tajā vidē, par kuru Bībele saka: 

“Kas ir tāds kā Tas Kungs, mūsu Dievs, kas mājo augstībā, 
kas noskatās no augšas uz debesīm un uz zemi?”  
(Psalmi 113:6)

Kristus Betlēmē no Debesīm ienāk Dievam nozagtajā 
pasaulē, lai ar savu upuri un Debesu dāvanām vestu Sev 
līdzi izglābtos. Apustulis Pāvils 1. vēstulē korintiešiem 
15:48-57 mums atklāj Cilvēka Dēla dāvanas: Mēs nesīsim 
Tā tēlu, kas no Debesīm. Mūs ietērps nemirstībā. Mēs 
beigsim meklēt, jo Evaņģēlijs savieno ilgas ar īstenību. 

Ārzemniekam piedzimstot Betlēmē, mēs nu zinām Dieva 
adresi pasaulē: Jēzus. No Debesīm un ar mums uz 
Debesīm.

Lai šajos Ziemassvētkos Debesis pienāk Jums tik tuvu, 
ka tajās ieejat!

Edgars Godiņš
LBDS bīskapa vietnieks, mācītājs
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Viss sākas ar Dievu

Šomēnes noslēdzam 2017. gada pārdomas par tā saucamajām “cits citam” un “viens otram” pavēlēm Jaunajā 
Derībā. Paldies visiem autoriem, kas mums palīdzējuši no dažādām, reizēm pat negaidītām, perspektīvām 

paskatīties uz Dieva Vārda patiesībām par kristiešu attiecībām draudzē un sabiedrībā.

Visa gada laikā sekojot līdzi un pārdomājot mūsu draudžu 
garīdznieku un citu vadītāju pārdomas par tā saucamajām “cits 
citam” un “viens otram” pavēlēm Jaunajā Derībā, man vairākkārt 
radās jautājums: ar ko tad kristiešu savstarpējā mīlestība un 
mīlestība pret tiem, kas Kristu nepazīst, atšķiras no tās mīlestības, 
ko, piemēram, Kristu nepazīstošie tik pašaizliedzīgi dāvā bērnu 
namu bērniem, bāreņiem, bērniem ar īpašām vajadzībām, 
bēgļiem un bez mājām palikušiem dzīvniekiem? 

Mēs visi pazīstam labus, mīļus un izpalīdzīgus cilvēkus, kuri 
nepazīst Kristu. Ja skatāmies uz viņu dzīvi, darbu, pašaizliedzī-
gām un nesavtīgām rūpēm par ģimeni, draugiem un pat svešiem 
cilvēkiem, šķiet, ka redzam tik daudz mīlestības pret savu tuvāko, 
ka Dievs varētu nebeidzami lepoties ar viņiem. Un mums, Kristus 
sekotājiem, reizēm, dzīvojot līdzās šādiem cilvēkiem, pat rodas 
sajūta, ka mēs neesam ne tik mīloši, ne tik izpalīdzīgi, ne tik 
nesavtīgi kā viņi – vai kā, šķiet, to no mums sagaida Dievs.

Mēs, cilvēki, kā tie, kas esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības, 
nesam sevī arī Dieva dotu spēju mīlēt. Cilvēciskā mīlestība ir 
viena no izpausmēm Dieva žēlastībai, kas izlieta pār visiem 
cilvēkiem, arī neticīgajiem. Dītrihs Šindlers grāmatā “Jēzus 
modelis” (kuru latviešu valodā drīzumā izdos Baltijas Pastorālais 
institūts) par šādu mīlestību raksta: “Mīlestība pret savu tuvāko 
bez mīlestības pret Dievu ir altruisms. Altruisms ir nesavtīgas 
rūpes par citiem. Altruists dzīvo citu dēļ, un tā neapšaubāmi ir 
mīlestība pret tuvāko.” Taču tai nav nekādas saistības ar Dieva 
pazīšanu un piedzimšanu no Dieva, par ko raksta Jānis. 

Apustulis Jānis apgalvo, ka Dievs ir mīlestība (4:8). Dievs ne tikai 
spēj mīlēt un mīl, bet Viņš ir mīlestība – tāda ir Viņa dziļākā 
būtība. Dievs ir Trīsvienība, un visu trīs personu attiecības ir 
nepārtraukta sadarbība, kur, kā raksta teologs Deivids Džekmens, 
“katra darbība pauž mīlestību, kas ir dievišķā daba. Tēvs mīl Dēlu; 

Dēls mīl Tēvu; Gars mīl Dēlu, un tā tālāk. Tas nav statisks 
apraksts, bet dzīva, aktīva dinamika. Dievs mīl pats sevī, jo Viņa 
daba ir mīlēt. […] Dievišķā mīlestība (agape) ir pilnīgi citāda. To 
nevar nopelnīt, mēs nevaram kļūt tās cienīgi. Dievs mūs mīl, jo 
tāda ir Viņa daba.” (David Jakcman, The Message of John’s 
Letters, 118) 

Dieva mīlestība, kas ir Viņā pašā, mums, cilvēkiem, parādīta, 
pirmkārt, Jēzus Kristus nākšanā pasaulē un nāvē pie krusta: 
“Redzama kļuvusi ir Dieva mīlestība mūsu starpā, Dievam Savu 
vienpiedzimušo Dēlu sūtot pasaulē, lai mēs dzīvotu caur Viņu… 
Viņš mūs mīlējis un sūtījis Savu Dēlu mūsu grēku izpirkšanai.” 
(4:9-10) Otrkārt, kā raksta Jānis, tā top redzama kristiešu 
savstarpējā mīlestībā: “Dievu neviens nekad nav redzējis; ja mēs 
mīlam cits citu, tad Dievs mājo mūsos, un Viņa mīlestība ir mūsu 
vidū tapusi pilnīga.” (4:11-12)

Jānis savā vēstulē apgalvo, ka ticība Jēzum Kristum un Kristus 
sekotāja mīlestība pret ticības brāļiem un māsām iet roku rokā un 
ir divas būtiskākās kristietības iezīmes. Mārtiņš Luters par 1. Jāņa 
vēstuli saka: “Iepriekš Jānis [savā vēstulē] ir licis mums pie sirds 
to, ka mums piederas ticēt; tagad viņš atgādina, ka mums 
piederas arī mīlēt. Tādas ir šīs divas vēstis, kas izskan visā 
Evaņģēlijā – tās ir vēstis par ticību un mīlestību. Ar ticību mēs 
Dieva priekšā apliecinām, ka esam Viņa bērni, ar mīlestību pret 
tuvāko mēs to apliecinām sava tuvākā priekšā.” (Mārtiņš Luters, 
Apustuļa Jāņa pirmās vēstules skaidrojumi, 57)

Dītrihs Šindlers turpina šo domu, sakārtojot mūsu ticības un 
mīlestības prioritātes: “Mīlestība pret savu tuvāko, saskaņā ar 
biblisko izpratni, ir mīlestības pret Dievu blakusprodukts. Ikviens, 
kurš mīlestību pret savu tuvāko uzskata par svarīgāku nekā 
mīlestību pret Dievu, aizvaino Dievu. Mīlestība pret savu tuvāko 
izriet no mīlestības pret Dievu. Tas nozīmē, ka, pieaugot mīlestībā 
pret Dievu, mēs pieaugam mīlestībā pret savu tuvāko.”

Kaut arī citu cilvēku skatienam mūsu dzīve paveras tik līdzīga 
nekristieša dzīvei, kaut arī mūsu centieni mīlēt citus Kristus 
sekotājus un tos, kas Viņu vēl nepazīst, no malas izskatās tizli un 
neprasmīgi, kaut arī mūsu mīlestība nešķiet tik pašaizliedzīga un 
nesavtīga kā tā, ko bieži redzam neticīgo dzīvē, – tas, šķiet, nav 
galvenais. Galvenais ir tas, kas nav ārēji redzams – ticības un 
mīlestības dinamika, kurā dzīvo tie, kas pazīst trīsvienīgo Dievu.

Līva Fokrote
BPI Pastorālās kalpošanas programmas vadītāja

Ziemassvētki ar  
mīlestības misiju 

Aicinām draudzes, kalpošanas un aktīvus 
kristiešus pastāstīt par notikumiem 
Adventa un Ziemassvētku laikā, kuros jūs 
savas apkārtnes iedzīvotājiem vai kādai 
cilvēku grupai radoši un praktiski liecināt 
par Jēzu Kristu un pasludināt Evaņģēlija 
vēsti. Jūsu apraksti palīdzēs veidot lappusi 
“Baptistu Vēstnesī” ar stāstiem par to, kā 
piedzīvojam Dieva mīlestību un dāvājam 
to citiem cilvēkiem.

Apraksta apjoms – līdz 2000 zīmēm. 
Lūdzam pievienot kvalitatīvas fotogrāfijas. 
Lūdzu, sūtiet uz epastu: kanceleja@lbds.lv 
vai pa pastu: LBDS, Lāčplēša iela 37, Rīga, 
LV-1011. 

Termiņš: 2018. gada 6. janvāris
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Notikumi

BPI Muzikālo vadītāju skolas seminārā, kas notika 4. novembrī Mateja 
baznīcā, Āgenskalna draudzes mācītājs Edgars Mažis aicināja priecāties ar 
un par Dievu, apzinoties, ka Viņš mūs mīl, mācīties svinēt ik dienu ar Viņu, 
līdz prieks kļūst par daļu no mūsu identitātes. E. Mažis lekcijā iepazīstināja ar 
dziesmu veidiem, kas minēti Rakstos (pateicība, dziesma bēdās u.c.). 
Dalībnieki domāja par dziesmu tekstu nozīmību un to, cik dažādi ir klausītāji, 
tāpēc arī dziesmām jābūt daudzveidīgām, lai uzrunāts tiktu ikviens. 
Nopietnas pārdomas rosinoša bija Āgenskalna draudzes mācītāja palīga 
Kaspara Prūša lekcija par attieksmi pret kalpošanu – vai tā ir kā pienākums, 
ko pildām formāli, par to sagaidot cieņu un atalgojumu, vai arī saprotam, ka 
tā vajadzīga mums pašiem, lai pieaugtu Kristū, atbrīvotos no bailēm un gūtu 

prieku. Semināra turpinājumā dalībnieki muzicēja gan grupās, gan kopīgi, atsaucot atmiņā un nostiprinot kādreiz apgūto. Nākamais 
MVS seminārs notiks 2018. gada 26.-27. janvārī. Pievienojieties, rakstot uz epastu: ingatitova@gmail.com.

Rīgas Domā 18. novembrī notika Latvijas Republikas 99. gada dienai veltīts ekumēnisks 
dievkalpojums, kas ik gadu vieno Latvijas lielāko kristīgo konfesiju bīskapus un pārstāvjus, valsts 
augstākās amatpersonas un politiķus, kā arī Latvijas iedzīvotājus. Latvijas Evaņģēliski luteriskās 
baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags savā sprediķī, balstoties uz Atklāsmes 21:1-5, rosināja domāt 
par to, kādi esam valsts simtgades priekšvakarā un kā sagatavoties 100. jubilejas svinībām. Viņš 
mudināja atgriezties pie pirmās mīlestības pret savu tuvāko, darbu un valsti. Aicinot uz “valsts 
sagrābšanu, kas radikāli pretēja valsts nozagšanai”, arhibīskaps mudināja: “Ķersimies tad klāt pie 
dārgās tēvu zemes un posīsim to simtgadei – jaunu, vitālu un skaistu.” Latvijas Baptistu draudžu 
savienību dievkalpojumā pārstāvēja bīskaps Pēteris Sproģis. Dievkalpojuma noslēgumā viņš kopā 
ar arhibīskapu J. Vanagu, Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskapu-metropolītu Zbigņevu 
Stankēviču un Latvijas Pareizticīgo baznīcas Rīgas un visas Latvijas metropolītu Aleksandru lūdza 
par Latvijas valsti un tautu.

No 20. līdz 22. oktobrim svētdienskolotāji satikās Rāmavas muižā, 
piedaloties piektajā rudens mācību-atpūtas nometnē. Nometnes tēma bija 
“Vārds”, un dalībnieki domāja par vārdiem un Vārdu – mūsos, ap mums, no 
mums. Nometnes atklāšana bija arī Nikolasa Čoja grāmatas “Kā Tevi sauc, 
Dievs?” prezentācija. Grāmatu kā dāvanu saņēma visi nometnes dalībnieki. 
Džeina Hovita (Skotija) aicināja ielūkoties Bībelē – kā cilvēki uzrunā Dievu, kā 
arī tajā, kādus vārdus lieto Dievs, lai pateiktu, kas mēs bijām, esam un būsim 
Dieva skatījumā. Dalībnieki ar interesi klausījās un mācījās no Tabitas Ašnevicas 
pieredzes darbā ar sāpinātiem bērniem, gūstot noderīgas idejas, kuras ņemt 
vērā, uzrunājot šādus bērnus svētdienskolās. Nerunīgo bērnu atvēršanu un 
runīgo bērnu ieturēšanu nodarbības tēmas rāmī varēja praktizēt, izmēģinot 
dažādas mācīšanas metodes kopā ar Esteri Rozi. Ievas Strazdes vadībā 
dalībnieki varēja pagatavot magnētu, kas par Dieva Vārdu atgādinās ikdienā. Ar interesi tika dzīvots līdzi filmai “Zvaigznītes uz zemes”, 
kas gan atklāj vārdu spēku saziņā, gan palīdz saprast tos, kuriem vārdu uztveri traucē disleksija. Vēl liecības, lūgšanas, pastaigas, 
pielūgsme, garas sarunas gardu maltīšu laikā un vēlās nakts stundās, spēle, iepazīstot dažādu tautu sasveicināšanās vārdus un 
paražas, bet svētdienas dievkalpojumā – mācītāja Ģirta Ašnevica mudināti, no jauna apņēmāmies uzņemt Dieva Vārdu sevī, lai varētu 
to tālāk dot. Tādas bija nometnes “Vārds” dienas – saules, Dieva mīlestības un sadraudzības apmirdzētas.

Latvijas kristīgās draudzes 5. novembrī atzīmēja Bāreņu svētdienu. Centrālais dievkalpojums 
notika Rīgas Āgenskalna draudzē un tika pārraidīts arī LTV tiešraidē. Pirms dievkalpojuma liecību 
stāstīja Matīss, jaunietis ar kustību traucējumiem, kurš dzīvo Imantas bērnu namā. Matīss stāstīja, 
kā Dievs viņu uzrunāja organizācijas “Wings for Weels” nometnē un arī aicināja misijā. Viņa 
pirmais solis ir piedalīšanās Misijas konferencē gadumijā Nīderlandē. Dievkalpojuma laikā tika 
saziedoti šim braucienam trūkstošie līdzekļi. Āgenskalna draudzes Bāreņu kalpošanas vadītāja 
Munise Lamberte stāstīja par draudzes sadarbību ar Imantas bērnu namu un īpašajām attiecībām 
ar bērniem. Draudzes mācītājs Edgars Mažis svētrunā izaicināja mūsu aizspriedumus par bērnu 
nama bērniem. Ja dzīvojam ar nepatiesiem pieņēmumiem par šiem bērniem, tad nespējam 
viņiem palīdzēt. Mēs ignorējam Dieva pavēli rūpēties par bāreņiem, pat ja viņu vecāki ir dzīvi. 
Mācītājs arī pateicās bērnu namu darbiniekiem, kuri bieži paliek nepamanīti vai arī saņem tikai 

pārmetumus. Dievkalpojumā viesojās popgrupa “7. līnija” no Imantas bērnu nama. Meiteņu uzstāšanās aizkustināja līdz asarām ne vienu 
vien klātesošo – arī kādu no LTV operatoriem.
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Oktobris Rīgas Mateja draudzē bija 
īpašu svētku mēnesis, svinot tās 
pastāvēšanas 150. jubileju. Svētku 
ietvaros notika pasākumi dažādu 
interešu un paaudžu cilvēkiem: koncerti 
un dievkalpojumi, lūgšanu stafete, 
ciemošanās mājās, draudzes vēstures 
iepazīšana, fotogrāfiju izstāde un 
baznīcas arhitektūras iepazīšana jaunā 
skatījumā interneta vidē. Aicinām 
ieskatīties dažās aktivitātēs un, 
iespējams, gūt idejas sirsnīgiem 
svētkiem savā draudzē.

Gatavošanās Mateja jubilejai sākās gadu 
iepriekš, kad draudzes aktīvisti vairākkārt 
sanāca kopā, lai domātu par svētku 
svinēšanas idejām. Kad balsojot tika 
noskaidrotas labākās idejas, 
sagatavošanās darbi varēja sākties. 
Pirmās idejas īstenošana sākās jau 
Baznīcu nakts vakarā 2. jūnijā – draudzes 
kopīgs Bībeles lasījums 150 dienu 
garumā, katru dienu izlasot vienu psalmu. 

Sestdien, 16. septembrī notika Mateja 
Māju svētki. Esot lielā draudzē, ne 
vienmēr ir iespēja būt tuvākās attiecībās ar 
daudziem cilvēkiem. Šajā dienā dažādās 
Rīgas un Pierīgas vietās pulcējās 
matejieši, lai draudzētos, kavētos atmiņās, 
stāstītu par piedzīvotajam svētībām un 
vienotos lūgšanās. Daži piedzīvoja 
pārsteigumu, uzzinot, ka vēl neiepazīti 
draudzes brāļi un māsas dzīvo pavisam 
netālu. Iespējams, ka Māju svētki 
veidosies par labu draudzes tradīciju.

Lūgšanu nedēļā “150 stundas lūgšanā 
par Mateju” oktobra sākumā katrs 
matejietis savā izvēlētajā dienas stundā 
varēja iegriezties Matejā, lai lūgtu Dievu. 
Nakts stundās lūgšanas turpinājās lūdzēju 
dzīves vietās. Lūgšanu tematika aptvēra 
mūsu attiecības ar Dievu, draudzes dzīvi, 
kalpošanas nozares un draudzes atbildību 
sabiedrības priekšā. Lūgšanu stafetē 
izjutām, ka draudze tiešām ir kā viena 
miesa, kurā esam cieši savienoti. Kādas 
kundzes bija gatavas celties četros no rīta 
visas nedēļas garumā, un stunda 
lūgšanām viņām šķitusi par īsu. Citi 
liecināja, ka lūgšanas noritējušas ar lielu 
piespiešanos, tomēr tāpēc ne ar mazāku 
svētību. 

Oktobra sestdienās notika četru muzikālu 
vakaru cikls. Pielūgsmes vakarā “Sirds lai 
Dievam dzied” 7. oktobrī piedalījās grupa 
“Focus Right” , Elizabete Sančeza un 
Mateja draudzes pielūgsmes mūziķi Tīnas 
Krūmiņas un Kitijas Seržanes vadībā. 
Uzrunu teica mācītājs Ainars Baštiks. 14. 
oktobrī koncertā “Te ir mans dārzs” 
piedalījās Rīgas Mateja, Āgenskalna, 
Golgātas un Jelgavas draudžu koristi un 
diriģenti Judīte Biķe, Rudīte Tālberga, 
Diāna Dravniece, Marita Caune, Dace 
Bīriņa, Andis Bīriņš un Māris Dravnieks. 
Muzicēja īpašie viesi - solists Arvīds Keinis 
un saksofonists Artis Gāga. Mūs uzrunāja 
vecākais mācītājs Ainars Purmalis. 
Koncertā “Debesis ir tuvu klāt” 21. oktobrī 

Matejam – 150

Māju svētki Dimantu ģimenē
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Jubilejas šokolādes dāvināšana

piedalījās mūsu draugi – kori “Venda” un 
“Nošu planēta”, ansamblis “Mundus”, 
grupa “Jorspeis” un ģitārists Kaspars 
Zemītis – “Mesas” autors un atskaņotājs 
kopā ar kamerkori “Matejs”. Klātesošos 
uzrunāja sludinātājs Edgars Deksnis. 
28. oktobrī izskanēja dažādu gadu, 
noskaņu un stilu  Mateja draudzes 
nometņu dziesmas draudzes mūziķu 
izpildījumā.

Mateja dzimšanas dienai varēja sekot līdzi 
arī sociālajos tīklos. No 1. līdz 29. 
oktobrim kopā ar fotogrāfu Andri Sproģi 
izstaigājām, izkāpelējām un izložņājām 
baznīcas mūrus, kāpnes, pat jumtu, 
mēģinot saprast, kādas dzīvei noderīgas 
atziņas atrodamas šajos arhitektoniski 
ainaviskajos meklējumos, vienlaikus 
pārdomājot Ilzes Reveliņas komentārus, 
pamatotus psalmos. 

Svētku pusdienās pulcējās draudzes 
pašreizējie un bijušie vadītāji un 
darbinieki. Pusdienām sekojošais 
koncerts “Mateja nometņu dziesmas” bija 
lieliska iespēja veldzēties atmiņās par 
kopīgiem piedzīvojumiem vasarās.

Svētku dievkalpojumā 22. oktobrī tika īpaši 
godināti un sveikti draudzes uzticīgie 
seniori. Priecājāmies, ka mūsu vidū ir mīļā 
māsa, 96 gadus vecā Ruta Fišere, kura 
Mateja draudzē ir jau 80 gadus! Seniorus, 
kuri paši uz draudzi nevar atnākt, 
apciemoja draudzes pārstāvji, līdzi nesot 
vienu no dāvanām - 150 gramu šokolādes 
tāfelīti, kas ietērpta Mateja draudzes 
svētku simbolikā. 

Svinību kulminācija bija svētku 
dievkalpojumi. 22. oktobrī pateicāmies 
Dievam par dažādajām draudzes 
kalpošanām. Izskanēja vairāki 
pirmatskaņojumi – Māra Dravnieka 
kompozīcijas “Draudzes simtgadē” 

(N. Ginteres vārdi), “Ja tu vari iet ar 
smaidu” (M. Daknes vārdi) un “Draudze” 
(N. Ginteres vārdi). Ar sveicieniem kalpoja 
viesi no sadarbības draudzēm ASV - 
Evergrīnas draudzes (Oklahoma) un 
Saburbanas draudzes (Oregona). 

Aizraujošu muzikālu priekšnesumu 
sniedza matejietis no Londonas – pianists 
Reinis Zariņš. Pēc dievkalpojuma bija 
vēsturiskā brīža fotografēšanās un 
talantīgo saimnieču gardās svētku kūkas 
baudīšana. Ikviens varēja saņemt Laimas 
Dravnieces un Edmunda Glūdiņa 
sagatavoto un Ginta Veilanda 
mākslinieciski izveidoto Mateja 150 gadu 
vēstures bukletu. Sadraudzības zālē 
joprojām aplūkojama E. Glūdiņa sakārtotā 
fotoizstāde “Matejs 150+” – vairāk nekā 
150 interesantu bilžu no visiem draudzes 
vēstures laikiem. 

Savukārt 29. oktobrī tika svinēts 
ekumēnisks dievkalpojums, kurā Mateja 
draudzi sveica ticības brāļi: Romas katoļu 
baznīcas prāvests Andris Kravalis, Latvijas 
Evaņģēliski luteriskās baznīcas mācītāji 
Krists Kalniņš un Ģirts Prāmnieks, 
Vasarsvētku draudžu bīskaps Modris 
Ozolinkēvičs, Rīgas Misiones baptistu 
draudzes mācītājs Pēteris Samoiličs un 
LBDS bīskapa vietnieks, mācītājs Edgars 
Godiņš. Ar dziesmām svētku dalībniekus 
priecēja grupa “Sliekšņi un griesti”, Rīgas 
Gospeļkoris, kā arī Ilze un Jānis Driksnas.

Dievkalpojuma laikā 29. oktobrī notika 
pārsteiguma ballīte bērniem. Tā tika 
svinēta kā jau priecīga dzimšanas diena, 
piedaloties gan bērniem no visām 
svētdienskolas grupām vecumā no 3-12 
gadiem, gan arī mūsu apkārtnes bērni. 
Visu uzdevums bija sagatavoties 
svētkiem – bērni gatavoja telpu 
dekorācijas, svētku cepurītes un mācījās 
apsveikuma dziesmu. Arī dzimšanas 
dienas kūku bērni gatavoja paši saviem 
spēkiem. Kad sagatavošanās darbi bija 
paveikti, ieradās jubilārs – lauva Matejs. 
Lauva ir Mateja simbols, kas redzams arī 
uz draudzes karoga. 

Dzimšanas diena bija mums visiem: 
mēs visi kopā esam Matejs – Mateja 
draudze.

Sagatavoja Anita Nagaine, Kalpošanas 
bērniem vadītāja

Līga Strikmane, sekretāre

Māris Dravnieks, Mateja draudzes 
izpilddirektors un Muzikālās kalpošanas 
vadītājs

“Taisnajiem Viņš tumsībā uzausīs kā gaisma.” (Psalmi 112:4) “Jāspīd šeitan mums, Jēzus pavēl tā!” 
Pārbaudi, vai tavā lukturī ir pietiekami daudz eļļas. Dot gaismu tālāk varam tikai tad,  

kad paši esam ar to piepildīti. (Foto - A. Sproģis, teksts - I. Reveliņa)
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Ar aizkustinājuma asarām un smiekliem mājīgā viesistabas 
atmosfērā noslēdzies Sieviešu kalpošanas apvienības (SKA) 
Kongress, kurā vienbalsīgi ievēlēta jauna vadītāja un 
Padome, saņemti stiprinoši ceļa vārdi un sasietas jaunas 
draudzības saites.

SKA pirmsākumi meklējami 25 gadu senā pagātnē, un tās šūpuļa 
galvgalī bija Līvija Godiņa (bijusī Lāme). Viņa atklāj, ka šajā laikā 
paveikts patiesi daudz: tālajā 1996. gadā pionieru nometņu vietā 
Vaivaros notika pirmā SKA nometne, kur dzima sapņi, kas drīz 
vien arī realizēti. Ventspilī iecienītā kafejnīca “Betānija”, Pelčos ik 
gadu rīkotā nometne bērniem ar īpašām vajadzībām “Cerību 
planēta” un citas tikpat daudz augļu nesošas idejas radušās tieši 
SKA rīkoto nometņu laikā.  

Arī pirms četriem gadiem uzsāktā māceklības programma sievie-
tēm “ENTRUST” ir Līvijas Godiņas lepnums. Viņa atklāj, ka drīz 
šīs apmācības notiks arī latviešu valodā. SKA paspārnē tiek 
iz dots žurnāls “Marija un Marta”, bet kalpošanas jaunākais bērns 
ir “Soft” vasaras nometne meitenēm no 14 līdz 20 gadu vecumam. 

“Tie ir mani prieciņi un prieki,” sacīja Līvija Godiņa, pateicoties 
savai atbalsta komandai un nododot stafeti savai pēctecei 
Agnesei Megnei un viņas palīdzēm – Rasai Cirvelei (Rīgas Mateja 
draudze), Martai Līmanei (Valmiera), Lāsmai Ašmei (Ventspils), 
Martai Mežeckai (Rīgas Semināra draudze) un Agnesei Spurai 
(Rīgas Golgātas draudze). Visas sievietes ir kristietes ar 
ievērojamu “stāžu”, aktīvi iesaistās dažādās kalpošanās un, kā 
smēja viņas pašas, ir mammas kopumā 13 puišiem un vienai 
meitai. 

Kongresu pārstāvēja 182 dalībnieces no 45 draudzēm. Daļa 
sieviešu bija mērojušas patiesi tālu ceļu – no Krāslavas, 
Smiltenes, Ventspils, Liepājas un citām Latvijas pilsētām. Kādai 
SKA Kongress allaž iekļauts obligāti apmeklējamo pasākumu 
sarakstā, citai šī bija pirmā iepazīšanās ne tikai ar tā norisi, bet arī 
SKA darbību. Kārtējo smieklu šalti izraisīja Agneses Megnes 
teiktais, ka arī viņai šī ir pirmā reize Kongresā, taču turpmāk tāds 
notikšot katru gadu, nevis reizi divos gados kā līdz šim. Tāpat 
jaunā vadītāja atklāja, ka pirms dažiem gadiem visiem spēkiem 
vēlējusies kļūt par biznesa lēdiju, taču pat iegādātais lietišķais 
kostīms nelīdzēja, un viņa nespēja iejusties iedomātajā ampluā. 
Tā teikt – no Dieva plāna neaizbēgt!

Ar sveicieniem no Latvijas baptistu draudžu savienības vadības 
klātesošos uzrunāja bīskapa vietnieks, mācītājs Edgars Godiņš, 
mudinot novērtēt Dieva atvērtās durvis, pa kurām Viņš mūs 
mudina ieiet: “Lai arī mēs vēl nezinām, kas tur sagaida, Dievs 
zina. Tāpēc ej droši un iepazīsti Dievu caur to, ko dari! Problēmu 

būs daudz, bet nepadodies, 
jo Dieva godība nemazinās. 
Grūtības ir tāpēc, ka mēs 
kaut ko darām.”   

Āgenskalna draudzes 
mācītājs Edgars Mažis 
mudināja rotāties pazemības 
tērpā un atcerēties Rutes 
grāmatā lasāmo stāstu par 
Naomiju un Ruti – dažādu 
paaudžu sievietēm: “Tas, ka 
esam vienā draudzē, 
nenozīmē, ka vienādi arī 
ticam un domājam. Ja esmu 
drošs par Jēzu, tad otra 
cilvēka skatījums mani tikai 
bagātina, nevis biedē. Esiet 
kā Naomija – neuzspiediet otram savu viedokli, nekonfliktējiet, 
bet cieniet cita cilvēka skatījumu. Lai to izdarītu, ir jāmaina 
garderobe un jātērpjas pazemībā, nevis pašaizsardzības 
kombinezonā, kā to bieži darām.”

Stiprinoši bija arī misionāra Džonatana Burbo vārdi par to, ka, ja 
atsaucamies Jēzus aicinājumam, Viņa jūgs ir patīkams, piemērots 
mums, mūsu dāvanām. Citādi ir tad, ja darbojamies savā spēkā 
un darām to, kam neesam aicināti. “Jēzus jūgs ir vērtīgs 
uzdevums mums,” sacīja misionārs, piebilstot, ka visa pamatā ir 
Dieva Vārds, ko mums jāmācās lasīt un pārdomāt.

Kādas ir sajūtas pēc SKA Kongresa, un kas vērtīgs iegūts?

Anda Zukule (Rīgas Mateja draudze): Vienkāršība, dabiskums, 
būt tieši tik lieliskai, kādu Lielais Radītājs tevi ir radījis – tas plūda 
no skatuves. Par ik sīkumu bija padomāts – tieša un personiska 
sagaidīšana, brīnišķīgs zāles izkārtojums – gluži kā operas namā. 
Tas viss manī rosināja noskaņu – es esmu ļoti gaidīta un vērtīga! 
Kaut arī tas bija Kongress un pārvēlēšanas, tomēr centrā nebija 
cilvēki, bet Svētais Dievs. Vadītāju un Padomes dalībnieču teiktais 
man apliecināja – Svētais Gars ir klātesošs un iedvesmo. Arī es 
vēlos iegrimt attiecībās ar Dievu jeb, citējot jauno vadītāju: “Atdot 
Jēzum savu sirdi!” un: “Leposimies ar Jēzu!”  

Elita Lapiņa (Ventspils draudze): Es jutos kā skolas 
salidojumā – atcerējos, kā kopīgi esam kalpojušas daudzkārt ar 
daudzām māsām. Ļoti patika Kongress, jo tas bija paraugs 
paaudžu maiņai, kur viss notiek mierā un priekā.

Sabīne Kleinhofa-Prūse (Rojas jaundibināmā draudze): Lai 
gan Kongresā piedalījos pirmo reizi, jutu, ka notiek kas jauns. 
Patiešām – jauna vadītāja, jauna Padome un idejas par nākotni. 
Bija patīkami redzēt, ka jaunais netiek būvēts, pilnībā nojaucot 
veco, bet turpinās tas pats stāsts, aizsākot jaunu nodaļu, – arī ar 
kaut ko iepriekš nepieredzētu un aizraujošu.

Evita Sergejeva (Brocēnu draudze): Bija tik jauki būt 
Kongresā – iedvesmojošā, sirsnīgā un ļoti svētīgā pasākumā! 
Agneses aizkustinošā, patiesā runa - tik vienkārša, bet reizē arī 
strukturēta un dziļa. Arī brāļi, kas kalpoja ar Vārdu, atstāja 
vairākus dziļi kritušus domu graudus manā sirdī. Pārdomāju un 
lūdzu par pazemības drēbēm aizstāvības kombinezona vietā un 
par to, vai Jēzus man ir jūgs. Mūzika, telpas iekārtojums – viss 
bija skaisti un pārdomāti. Paldies! 

Sagatavoja Sigita Āboltiņa
Misijas baptistu draudze

Jauna vadība un vērtīgi ceļa vārdi

Kongress Rīgas Semināra draudzes zālē

No kreisās: Agnese Megne un 
Līvija Godiņa
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Ar šādu devīzi šī gada 10. un 11. 
novem brī Rīgā septīto reizi notika GLS 
vadītāju konference. Apmēram 900 
dalībnieku – uzņēmēji un organizāciju 
vadītāji, draudžu vadības pārstāvji, 
radoši darbinieki, jaunieši un citi 
interesenti klausījās un diskutēja par 
dažādu jomu augsta līmeņa vadītāju 
videolekcijām un uzrunām.

Konferences tēmu loks, kā ierasts, bija 
samērā plašs un iedvesmojošs – radoša 
vadība strauju pārmaiņu laikmetā, organi-
zācijas potenciāla izvērtēšana, vadības 
prasmju un rakstura īpašību izkopšana, 
vadītāja vājums un Dieva spēks, 
mudinājums nebaidīties vadīt un citas.

Atklājot konferenci, GLS Latvija vadītājs 
Pēteris Sproģis uzsvēra, cik svarīgi ir 
saglabāt mācīšanās attieksmi un kritisku 
domāšanu gan pašreizējiem, gan 
topošajiem vadītājiem. Viņš arī atgādināja, 
ka vadīt nozīmē kalpot un saglabāt 
pazemīgu attieksmi, kā to darīja Jēzus. 
Vadītājs izplata cerību, iedvesmo citus arī 
grūtās situācijās un ietekmē sabiedrību. 
Tādi vadītāji ir cerība Latvijai tās simtgadē.

Bils Haibelss, Vilovkrīkas draudzes 
vecākais mācītājs un GLS konferences un 
kustības aizsācējs, videolekcijā uzrunāja 
ar aicinājumu būt drosmīgiem un vadīt 
mūsdienu laikmetā, ko raksturo 
šķelšanās un necieņa, izjust lūgšanu 
spēku un cienīt citu viedokļus un 
pārliecību. Viņš aicināja domāt par sevi 
kā vadītāju, izvēlēties savu vadības 
aicinājumu un sēt vadības sēklu citos. 
Pateikties tiem cilvēkiem, kuri ir 
ietekmējuši mūs kā vadītājus.

Konferences gaitā Pēteris Sproģis 
intervēja vairākus vietējos vadītājus. 
Latvijas vīriešu un sieviešu basketbola 
izlašu treneris, kluba “Ogre” galvenais 
treneris Artūrs Visockis–Rubenis savu kā 
trenera un vadītāja izaugsmes ceļu sācis 
Mateja draudzes basketbola līgā. 
Viņaprāt, vadītājam svarīgākais ir 
aicinājums, gribasspēks un raksturs. “Kā 
trenerim man ļoti svarīgi ir cienīt savus 
spēlētājus jebkurā situācijā – gan uzvarot, 
gan zaudējot. Disciplinēt, bet nekad 
nepazemot,” saka Visockis-Rubenis.

Bankas “Luminor” Korporatīvā 
departamenta direktors Jānis Buks 
intervijā uzsver, ka, veidojot karjeru, mēs 
nedrīkstam pazaudēt cilvēcību, labestību, 
patiesumu un arī veselīgu humora izjūtu. 
“Mans aicinājums ir būt mentoram savā 
jomā, investēt jauniešos, lai viņi veidotos 
par labiem vadītājiem,” uzsver Jānis 
Buks.

Labdarības organizācijas “Upe” 
pārstāve Kristiāna Grāvīte, kas 
organizē nometnes bērniem ar 
īpašām vajadzībām, un 
organizācijas “Wings for Wheels” 
vadītājs Kaspars Apinis sarunā 
iepazīstināja ar savu organizāciju 
darbību, kā arī uzsvēra, ka 
invaliditāte nav cilvēka identitāte, 
ka cilvēki ar īpašām vajadzībām ir 
motivēti un ļoti radoši, ja vien 
mēs viņus pamanām.

Konferences dienas bija spraigas 
un ieguvums ikvienam 
dalībniekam – profesionāli 
bagātinošs un iedvesmojošs 
saturs, iespēja satikt daudz 
radošu cilvēku un draudzīga 
atmosfēra. Par īpašu muzikālo 
noskaņu paldies grupai 
“My Radiant You”.

Sagatavoja Elza Roze

Foto: Mareks Šteins un  
Madara Parma

Vadītājs. Ietekme. Pārmaiņas.

“GLS Latvija” vadītājs Pēteris Sproģis

GLS konferences kopskats

Intervija ar Artūru Visocki-Rubeni

GLS konferences dalībnieki
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“Konferencē iegūtās zināšanas palīdz dzīvot Dieva spēkā, 
liecināt par Dievu un Viņa brīnišķīgajiem darbiem, kā arī 
dalīties zināšanās ar kolēģiem skolā, ar skolēniem un viņu 
vecākiem. Tā ir liela svētība visai Latvijai,” saka kāda no šī 
gada Skolotāju konferences dalībniecēm. Konferences 
Latvijā notiek jau 20 gadus, pateicoties mācītāja Pētera 
Samoiliča inciatīvai.

Šī gada 21. un 22. oktobrī Pestīšanas Templī ieradās gandrīz 300 
pedagogu no visas Latvijas, kas pārstāv 200 skolas, bērnudārzus 
un internātskolas. Šajās divās dienās mēs atzīmējām 20 gadus, 
kopš mācītājs Pēteris Samoiličs ieradās Latvijā un sāka kalpot 
Latvijas skolām un skolotājiem. Šo gadu laikā konferences ir 
ap mek lē juši vairāk kā 10 000 skolotāju. Daudzi skolotāji tās 
ap mek lē jau gadiem ilgi. Lektori no Latvijas, ASV, Kanādas, Jaun-
zēlandes, Zviedrijas, Lielbritānijas, Krievijas, Ukrainas, Igaunijas ir 
mācījuši un dalījušies pieredzē par pedagoga, direktora vai kon-
sultanta darbu, sniedzot daudz praktisku ieteikumu skolotāju dar-
bam, kā arī garīgu stiprinājumu. 

Konferencē mācīja Als Akimofs, “Jaunatne ar misiju” Slāvu 
kalpošanas direktors (ASV), Marks Dīkons, pasniedzējs ar 30 
gadu stāžu, kurš māca Bekingemas un Braitonas universitātēs 
(Lielbritānija), Skots Nelsons, vecākais mācītājs (ASV), Denīze 
Nelsona, vecākā mācītāja (ASV), Maiks un Terija Rodsi, kuri 
apmāca vadītājus skolās, draudzēs un uzņēmumos (ASV), Volijs 
Skūns, Bībeles skolotājs (Zviedrija), Stīvs Bredlijs, vecākais 
mācītājs (ASV). Viņi runāja par tādām tēmām kā: Dieva raksturs, 
skolotāja aicinājums, klases vides veidošana, skolēnu uzvedības 
jautājumi, grēka un ļaunuma problēma un citas. Notika arī 
diskusija par aktuālajiem jautājumiem izglītībā. Vienmēr nozīmīga 
ir sadraudzība starp skolotājiem, stāstot un uzklausot kolēģu 
liecības par to, kā Dievs darbojas skolās Latvijā, un aizlūdzot 
citam par citu.

Ļoti nozīmīgu lomu kalpošanā skolām ieņem projekts “Bībeles 
visās Latvijas skolās”. Mūsu mērķis ir, lai katrs Latvijas bērns un 
skolotājs iegūtu savu Bībeli un caur to atrastu savu ceļu pie 
Dieva. Divdesmit gadu laikā vairākkārt ir iespiestas Bībeles tieši 
šim mērķim, un bez maksas dažādās izglītības iestādēs 
uzdāvinātas vairāk kā 80 000 Bībeļu un “Bērnu Bībeļu”. Īpaši 20 
gadu jubilejai, lai pateiktos Dievam par Viņa žēlastību, tika 
iespiestas 20 000 Bībeļu. Jubilejas konferencē bija īpašs brīdis, 
kad dažādu konfesiju bīskapi kopā lūdza Dievu un veltīja Bībeles 
skolām. To, cik nozīmīgs ir šis projekts, apliecina kādas 
skolotājas teiktais: “Sirsnīgi pateicos par doto iespēju dāvināt 
bērniem – un līdz ar to viņu ģimenēm – Bībeles. Kāds bērns mūsu 
bērnudārzā paņēma “Bērnu Bībeli” un, piespiežot to sev pie 
krūtīm, teica: “Es ar to gulēšu!” Bībeles nesīs svētību daudzām 
ģimenēm. Sirsnīga pateicība visiem, kas gādāja par Dieva Vārda 
ienākšanu ģimenēs. Lai Dievs svētī katru sirdi!”

Sagatavoja Zane Studena
Rīgas Misiones draudzes sekretāre

Skolotāju konferences jau 20 gadus

Konferences dalībniekus uzrunā mācītājs Pēteris Samoiličs
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No Karostas uz Oklahomu
Šī gada 20. oktobrī mēs, Mārcis un 
Agnese Dejus, devāmies divu nedēļu 
ceļojumā uz Amerikas Savienotajām 
valstīm. No Karostas, kur ikdienā 
dzīvojam un kalpojam ar mērķi veidot 
draudzi, devāmies apciemot mūsu 
sadarbības partnerus – Soldžerkrīkas 
baptistu draudzi Oklahomā. 

Kā sākās mūsu sadarbība?

Mācītājs Raiens Redvains uzsāka kalpo ša-
nu Soldžerkrīkas draudzē pirms četriem 
gadiem. Drīz viņš saprata, ka vēlas, lai 
draudze domā arī par misiju ārpus ASV. 
Raiens vēlējās, lai sadarbība ir ar nelielu 
draudzi. Tikai radās jautājums, kur? Sešus 
mēnešus draudze lūdza Dievu par Āfriku, 
Āziju un Eiropu. Tad Dievs izvēli sašaurināja 
līdz Eiropai, tad – līdz Austrum eiropai. 
Visbeidzot – līdz Latvijai. Tad viņi atcerējās, 
ka mācītāja sievas Steisijas bērnības 
labākā draudzene ir latviete Ieva. Viņi 
sazinājās ar Ievu, kura tobrīd iesaistījās 
topošajā draudzē Karostā un dzīvoja uz tās 
pašas ielas, kur mēs. Drīz sekoja mūsu 
pirmā saruna. Šķiet, Dievs no debesīm 
izstiepa savas rokas: vienu uz Latviju, otru – 
uz Oklahomu, un savienoja mūs. Nedēļu 
pēc tam, kad Soldžerkrīkas draudzē tika 
prezentēta sadarbības ideja ar Latviju, 
Oklahomas un Latvijas baptistu savienī bas 
paziņoja par sadarbības attiecību 
izveidošanu.

Kāds bija brauciena mērķis?

Mēs gribējām iepazīt Soldžerkrīkas draudzi, 
tās cilvēkus un ļaut viņiem iepazīt mūs. 
Baznīcas vestibilā pie sienas ierau dzī jām 
lielu ziņojumu dēli, kur bija foto grāfijas un 
avīžraksti par Latviju. Sapratām, ka esam 
gaidīti. Brauciens bija izplānots tā, lai divas 
svētdienas mēs varētu būt kopā ar draudzi. 
Vakara dievkalpojuma vietā Raiens rīkoja 
jautājumu un atbilžu vakaru. Draudzē ir ap 
300 cilvēku, un šajā vakarā piedalījās ap 
150 cilvēku, arī bērni. Viņiem bija ļoti 
interesanti uzzināt, kas viņus sagaidītu 
Latvijā, ja viņi brauktu šeit misijā. Viņi 
vēlējās uzzināt, piemēram, kurā pusē 
automašī nai ir stūre, vai ziemas ir aukstas, 
kāda ir veselības apdroši nāša nas sistēma, 
vai jūtam Krievijas ietek mi, utt. Īpaši 
aizkusti nā ja Agneses sagata vo tās fotogrāfi-
jas ar Latvijas, Liepājas un Karostas 
skatiem un Ērika Ešenvalda “Dvēseles 
dziesma”. Mūsu simtiem gadu senā kultūra, 
arhitek tūra un krāšņie dabas skati 
oklahomiešus ieinteresēja, jo viņu štats tika 
dibināts tikai salīdzinoši nesen – 1907. 
gada. 

Mēs arī vēlējāmies pēc iespējas vairāk 
iesaistīties un piedzīvot dažādas draudzes 
kalpošanas nedēļas laikā. Lūdzām, lai 
Dievs mūs lieto par svētību. Tā arī notika. 

Varējām piedalīties pieaugušo svētdienas 
skolā, pasākumā bērniem, zupas virtuvē 
bezpajumtniekiem, mācītāju sapulcē, 
kristīgo sportistu veiktajā evaņģelizācijā 
vietējā skolā, “Pinterest” darbnīcā 
sievietēm, sludināt dievkalpojumā un 
piedzīvot vēl daudz ko citu.

Kāds iespaids mums radās par 
Oklahomas kristiešiem? 

Pirmo iespaidu 
sniedza jau ļoti 
sirsnīgā un atvērtā 
komunikā cija ar 
draudzes mācītāju 
Raienu un viņa ģimeni. 
Esot Oklahomā, 
izjutām lielas rūpes, 
cieņu, pat lepnumu, 
ka pie viņiem viesojas 
latvieši. Apmeklējām 
mācītāja dēla Braisona 
amerikāņu futbola 
spēli, un viņš bija ar 
lepnumu pastāstījis par mums visiem 
komandas biedriem. Daudzi draudzes 
cilvēki, satiekot savus draugus, iepazīstinot 
sacīja: “Šie ir mūsu draugi no Latvijas”, 
kaut arī bijām pazīstami tikai īsu brīdi. 
Daudziem Oklahomā ir ļoti laba humora 
izjūta, kas nenoliedzami stiprināja mūsu 
attiecības. 

Patīkamu iespaidu radīja tas, ka svētdienās 
pirms rīta dievkalpojuma lielākā draudzes 
daļa pulcējas uz svētdienas skolas 
nodarbībām. Kādai klasei uz durvīm bija 
norādīts dalībnieku vecums “75+”. 
Mēs dzīvojām pie 83 gadus vecas kundzes 
Lionas, kura rūpējās par brokastīm un veda 
mūs ar savu automašīnu. Daudzi cilvēki 
savā cienījamā vecumā dzīvo ļoti aktīvu 
dzīvesveidu.

Oklahomas štats ir tik pat liels kā Latvijas 
valsts, bet tajā ir 800 baptistu draudžu. 
Štats savā ziņā ir daudz kristīgāks par 
Latviju – tas jaušams pat parastos veikalos, 
kur var nopirkt priekšmetus ar Bībeles 
citātiem. 

Vai tika lauzti kādi mūsu stereotipi?

Man amerikāņi līdz šim saistījās ar grupu, 
kas vasarā atbrauc, sarīko lielu pasākumu, 
par visu samaksā, visu saplāno, visu vada, 
bet pēc tam aizbrauc. Latvieši ir tikai palīgi. 
Kad amerikāņu grupa ir aizbraukusi, viss 
ieiet vecajās sliedēs. 

Kad pirmo reizi runājām ar Raienu, 
uzsvērām, ka noteikti negribam, lai tāda 
būtu mūsu sadarbība. Raienam tas patika. 
Draudze grib palīdzēt, vadību un rīcības 
brīvību atstājot latviešu pārziņā. Un viņi 
uzsver, ka tikai mēs, Karostas draudze, 
vislabāk pazīstam kontekstu, kurā 

kalpojam. Kad pirms gada mācītājs Raiens 
bija Latvijā, viņš divas nedēļas pavadīja 
plecu pie pleca ar mūsu komandu futbola 
nometnē un kristīgajā angļu valodas 
nometnē. Viņš redzēja lielo vajadzību pēc 
Evaņģēlija, bet arī to, ka viss ir labi 
organizēts. Par saviem pozitīvajiem 
iespaidiem viņš stāstīja draudzē. Viņi vēlas 
doties uz Latviju, lai kalpotu un mācītos. 

Mēs sajutām pazemīgu un ļoti draudzīgu 
attieksmi.

Kā mēs vērtējam laiku ASV?

Brauciens bija ļoti produktīvs laiks, īpaši 
attiecību ziņā. Ieguvām ne tikai partnerus, 
bet vislielākajā mērā arī draugus, kurus jau 
tagad ilgojamies satikt atkal! Iepazinām ne 
tikai cilvēkus, draudzes darbu, bet arī 
Oklahomas kultūru, domāšanu un vēsturi, 
un tas palīdzēs mums turpmākajā sadar-
bībā. Vienojāmies par nākamajiem sadarbī-
bas soļiem: katra mēneša pirmajā svētdie-
nā draudzē lūgsim viens par otru un uzturē-
sim attiecības, apmainoties ar lūgšanu 
vajadzībām, foto un videomateriāliem.

Pašlaik ir iecerēts, ka 2018. gada vasarā 
neliela komanda no Soldžerkrīkas draudzes 
palīdzēs angļu valodas nometnē un bērnu 
laukuma iekārtošanā Karostā. Finansiāla 
sadarbība nav plānota. Iespējams, ka pēc 
gada grupa no Karostas dosies misijā uz 
ASV.

Ko mēs ieteiktu citiem, veidojot 
sadarbību ar Oklahomas draudzēm?

Domāju, svarīgas ir divas lietas – attiecības 
un vīzija. Attiecības – tā ir interese un 
komunikācija visu laiku, arī ikdienā, ne tikai 
gatavojoties kādam pasākumam, nometnei 
vai misijai. Lietišķas attiecības kādā brīdī 
var radīt pagurumu, bet draudzīgas attiecī-
bas pagurumu nerada. Vīzija jeb redzējums 
ir vajadzīgs, lai ikviens zinātu mērķi, uz kuru 
mēs kopīgi ejam un kas veicina cilvēku 
pieaugšanu Kristus līdzībā un Dieva 
valstības izplatīšanos Latvijā un ASV.

Mārcis un Agnese Dejus
Karostas jaundibināmā draudze

Svētdienskola jaunām ğimenēm. Centrā priekšā – Agnese Dejus
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Jaunas kājas – jauna cerība

Viesojoties Jordānijā akcijas “Zvaigzne austrumos” ietvaros 
un sastopoties ar vajadzībām irākiešu un sīriešu bēgļu ģime-
nēs, jau kādu laiku es domāju par mediķu misijas nepiecieša-
mību. Liela vajadzība ir kāju protēzes, jo kara traumu vai 
diabēta dēļ locekļus zaudējuši daudzi cilvēki. Pašlaik mērķis 
ir doties šādā misijā uz Jordāniju 2018. gada pavasarī.

Lai sagatavotos plašākai misijai, šoruden aicināju Keitiju 
Lezervudu, kas Latvijā vada organizāciju  “Designed to Live” 
doties izlūkbraucienā, kas jau izvērsās par reālu palīdzību 
konkrētiem cilvēkiem. Keitijai bija nepieciešams palīgs, tāpēc 
mums pievienojās arī Dina Grīnberga no Vīlandes draudzes. 

Keitija stāsta: Sākotnējais plāns šim braucienam bija saprast, cik 
liela ir vajadzība pēc kāju protēzēm. Mēs tomēr paņēmām līdzi 
materiālus un instrumentus, lai pielāgotu kājas protēzes diviem 
bēgļiem. 

Protēžu piemērošanas process tika veikts mājās uz grīdas. Bija 
vajadzīga radoša pieeja daudzās situācijās! Lai gan procesā bija 
daudz mazu negludumu un vēlme pēc labāka aprīkojuma, mēs 
varējām just Dieva rokas pieskārienu ikvienā procesa aspektā. 
Rezultātā divi vīrieši atkal var staigāt uz savām divām kājām.

Draudze, ar kuru kopā kalpojām Jordānijā, veidoja attiecības ar 
šiem vīriešiem un viņu ģimenēm jau pirms mūsu ierašanās un 
turpinās to darīt. Mēs nevarējām runāt arābu valodā un tiešā 
veidā izteikt Kristus mīlestību. Mana lūgšana ir, ka protēzes dod 
iespēju un palīdz vietējiem kristiešiem veidot dziļākas attiecības 
ar bēgļu ģimenēm.

Sākotnēji man bija bail doties uz Jordāniju. Manu viedokli par 
Tuvajiem Austrumiem veidoja tas, ko esmu redzējusi ziņu 
pārraidēs. Uz cilvēkiem šajā reģionā raudzījos ar nosodošu 
skatienu. Bet mēs viņu namos tikām ieaicināti kā aristokrāti. 
Redzēju, ka šie cilvēki ir tādi paši kā mēs. Viņi vēlas visu to 
labāko savām ģimenēm. Bēgļu gaitas nebija viņu izvēle, bet gan 
vienīgā iespēja izdzīvot. 

Pazemībā saprotu, kā Dievs spēj lietot manas spējas un 
zināšanas par protezēšanu, lai dotu cilvēkiem cerību un iespēju 
pārvietoties, un kā tas paver ceļu vietējiem kristiešiem, lai nestu 
cerības pilnību Kristū. 

Dina stāsta: Šis bija mans pirmais misijas brauciens. Es vēlējos 
doties misijā, palīdzēt cilvēkiem un būt par iedrošinājumu ar savu 
personīgo piemēru. Jo pirms 11 gadiem man nācās atteikties no 

kājas slimības dēļ. Jau toreiz zināju, ka vēlos saistīt savu izglītību 
ar medicīnu. Dievs man uzrādīja ļoti īpašu ceļu, tāpēc es studēju 
ortozēšanu – protezēšanu. Šobrīd esmu Rīgas Stradiņa 
universitā tes pēdējā kursā. Es mācos, lai palīdzētu cilvēkiem, kuri 
nonākuši līdzīgā situācijā kā es. Cilvēki Jordānijā, kuriem mēs 
palīdzējām, nebija plānojuši zaudēt savas kājas – tas notika 
pēkšņi, izmainot viņu dzīves, spējas un ģimenes. 

Pirms brauciena centos sagatavot sevi visam. Kā viņi pieņems 
jaunu meiteni ar vienu kāju? Biju gatava pat uz to, ka kāda 
ģimene man varētu aizliegt darīt to, kāpēc atbraucu, mana jaunā 
izskata dēļ. Par spīti manām bažām Dievs lieliski vadīja mūs šajā 
ceļā. Es varēju būt iedrošinājums viņiem tieši tāpēc, ka es esmu 
tāda, kāda esmu. Tā ir Dieva svētība – ieraudzīt, kā cilvēka acis 
iemirdzas priekā par to, ka viņš atkal spēj spert pirmos soļus. 

Misija, kas dod cerību

Vecās Derības pravietojumos atkārtoti lasām, ka Dieva valstībā 
līkais tiks iztaisnots un klibais lēkās un dejos. Kaut šī apsolījuma 
pilnīgu piepildījumu sagaidām nākotnē, tomēr kaut ko no tā 
varam piedzīvot jau tagad. Man pašam spilgtākais brīdis bija, kad 
pirmais pacients mūs uzmeklēja dienu vēlāk. Smuki džinsi, 
melnas kurpes, labs krekls. Viņš bija atnācis kopā ar dēlu. Tad es 
sapratu, ko nekad nevar izdarīt tēvs, kuram ir viena kāja un 
jāstaigā ar kruķiem: viņš nevar vest dēlu pie rokas, jo abas rokas 
ir aizņemtas. Es sapratu, ka dēls ir ieguvis lielāko dāvanu, kas 
viņam bijusi liegta 6 gadus, – tēva rokas siltumu un drošību 
pastaigas laikā.

Ja Dievs vēlēs, tad 2018. gada pavasarī dosimies mediķu 
misijā. Arī Tu vari iesaistīties: 1) lūdz Dievu par komandas 
veidošanās procesu un mediķu atsaucību kalpošanai; 2) ja esi 
ārsts un esi gatavs vienu nedēļu kalpot karā cietušajiem – 
piesakies, rakstot uz e-pastu: peteris@zvaigzneaustrumos.lv; 
3) ja vēlies atbalstīt misiju ar ziedojumu, tad meklē kontu un 
rekvizītus mājas lapā www.zvaigzneaustrumos.lv. 
Ziedojuma mērķis: “Ārsti Jordānijai 2018”.

Pēteris Eisāns
LBDS Ārmisijas vadītājs, mācītājs

No kreisās: Dina Grīnberga, Keitija Lezervuda un Pēteris Eisāns

Komanda darbībā
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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 decembrim

S i r S n ī g i  S v e i c a m !

4. decembrī LBDS bīskapa vietnieku, mācītāju 
Edgaru Godiņu 60 gadu jubilejā

29. decembrī LBDS sludinātāju Karostā Mārci Dejus 
35 gadu jubilejā

30. decembrī Priekules draudzes mācītāju Mārci Zīvertu 
40 gadu jubilejā

31. decembrī pensionēto LBDS mācītāju Imantu Tursu 
85 gadu jubilejā

1
Pateiksimies un slavēsim Dievu, jo Viņš piepilda visas 
mūsu vajadzības pēc savas godības pilnās bagātības 
Kristū Jēzū (Fil. 4:19).

2
Lūgsim par BPI Timoteja skolu, par studentiem un 
pasniedzējiem, lai mācību process ir radošs un auglīgs, 
sagatavojot darbiniekus bērnu kalpošanai.

3
Pateiksimies par Jēzu, kas ir patiesā Gaisma, kas nāca 
pasaulē un spīd visiem cilvēkiem (Jāņa 1:9).
Pirmā Adventa svētdiena. 
Pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā 
režīma genocīda upuru piemiņas diena

Nedēļas Bībeles lasījums: 1. Jāņa 1:1-2:29

4
Lūgsim par akcijas “Zvaigzne austrumos” veiksmīgu 
norisi. Lūgsim, lai bēgļu ģimenes ar mūsu gatavotajām 
dāvaniņām saņem Dieva mīlestības pieskārienu.

5
Lūgsim par Ventspils draudzi, lai Dievs sūta draudzei 
darbiniekus dažādās kalpošanās, kā arī vada baznīcas 
jumta remonta darbus.

6
Lūgsim par Baltijas Pastorālo institūtu, tā iniciatīvām un to 
vadītājiem. 
Baltijas Pastorālā institūta Pateicības vakariņas

7 Pateiksimies par Rumānijas Baptistu savienību ar 1722 
draudzēm un 98672 draudzes locekļiem.

8
Lūgsim, lai Dievs stiprina mūsu draudžu vadītājus un 
locekļus, Adventa laikā radoši nesot Evaņģēlija vēsti savā 
apkārtnē. 

9
Lūgsim, lai spraigajā ikdienā mūs piepilda Dieva miers, 
kas pārspēj jebkuru sapratni un spēj pasargāt mūsu 
sirdis un domas Kristū Jēzū (Fil. 4:7). 

10
Pateiksimies par katru iespēju Svētā Gara vadībā uzrunāt 
un iepriecināt meklējošus cilvēkus ar Evaņģēlija vēsti.
Otrā Adventa svētdiena

Nedēļas Bībeles lasījums: 1. Jāņa 3:1-4:21

11 Lūgsim par Slovākijas Baptistu savienību ar 24 draudzēm 
un 1939 draudzes locekļiem.

12
Lūgsim par Ventspils krievu draudzes svētdienskolas 
darbu, jauniešiem un pusaudžiem. Lūgsim, lai daudzi 
cilvēki atrod ceļu pie Kristus caur draudzi un lai Dievs 
stiprina brāļus un māsas.

13 Pateiksimies Dievam par LBDS sadarbību ar Oklahomas 
baptistu savienību ASV. Lūgsim, lai Dievs stiprina jau 
izveidotās sadarbības iniciatīvas un rada jaunas.

14 Lūgsim Dieva spēku un pazemību, kalpojot mīlestībā 
saviem tuvākajiem – slimajiem, pansionātu iemītniekiem, 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un trūcīgajiem.

15 Lūgsim par “Labas Ziņas Bērniem” radošo komandu, lai 
Dievs turpina dot radošas idejas, kā pašiem mazākajiem 
lasītajiem pastāstīt par Viņu.

16 Lūgsim par vajātiem kristiešiem visās pasaules malās. 
Pateiksimies, ka viņi ir Dieva rokās un ka nekas viņus 
nespēj šķirt no Dieva mīlestības Kristū.

17
Pateiksimies Dievam par Viņa mīlestību un lūgsim par 
lielāku mīlestību mūsu vidū (1. Jāņa 4:19).
Trešā Adventa svētdiena

Nedēļas Bībeles lasījums: 1. Jāņa 5:1-21

18 Lūgsim par Lietuvas Baptistu savienību ar 8 draudzēm un 
290 draudzes locekļiem.

19 Lūgsim par Viesītes draudzes cilvēku tuvākām attiecībām 
ar Dievu, lai katrs draudzes loceklis ierauga savu vietu 
draudzē, lai Dievs saliedē komandu.

20 Lūgsim, lai Dievs turpina svētīt un stiprināt LBDS bīskapa 
vietniekus, mācītājus Edgaru Godiņu, Kasparu Šternu un 
Viktoru Abramovu.

21 Pateiksimies un lūgsim par misionāriem – tiem, kas kalpo 
Latvijā, un tiem, kas no Latvijas dodas misijā uz citām 
valstīm –, lai Dieva viņus sargā un stiprina viņu ticību.

22 Lūgsim par savām draudzēm, lai Dievs atspirdzina 
vadītājus, stiprina draudzes locekļus un vada mūs pretī 
izvirzītajiem mērķiem.

23 Lūgsim, lai esam gatavi atsaukties negaidītiem Gara 
mudinājumiem svētkos iepriecināt citus, dāvinot viņiem 
savu laiku un vēsti par Kristu.

24
Pateiksimies Dievam par Jēzu - Bērnu, kura vārds ir 
“Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs 
un Miera valdnieks” (Jes. 9:5).
Ceturtā Adventa svētdiena. Ziemassvētku vakars

Nedēļas Bībeles lasījums: 2. Jāņa 1:1-13

25
Lūgsim, lai Dievs palīdz tiem, kas Viņu meklē, atrast Viņu 
un uzticēties Viņam.
Pirmie Ziemassvētki. Kristus piedzimšanas svētki

26
Lūgsim par cilvēkiem, kas dzīvo nemierīgās valstīs un 
situācijās, lai viņi rod mieru un patvērumu Jēzū Kristū un 
lai Dievs sargā viņu dzīvību.
Otrie Ziemassvētki

27 Pateiksimies par Velsas Baptistu savienību ar 
406 draudzēm un 12423 draudzes locekļiem.

28 Pateiksimies Dievam par Viņa klātbūtni un vadību mūsu 
dzīves un pasaules notikumos šajā gadā.

29 Lūgsim par Tilžas draudzi: Dieva gudrību Tilžas kompleksa 
pārraudzīšanai un Dieva dotus palīgus darbā. Lūgsim, 
lai Tilžas iedzīvotāji slāptu pēc Dieva Vārda.

30 Lūgsim, lai Dievs turpina paplašināt savu Valstību zemes 
virsū, īpaši Latvijā, lietojot gan esošās, gan jaundibināmās 
draudzes.

31
Pateiksimies un slavēsim Dievu, ka Viņš ir ar mums, 
kā Jēzus apsolīja: “Es esmu ar jums ik dienas līdz laiku 
beigām.” (Mat. 28:20)
Vecgada diena
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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, Marika Kozlovska, Līva Fokrote, Līvija Godiņa, Elza Roze, Estere Roze   
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Latvijas Baptistu draudžu savienība, Reģ.nr. 90000085765
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