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Pēkšņi Sālamans satrūkstas, kā vienmēr, kad prātā ienāk laba 
ideja. Jāgatavo dēls dzīvei... jādāvina viņam grāmata! Jā, to viņš 
darīs! Viņš Rehabeāmam uzrakstīs personīgu grāmatu “Sakām-
vārdi katrai dzīves situācijai”. “Bet ko tev vispār vajag, mans dēls?” 
Padomi ir svarīgi, bet kas vēl ir vajadzīgs? Ja cilvēks mācās vien 
zināt, bet nemācās meklēt Dievu, pietrūkst paša svarīgākā. 

Sālamans sāk ar svarīgāko: “Gudrības sākums ir bijāt Kungu, un 
zināt Svēto ir saprašana,” (9:10) un turpina: “Kungs ir tas, kas gud-
rību dod, no viņa mutes – zināšana un sapratne!” (2:6) Dievs dod 
visu dzīvei vajadzīgo un arī gudrību iet un nepaklupt. Sālamans 
raksta tālāk: “Staigā labu ļaužu ceļus un turies uz taisno takām, 
jo sirdsšķīstie apdzīvos zemi, un krietnie paliks tur, bet ļaundarus 
izdeldēs no zemes un viltvāržus izsakņos no tās!” (2:20-22)

Ja cilvēks 
mācās vien zināt, 
bet nemācās 
meklēt Dievu, 
pietrūkst 
paša svarīgākā.

Sālamans noliek spalvu un atvelk elpu. “Ak, mans dēls, cik grūti ir 
mīlēt Dievu...” Mīlēt Hahmaju ir viegli – viņa smaida, runā gudri 
un ir vienkārši apburoša. “Ak, mans dēls, kaut tu spētu tāpat mī-
lēt gudrību!” Vai gudrība būtu mazāk pievilcīga kā skaista sievie-
te? Patiesībā tā ir skaistākā no visām! Tā nevienam nepārmet, bet 
māca, tā netērē tavu naudu, bet tevi apgādā! Sālamans smejas. 
Jā, gudrība tomēr ir labākā no sievām. Viņš turpina rakstīt: “Vai 
gudrība nesauc, vai sapratne neceļ balsi? Kalna galā ceļa malā, 
krustcelēs tā stājas, pie vārtiem, kas pilsētā ved, vārtu ejā tā sauc: 
“Ņemiet manu mācību, ne sudrabu un labāk zināšanu, ne izcilu 
zeltu, jo gudrība labāka par pērlēm – nekas, ko tu vēlētos, nebūs 
tai līdzīgs!” Ak, mans dēls, nepamet gudrību, tad tā tevi pasar-
gās; mīli to, tad tā tevi paglābs.” (8:1-3,10-11, 4:6)

Un Sālamans uzrakstīja grāmatu, kurā apkopota tā laika dzīves 
gudrība. Mēs nezinām, vai apstākļi bija šādi vai citādāki, bet vēsts 
katrā nodaļā ir skaidra: “Mīli gudrību!”

Māris Skaistkalns
Siguldas draudzes “Gaisma” sludinātājs

Trīspadsmit gadi pagājuši, kopš piedzimis Sālamana pirmais 
bērns, viņa dēls Rehabeāms. Jā, viņam bija arī citi bērni – skaisti 
dēli un meitas, bet pirmais bērns... Tas ir īpašs – viņa pirmdzim-
tais un troņmantinieks. Nu jau izaudzis! Tomēr valdīšana viņam 
vēl nenāk ne prātā – pusaudzim gribas iztrakoties, cīnīties un 
sacensties. Bet pēc dažiem gadiem būs jāsāk viņam uzticēt 
uzdevumi. Un jāsāk viņu tiem gatavot jau tagad. “Ak, mans 
mazais puika, kā tu spēsi staigāt taisni? Dzīve tevi pārbaudīs.” 
Sālamans vēro augstmaņu puikas pagalmā. Viņa “mazais” 
cenšas tikt līdzi lielākajiem un – tiek! Ne vienmēr ar pareizajām 
metodēm, bet tas jau šajā vecumā nešķiet svarīgi. “Ak, mans 
dēls, kā tu rīkosies, kad būsi liels?”

Netālu pulcējas arī meitenes. Arī viņas jāsagatavo dzīvei – dalī-
bai sabiedrības veidošanā un arī ķēniņvalsts vadīšanā. Meitenes 
pilī ir ne tikai skaistas, viņas arī ir varenas. “Ak, Rehabeām, cik 
ļoti viņas tevi pārsteigs!” Sālamans iesmejas, atceroties, ka 
nesen viņam pačukstēja – Rehabeāmam esot draudzene. “Ak, 
mans dēls, kā tev veiksies mīlestībā?” Iekarot citu valsti spēj 
daudzi, bet iegūt sievietes sirdi – tur pat gudrākie krīt izmisu-
mā. Viņš nopūšas: “Ak, mans dēls, kaut tev veiktos mīlestībā!” 
Tā meitene, Hahmaja, tiešām ieņēmusi Rehabeāma sirdi. “Mai-
ga un gudra, darbīga un taisnīga,” tā Sālamanam aprakstīja dēla 
draudzeni. Apmierināts Sālamans atlaižas krēslā. “Mans dēls, 
mīli Hahmaju, un tu dzīvosi laimīgs!”

Mīli gudrību

Baptistu Vēstnesis - PĀRDOMAS
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Šī gada 13. janvārī Liepājas Pāvila draudzes 
“Pāvila Bībeles skolu” absolvēja pirmā grupa 
ar 11 absolventiem. Viņi visi ir strādājoši cil-
vēki, kam būtu grūti braukt uz studijām, sa-
vukārt lokāli Liepājā tas bija iespējams. Kaut 
arī absolventi ir dažādu profesiju pārstāvji no 
dažādām šī Latvijas reģiona draudzēm, viņi 
visi aktīvi kalpo – ar Dieva vārda sludināšanu, 
bezpeļņas organizācijās vai savās draudzēs. 
13. janvāris ir mācību sākums jaunām grupām 
Liepājā un Ventspilī, kuras divu gadu laikā 
tiksies uz mācībām katru otro sestdienu. 
Visus intresentus, kas vēlas pievienoties, 
lūdzam zvanīt mācītājam Mārtiņam Balodim 
pa tālruni 26171070.

Skolas brīvlaikā, no 3.- 6. janvārim, nometņu centrā “Nor-
kalni’’ Ropažu misijas komanda rīkoja pusaudžu nometni 
“Mērķī’’. Nometnes moto “Labāk dot, nekā ņemt’’ aktuali-
zēja trīs vērtības – pazemību, žēlsirdību un došanu. Nodar-
bības, lekcijas un praktisks darbs palīdzēja pusaudžiem labāk 
izprast un piedzīvot šo vērtību nozīmi gan attiecībās vienam 
ar otru, gan attiecībās ar Dievu. Aizraujošas lielās spēles, 
smieklīgi uzdevumi, skeči un pašu sagatavoti video radīja 
jautru un draudzīgu atmosfēru. Katru vakaru tika rotāta 
“vērtību egle’’, kurā dalībnieki iekarināja dienas gaitā gūtās 
atziņas. Lūk, dažas no tām: “Es iemācījos, ka ne vienmēr ir 
jāņem un ne vienmēr jābūt visur pirmajam”, “Iemācījos lūgt 
palīdzību”, “Dievs ir žēlsirdīgs, tādēļ arī mums ir tādiem jā-
būt”, “Es iemācījos, kas ir žēlsirdība un ka ir labāk dot”, “Vai-
rāk vajag dalīties ar prieku un visu citu, kas no Dieva dots”. 
Ropažu misijas komanda ir pateicīga Dievam un priecīga par 
iespēju kalpot pusaudžiem, palīdzot izprast Evaņģēlija vēsti. 
Paldies LBDS Svētdienskolu apvienības fondam “Pasniedz 
roku’’ par finansiālo atbalstu, kas ļāva vairākiem bērniem 
piedalīties nometnē.

Notikumi

Šī gada 14. janvārī pirmo reizi Latvijā noti-
ka Invaliditātes svētdienas dievkalpojums. 
Pasākumu organizēja Āgenskalna baptis-
tu draudze sadarbībā ar biedrību “Wings 
for Wheels”. Dievkalpojums bija iespēja 
draudzes locekļiem uzzināt Dieva skatījumu 
uz invaliditāti un cilvēkiem, kuriem tā ir, 
kalpot šiem cilvēkiem, kā arī dot cilvēkiem 
ar invaliditāti iespēju kalpot draudzē ar 
saviem talantiem un stāstīt par savu ticības 
pieredzi. Dievkalpojums tika organizēts ar 
pārliecību, ka draudzē jābūt dažādiem cilvē-
kiem, tostarp cilvēkiem ar invaliditāti, un ka 
draudze tikai iegūst un kļūst pilnīgāka, kā par 
to raksta Pāvils Pirmās vēstules korintiešiem 
12. nodaļā.

“Vislielākā dāvana” ir starptautisks evaņ-
ģelizācijas projekts, kura aizsākumi mek-
lējami ASV (tur pazīstams ar nosaukumu 
“Samaritan’s Purse”) un kurš Latvijā noris 
kopš 1997. gada. Šogad Latvijā pie bērniem 
nokļūs 38 000 kastīšu, pateicoties 140 
sadarbības partneriem (draudzēm, organi-
zācijām, biedrībām) dažādās Latvijas vietās. 
Viens no sadarbības partneriem, Auces bap-
tistu draudze, 5. janvārī projekta “Vislielākā 
dāvana” ietvaros Jaunaucē jau otro reizi rī-
koja pasākumu. Dāvaniņas saņēma 29 bērni, 
un viņi arī tika aicināti piedalīties apmācības 
nodarbībās. Pieteikties projektam, kas notiks 
2018.-2019. gadā, varat, rakstot uz epasta 
adresi: vislielakadavana@gmail.com.
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Sarunājos ar Mārtiņu Anševicu, kurš kopā ar sievu Lieni un dēlu Oskaru 
dzīvo Limbažos un kalpo Limbažu baptistu draudzē. Mūsu saruna 
notiek Liepājā, kur Mārtiņš ar ģimeni viesojas Vecā gada nogalē. 
Ceru, ka saruna sniegs kādam garīgu stiprinājumu un būs atbilde uz 
kādu neatbildētu jautājumu par kalpošanu draudzē.

Tu esi piedzimis un uzaudzis Pitragā,  
Liene – Liepājā, arī jūsu dēls Oskars pie-
dzima Liepājā. Visi esat īsteni kurzem-
nieki. Kā bija pārcelties un iedzīvoties 
Vidzemē, Limbažos? Vai esi tagad tur kā 
savējais?

Jau pirms pārcelšanās uz Limbažiem biju 
apradis, ka jāpārceļas – sākumā no Pitraga uz 
Rīgu, uz BPI, pēc gada - no Rīgas uz Liepāju. 
Lienei bija citādi un arī grūtāk, jo viņa visu 
laiku bija dzīvojusi Liepājā. Bet uz vietas viss 
ir ļoti līdzīgs un īpašas atšķirības nejūtam. 
Tikai visi radinieki ir tālāk. Vai jūtamies kā 
savējie? Tagad jau jā.

Mārtiņ, Tu esi piedalījies BPI DRAFTS 
nometnēs, mācījies BPI Pastorālās 
kalpošanas programmā, bijis praksē 
Liepājas Ciānas draudzē un tagad vadi 
draudzi. Ja Tev būtu jāsalīdzina tas 
Mārtiņš, kāds biji pirms 2009. gada BPI 
DRAFTS nometnes, ar to Mārtiņu, kāds 
esi tagad, - kādas ir lielākās pārmaiņas 
Tevī?

Lielākā pārmaiņa ir tā, ka toreiz visu, ko 
darīju, es darīju, baigi neprasot, kāpēc tā 
jādara. Tagad – ja es kaut ko daru, tad zinu, 
kāpēc to daru, ar pārliecību jau pirms tam. 
Vēl viena lieta, ka es tāds lēnāks, apdomīgāks 
esmu palicis raksturā. Man mazāk niez nagi 
pārmest kaut ko cilvēkiem. Vispirms mēģinu 
saprast cilvēku vai problēmu.

Viss minētais – BPI DRAFTS nometnes, 
mācības BPI, prakse Ciānā, tad draudzes 
vadīšana – katrai jomai bijusi sava īpaša 
loma. Tieši BPI DRAFTS iedeva pamatiņu, 
atbildības izjūtu. Mācības BPI papildināja 
zināšanas, iedeva bāzi, kuras man pirms tam 

nebija. Prakse Ciānā – teoriju, ko zināju, va-
rēju lietot saistībā ar īstiem cilvēkiem. Tagad, 
kad pats esmu garīdznieks, saprotu, ka katrai 
no lietām, kas ir bijušas, ir liela nozīme. Katrs 
no tiem bijis tāds izaugsmes posmiņš.

Ir labi, ja tu esi 
kaut ko apņēmies 
un zini, ka viens 
cilvēks tevi tur 
pie atbildības.
“Atbildīgs sev”
 bieži vien nestrādā.

Tev ir mentors, un Tu esi mentors BPI 
studentiem. Ko Tev dod mentoringa 
pieredze? 

Man liekas, ka nav svarīgi, kā to sauc. Tās ir 
draugu attiecības, kurās viens otru stiprina 
un iedrošina, ja vajadzīgs – pamudina uz 
rīcību. Man to vajag. Uzreiz nāk prātā divi 
cilvēki – iedrošinātāji jeb mentori. Edgars 
Freivalds, mans pirmais mācītājs Pitragā. 
Viņš deva iespējas darboties tādiem jauniem 
puišeļiem kā man. Man bija 17 gadu, kad viņš 
man pirmo reizi ļāva sludināt. Es domāju, 
viņam pašam tas bija liels izaicinājums. Viņš 
vienmēr mani iedrošināja. Un otrs cilvēks 
kādus gadus vēlāk –Andris Bite Ciānas drau-
dzē. Andris tāpat iedrošināja, ļāva darīt, lai es 
vairāk mācītos saprast, kā ir būt par mācītā-

ju. Es uzskatu, ka man tas pats ir jādara tālāk. 
Tagad Limbažu draudzē uz diviem gadiem 
ir praktikants – BPI students Aleksandrs no 
Talsiem. Tagad man sanāk dot viņam tālāk 
to pašu.

Reizi mēnesī man ir stundu gara saruna 
ar Aivaru Vadoni [Mežgalciema draudzes 
mācītājs]. Viņš ir mans mentors. Mēs sarunā-
jamies caur skype, bet, ja esmu Liepājā, tad 
satiekamies. Tas tā notiek jau 5 gadus, mēs 
sākām tikties, kad vēl biju Liepājā. Ir labi, 
ja tu esi kaut ko apņēmies un zini, ka viens 
cilvēks tevi tur pie atbildības – tas man liekas 
vajadzīgs. “Atbildīgs sev” bieži vien nestrādā. 
Ar Aivaru un Andri vēl aizvien kontakts ir 
tādā dziļākā līmenī.

Limbažu draudze ir veikusi draudzes 
izvērtēšanu BPI Kalpošanas stratēģiskās 
attīstības centra vadībā. Jūs esat sākuši 
sadarbību ar Purselas Pirmo baptistu 
draudzi Oklahomā. Kā tas mainījis drau-
dzi? Kādi ir jau tagad redzamie augļi?

Izvērtēšana palīdzēja saprast draudzes dar-
bības virzienus nākamajiem 3 gadiem. Pirms 
izvērtēšanas darījām, kas jādara, bet nebija 
īsti konkrētības. Izvērtēšanā izdevās skaidri 
definēt draudzes vīziju, mērķi. 

Viens no augļiem ir tas, ka cilvēkiem, sevišķi 
tiem, kas ir vadībā – padomei un vadītājiem, 
ir skaidrāka sava loma, kas tieši jādara. Pirms 
tam varbūt bija amata nosaukums, bet ne 
vienmēr bija skaidrs, ko tas nozīmē. Izvērtē-
šanas rezultātā ir nākuši klāt vēl kādi vadītāji.

Draudzes darbības virzieni, kurus nofor-
mulējām, ir: 1) draudzes locekļu Svētā Gara 
dāvanu saprašana un lietošana; 2) draudzes 

Draudzes labā slava
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pieejamība Limbažu sabiedrībai. Sadarbība 
ar draudzi no Oklahomas ir palīdzējusi otrajā 
virzienā. Pagājušajā vasarā oklahomieši bija 
šeit pirmo reizi un piedalījās Vasaras Bībeles 
skolā. Pēc Bībeles skolas vairākas ģimenes 
ar bērniem ir gatavākas nākt uz draudzi un 
sūtīt bērnus uz svētdienskolu. Oklohomas 
kristiešu kalpošana palīdzēja mums kļūt 
pieejamākiem Limbažu cilvēkiem.

Īpašs prieks ir par pagājušajā gadā 
atjaunoto svētdienskolas darbu jūsu 
draudzē. Kā tajā esat piedzīvojuši Dieva 
vadību un rūpes?

Svētdienskolas darbs atsākās 2017. gada 
februārī. Oklahomiešu organizētā Vasaras 
Bībeles skola bija kā uzrāviens. Kopš septem-
bra bērnu svētdienskolā ir vairāk. Arī vecāki 
labāk saprot, kas ir svētdienskola. Pagājušajā 
gadā tika izbūvēta pilnīgi jauna svētdiensko-
las zāle 2. stāvā, arī tas palīdz.

Iepriekš, 2016. gadā, mēs lūdzām Dievu, lai 
būtu svētdienskola un vadītājs. Gada beigās 
Dievs deva vadītāju – Lāsmu Bomi. Lās-
ma, būdama luterāņu draudzē, nez kāpēc 
aizbrauca uz LBDS Svētdienskolu apvienības 
pasākumu, kur ieraudzīja karti, kurā parādīts, 

kurās baptistu draudzēs ir vai nav svētdien-
skolas. Limbaži bija sarkans punkts. Viņa 
saprata, ka var palīdzēt. Šobrīd svētdienskolā 
ir 4 vadītāju komanda.

2017. gada Ziemassvētkos draudze uz 
svētku dievkalpojumu aicināja pulcēties 
Limbažu novada pašvaldības ēkas zālē. 
Vai draudzes telpas jums kļuvušas par 
šaurām?

Jau trešo gadu Ziemassvētkus rīkojam 
pašvaldības ēkas zālē. Jā, svētkiem draudzes 
telpas ir pa mazu – tur ir 60 vietas, bet Zie-
massvētkos pulcējās ap 110 cilvēku. Tas, ka 
dievkalpojumi Ziemassvētkos un Lieldienās 
notiek ārpus draudzes telpām, ir viena no 
iespējām kļūt pieejamākiem pilsētas iedzīvo-
tājiem. Ne katram ir drosme ienākt baznīcā, 
bet pašvaldības ēkā cilvēki nāk labprāt.

Šī gada 10. martā paies pieci gadi, kopš 
oficiāli esi LBDS sludinātājs. Ko Tu vēlē-
tos piedzīvot savā, ģimenes un draudzes 
dzīvē nākamajos piecos gados?

Gribētos, lai es savu aicinājumu vēl aizvien 
būtu skaidri satvēris, sapratis un gatavs iet ar 
to uz priekšu. Ģimenes dzīvē vēlētos adoptēt 

bērnu. Mēs pieteicāmies uz adopciju jau 
pirms 2 gadiem. Gribētos, lai pēc 5 gadiem 
tas jau ir noticis.

Draudzes dzīvē vēlētos piedzīvot, ka no-
spraustie mērķi tiek piepildīti: ka lielākā daļa 
draudzes saprastu savas Svētā Gara dāvanas 
un spētu tās lietot. Ka draudze Limbažu 
sabiedrībā ir ar labu slavu un pieejama cilvē-
kiem. Ka limbažnieki zina, ka tāda draudze ir 
un kādu Vēsti mēs nesam, un pilsēta rēķinās 
ar draudzes klātbūtni.

Pēdējos gados esmu sapratis, kas ir mana 
“svētā neapmierinātība” – lai draudzei būtu 
laba slava. Tas ir fonā gandrīz visam, ko 
daru. Sludinu tā, lai draudzei ir laba slava. Ja 
sarunājos ar kādu, kurš nav draudzes cilvēks, 
tad lai pēc sarunas viņš var slavēt Dievu par 
draudzi, nevis tenkot par to. Dievs manī to 
ielicis, tas noteikti ir mans mērķis. 

Sagatavoja 

Aija Kalna
Liepājas Ciānas draudze

Pēdējos gados 
esmu sapratis, 
kas ir mana 
“svētā 
neapmierinātība”, 
lai draudzei 
būtu laba slava.
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Pirms kāda laika viesojoties Amerikā, man radās interesants novēro-
jums: uz vienas ielas pamanīju divas “Subway” ēstuves (tā ir kafejnīcu 
ķēde, kas tirgo sviestmaizes un salātus). Kādēļ gan gandrīz blakus ir 
vienas ķēdes divas ēstuves? Vai tās nekonkurē viena ar otru? Vai ne-
pietiek ar vienu? Varbūt vajadzēja uzbūvēt vienu lielāku ēstuvi? Taču 
tāda nav “Subway” stratēģija. Viņi vēlas, lai katrā pilsētā ar vairākiem 
tūkstošiem iedzīvotāju ir vairāk par vienu “Subway”. Ieguvējs ir “Sub-
way” ķēde kopumā. Pateicoties šai stratēģijai, nav iespējams izbraukt 
cauri kādai ASV pilsētai, nepabraucot garām “Subway”. 

Taču kas ir “Subway” sviestmaizes, salīdzinot ar Dzīvības maizi, ko 
mēs esam aicināti pavairot? Mums ir Maize, kuru vēlamies baudīt 
paši un dalīties tajā ar citiem. Mēs vēlamies, lai Jēzus būtu pieejams 
ikvienam cilvēkam, lai viņš sāktu sekot Jēzum. 

Tomēr mēs varam mācīties no “Subway” ķēdes stratēģijas neuztvert 
draudžu dibināšanu kā konkurēšanu. Pat ja mums kādā brīdī šķiet, 
ka jauna draudze konkurē ar pastāvošo draudzi, tad Dieva valstības 
skatījumā tā joprojām ir ieguvums, jo palīdz aizsniegt Kristum un 
audzināt par Viņa mācekļiem vēl vairāk cilvēku. Jaunas draudzes tiek 
dibinātas, jo mēs vēlamies īstenot Jēzus Lielo uzdevumu: “Man ir 
dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācek-
ļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās 
mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis; un, redzi, Es esmu ar 
jums ik dienas līdz laiku beigām.” (Mateja 28:18-20) Laiks, vieta, talan-
ti vai resursi var mainīties, bet Jēzus dotais uzdevums nemainās. Tam 
ir jābūt iegravētam katra kristieša sirdī, katras draudzes redzējumā 
un – solos. 

Mūsu strauji mainīgajā un sarežģītajā laikā aktuāls ir jautājums: kā to 
paveikt? Kā nodibināt draudzi, kas spēj aizsniegt mūsdienu sabiedrī-
bu? Kas spēj pastāvēt ilgtermiņā un būt augoša un veselīga draudze? 

Ar entuziasmu vien nepietiks, ir jābūt pārdomātai un uz sadarbību 
vērstai stratēģijai. Lai palīdzētu draudžu dibinātājiem būt ne tikai 
efektīgiem (jeb uzmanību piesaistošiem), bet arī efektīviem (sekmī-
giem), notiek M4 apmācība.

Kas ir M4?
M4 ir apmācības vide 2 gadu garumā un 4 moduļu formā. Modulis 
ietver saturu, kas jāapgūst visiem dalībniekiem, un noslēdzas ar ko-
mandu tikšanos nedēļas nogalē reizi 6 mēnešos. Pēc katras tikšanās 
reizes komandas dodas mājās ar skaidru uzdevumu turpmākajiem 6 
mēnešiem.

Katra moduļa tēma izriet no Jēzus Lielā uzdevuma (Mateja 28:18-20):

1. modulis. Meistars. “Man ir dota visa vara…” Mērķis: no-
stiprināt izpratni par Dievu, sevi un savu aicinājumu draudžu 
dibināšanā.

2. modulis. Misija. “Tādēļ ejiet…” Mērķis: veicināt izpratni par 
pasauli, Dieva valstības principiem un to iemiesošanu. 

3. modulis. Māceklība. “Dariet par mācekļiem visas tautas…” 
Mērķis: gūt izpratni par uzdevumu: biblisko skatījumu uz Kristus 
mācekļa dzīvi un mūsdienu kultūras izaicinājumiem māceklībai. 

4. modulis. Mobilitāte kustībai. “Redzi, Es būšu pie jums līdz 
laiku beigām.” Mērķis: veidot izpratni par ceļu, kas ejams: ko-
manda, kas spēj darboties ilgtermiņā, un veselīgs dzīves veids, kas 
nodrošina ilgstošu kalpošanu individuāli un komandā.

Baptistu Vēstnesis - DRAUDŽU DIBINĀŠANA

Draudžu dibināšana 
nav konkurēšana
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Kā notiek M4?
M4 apmācības vide dod jaunas zināšanas, veicina grupu darbu un 
sniedz atbalstu. To veido: 25% ir apmācība, ko vada pieredzējuši drau-
džu dibinātāji no Latvijas un ārzemēm; 50% ir komandas darbs – situā-
cijas izvērtēšana, nākotnes plānu apspriešana un mērķu noteikšana; 
25% ir aizlūgšanas un pielūgsme. Komandas stāsta liecības un aizlūdz 
viena par otru. 

Katrā modulī komandas meklē atbildes uz 3 jautājumiem: 

•	 Kas BIJA? Komandas izvērtē savu līdzšinējo darbību: izaici-
nājumi un uzvaras. Ko no tām mācīties? Kā Dievs ir atklājies 
tajā, kas noticis?

•	 Kas varētu BŪT? Komandām ir iespēja sapņot – meklēt ide-
jas, diskutēt, dalīties ar pieredzi.

•	 Kas BŪS? Komandas, lūdzot Dievu, cenšas pieņemt labākos 
lēmumus, kam sekos rīcība.  Katra M4 moduļa beigās ko-
mandas definē konkrētus mērķus nākamajiem 6 mēnešiem. 
Mērķu īstenošanā atbalstu sniedz komandas mentors.

Oskars Lūsis, kas dibina draudzi Olainē, par M4 saka: “Kad esi 
satvēris Dieva aicinājumu draudzes dibināšanai, liekas – esi pacelts 
spārnos. Dievs tevi ir piepildījis ar Svēto Garu, un nekas vairs neliekas 
nesasniedzams. Ar tādu entuziasmu tu ķeries pie draudzes dibināša-
nas un ceri uz Apustuļu darbos aprakstīto – tūkstošiem jaunatgriezto 
jau pirmajās darbības dienās. Bet, saskaroties ar mūsdienu pasauli, 
ar grēka izpausmēm visās iespējamās formās, ar paša nevarēšanu 
un negribēšanu, sāc domāt – varbūt es neesmu īstajā vietā un laikā? 
Varbūt Dievs nav mani aicinājis dibināt draudzi? Tu meklē Svētajos 
Rakstos, ko par to saka Dievs. Vienīgais, ko atrodi, ir, ka mūsu – 
kristiešu pienākums – pavairot Dieva valstību. Bet kā to darīt? Ar 
ko sākt? Tu rodi iedvesmu no apustuļa Pāvila, bet nesaproti, kā to 

pielietot mūsdienās. Un tieši tad ir tik būtiski, ka ir cilvēki, kas tev 
var palīdzēt – atgādināt un saskatīt Dieva vadību. Cilvēki, kas palīdz 
fokusēties uz būtiskāko un atteikties no tā, kas traucē mērķa sasnieg-
šanu. Cilvēki, kas lūdz Dievu par tevi. Svarīgi ir arī saprast, ka tu neesi 
tāds vienīgais. To dod M4.”

Kas jādara, lai piedalītos M4?
1. Tev ir jābūt pārliecinātam par aicinājumu: vai dibināt draudzi 

ir tava iedoma vai Dieva aicinājums? Reizēm pašam to saprast 
ir ļoti grūti, tādēļ LBDS nodrošina izvērtēšanu – interviju, kas 
palīdz šajā procesā.

2. Tev ir jāizveido komanda ar 3-5 cilvēkiem, kas ir gatavi kalpot 
kopā ar tevi un piedalīties M4 apmācībā.

3. Komandai ir jāapņemas piedalīties visās 4 apmācības tikšanās 
reizēs un jābūt gatavai pielietot zināšanas praksē.

Aicinu Tevi lūgt, runāt ar cilvēkiem draudzē un mazajā grupā, 
meklēt Dieva gribu un atbilstoši rīkoties! Varbūt tieši Tavu paklau-
sību Dievs lietos, lai Tu un Tavi komandas biedri iesaistītos Dieva 
darbā – jaunas draudzes tapšanā!

Kaspars Šterns
Mācītājs, LBDS bīskapa vietnieks  
draudžu dibināšanas jautājumos

Jaunais M4 apmācības cikls sāksies šī gada 2. un 3. martā. 
Pieteikšanās un informācija:
kaspars.sterns@lbds.lv
mob. 26554780
www.jaunasdraudzes.lv 
http://m4europe.com
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Lūdzam Dievu 
un strādājam

Krāslava ir pilsēta Latgales dienvidaustrumos Daugavas abos krastos, 
vietā, kur upe met pasakaini skaistu līkumu. Vēsturiskie avoti Krāsla-
vu min, sākot ar 16. gadsimtu, taču arī senāk šeit bijusi apdzīvota 
vieta. Krāslavā, kura pilsētas tiesības ieguvusi 1923. gadā, pašlaik 
dzīvo vairāk nekā 9000 dažādu tautību iedzīvotāji – latvieši, krievi, 
poļi, baltkrievi, ukraiņi u.c. Pilsētas vēsturiski nozīmīgo tūrisma 
objektu vidū ir četru konfesiju – katoļu, pareizticīgo, luterāņu un 
vecticībnieku – dievnami. 

Kopš 2017. gada septembra Krāslavā pastāvīgi dzīvo Istratiju ģimene, 
kuras mērķis ir izveidot šeit baptistu draudzi. Vjačeslavs un Irina 
kopā ar sešiem bērniem (Nelli, kura jau precējusies, Mariammu, 
Annu, Dāvidu, Samuelu un Pāvelu) dzīvo un kalpo Latgalē jau vairāk 
nekā 20 gadus. Pirms pārcelšanās uz dzīvi Krāslavā, Vjačeslavs bija 
Daugavpils baptistu draudzes “Baltā baznīca” mācītājs. Krāslava bija 
viena no šīs draudzes misijas stacijām. 

Kā stāsta Vjačeslavs, pārcelšanās uz Krāslavu, sekojot Dieva aicināju-
mam, nebija viegla. Pirmos divus mēnešus ģimene mita vienā istabā, 
kas līdz šim bijusi svētdienskolas nodarbību telpa. Ar laiku Dievs 
gādājis ģimenei piemērotu mājvietu.

Par savu dzīves un kalpošanas moto Istratiju ģimene uzskata vārdus: 
“Lūdzam Dievu un strādājam!” To īstenojot, Krāslavā ir uzsāktas vai-
rākas kalpošanas. Prioritāte pašlaik ir bērnu kalpošana, jo jaundibinā-
mo draudzi apmeklē 45-50 bērnu. Divas reizes nedēļā notiek zupas 
virtuve – pasākums bērniem no maznodrošinātām ģimenēm, kuras 
laikā apmeklētāji dzird Evaņģēliju. Notiek arī lūgšanu sapulces un 
dievkalpojumi jauniešiem un pusaudžiem. Irina katru sestdienu rīko 
nodarbības sievietēm, un tās apmeklē 20-22 sievietes. 

Arī vīrieši nav atstāti novārtā, taču šī kalpošana ir īpaši izaicino-
ša. Daudzi Krāslavā dzīvojošie vīrieši ir bez darba. Izplatītas ir ar 
alkoholu saistītas problēmas, kas iznīcina attiecības ģimenē un rada 

veselības problēmas. Neskatoties uz izaicinājumiem, divas reizes 
mēnesī programmas “180o Pagrieziens” ietvaros kopā sanāk 12-15 vīri. 
Kad rodas iespējas, Istratiji kalpo slimnīcā, skolās, veido attiecības ar 
citu konfesiju draudžu pārstāvjiem un pilsētas vadību.

“Mūsu mērķis ir nodibināt jaunu baptistu draudzi Krāslavā. Mēs vēla-
mies izveidot draudzīgu brīvprātīgo komandu, kas aizsniegtu ikvienu 
Krāslavas iedzīvotāju ar Jēzus Kristus Evaņģēlija vēsti. Mēs vēlamies 
dot iespēju visai pilsētai sadzirdēt Labo vēsti un saņemt glābšanu,” 
saka mācītājs.

Draudzes dibināšana nav viegla kalpošana, īpaši Latgalē. Atbalstot 
Istratiju ģimenes kalpošanu Krāslavā, aicinām īpaši lūgt Dievu: 

•	 Par Krāslavas iedzīvotāju – dažādu tautību pārstāvjiem ar 
dažādu ticības pieredzi – atsaukšanos Evaņģēlijam;

•	 Par jauniešu kalpotājiem Vitāliju, Modri un Mihailu, lai viņi 
spētu būt “sāls un gaisma”, kas ietekmē pilsētas pusaudžus un 
jauniešus;

•	 Par kalpošanas uzsākšanu sākumskolās ar programmu-multip-
likācijas filmu “Grāmatu Grāmata”. 

Janvāra nogalē Krāslavā kalpoja BPI students Artis Kaņeps un Rīgas 
Mateja draudzes Pielūgsmes koris Agneses Fišeres-Dzērves vadībā. 
Sestdien, 27. janvārī, viesi ar muzikālo programmu un praktisku 
palīdzību svētīja iedzīvotājus ar īpašām vajadzībām un svētdien 
piedalījās jaundibināmās draudzes dievkalpojumā.

Istratiju ģimene un jaundibināmā draudze aicina atbalstīt viņu kalpo-
šanu lūgšanās, finansiāli – un arī viesojoties Krāslavā un ar saviem un 
draudzes talantiem kalpojot tās iedzīvotājiem. 

Vjačeslavs Istratijs
Topošā draudze KRĀSLAVA
mob. +371 29781183 
Krāslava, Rīgas iela 112

18 Krāslavas novads
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Pusaudzis  
draudzē

Draudzes kalpošanā viens no lielākajiem izaicinājumiem mēdz būt 
darbs ar pusaudžiem. Aicinām iepazīties ar Jelgavas draudzes pie-
redzi pusaudžu kalpošanas uzsākšanā, kuru vada Raitis Šķerbergs.

Kad sāku kalpot svētdienskolā, mums ar manu sievu Aiju tika uzticēts 
vadīt vecāko grupu, kurā toreiz bija tikai zēni. Vēlāk Andris un Inese 
Drēskas izteica priekšlikumu, ka topošos pusaudžus – zēnus varētu 
pulcināt viņiem īpaši veidotās pēcpusdienās. Tā sākās mūsu ceļojums, 
kas ilga aptuveni pusotru gadu. Reizi mēnesī svētdienas pēcpusdienā 
bijām kopā, lai mācītos no Bībeles un gūtu praktiskus padomus. Vien-
mēr bija arī praktiska darbošanās – putnu būrīšu, loku gatavošana, 
“Zvaigzne austrumos” kastīšu pakošana, braukšana ar velosipēdiem, 
slidošana, braukšana ar katamarāniem, boulinga spēlēšana. Draudzes 
meitenes necieta klusu un skaļi izteica savu sašutumu par to, ka 
viņām nenotiek nekas tamlīdzīgs. Aija sāka veidot līdzīgas tikšanās 
meitenēm.

Man uzsākot studijas Baltijas Pastorālajā institūtā, puišu pēcpus-
dienas neturpinājās, jo studijas prasīja daudz laika. Taču darbs ar 
pusaudžiem joprojām bija man sirdī, tādēļ biju priecīgs, ka kā mācību 
prakses daļu varēju izvēlēties pusaudžu kalpošanas vadīšanu Jelgavas 
draudzē.

Kādi ir pusaudži? Kā uzrunāt viņus? Ko ņemt vērā, darbojoties ar 
pusaudžiem draudzē? Ar šiem jautājumiem vērsos pie speciālista – 
ārstes-psihoterapeites Ineses Drēskas.

Kā stāsta I. Drēska, pusaudžu vecums sākas apmēram 11 gadu vecu-
mā un ilgst līdz 15-16 gadu vecumam. Tas ir sākums pārejai no bērnī-
bas uz pieaugušo dzīvi. “Šim vecumposmam raksturīga emocionālā 
nelīdzsvarotība, pakāpeniska atdalīšanās no vecākiem un ģimenes, 
identitātes meklējumi, intensīvas ķermeniskas pārmaiņas un savas 
seksualitātes apzināšanās. Pusaudži mēģina saprast sevi, veidojot 
jaunas attiecības, meklējot piedzīvojumus un izaicinot sevi riskēt. 
Aktuāls ir jautājums: “Kas un kāds es esmu?”,” skaidro I. Drēska. 

Organizējot darbu ar pusaudžiem, der padomāt, vai draudzes vide ir 
pusaudžiem draudzīga, vai viņiem domātajās aktivitātēs ir pietiekami 
daudz intelektuālu un fizisku izaicinājumu. “Pusaudžu vecumā vecāku 
ietekme un padomi kļūst mazāk nozīmīgi, tāpēc ir labi, ja par pusau-
džiem priecājas un viņus atbalsta arī citi pieaugušie draudzē,” uzsver 
I. Drēska. Tomēr darbā ar pusaudžiem nebūs piemēroti cilvēki, kas ir 
ļoti stingri, nelokāmi savos uzskatos, nepacietīgi un sodoši. Pacietī-
ba, labvēlīga stingrība un humora izjūta ir vēlamās vadītāja rakstura 
iezīmes darbam ar pusaudžiem vietējā draudzē. “Es ticu, ka vietējā 
draudze var kļūt par lielisku vietu, kurā pusaudzim, kurš nāk no ne 
visai labvēlīgas vides, ir iespēja piedzīvot citādu, labāku pieredzi,” 
apliecina Inese Drēska.

Par vienu no mūsu kalpošanas galvenajiem mērķiem uzskatu to, ka 
pusaudži iemīl Kristu un saprot, ka draudzei ir paliekoša vērtība viņu 
dzīvē. Es pats pusaudža gados atteicos no svētdienskolas apmeklēša-
nas un savu identitāti sāku meklēt draugos – vienaudžos, un tā nebija 
veselīga pieredze.

Pusaudžu kalpošanu draudzē uzsākām ar komandas izveidi. Mēs 
vadām pusaudžu tikšanās, tulkojam materiālus, veidojam plakātus. 
Ar pusaudžiem tiekamies regulāri – reizi nedēļā piektdienas vakarā. 
Izmantojam Interneta vietnē https://open.life.church angļu valodā 
pieejamos materiālus, kas ir mūsdienīgi, saturīgi un ietver pusau-
džiem aktuālas tēmas. Šeit rodami arī labi diskusiju jautājumi un 
Rakstu vietas (Man šķiet, ka pusaudzis jūt, kad viņam mēģina iedot 
desmit gadus vecu video, kas šodien vairs nav aktuāls). Tikšanās laikā 
pārrunājam video, diskutējam par Bībelē lasīto. Reizi mēnesī mums ir 
“brīvais” spēļu vakars. 

Jau tagad cenšamies saskatīt, kuros pusaudžos ieguldīt vairāk laika 
un spēka, lai veidotu viņus par vadītājiem. Šobrīd saprotam, ka mūsu 
lielākais izaicinājums ir darbs ar tiem pusaudžiem, kuri auguši kristīgā 
vidē un guvuši daudz teorētisku zināšanu, bet kuriem nav personīgu 
attiecību ar Kristu ikdienā.

Raitis Šķerbergs
Jelgavas draudzes Pusaudžu kalpošanas vadītājs  
BPI Pastorālās kalpošanas programmas students
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Eds Silvoso grāmatā “Svaidīts uzņēmējdarbībai” min četru veidu kris-
tiešus darba vietās: 1) kristieši – “izdzīvotāji”: darbs ir nasta, viņiem 
trūkst ticīga cilvēka mērķtiecības un morāle neatšķiras no neticīgiem; 
2) kristieši, kas dzīvo pēc kristīgiem principiem: darbs ir nasta, Bībeles 
principi – arī, bet viņi cenšas tos turēt. Paklausība likumiem dod 
gandarījuma sajūtu, bet tā ir aprēķināta svētību iegūšanas sistēma; 
3) kristieši, kas dzīvo Svētā Gara spēkā: apzinās, ka ir Kristū un Dieva 
apžēloti; mīlestībā paklausa Dieva vadībai, lasa Bībeli, lūdz Dievu un 
paklausa Dieva vārdam; meklē un saņem Gara vadību; 4) kristieši, kas 
pārveido savu darba vietu Kristum, dzīvojot Svētā Gara vadībā.

Kurš no mums ir apņēmies darba vietā slēpt savu kristīgo pārliecību – 
nerunāt un neizrādīt to? Tas ir kā cilvēks, kas cenšas notīrīt kurpes, 
lai, ieejot birojā, nesasmērētu grīdu vai paklāju. Varbūt kristietību 
slēpjam pirms nonākšanas darba vietā: cenšamies neuzsmaidīt 
citiem, kaut arī Jēzus mūs dara laimīgus; cenšamies neiepriecināt 
nevienu, kaut arī to spētu. Kurš ir iestājies slepenajā organizācijā 
“Slēp savu ticību”? Vai mums izdodas būt uzticīgiem šīs organizācijas 
statūtiem? Vai tu zini, kuri tava darba biedri ir kristieši? Vai tu zini, 
kuri ir draudzīgi kristietībai, bet nav kristieši? Kuri ir naidīgi? Ko tu ar 
to visu dari? Mēs varbūt sakām līdzīgi kā Pīters Vāgners, rakstot par 
draudzi un darbavietu: “Ietekme draudzē tiek iegūta ar garīgumu. 
Darba vietā ietekme tiek iegūta ar panākumiem.”

Kā Dievs varētu tevi lietot? Kā darba vietā ienest kristīgu saturu, kas 
to ietekmē un maina Dievam par godu?

Pirmkārt, esi patiess. Bībele māca: esi patiess un godīgs. Ar to Jēzus 
sāk Kalna svētrunu: “Svētīgi garā nabagi, jo tiem pieder Debesu 
valstība.” (Mateja 5:3) Tas nozīmē: svētīgi tie, kas apzinās savu garīgo 
nabadzību, kas apzinās, ka ir grēcinieki. Esi patiess!

Tas nenozīmē, ka tev nevajag augt. Tas nenozīmē, ka tev skaļi jādek-
larē visi savi grēki. Bet tu tiecies pēc tādiem morālās dzīves standar-
tiem, kas tevi padara vienlīdz patiesu slepenībā un atklātībā.

Gani senajā pasaulē bija no vienkāršās tautas. Kāpēc Dievs sūtīja 
eņģeli ar vēsti par Glābēja Jēzus nākšanu pasaulē pie viņiem? To 
taču varēja pateikt ietekmīgākiem cilvēkiem, kas varētu dot labas 
nākotnes izredzes, pateikt, kā Jēzus atnākšana ietekmēs valdību, 
uzņēmējdarbību un citas jomas. Tomēr vēsts par Jēzus piedzimša-
nu tiek dota vienkāršiem cilvēkiem – ganiem. Viņi daudz strādāja, 
reizēm ar ganāmpulkiem ceļoja vairākas dienas, nedēļas, mēnešus, 
dienu un nakti, aukstumā un karstumā, sargājot tos no vilkiem un 
zagļiem. Gani nepiederēja pie sava laika sabiedrības elites. Viņi bija 
vienkārši darba cilvēki. Varbūt tāpēc Dievs viņus izraudzīja vispirms. 
Esi patiess! Esi atklāts Dieva priekšā!

Darba vietās šodien ne vienmēr sagaida, ka būsim patiesi. Pret 
savu priekšnieku – jā, bet ne vienmēr pret klientu. Arī CV (dzīves 
aprakstā) nav paredzēta sadaļa, kur uzskaitīt savas neveiksmes. Ja, 
mazliet izpušķojot patiesību, tu vari iegūt vai noturēt klientu vai gūt 
uzņēmumam lielāku peļņu, tad tas ir attaisnojami. Tādā pasaulē mēs 
dzīvojam. Darba vietās nereti pastāv spriedze starp to, vai tu būsi uz-
ticīgs Dievam vai arī dzīvosi pēc šīs pasaules principiem. Dievs vēsti 
par sava Dēla piedzimšanu sūtīja vispirms ganiem, kas necīnījās par 
ietekmi, bet vienkārši dzīvoja un strādāja. Lai Dievs mūs varētu lietot 
par svētību citiem, tad mums ir jāmācās būt patiesiem – ne tikai 
spēt citēt atbilstošus Bībeles pantus, bet dažkārt pat spēt iekļauties 
nepareizā un malā nostumtā dzīvē.

Nav tādas vietas pasaulē, 
kur Dievs atstātu 
savu bērnu vienu.

Otrkārt, Dieva ziņā ir uzrunāt tevi darba vietā. Nav tādas vietas 
pasaulē, kur Dievs atstātu savu bērnu vienu. Mājās vai baznīcā, skolā 
vai darbā – Dievs pavada savus bērnus. Un visur, kur ej, Dieva Gars 
tevi uzrunā un māca. Aizņemtība nav šķērslis. Dievs uzrunāja ganus 
darba vietā! Viņš negaidīja, kad viņiem būs brīvdiena, kad viņi nonāks 
dievkalpojumā. Gani tik bieži uz sinagogu negāja, jo viņi bija pie 
lopiem laukā. Un kad viņi aizgāja, tad izrādījās, ka viņu retā nākšana 
bija padarījusi viņus par “negaidītiem” apmeklētājiem. Neperfektums 
nav šķērslis. Tā kā gani bija vienkārši, tad arī viņu valoda bija vienkār-
ša. Bieži vien viņu sarunu biedri uz ilgu laiku bija aitas (kas, savukārt, 
iemācījās atpazīt sava gana balsi). Skarbie dzīves un darba apstākļi 
veidoja viņu būtību.

Bet Dievs viņus uzrunāja tur, kur viņi bija, un tādus, kādi viņi bija! 
Gribētos domāt, ka šie gani laikam bija tie labākie: ar labu stāju, 
nesmirdīgām drēbēm, pieklājīgu valodu. Vai tā bija, to nezinām, bet 

Jēzus un darbs

Baptistu Vēstnesis - SVĒTRUNA

Un gani bija ap to pašu vietu laukā. 
Tie, nomodā būdami, sargāja naktī 
savus lopus, un Tā Kunga eņģelis pie 
tiem piestājās, un Tā Kunga spožums tos 
apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģelis 
uz tiem sacīja: “Nebīstieties, jo redzi, 
es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem 
ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs 
dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, 
Tas Kungs. Un to ņemieties par zīmi: 
jūs atradīsit bērnu autos ietītu un silē 
gulošu.” (Lūkas evaņģēlijs 2:8-12)
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zinām, ka Jēzus aicināja un Viņam atsaucās tādi cilvēki kā muitnieki 
Matejs (Mateja 9) un Caķejs (Lūkas 19), “pērkona dēli” Jānis un Jēkabs 
(Lūkas 9:52-56); sieviete Samarijā pie Jēkaba akas (Jāņa 4), kurai bijuši 
pieci vīri un tas, ar kuru viņa dzīvoja, nebija viņas vīrs. Vai varētu būt, 
ka tik pat grēka ietekmēti bija arī gani?

Dievs lieto nepilnīgus cilvēkus. Nereti tieši tas, ka tu neesi perfekts 
un ka visi citi to zina, tevi padara par pirmo, kurš kvalificējies tam, 
lai Dievs ar tevi sāktu kaut ko darīt. Protams, ja tu esi Dieva bērns, 
tad tev ir jāaug Kristū – katru dienu jākļūst līdzīgākam Jēzum. Taču 
neļaujies legālismam, iestāstot sev, ka Dievs tevi varēs lietot tikai tad, 
kad būsi perfekts. Dievs vēstures gaitā ir lietojis nepilnīgus cilvēkus, 
un Viņš grib lietot arī tevi.

Treškārt, atstāj ietekmi, kas izriet no paklausības Dievam, nevis no 
tava amata. Ir grāmatas, kuru nosaukumi ir daudzsološi, bet saturs – 
maldinošs. Un ir grāmatas, kuru nosaukums ir vienkāršs, bet saturs – 
ļoti dziļš. Reiz grāmatnīcā es sāku šķirstīt grāmatu par eņģeļiem, kurā 
bija skaidrots arī tas, ar kādām smaržām tos piesaistīt. Taču Bībelē 
par to neko neatrodam. Tajā pašā laikā Fjodora Dostojevska romāns 
“Brāļi Karamazovi” nešķiet daudzsološs, bet sava dziļuma dēļ tas ir 
kļuvis par literatūras klasiku. Tā arī mūsu aicinājums nav atstāt darba 
vietā ietekmi ar ieņemamo amatu, bet ar to, ka parādām paklausību 
Dievam un dievbijīgu rīcību.

Gani Jēzus piedzimšanas stāstā pēc eņģeļa nestās vēsts būtu varējuši 
nedarīt neko. Bet viņi nolēma rīkoties, un tas nebija saistīts ar viņu 
darbu. Gani nolēma iet un pārliecināties par eņģeļa vēsts patiesumu: 

“Ejam tad nu uz Bētlemi raudzīt, kas noticis, ko Tas Kungs mums licis 
paziņot.” (skat. Lūkas 2:15-16)

Tavs Dieva piedzīvojums, kuru nodot tālāk, sākas nevis ar tavā 
darba aprakstā noteikto, bet ar to, ka paklausi Dieva skubinājumiem 
tuvoties Viņam, un tad tu nespēj par savu pieredzi klusēt. Tavā darba 
vietā tevi kā kristieti var neievērot, ja tu būsi tikai priekšzīmīgs dar-
binieks. […] Kristietis parādīsies kā kristietis tad, kad viņš darīs vairāk 
par savu darba aprakstu un sekos Dieva uzrunai. Kristietis dara vairāk 
par savu darba aprakstu ar to, ka viņš parāda mīlestību.

Ko Dievs tev skubināja darīt vakar? Ko Viņš tevi skubinās darīt rīt? 
Lasi Bībelē, lai tu dzirdētu Viņu! Tad paklausi Viņam! Varbūt piedzī-
votās neveiksmes tevi kavē paklausīt Dievam? Varbūt kāds par tevi 
smējās? Nesaprata tevi? Var notikt līdzīgi kā ar ziloņiem: ja viņi no 
mazotnes ir turēti pie saites, kas apņemta ap vienu kāju, tad izaugot 
viņi neraušoties prom. Viņi nezina, ka viņu spēks ir pieaudzis, tādēļ 
nemēģina izrauties. Tavā dzīvē tā nedrīkst būt – tava pagātne ne-
drīkst tevi ierobežot! Dievs grib redzēt tevi citādāku.

Pāvila vārdi 
ietver svarīgu principu: 
to darbu, ko es varēju 
padarīt, es spēju padarīt ar 
visaugstāko iespējamo 
kvalitāti tāpēc, ka Dieva 
žēlastība bija ar mani. 

Kad Dievs tevi skubina rīkoties – dari to! Vide var būt nepateicīga, 
bet svarīgāk ir: kāda būs tava atbildes reakcija, īpaši attiecībā uz 
Dievu? Kad kartupeli vāra karstā ūdenī, tas kļūst mīksts; kad olu vāra, 
tā kļūst cieta; kad izvāra kafiju, tā kļūst aromātiska un baudāma. 
Kādus paklausības augļus tu nes savā dzīvē? Kas paliek pāri no tevis 
darba dienas beigās? Jautājums nav tikai par to, ko tu par sevi domā 
dienas beigās. Jautājums ir arī par to, ko tavi darba kolēģi domā par 
tevi dienas beigās. Ir svarīgi, ka mēs piesaistām sevi Dievam un Viņa 
standartiem un sakām: “Dievs! Lūdzu, nāc man palīgā! Man nav 
spēka būt labam!” Tu sāc ar to, ka tu esi patiess, tiecies Viņu dzirdēt 
un paklausīt Viņam.

Ceturtkārt, apliecini Dieva darbu savā dzīvē. Arī tas nav iekļauts 
sekulāra darba aprakstā. Tas nebija arī ganu darba aprakstā. Taču 
Lūka par ganiem saka: “Bet, to redzējuši, tie izpauda to, kas tiem bija 
sacīts par šo bērnu. Un visi, kas to dzirdēja, izbrīnījās par vārdiem, ko 
gani tiem bija sacījuši. […] Un gani griezās uz mājām, godāja un teica 
Dievu par visu, ko tie bija dzirdējuši un redzējuši, tā kā tas tiem bija 
sludināts.” (Lūkas 2:17-20)

Šāda rīcība nebija ganu darba aprakstā, kaut arī tā notika darba 
laikā. Reti no tevis sagaida iniciatīvu, īpaši, ja Dievs ir runājis uz tevi 
darba vietā. Bet vai būtu daudz prasīts, ja tu Dievam teiktu, ka gribi 
būt godīgs, un tad saviem kolēģiem teiktu vienā vai divos teikumos: 
“Tāda un tāda lieta šeit notika.” Apliecini – un viss. Par pārējo rūpē-
sies Dievs.

Lielākā daļa cilvēku apzinās savas nepilnības un nevēlas, lai citi par 
tām zinātu. Ja mēs par tām sākam runāt pirmie un neslēpjam, ka 
arī mums ir savas cīņas, tad palīdzam neticīgiem cilvēkiem redzēt 
mūsu ievainojamību un līdzību ar viņiem. Mūsu godīgums dod cerību 

Baptistu Vēstnesis - SVĒTRUNA

Kristietis kalpo Dievam 
pilna laika kalpošanā 
neatkarīgi no darba vietas. 
Viss, ko tu dari Svētā Gara 
spēkā, kļūst garīgs.
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neticīgam cilvēkam. Ja mēs slēpjamies, tad citi, kas redz 
to, kādi esam, tiek atgrūsti no Dieva. Esi patiess! Gani bija 
patiesi un vienkāršiem vārdiem apliecināja savu piedzīvo-
jumu. Dievs ir klāt visur mūsu dzīvē. Vai izturamies pret to 
atbildīgi?

Dievs izraudzījās par pirmajiem lieciniekiem nevis rakstu 
mācītājus, kuriem šķietami dzīvē viss bija kārtībā. Dievs 
izraudzījās ganus, par kuriem visi zināja, ka viņiem dzīvē 
nebija viss kārtībā. Viņi paši arī to zināja. Kad vēsts par Jēzu 
nāk no šādiem cilvēkiem, tad jautājums vairs nav: “Vai es 
varu būt tik labs (augšā), lai būtu šīs vēsts cienīgs?” Tad 
jautājums ir: “Vai es varu būt tik pazemīgs (apakšā), lai 
pieņemtu šo vēsti?”

Dieva klātbūtne mūsu dzīvē ir kā laiks: to nevar parādīt, to 
nevar aizņemties, iegūt vairāk, un to nevar aizdot citiem. Ko 
tu dari ar laiku, kas ir tavs un tikai tavs? Ko tu dari ar Dieva 
klātbūtni? Vai tu to vēro un apliecini? Dieva valstība Kristus 
personā atnāca uz zemes. Dievs izraudzīja vēstnešus, lai 
citi cilvēki par to uzzinātu. Izraudzītie vēstneši bija ikdienas 
darba darītāji: gani, vienkārši gani.

Ko darīsi tu? Kāds būsi tu? Kādi varbūt iztēlojas savu nākot-
ni bez darba: jums nāks nauda par to, ko jau būsiet izdarī-
juši. Bet vai darbs ir lāsts, no kura jāizvairās? Nē! Dievs deva 
darbu cilvēkam pirms grēkā krišanas. Darbs ir Dieva svētība. 
Dari darbu, un dari to kristīgi! Citi varbūt teiks, ka jūsu 
darbā runāšana par Dievu neiederas. Vai tiešām?! Bībele 
rāda, ka Dievs ir ārsts, padoma devējs, vadītājs, skolotājs, 
sludinātājs, plānotājs, dizaineris, būvnieks, gans, sargs, 
karavīrs un daudzu citu “profesiju” darītājs. Ja Viņš tās dara, 
tad nevar būt, ka šodien tavā profesijā Viņam nav vietas! 
Vēl citi teiks, ka jūsu darbs nav garīgs darbs kā mācītājam, 
evaņģēlistam vai misionāram. Taču katrs darbs, kas tiek 
darīts ticībā uz Jēzu Svētā Gara spēkā, kļūst garīgs, jo tajā 
tiek ieaicināta Dieva klātbūtne. Kristietis kalpo Dievam 
pilna laika kalpošanā neatkarīgi no darba vietas. Viss, ko tu 
dari Svētā Gara spēkā, kļūst garīgs.

Krievijas pilsētas Megionas mērs Aleksandrs Kuzmins 
2007. gada septembrī publicēja sarakstu ar 27 aizbildināju-
miem, kurus viņš vairs nepacietīs. Ierēdņi, kas lietos tādus 
aizbildinājumus kā “Es nezinu”, “Ir pusdienlaiks”, “Es biju 
slims tajā laikā”, pazaudēs darbu. Sarakstā bija arī aizlie-
gums lietot tādus aizbildinājumus kā “Es nevaru”, “Tas nav 
iespējams”, “Tas nav mans darbs”. Iemesls Kuzmina rīcībai 
bija ļoti vienkāršs: viņaprāt, pilsētas amatpersonām ir 
jārisina problēmas, nevis jāaizbildinās. Mēs, kristieši, varam 
aizbildināties bez gala. Taču tas nav kristieša cienīgi! Mūsu 
darba aprakstā līdzās jebkuras profesijas pienākumiem ir vēl 
lielāks “darba apraksts”, kas ir pats dzīvais Dieva Gars. 

Pāvils raksta: “… no Dieva žēlastības es esmu, kas es esmu, 
un Viņa man dāvātā žēlastība nav bijusi veltīga, es esmu 
vairāk par viņiem visiem strādājis, tomēr ne es, bet Dieva 
žēlastība, kas ir ar mani.” (skat. 1. Korintiešiem 15:10) Pāvila 
vārdi ietver svarīgu principu: to darbu, ko es varēju padarīt, 
es spēju padarīt ar visaugstāko iespējamo kvalitāti tāpēc, ka 
Dieva žēlastība bija ar mani. Dieva žēlastības dēļ mēs esam 
daudz spēcīgāki nekā jebkurš neticīgs cilvēks. Vai Dieva 
žēlastība ir ar tevi? Ja tu esi uzticējies Jēzum, tad Dieva 
žēlastība ir ar tevi tam darbam, kas tev jāstrādā. Vai tu tā 
tici un dzīvo?

Mācītāja Mārtiņa Baloža svētruna Liepājas baptistu Pāvila 
draudzē 2017. gada 17. decembrī.

Mans ceļš pie Dieva –  vēls, īss, ātrs un neatgriezenisks.

“A” kategorijas vadītāja apliecība man ir no 1967. gada. Tad braucu ar 
“IŽ Jupiter”, vienu no labākajiem motocikliem. Ar motociklu atsāku 
braukt 2010. gadā, kad  aizgāju pensijā un parādījās brīvs laiks. Biju 
iegādājies lietotu “Honda 750”. 2014. gadā ar “Honda Vultus” devos 
garākos ceļojumos pa Eiropu. 2015. gadā ar īrētu “HD” piedalījos 
“Lone Star Rally” Galvestonā, ASV. 

2017. gada vasarā Facebook izlasīju uzaicinājumu ceturtdienu vakaros 
piedalīties “CMA Latvia” (Kristīgo motociklistu asociācijas Latvijas 
nodaļas) kopīgos izbraucienos. Pamēģināju, iepatikās un turpināju 
piedalīties iknedēļas izbraucienos. Visvairāk man patika saldējuma 
ēšana izbrauciena beigās, kuras iniciators bija Zigmārs Atvars. Gads 
man bija bagāts ar tāliem izbraucieniem – sezonas atklāšana Ivano-
Frankovskā Ukrainā, F1 sacensības Budapeštā, sezonas slēgšana 
“Goblin Show” Odesā.

Nemanot pienāca rudens un arī motociklu sezonas beigas. Ko darīt 
tālāk? Radās doma pievienoties “CMA Latvia”, ja jau viņi man patīk 
kā cilvēki un ir biedrība bez skaļiem saukļiem par elli, nāves eņģe-
ļiem, vilkiem utt. No Zigmāra uzzināju par iespēju piebiedroties šim 
klubam un saņēmu dažus ieteikumus, kurus īstenot.

Viens no ieteikumiem bija – iesaistīties tuvākajā izvēlētās konfe-
sijas draudzē. Biju kristīts luterānis, bet nebiju iesvētīts, jo man 
kā jūrniekam padomju laikā tas nozīmētu karjeras beigas. Sāku 
biežāk apmeklēt Salas Sv. Jāņa luterāņu baznīcas dievkalpojumus, jo 
dzīvoju tuvumā. Bet kaut kā man pietrūka, un sākās meklējumi. Pēc 
Sarmītes ieteikuma un ar interneta palīdzību meklējumi turpinājās 
baptistu draudžu virzienā. Izrādījās, ka līdz Āgenskalna draudzes na-
mam nokļūšana nav tik sarežģīta. Novembra otrajā svētdienā braucu 
uz dievkalpojumu, kuru vadīja mācītājs Edgars Mažis. Dievkalpojuma 
beigās viņš aicināja interesantus pieteikties semināram, lai sagatavo-
tos kristībām decembra beigās. Dievkalpojums bija mani tā ietekmē-
jis, ka nešauboties pieteicos. 

Sarunājām tikšanos ar mācītāju. Tā bija iepazīšanās saruna, un beigās 
Edgars aizlūdza par mani. Tad notika brīnums – citu skaidrojumu 
es nerodu. Pēdējā laikā vakaros man bija uzmākusies vientulības un 
pamestības sajūta un arī iedoma, ka alkohols var līdzēt aizmirsties. 
Pēc sarunas ar mācītāju un aizlūguma par mani pārbraucu mājās. Un 
viss bija tik gaišs, priecīgs, nemaz nevilka uz glāzītes pusi. Fantastis-
ka sajūta! Nākamajā sarunā es to izstāstīju mācītājam. Edgars teica, 
ka laikam jau Tas Kungs Dievs man ir pieskāries!

Pirms kristībām draudzes padome man uzdeva jautājumu, vai vēlē-
šanās kristīties nav tikai moču dēļ? Protams, nē! Moči bija pirmsā-
kums, grūdiens. Bet viss notika ar Dieva ziņu – iepazīšanās ar “CMA 
Latvia”, ieteikums meklēt un atrast. 

Tagad esmu kristīts Āgenskalna baptistu draudzes loceklis, un 2017. 
gads man ir noslēdzies ĻOTI veiksmīgi. Par šo brīnišķo rezultātu man 
jāpateicas draudzenei Sarmītei, “CMA Latvia”, Zigmāram, Edgaram 
un, protams, mocim. Esmu pateicīgs Dievam par to, kas ar mani ir 
noticis. Esmu mainījis savu dzīvi par 180 grādiem – uz labāko pusi!

Ēriks Ēcis
Rīgas Āgenskalna draudze

Baptistu Vēstnesis - SVĒTRUNA

Mans ceļš pie Dieva
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Baptistu Vēstnesis - MISIJA

Gruzijas aicinājums

Apmēram pirms gada Svētais Gars lika manā sirdī lūgšanu par 
Gruziju un par maniem radiniekiem, kas tur dzīvo. Lūdzu, lai Dievs 
turp sūta cilvēkus, kas viņiem pastāstītu Evaņģēliju.

Jau pēc gada Dievs izvēlējās turp sūtīt mūs ar sievu Inu un lielu, de-
dzīgu komandu no Latvijas un Igaunijas, lai vietējai baptistu draudzei 
palīdzētu organizēt vasaras Bībeles nometni bēgļu bērniem. Atbrau-
cot mājās, par redzēto un piedzīvoto izstāstījām Pēterim Eisānam. 
Viņš nepalika vienaldzīgs un kopā ar biedrību “Baltijas Globālā inicia-
tīva” nolēma iesaistīties, ar akciju “Zvaigzne austrumos” palīdzot arī 
Gruzijas bēgļu bērniem. 

Aizvadītā gada kurpju kastīšu akcijā tika savāktas 3380 dāvaniņas. No 
tām 219 bija ziedojumi “Izdariet manā vietā”, kas tika  novirzīti Gruzi-
jai. Mums ar Andri Sproģi bija iespēja no 11. līdz 15. janvārim Gruzijā 
sadarbībā ar vietējām baptistu draudzēm palīdzēt izdalīt dāvanas un 
nodot personīgu sveicienu no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Paldies 
visiem, kas iesaistījās ar savu devumu!

Gruzīnu kultūrā dāvanai ir īpaša nozīme. Tā apliecina augstu cieņu 
un bieži ir pamats jaunai draudzībai. Mūsu gādātās dāvanas atver 
Gruzijas draudzēm jaunas durvis kalpošanai.

Mūsu braucienam ir divi posmi. Pirmais – palīdzēt ziedotos līdzekļus 
pārvērst dāvanās. Te noder dažu gruzīnu līderu pieredze uzņēmēj-
darbībā, kas ļauj īsā laikā paveikt ļoti daudz. Otrs posms ir dāvanu 
nogādāšana saņēmējiem. Mēs apciemojam vairākas bēgļu nometnes, 
viesojoties arī kādās ģimenēs un iepazīstoties ar viņu situāciju perso-
nīgāk.  Katrā namā mūs uzņem ar lielu viesmīlību, cienā ar nacionā-
liem ēdieniem – hinkaļiem (līdzinās lieliem pelmeņiem), hačapuri, 
kāpostu tīteņiem un garšīgu lavaša baltmaizi.

Nakšņojam mēs netālu no Gori pilsētas, pie vietējā baptistu misi-
onāra Aneri. Viņā jūtama ļoti liela mīlestība pret cilvēkiem, kuriem 
viņš kalpo. Ar lielu sirsnību viņš runā par kalpošanu bēgļu ģimenēm 
un bērniem. Aneri turpina sistemātisku darbu ar bēgļu nometnes 
bērniem un jauniešiem, kuriem aizvadītā gada vasarā rīkojām no-
metni, reizi nedēļā tiekoties kluba telpās, lai mācītos Bībeles stāstus, 
dziedātu un būtu sadraudzībā.

Ahalsupeli bēgļu nometnē dāvanas saņemt atnākuši 62 bērni. No-
metne atrodas kalna pakājē, prom no civilizācijas un pilsētām. Gaiss 
šeit ir svaigs un daba skaista, bet bērniem un jauniešiem nav skolu, 
pieaugušajiem – algota darba iespēju. Pārsvarā cilvēki pārtiek no 

pašu sētā un audzētā. Nometnē ir vairāk nekā simts māju. Daudzās 
dzīvo vairāk nekā viena ģimene. Bērnus pārsteidz klauna uzstāšanās, 
kuras saturs ir vairāk nekā tikai joks. Bērni un vecāki ar izbrīnā pavēr-
tām mutēm klausās, kā viņš, rādot dažādus atraktīvus trikus, stāsta 
Evaņģēliju.

Nākamajā dienā nogādājam dāvanas bēgļu nometnē Mohisi ciematā, 
kas sākotnēji nav bijis atvērts Evaņģēlija darbam. Pēc kāda pasākuma, 
kura laikā tika izdalītas Bībeles, cilvēki brīdināti, lai neapmeklē šīs 
sapulces, jo tā ir sekta. Kādi pat bija saplēsuši Bībeli. Baptisti Gruzijā 
piedzīvo lielu spiedienu no Pareizticīgo baznīcas, kas ir vadošā Gruzi-

jas konfesija un cenšas slāpēt citas iniciatīvas. Ļoti tipiskas ir grūtības 
atrast telpas, kuras izīrēt sapulču un pasākumu organizēšanai. Ja 
vienreiz ir izīrēts, tad jau nākamajā reizē telpu saimnieks ir saņēmis 
kādu zvanu vai norādi – šiem neizīrēt.

Labdarības akcijas laikā iepazināmies ar misionāru pāri – Miku un Ali-
šu. Pirms 3 gadiem viņi atstāja ērto un ierasto vietu 400 cilvēku lielā 
draudzē ASV, kurā Miks bija viens no mācītājiem. Tagad viņi kopā ar 
diviem bērniem ir pārcēlušies uz dzīvi Gruzijā. Es jautāju viņiem: “Kā 
jūs sapratāt aicinājumu doties misijā?” Viņi atbildēja: “Dievs visus 
kristiešus ir aicinājis. Mums tikai jāierauga, kur ir vajadzība.” 

Kur tu redzi vajadzību? Kad un kurp Tu dosies misijā?

Guntars Lašauri
BPI Pastorālās kalpošanas  
programmas students
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(11.06.1944. – 04.01.2018.)
Pēkšņi, jaunas darba dienas sākumā, Dievs aizsauca Mājās Kārli Drei-
mani – “Zilā krusta” atjaunotāju un vadītāju vairāk kā 20 gadus. “Zilais 
krusts” Latvijā tika atjaunots 1995. gadā, no pašiem pamatiem izveidojot 
organizāciju un mājvietu Rīgā, Maskavas ielā, kas daudziem bijušajiem 
ieslodzītajiem un atkarīgajiem kļuvusi par patvērumu un devusi iespēju 
atgriezties cilvēka cienīgā dzīvē. “Zilā krusta” darbs paplašinājās, iegūstot 
zemes īpašumu bijušajā Kabiles mācītājmuižā. Tad, pateicoties Dieva brī-
numam, tika iegūts īpašums Lēdmanē. Kārļa neatlaidīgā vadībā tur jau 10 
gadus dzīvo un darbojas “Zilā krusta” vīri. Tur izveidota “Trušu karaliste”, 
nometņu vieta ar mājiņām Ogres upes krastā un baskāju taka. Tur uzcelta 
kapela, kur regulāri notiek dievkalpojumi. Lēdmanē uzsākta baznīcas 
celtniecība, un ir vēl daudz sapņu un ideju. Dievs šeit jau darījis daudz 
brīnumu un nezinām, ko darīs vēl. 

Liels brīnums ir Kārļa Dreimaņa ticības ceļš. Kārlis dzimis Pečoros, Krievijā, 
bet bērnību pavadījis Talsu pusē. Kā mātes vienīgais dēls Kārlis palīdz 
dažādos darbos. Apmēram 15 gadu vecumā Kārlis sāk strādāt celtniecībā. 
Apkārtējo ietekme veicina alkohola lietošanu, un viņš nonāk dziļā atkarī-
bā. Vēlāk Kārlis bieži liecina, sakot, ka tikai mātes lūgšanas veda viņu pie 
Dieva un brīvības laikā, kad viņš bija nonācis viszemākajā vietā un atzina 
savu nespēku. Pārdabiskā veidā Dievs viņu uzrunāja, atrodoties slimnī-
cā. Kārlis piedzīvoja īpašu Dieva mīlestību, atgriešanos no grēkiem un 
piedzimšanu Kristū. Viņš tika kristīts Mateja draudzē. Tur arī radās pirmie 
vīri un doma par kalpošanu.

Kārlis vienmēr uzsvēra: viss ir no Dieva, un Dievam gods! Viņš ir daudziem 
bijis par svētību un palīgu. 2008. gadā Kārlis tika novērtēts kā “Latvijas 
lepnums” – “Zilā krusta” vīri īsā laikā bija atjaunojuši kādas ģimenes 
ugunsgrēkā nodegušo māju. Un atvadu dienā viņa vīri teica: viņš mums 
bija kā tēvs! Kāds liecināja: “Piecas reizes Kārlis dzina mani prom, jo no-
teikumi (aizliegums lietot alkoholu) man nebija izpildāmi. Bet tagad mēs 
gribam Kārļa darbu turpināt un piepildīt viņa idejas un sapņus!”

Latvijas “Zilā krusta” sadarbības partneris un atbalstītājs kopš 1994. gada, 
Vācijas “Zilā krusta” pārstāvis Ēriks Kurcs savā līdzjūtības vēstulē par Kārli 
Dreimani raksta: “Ar nemainīgu uzticību viņš visus savus atjaunotās dzīves 
spēkus veltīja tam, lai dzīves pabērni, visa veida atkarīgie un bezpajumt-
nieki varētu integrēties dzīvē un ar Dieva palīdzību iegūtu jaunu jēgu 
dzīvei, brīvību no atkarībām un uzticētu savu dzīvi Dievam, saprastu Dieva 
gribu savai dzīvei. Es esmu liecinieks tam, kā no nekā Kārlis 10 gadu laikā 
izveidoja organizāciju, caur kuru daudzi tika glābti.”

Izsakām dziļu līdzjūtību ģimenei – sievai Ievai, dēliem Jānim un Robertam, 
kā arī lielajai “Zilā krusta” ģimenei. Lūdzam Dievam, lai Viņa plāni arī turp-
māk piepildītos caur paklausīgiem un mīlestības pilniem vīriem.

“Baptistu Vēstneša” redakcija

•	 Šī gada 6. janvārī Mazsalacas draudzē notika ekumenisks 
dievkalpojums akcijas “Gaisma Latvijai” ietvaros, kuru 
Latvijas simtgades gadā rīko nodibinājums “Baznīcas nakts 
fonds”.

•	 Vecgada pēdējā dienā Rīgas Āgenskalna draudzē notika jau 
ceturtās kristības 2017. gadā. Kristīja astoņus cilvēkus, no 
kuriem četri ir “Alfa” kursa beidzēji. Draudzei pievienojās divi 
cilvēki.

•	 Rīgas Āgenskalna draudze ir saņēmusi atļauju torņa atjau-
nošanai un cer torni šajā gadā izgatavot un uzstādīt. Tas 
ļautu atzīmēt Latvijas simtgadi ar jaunu baznīcas torni.

•	 Valdemārpils - Ārlavas draudze pateicas LBDS Svētdien-
skolu apvienībai, Latvijas Bībeles biedrībai, Jānim Sudmalim, 
draudzes mūziķiem un svētdienskolas bērniem par pārstei-
gumu  pilno Kristus dzimšanas svētku dievkalpojumu.

•	 24. decembrī topošajā Vandzenes draudzē norisinājās 
svētku dievkalpojums. Visi kopā pateicās Dievam par gada 
laikā piedzīvotajām svētībām, kā arī lūdza Dieva svētības 
nākamajam gadam. 

•	 LBDS pateicas Amerikas Latviešu baptistu apvienībai 
par iespēju atbalstīt mazās lauku draudzes ar ziedojumiem 
Ziemassvētku svinībām draudžu svētdienskolās.

•	 Amerikas Latviešu baptistu apvienības (ALBA) 2017. gada 
Kongress ir nolēmis turpmāk izdot ALBA mēnešrakstu 
“Kristīgā Balss” tikai elektroniski Interneta vietnē: www.
kristigabalss.com. Lai izdevumu saņemtu epastā, lūgums 
rakstīt uz epasta adresi: info@latvianbaptistsinamerica.org.  
LBDS pievienojas ALBA saimei pateicībā Oļģertam 
Cakaram par ilgstošo, uzticīgo un pašaizliedzīgo kalpošanu 
“Kristīgās Balss” redaktora amatā. Turpmāk rakstus pieņems 
mācītājs, ALBA priekšsēdis Dr. Uldis Ukstiņš, korektora 
darbu veiks O. Cakars, salikšanas un izsūtīšanas darbu – 
Pēteris Aļļe.

•	 Šī gada 13. janvārī Latvijas Bībeles centrā notika ikgadējais 
Labdarības koncerts. Visi ziedojumi EUR 380 apjomā tiks 
ieguldīti Krāslavas ielas svētkos, kuru mērķis ir tuvāk iepazīt 
jaunos “kaimiņus”, viņu vajadzības un problēmas.

•	 Pagājušā gada nogalē “Latvijas lepnuma” ceremonijā jau 
četrpadsmito reizi tika godināti cilvēki, kuri ikdienā ar savu 
darbu maina un iedvesmo apkārtējo sabiedrību. Nominācijā 
“Cilvēks cilvēkam” balvu saņēma Latvijas Romas katoļu Baz-
nīcas priesteris Andrejs Mediņš. Viņš izveidojis un 25 gadus 
vada kristīgo rehabilitācijas centru – Kalna svētību kopienu, 
kas palīdz atkarībās nonākušajiem cilvēkiem.  
(Avots: Tuvuma.lv)

•	 2017. gada nogalē LTV raidījumā “Personība. 100g kultūras” 
bija skatāms sižets par LBDS bīskapu un mācītāju Pēteri 
Sproģi. Ierakstu var noskatīties www.ltv.lv vai, izmantojot 
pieeju www.lbds.lv.

Informāciju par martā un aprīlī plānotajām aktivitātēm gaidām 
līdz 10. februārim epastā: kanceleja@lbds.lv.

Ziņas īsumā

LBDS Padomes informatīvs izdevums. Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67223379, e-pasts: vestnesis@lbds.lv, kanceleja@lbds.lv, www.lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Žanna Drūnese, Marika Kozlovska, Līva Fokrote, Līvija Godiņa, Elza Roze, Estere Roze, maketētājs 
Latvijas Baptistu draudžu savienība, Reģ.nr. 90000085765, SEB Banka, kods: UNLA LV2X, Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314

Kārlis Dreimanis
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LBDS Kongress notiks 
2018. gada 19. maijā,
Rīgā, Savienības namā, 
Lāčplēša ielā 37

Kongresa moto: 
“Celieties un nebīstieties!” 
(Mateja 17:7)

Priekšlikumi par 
izskatāmajiem jautājumiem 
jāiesniedz rakstiski LBDS 
Padomei līdz š. g. 19. martam.

Aizlūgšanu kalendārs februāris

Bībeles lasījums
26.01.-04.02.
Pamācības 5-6 
Kolosiešiem 1-4

Bībeles lasījums
05.02.-11.02.
Pamācības 7

Jēkaba 1-5

Bībeles lasījums
12.02.- 18.02.
Pamācības 8

1. Korintiešiem 1-5

Bībeles lasījums
19.02.-25.02.
Pamācības 9 

1. Korintiešiem 6-10

01
Pateiksimies Dievam par 
Viņa žēlastību, mīlestību, 
vadību, mācību un 
padomu.

02
Lūgsim par draudzi  
“Evaņģēlija Gaisma”, 
mācītāju Sergeju Garkušu 
un viņa ģimeni. Lūgsim 
pēc jauniem vadītājiem 
un par jaunu mazo grupu 
veidošanu; lai Dievs 
svētī iesākto darbu ar ģi-
menēm un plānoto darbu 
ar tēviem.

03
Lūgsim par Svētdien-
skolu apvienības vadītāju 
Esteri Rozi, izvirzītajiem 
mērķiem šim gadam, lai 
Dieva radošuma un ideju 
gars turpina iedvesmot. 

LBDS Svētdienskolu 
apvienības gadskārtējā 
konference un BPI Timo-
teja skolas izlaidums

04
Pasaules Baptistu 
alianses svētdiena

Lūgsim, lai Dievs apveltī 
mūs ar garīgu gudrību un 
atziņu, ka varam izprast 
Viņa gribu savā dzīvē un 
kalpošanā (Kol.1:9).

05
Lūgsim par Bauskas 
draudzi, mācītāju 
Raimondu Locu, sludi-
nātāju Jāni Čakšu un viņu 
ģimenēm. Lūgsim par 
draudzes garīgo izaugsmi 
un nozaru vadītājiem; 
par draudzes jauniešu 
kalpošanu draudzē, 
Bauskā un tās apkārtnē. 
Lūgsim par sadarbības 
ar Oklahomas draudzi 
attīstību; par draudzes 
nama būvniecību. 

06
Lūgsim par trūcīgajiem 
Latvijas iedzīvotājiem un 
iespējām tos atbalstīt.

07
Pateiksimies par Nīcgales 
misijas staciju. Lūgsim, 
lai Dievs svētī kalpotāju 
komandu no Daugavpils 
draudzes.

08
Lūgsim par Lielbritāni-
jas Baptistu savienību 
ar 2080 draudzēm un 
132 008 locekļiem.

09
Lūgsim par Betānijas 
draudzi un sludinātāju 
Vasiliju Gredasovu. Lūg-
sim Dieva vadību drau-
dzei, par evaņģelizāciju 
draudzes apkārtnē un tās 
garīgo izaugsmi.

10
Lūgsim par Limbažu 
draudzi, sludinātāju 
Mārtiņu Anševicu un viņa 
ģimeni. Pateiksimies Die-
vam par iespējām kalpot 
draudzē un pilsētā. 

11
Pateiksimies Dievam, 
ka no Viņa nāk gudrība, 
kas ir šķīsta, miermīlīga, 
“pilna žēlastības un labu 
augļu, taisnīga un bez 
liekulības” (Jēk. 3:17).

12
Lūgsim par Brocēnu 
draudzi, lai Dievs aicina 
garīdznieku un svētī 
draudzi ar redzējumu par 
tās izaugsmi.

13
“Māci man, Kungs, Tavu 
ceļu un ved mani  pa 
līdzenu taku.” (Psalmi 
27:11) 

14
Lūgsim par 2018. gada 
Ziemas olimpiskām 
spēlēm Phjončhanā, 
Dienvidkorejā, lai Dievs 
vada katru sportistu un 
spēles norit mierpilnā un 
draudzīgā gaisotnē. 

15
Lūgsim par Baltkrievijas 
Evaņģēlisko baptistu 
savienību ar 282 draudzēm 
un 12 669 locekļiem. 

16
Lietuvas Republikas 
neatkarības diena

Lūgsim par labām 
sadarbības attiecībām un 
par kristiešiem Lietuvā.

BPI DRAFTS 
“Mobilizācija” 
16.-18. februāris

17
Lūgsim par Cēsu draudzi, 
mācītāju Oļegu Jermolā-
jevu un viņa ģimeni. 
Lūg sim, lai Dievs stiprina 
svētdienskolas darbu;  
par bērnu nometni un 
draudzes nama remontu 
sadarbībā ar draudzi no 
ASV. 

18
Lūgsim par vajātiem 
kristiešiem pasaulē un 
misionāriem, kas nes 
Evaņģēlija vēsti nedrošos 
apstākļos. 

19
Lūgsim par Daugavpils 
draudzi, lai Dievs vada 
mācītāja meklējumos; 
lai draudze aug garīgi un 
sāk misijas darbu.
Sirsnīgi sveicam Bal vu 
Jēzus Kristus atkalnāk-
ša nas draudzes mācītāju 
Mihailu Voronovu 
55 gadu jubilejā!

20
Pateiksimies Dievam par 
Svētā Gara dāvanām un 
kalpošanām, ko Viņš dod, 
lai mēs būtu par svētību 
draudzē un līdzcilvēkiem 
(1. Kor. 12:7).

21
Lūgsim par topošo drau-
dzi Rojā, sludinātāju Nauri 
Graudiņu un komandu.

22
Lūgsim par Libānas 
Evaņģēlisko baptistu 
savienību ar 32 draudzēm 
un 1600 locekļiem. 

23
Lūgsim par Dundagas 
draudzi, sludinātāju Andi 
Smelti un viņa ģimeni. 
Lūgsim, lai katrā sirdī 
deg mīlestība uz Kungu 
Jēzu Kristu, lai draudze 
nepagurst lūgt par garīgu 
atmodu Dundagā. Lūg-
sim par  pašreizējiem un 
topošajiem kalpotājiem 
draudzes nozarēs.

24
Igaunijas Republikas 
neatkarības diena

Lūgsim par Igaunijas 
Brīvo evaņģēlisko un bap-
tistu draudžu sa vienību 
ar 83 draudzēm un  
6361  locekļiem. Lūgsim 
par labām sadarbības 
attiecībām un kristiešiem 
Igaunijā. 

25
Lūgsim, lai katru dienu 
spējam apliecināt Kristu 
un “pieaugam ticībā, kas 
nav pamatota cilvēku 
gudrībā, bet Dieva spēkā” 
(1. Kor. 2:5). 

26
“Tas Kungs ir tuvu 
visiem, kas Viņu piesauc, 
visiem, kas Viņu piesauc 
patiesībā!” (Psalmi 145:18)

Sirsnīgi sveicam Liepājas 
Ciānas draudzes 
ilggadējo kora vadoni, 
pianistu, ērģelnieku, 
komponistu, kora 
dziesmu sakārtotāju 
Gunāru Knesi 85 gadu 
jubilejā!

27
Lūgsim, lai katra draudze 
savā pilsētā un apkārtnē 
nestu Evaņģēlija vēsti un 
apliecinātu savu ticību ar 
labiem darbiem.

Sirsnīgi sveicam mācītāju 
Jāni Balodi 45 gadu 
jubilejā! Pateica mies 
par kalpošanu Skrīveru 
draudzē.

28
Lūgsim par Dzirnieku 
draudzi, sludinātāju 
Aleksandru Kazmerčuku 
un viņa ģimeni. Lūgsim, 
lai draudze ir svētība 
apkārtnei; lai Evaņģēlija 
sēkla nestu augļus bērnu 
un jauniešu sirdīs; lai 
Dievs rāda, kā Viņš 
grib lietot draudzi un 
draudzes namu. 

Bībeles lasījums
26.02.-04.03.
Pamācības 10 
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