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Aizvadītajā mēnesī biju nelielā nometnē mācītājiem, kurā 
Dieva Vārda sludināšanas iemaņas apgūt mums palīdzēja 
viens no mūsdienu spilgtākajiem Londonas sludinātājiem 
Viljams Teilors. Tajā pat nedēļā Latviju apmeklēja arī Anglijas 
karaliene Elizabete II. Kaut avīzes rakstīja par karalieni un 
viņa pārstāvēja vienu no bagātākajām pasaules lielvalstīm,  
un vienu no varenākajām militārajām mašīnām ar kodol- 
arsenālu, tomēr daudz lielāka vara bija nelielajā mācītāju 
nometnē, kas neviena žurnālista nepamanīti mācījās sludināt. 
Ne velti daudzas impērijas ir baidījušās no Dieva Vārda, 
Bībeles, un mēģināja to iznīcināt vai paslēpt no tautas. 

Kad Rīgā pulcēsies NATO varenie, kuru rokās ir vara šaut, 
spridzināt, nogalināt, lai mūs neapmuļķo avīžnieku skaļie 
saukļi un virsraksti un lai nedomājam, ka visa vara ir  
koncentrēta samitā. Taču atminēsimies, ka mūsu Kungs  
un pavēlnieks Jēzus Kristus teica: “Man ir dota visa vara 
debesīs un virs zemes…” (Mateja 28:18) Pretstatā pasaules 
varenajiem, Viņa “vārdi ir gars un dzīvība” (Jāņa 6:63) –  
tie grēcinieka sirdī ienes izlīgšanu, izmisušajā – cerību,  
lepnajā – pazemību, izšķērdīgajā – mērķtiecību. Ar šo vēsti 

mums ir jāiet cilvēkos. Šo varu Kristus uzticējis tev un man – 
savai draudzei.

Sludināsim Dieva Vārdu visos iespējamos veidos. Aizlūgsim 
par Baltijas Pastorālā institūta ievadkursiem, kur brāļi  
gatavojas evaņģēlija sludinātāja kalpošanai.

Plānosim arī novembrī pieminēt mūsu ticības brāļus un 
māsas visā pasaulē, kas cieš Dieva Vārda sludināšanas dēļ.

12. novembris ir starptautiskā lūgšanu diena par vajātajām 
draudzēm (www.persecutedchurch.org). Aizlūgsim arī, par 
mūsu dzimteni, kas ir politiski brīva un Dieva Vārda sludinā-
šanai pagaidām ierobežojumu nav. Gatavosimies izmantot 
Ziemsvētku laiku, lai pasludinātu Pestītāja dzimšanu arī tiem, 
kas nav lojāli Viņam. Plānosim janvārī Misijas mēnesī meklēt 
jaunas iespējas, kā pasludināt Jēzu Latvijā un arī citās 
zemēs. Mums ir uzticēta liela atbildība un vara, “jo cik Viņu 
uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, 
kas tic Viņa Vārdam.” (Jāņa 1:12)
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LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA



Jēzus atvadu vārdi mācekļiem bija: “Jūs dabūsiet spēku, kad 
Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsiet mani liecinieki kā 
Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un līdz pašam pasaules 
galam”. Vai tiešām Jēzus bija plānojis, ka viņa mazā 12 mācekļu 
saujiņa pasludinās labo vēsti visai pasaulei? 

G l o b ā l ā  a i n a

Misiju jāsaprot kā evaņģēlija nešanu vārdos un darbos, šķērsojot 
valodas, kultūras vai valsts robežas. Kāda ir situācija pasaulē,  
un vai mēs varam neņemt vērā Jēzus pavēli pasludināt  
evanģēliju visai pasaulei?

Mēs esam pieraduši domāt, ka Eiropa ir kristietības centrs,  
taču evaņģēlisko kristiešu īpatsvars mūsu kontinentā ir tik zems, 
ka mums pašiem noder misionāri no “ārpuses”. Evaņģēlisko 
kristiešu proporciju globālajā šķērsgriezumā labi ataino 1. dia-
gramma.

Arī izsūtīto misionāru skaita ziņā Eiropa nav līderos. 

Ja vērtē pēc tā,  
cik draudzes locekļi 
spēj izsūtīt no sava 
vidus vienu misonāru, 
tad pirmajā vietā ir 
Mongolija, kas uz  
katriem 222 draudžu 
locekļiem ir izsūtījusi 
vienu misionāru.  
Cik misionārus varētu 
izsūtīt Latvijas baptisti?

M i s i j a s  M ē n e s i s 

LBDS Padome ir nolēmusi aicināt visas baptistu draudzes  
janvāra mēnesi veltīt misijai. Tas ir ļoti piemērots akcents laikā 
starp Ziemassvētkiem, kad svinam Pestītāja piedzimšanu,  
un Lieldienām, kad svinam Kristus grēku atpirkšanas upuri mūsu 

m i s i j a s  m ē n e s i s

janvāris
vietā un Viņa augšāmcelšanos. Mēs aicinām katras draudzes 
vadību plānot un rīkoties atbilstoši savām iespējām un īpaši  
pārdomāt par trim aspektiem, kas identificē jebkura kristieša  
prioritātes. Mūsu prioritātes atklāj:

1  Mūsu lūgšanas. Mēs lūdzam par to, kas mums ir svarīgs un 
kas nodarbina mūsu prātu. Mēs aicinām misijas mēnesī draudzēs 
dievkalpojumos un arī individuāli lūgt par misiju visā pasaulē,  
bet īpaši par Latvijas kristiešu iesaistīšanos misijas darbā.

2  Mūsu nauda. Mēs ziedojam naudu tam, ko uzskatām par vērtu 
un nozīmīgu. Mēs aicinām misijas mēneša laikā rīkot īpašu  
ziedojumu vākšanu misijas darba veikšanai.

3  Mūsu laiks. Vienīgais resurss pasaulē, kas visiem cilvēkiem ir 
dots līdzvērtīgi, ir laiks – 24 stundas diennaktī. Šajā mēnesī  
aicinām draudzes mudināt savus locekļus personīgi iesaistīties 
misijā, ziedojot tam savu laiku.

K o  d a r ī t ?

1  Mācītājam vajadzētu plānot savas svētrunas teikt par Bībeles 
rakstu vietām, kurās runāts par misiju un labās vēsts pasludi-
nāšanu. Tāpat mācītājam vajadzētu būt tam, kas pārējo draudzi 
motivē, skubina un pārliecina, ka misija ir Dieva griba. Ganam ir 
jāiet avīm pa priekšu, un nav veselīga tāda situācija, ja notiek  
pretējais, tādēļ mācītājam ir izšķiroša loma.

2  Padomei vajadzētu atbalstīt mācītāju un visiem kopā izvērtēt 
un plānot misijas mēneša norisi. Kopīgi vajadzētu domāt par to, 
vai bez dievkalpojumiem būs vēl kādi pasākumi; vai tiks aicināti 
viesi, kas var sludināt vai liecināt par misijā pieredzēto; vai būs 
kādas nedēļas nogales apmācības; vai būs arī kāds seminārs vai 
tematisks zīmējumu konkurss bērniem. Vajadzētu arī kopā 
apsvērt, kādā veidā draudze regulāri varētu iesaistīties misijas 
darbā ar savām lūgšanām, ziedojumiem un draudzes locekļu 
personīgu līdzdalību. Varbūt nākamajā vasarā draudze var plānot 
kādu iekšzemes misijas braucienu uz citu Latvijas novadu?

3  Draudzes locekļiem vajadzētu lūgt par plānošanas procesu  
un atbalstīt draudzes vadību šajā procesā, un plānot savu janvāra 
kalendāru tā, lai pēc iespējas misijas mēnesis varētu ieņemt 
pamanāmu vietu arī katra personiskajās aktivitātēs un  
pienākumos.

Ja jums ir kāda laba ideja, ko jūs gribētu ieteikt citiem, vai arī  
jautājums – rakstiet man uz e-pastu peteris.eisans@lbds.lv  
vai parasto pastu Lāčplēša ielā 37, Rīgā, LV-1011.  
Novembra vidū mēs izsūtīsim draudzēm informāciju ar vairākām 
idejām, kā šo misijas mēnesi padarīt par tādu, kas var atstāt 
paliekošu iespaidu katras draudzes dzīvē un motivēt draudzi 
labās vēsts pasludināšanai.
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Kalpošanas resursu centrs sadarbībā ar Rīgas Mateja draudzi piedāvā 
iespēju piedalīties atbalsta grupā “Dziedināšanas laiks”, kā arī sniegs  
palīdzību, lai sagatavotu šādas atbalsta grupas vadītāju, kurš organizētu 
atbalsta grupu draudzē.

Atbalsta grupa domāta visiem tiem, kuri vēlas dziedināt savas slimās  
attiecības ar laulības partneri vai kuri ir sāpināti pēc laulības šķiršanas,  
pēc attiecību pārtrūkšanas vai pēc laulātā nāves. 

Šīs atbalsta grupas darbā tiek izmantota Harolda Aivena Smita grāmata, 
kurā iekļautas 9 nodarbības un uzdevumi katrai dienai:

• kā reaģējam un tiekam galā ar pārmaiņām
• kā izprast Dieva gribu un savas emocijas pret Dievu šķiršanās procesā
• vientulība un vienatne
• atbildīga attieksme un rīcība
• kāda loma ir draugiem, radiem un kaimiņiem
• vai spējam piedot sev un otram
• kā veidot veselīgas attiecības
• kā izprast savu seksualitāti
• vai noraidām lētas un sasteigtas attiecības
• kas maināms brīvdienu un svētku tradīcijās
• ko par šķiršanos un atkārtotu precēšanos saka Bībele u.c. 

Atbalsta grupas dalībnieki tiekas vienu reizi nedēļā pēc katras tēmas 
individuālas izlasīšanas. Tikšanās reizēs grupas dalībnieki pārrunā  
piedzīvoto un izlasīto, mācās izprast emocijas, ko rada šķiršanās, uzzina 
citu cilvēku pieredzi. Grupas dalībnieki iemācās ieraudzīt, ka neatrisinātas  
šķiršanās problēmas var ietekmēt norises arī citās dzīves situācijās. Ļoti 
svarīgi ir tas, ka atbalsta grupā tiek ievērota pilnīga konfidencialitāte, 
tādēļ grupas ir nelielas.

Grupas dalībnieki brīvprātīgi apņemas ievērot savstarpējā atbalsta nosacī-
jumus. Grupa rūpējas, lai dalībnieki iegūtu zināšanas, pieredzi, izpratni,  
kā arī emocionālu, psiholoģisku un garīgu atbalstu. Uzticības, atklātības  
un mīlestības pilnā atmosfērā grupas dalībnieki iepazīst cerību, ko sniedz 
Dievs, un piedzīvo dziedināšanu. 

Vairākas atbalsta grupas jau ir izveidojušās Mateja draudzē, un to dalīb-
nieki ir piedzīvojuši Dieva rūpes visdažādākajos veidos. 

Ja jums ir radusies interese par šeit rakstīto un jūs apsverat domu sākt 
šādu kalpošanu savā draudzē, kā arī ja jums ir radušies kādi jautājumi, 
vērsieties Kalpošanas resursu centrā, rakstot vai zvanot mums.  
Mūsu e-pasts: krc@lbds.lv; tel. 26177539.

Andrejs Priedītis
KRC vadītājs
krc@lbds.lv
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K u r s i

Jaunais mācību gads ir iesācies ar spraigu darbu, 
un esam pateicīgi Dievam par Viņa žēlastību un 
vadību šajā darbā. Mūsu mērķis ir sniegt mūsu 
draudžu cilvēkiem iespēju sagatavoties kalpošanas 
darbam. Ir liela vajadzība pēc garīdzniekiem.  
Mēs aicinām brāļus, kas ir piedzīvojuši Dieva aici-
nājumu kalpošanai, atsaukties un izmantot visas 
iespējas, kuras tiek piedāvātas, lai sagatavotos 
praktiskam kalpošanas darbam. Šajā mācību 
gadā ir uzsākti Pastorālie sagatavošanas kursi, 
kas notiek reizi mēnesī un kuru mērķis ir sniegt 
priekšstatu par dažādiem mācītāja kalpošanas 
aspektiem. Šajos kursos ir piedalījušies jau vairāk 
nekā 50 brāļu. Uz kursiem joprojām ir iespējams 
pieteikties. Nākošo soli spersim nākamajā mācību 
gadā, kad tiks uzsākta klātienes apmācība.

Līdzās šai programmai, kuras mērķis ir sagatavot 
garīdzniekus, mēs piedāvājam arī virkni citu 
programmu, kuru mērķis ir sniegt akadēmiskas 
un praktiskas zināšanas teoloģijā tiem, kas vēlas 
labāk sagatavoties kalpošanas darbam. Tiem no 
jums, kas kalpojat dažādās draudzes nozarēs,  
tiek piedāvāta iespēja apmeklēt Teoloģijas studiju 
pamatkursu, kurā tiek sniegtas pamatzināšanas 
par Bībeles saturu un interpretāciju. Šajā mācību 
gadā studijas šai programmā ir uzsācis 21 cilvēks. 
Augstākās izglītības līmenī tiek piedāvāta koledžas 
programma Sociālās palīdzības organizācijā, 
kuras mērķis ir sagatavot cilvēkus, kas spētu 
attīstīt draudzēs sociālo un karitatīvo kalpošanu. 
Šajā programmā mācības ir uzsākuši 19 studenti. 
Iepriekšējo gadu programmās mācās ap 30 stu-
dentu.

21. oktobrī Liepājā tika aizsāktas Lekcijas par 
Bībeli, kristietību un kalpošanas pamatiem. 
Šajos semināros, kuri notiks vienreiz mēnesī,  
ir aicināti kopā ļaudis no Ziemeļkurzemes  
draudzēm. No 2007. gada mēs vēlamies piedāvāt 
vēl plašākas iespējas sagatavoties kalpošanas  
darbam, izstrādājot jaunas mācību programmas.

Ar šeit minētajām un citām izglītības iespējām varat 
tuvāk iepazīties mūsu mājas lapā www.kvk.lv  
vai rakstot uz kvk@lbds.lv; kvk@viva.lv. Mājas lapā 
atrodama arī informācija par pieteikšanos uz šiem 
mācību kursiem un semināriem.

Mēs ticam, ka mūsu Debesu Tēvam ir vajadzīgi 
dievbijīgi un kalpošanas darbam sagatavoti  
darbinieki. 

Oļegs Jermolājevs
KVK direktora v.i.

laiks



Vairākkārt tika uzsvērts, ka nav svarīga 
tikai izglītība, misiones programmas,  
evaņģelizācijas projekti utt., bet gan  
cilvēka personība un raksturs, personīgās 
attiecības ar Kristu. Lielbritānijas baptistu 
ģenerālsekretārs īpaši uzsvēra lūgšanas 
nozīmīgumu mūsu dzīvē! Lūgšana,  
lūgšana, lūgšana – kad mūsu sirdi un dzīvi 
caurstrāvos Kristus mīlestība, tad spēsim 
aizsniegt citus cilvēkus, protams, ne mirkli 
nenoliedzot izglītības un dažādo  
programmu vajadzību.  

Libānas un Izraēlas valstu pārstāvji pieda-
lījās paneļdiskusijā. “Ir viegli lasīt – mīli 
savu ienaidnieku, bet to bija grūti realizēt”, 
sacīja brālis no Libānas. Beirūtā arābu  
teoloģiskais seminārs tika atvērts kā  
patvēruma vieta Hezbollah uzbrukumu 
laikā. Redzot šo pašaizliedzīgo palīdzības 
darbu, Libānas sabiedrībā mainījās attiek-
sme pret kristiešiem. Baptistu brālis no 
Nācaretes, Izraēlā, ar skumjām teica,  
ka ļoti daudzi kristieši no Jeruzālemes  
un Betlēmes ir emigrējuši uz Amerikas 
Savienotajām Valstīm, lai izbēgtu no 
nedrošā stāvokļa valstī. Tie, kas valsts  
ziemeļu daļā ir palikuši, izjūt to, ko nozīmē 
būt zemes sālij savā zemē, kur Dievs viņus 
nolicis. Viņi pateicās par aizlūgšanām un 
lūdza, lai turpina aizlūgt par to, lai jūdi un 
arābi pieņemtu Kristus vēsti.

Spilgta liecība bija no Bagdādes, Irākā,  
kur cilvēki pulcējas uz dievkalpojumiem 
svētdienas vakaros, jo valsts neparedz 
nevienu brīvdienu.  Dievam nodevušies 
ļaudis ekstremālos apstākļos piedzīvo 
Dieva aizsardzību, un draudze atrauji aug.  

Anna Mafei no Itālijas informēja par sie-
viešu un bērnu tirdzniecības un prostitū-
cijas problēmu un aicināja, lai katrā zemē 
tiktu izveidots kāds atbalsta punkts, kur 
varētu palīdzēt sievietēm, kas svešā zemē 
piespiedu kārtā nokļuvušas prostitūcijas 
biznesa tīklos. Ļoti aktīva ir Ungārijas  
palīdzības organizācija, kas 10 stundu 
laikā var nokļūt uz dabas katastrofā vai 
karā cietušu vietu. Izskanēja aicinājums,  
lai katrā baptistu savienībā būtu cilvēki, 
kas atsauktos šim darbam – tostarp 
ugunsdzēsēji, ārsti, šoferi, vienkārši  
strādnieki u.c. Pasaules Baptistu savienī-
bas ģenerālsekretārs Dentons Lotcs teica, 
ka pasaulē ir 852 miljoni izsalkušu cilvēku 
un katru dienu gandrīz 11 miljoni bērnu 
mirst, nesasniedzot piecu gadu vecumu.  
Viņš aicināja būt atsaucīgiem, piedaloties 
dažādos projektos.  

Nākošajā gadā ģenerālpadomes  
sanāksme notiks no 26.– 29. septembrim 
Budapeštā, Ungārijā, un valstu baptistu 
savienības ir aicinātas izvirzīt kandidātu 
EBF viceprezidenta postenim, jo esošajam 
prezidentam H. Puu būs pagājuši 2 gadi 
šajā amatā un par prezidentu uz nākoša-
jiem diviem gadiem kļūs pašreizējais 
viceprezidents Toms Magda no Horvātijas.  

EBF iekļaujas Pasaules Baptistu savienībā, 
kuras 100 gadu jubileju mēs svinējām 
2005. gadā Birmingemā, Anglijā. Darbi 
beigsies, bet mūsu attiecības ar Kristu 
paliks mūžīgi. 

Līvija Lāme 
Māsu apvienības vadītāja

e B F  p a d o m e s 
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Par spīti ikdienas teroristu uzbrukumiem irākieši kļūst 
par kristiešiem daudz lielākā skaitā nekā iepriekš.  
Kāds delegāts no Bagdādes atzīmēja šo faktu Eiropas 
Baptistu Federācijas (EBF) Padomes sēdē, kas notika 
Lionā. “Jēzus Kristus draudze strauji pieaug,” apgalvoja 
kāds 29 gadus vecs delegāts, kas drošības dēļ neno-
sauca savu vārdu. Pēdējo divu gadu laikā Bagdādē ir 
nodibinātas 40 jaunas evaņģēliskās draudzes. Viņa 
paša baptistu draudze ir izaugusi no 40 locekļiem līdz 
pat 250 locekļiem. “Daudzi ir aizbraukuši uz ārzemēm 
kara dēļ,” viņš teica. “Ja viņi būtu palikuši mājās, tad 
šodien mums draudzē būtu 500 locekļu.” Viņš atzinās, 
ka arī viņam bieži ir bijis kārdinājums doties uz 
Rietumiem. Tomēr kā kristietim viņam ir jājautā sev: 
“Kāda ir Dieva griba manai dzīvei? Es ticu, ka Dievs 
vēlas, lai es dzīvoju Irākā. Tas ir iemesls, kāpēc es šeit 
piedzimu.” Viņa draudze, kas atrodas Bagdādē,  
ir nodibinājusi jaunu draudzi, kas palīdz iejusties  
jaunajiem draudzes locekļiem. Vēl piecas citas jaunas 
draudzes satiekas draudzes locekļu mājās. Kristiešu 

c i l v ē K i  i r 
a t v ē r t i

Francijā
No 28.–  30. septembrim Lionā (Francijā)  
notika Eiropas Baptistu Federācijas (EBF) 
gadskārtējā padomes sanāksme. EBF ir  
vairāk nekā 800 000 locekļu no 51 baptistu 
savienības, kas aptver teritoriju no Portugāles 
līdz Krievijai; tajā ietilpst arī baptisti no Eir-
āzijas un Vidējiem un Tuvajiem Austrumiem, 
kā arī baptistu draudzes Maltā un Turcijā.  
EBF dibināta 1949. gadā ar mērķi apvienot 
Eiropas baptistus, kas cietuši II Pasaules 
karā. Daudzām baptistu draudzēm ir grūtības, 
ko rada nabadzība, karš vai reliģiskie ierobe-
žojumi. EBF ir kā liela ģimene, neraugoties uz 
dažādām kultūrām, valodām un tradīcijām,  
un ir vienota savos uzskatos par baptistu 
identitāti, evaņģelizāciju, cilvēktiesībām un 
reliģijas brīvību. Četri galvenie virzieni, kuros 
strādā EBF, ir šādi: 1) misione un evaņģelizā-
cija, 2) cilvēktiesības un reliģijas brīvība, 3) 
teoloģiskā izglītība, 4) humānā palīdzība.

EBF prezidents ir Helari Puu no Igaunijas, 
ģenerālsekretāra amatu ieņem Tonijs Peks no 
Lielbritānijas. Katru gadu notiek sanāksme, 
kurā baptistu savienību pārstāvji sniedz pār-
skatu par savā zemē notiekošo. Šā gada 
sanāksmes galvenā tēma bija teoloģiskā  
izglītība. Tika sniegtas atskaites par to, kas 
paveikts dažādās baptistu darba nozarēs – 
teoloģijā, misiones un evaņģelizācijas darbā, 
ārējo attiecību darba grupā, Eiropas baptistu 
sieviešu apvienībā, EBF jaunatnes un bērnu 
komitejā u.c.

Dievam
skaita pieaugums ir saistīts ar tām briesmām, kas notiek valstī, cilvēki ir 
atvērti Dievam.

Irākietis pastāstīja kādu notikumu, kas bija norisinājies iepriekšējā nedēļā. 
Viena no baptistu draudzes misijas komandām, kas katru otrdienu ap-
ciemo nabadzīgos un tos, kurus apdraud briesmas, bija atnākusi pie 
kādas musulmaņu ģimenes, kurā dēls bija smagi ievainots teroristu 
uzbrukumā. Sarunas gaitā ģimene sāka interesēties par kristīgo ticību. 
“Dievs nevēlas ne karu, ne šos daudzos teroristu uzbrukumus. Taču Viņš 
lieto šādas situācijas, lai celtu savu valstību,” sacīja EBF delegāts.

Viņš arī izteica pārliecību, ka pašnāvnieki, kas sevi regulāri uzspridzina, 
nav irākieši. “Irākieši nekad nedarītu ļaunu citiem irākiešiem. Patiesībā tie 
ir ārzemnieki, kurus vada citas teroristu organizācijas. Viņi arī nav  
musulmaņi.” Teroristu vardarbība nevar tikt raksturota kā reliģiski motivēta 
cīņa, šeit ir runa par politiku un ietekmi. Kristieši, kaut arī viņu kļūst vairāk, 
tomēr pārstāv pavisam nelielu sabiedrības daļu un nav kļuvuši par  
galveno uzbrukuma mērķi.

Jaunajam irākietim ir dalītas jūtas attiecībā uz savas valsts okupāciju. 
“Neviens nepriecājas, kad ārzemju armija ir ieņēmusi viņa valsti”. Tomēr 
drošība vēl nav tik liela, lai šī armija varētu tūlīt doties projām, kaut gan 
viņš personīgi to vēlētos: “mums, iespējams, vēl jāpagaida vienu vai divus 
gadus.”

Klauss Reslers, 2006. gada 2. oktobrī

Tulkojusi Līvija Lāme no www.ebf.lv



Pasaules Baptistu savienības Sieviešu 
departamenta prezidenti ievēlē uz pieciem 
gadiem. 2005. gada kongresā Birmingemā, 
Anglijā, pirmo reizi 50 gadu vēsturē šajā 
amatā un kalpošanā ievēlēta melnā sieviete. 

Dorotija Selebano pirmo reizi ir Eiropā. 
Latvijā sarīkotā konference ir trešā viņas 
Eiropas apmeklējuma laikā, kurā Dorotija 
dalās ar savu redzējumu un iedrošinājumu 
sievietēm. Pati būdama enerģiska un dedzī-
ga kalpošanā Dieva darbā, viņa arī citas  
sievietes aicina būt aktīvām Kristus vēsts 
nesējām. “Mēs esam instrumenti Viņa 
rokās, un Viņš dara, ko grib,” saka Dorotija 
Selebano.

Pasaules Baptistu savienības Sieviešu 
departamenta prezidente ieguvusi baka-
laura grādu medicīnā, socioloģijā un teolo-
ģijā. Viņai ir 66 gadi. Dzimusi un dzīvo 
Dienvidāfrikā, bijusi Āfrikas Baptistu sievie-
šu prezidente. Vīrs bija mācītājs, bet pēc 
viņa pēkšņās nāves Dorotija viena izaudzi-
nājusi sešus bērnus. 

r e l i ģ i o z i t ā t e  
u n  K r i s t i e t ī b a

“Piedzimu kristīgā ģimenē. Katru svētdienu 
gāju uz baznīcu, apmeklēju Svētdienas 
skolu, lasīju Bībeli, dziedāju korī, bet Kristu 
nepazinu. Es neticēju Viņam, jo nepazinu 
Viņu kā dzīvo Dievu, kurš piedod grēkus un 
uzklausa. Turklāt es domāju, ka varu Dieva 
uzmanību izpelnīties ar to, ka esmu laba un 
rīkojos pareizi. Man šķita, ka tikai tad esmu 
pelnījusi Dieva svētības.

Reliģiozitāte atšķiras no kristietības ar  
dzīvību. Dzīvība ir klātbūtne ikdienā.

Kristu uzrunāju pirmo reizi 24 gadu vecumā, 
kad biju jau precējusies un man bija jau 
izveidojusies ģimene. Pēc tam, kad apmek-
lēju baptistu draudzes dievkalpojumu, aiz-
domājos par Kristus īpašo vietu un nozīmi, 
Viņa glābšanas vēsts būtību. Tad vienu 
vakaru nokritu ceļos pie gultas un teicu, ka 
slāpstu pēc Kristus un ka, ja Viņš tiešām ir 
blakus arī man, tad vēlos Viņu uzņemt savā 
sirdī. Raudot nožēloju grēkus un saucu uz 
Kristu. Pēc tam izmainījās mana attieksme 
pret visu – gan Bībeli lasīju ar citādām acīm, 
gan ģimeni un savu vietu tajā, gan arī kalpo-
šanu draudzē sajutu savādāk. Biju piepildīta 
ar Kristus degsmi un mīlestību. Sapratu arī, 
ka Kristus nav nācis ar glābšanas vēsti 
tāpēc, lai izglābtu tikai mani. Šī vēsts man 
tālāk jāatklāj arī citiem.”

P a s a u l ē  j ā n e s  G a i s M a

“Kristiešiem jānes gaisma pasaulē. Viņiem 
jābūt sālij. Kristietība un reliģiozitāte nav 
viens un tas pats. Nav jāiet baznīcā un 
jālūdz Dievs tāpēc, ka tas ir paradums vai 
tāpēc, ka tā pieņemts. Kad esmu baznīcā, 
lasu Vārdu un lūdzu Dievu ticībā, un manā 
sirdī deg mīlestība pret Jēzu.

Kristiešiem pasaulē jāatšķiras no pārējiem 
cilvēkiem ikdienā. Pārējiem viņos jāredz tas, 
ar ko tie ir bagāti. Ja darba vietas kolektīvā 
kristietis ne ar ko neatšķiras no pārējiem, 
tad viņš savu uguni ir paslēpis. Bet viņam 
jābūt tādam, lai pārējie, uz viņu skatoties, 
domātu: “Kāpēc viņš ir mierīgs, kāpēc  
smaida, kāpēc viņš ir gaišs? Viņš taču it kā 
ir tāds pats kā es. Kas viņam tomēr ir citāds 
nekā man? Es arī to gribētu!” Tas rada 
apstākļus, lai kristietis varētu stāstīt vēsti  
par glābšanu.

Glābšanas vēsti mēs saņemam Kristus 
žēlastības dēļ. Glābšanu nevar nopelnīt ar 
labiem darbiem vai ar to, ka vēlos un cen-
šos būt pēc iespējas labāks cilvēks un tad 
ar to patikt Dievam. Glābšanu un visas 
pārējās dāvanas mēs saņemam žēlastības 
dēļ, nevis mūsu nopelnu dēļ. Šo vēsti vaja-
dzētu skaidrot cilvēkiem. Lai viņi nenobīs-
tas, domājot, ka “es jau neesmu pietiekami 
labs”, vai arī nekļūdās, būdami pārliecināti – 
“es taču neko sliktu nedaru, cenšos būt 
labs, kāpēc gan Dievs mani nevarētu pie-
ņemt savā valstībā?” Bez grēku nožēlas un 
izpratnes par to, ka Jēzus ir paņēmis mūsu 
pārkāpumus sev līdzi pie krusta, nevar 
atrast īsto ceļu pie Dieva kā mūsu Tēva. Šīs 
durvis ir Jēzus.”

d i e v s  P i r M a j ā  v i e t ā !

“Mums, kristiešiem, ir jāiet ārā, jāparādās 
pasaulei. Tomēr, lai mēs iegūtu šo spēku 
starot, liecināt, mums jāsakārto prioritātes. 
Dievam ir jāieņem pirmā vieta mūsu dienas 
kārtībā. Vispirms man jādod gods, pateicība 
un laiks Dievam, un tikai tad seko viss pārē-
jais – ģimene, māja, darbs, mācības. Kāds 
žēlojas, ka viņam darbi nevedas un pašlaik 
jāsteidzas risināt kādas problēmas, un tad, 
kad viss nokārtosies, tad arī paliks vairāk 
laika Dievam. Tā nebūs! Tāpēc jau arī ik-
dienā darāmie darbi mēdz neizdoties, un ir 
klupšanas un neapmierinātība, un līdz ar to 
neatšķiramies no citiem cilvēkiem pasaulē. 
Cēlonis tam ir vienkāršs – neesam pareizi 
sakārtojuši dienas prioritātes.  

Liksim pirmajā vietā Dievu un tad vērosim, 
kā izmainīsies mūsu dzīve!

Es savu dienu sāku puspiecos no rīta. 
Pirmais, ko daru, vēl esot guļamistabā, – 
vairāk nekā stundu lasu Bībeli. Bez tā neva-
ru savu dienu ne iesākt, ne turpināt. Pēc 
tam ieslēdzu rīta raidījumu, kurā arī klausos 
Vārda lasījumu šai dienai un tā skaidrojumu. 
Pēc tam es lūdzu Dievu. Tikai tad, ap septi-
ņiem no rīta, eju uz dušu, sāku rosīties pa 
māju un sakārtoju sevi dienai. 

Strādāju algotu darbu universitātē, lasu lek-
cijas. Baptistu savienības Sieviešu departa-
menta prezidentes amats un darbs man vai-
rāk ir sirds aicinājuma un kalpošanas darbs. 
Tā kā nav man palīgu, tad bieži vien mana 
diena beidzas tikai vēlu vakarā, nereti pat 
ap vienpadsmitiem.”

a t š ķ i r ī G ā s  s i e v i e t e s

“Sievietes pasaulē ir atšķirīgas. Āfrikā un 
Āzijas valstīs aicinu sievietes iztaisnoties un 
atzīt, ka mēs, sievietes, esam vērtīgas un 
Dievam mīļas, ka arī sievietes var iet sabied-
rībā, lai izteiktu savu viedokli. Mēs varam 
lepoties ar to, ka esam sievietes, jo audzi-
nām bērnus un rūpējamies par viņu veselī-
bu un izglītību. Tās ir jomas, kurās īpaši 
vajadzīga Dieva gādība un tuvums. Stāstu, 
ka Debesis nav domātas tikai bagātajiem 
vai labi izglītotiem cilvēkiem. Debesis domā-
tas Dieva bērniem. Un par tādu var kļūt 
katrs, kas vēlas sevi atdot Kristus žēlastībai. 

Savukārt Rietumeiropas sievietes jau ilgi 
dzīvo komforta radītā labklājības zonā. 
Viņas ir drošas un spēj gan sevi, gan savu 
viedokli aizstāvēt bez mazvērtības komplek-
siem. Šādā zonā it kā vairs nav vajadzīgs 
Dieva spēks un padoms. Jo viss, kas ikdie-
nas dzīvei nepieciešamas, jau ir sasniegts, 
bet kāpēc viņas nav laimīgas? Kāpēc sievie-
tes nomoka depresija? Jāiet ārā no šīs kom-
forta zonas un jāmeklē, un jāatgriežas pie 
Dieva, pie Viņa Vārda un padoma! Viņš mīl 
visus un atbild katram, kas pie Viņa meklē 
risinājumu.

Mana mīļākā Bībeles rakstu vieta ir 145. 
psalma 18. un 19. pants – “Tas Kungs ir tuvu 
visiem, kas Viņu piesauc, visiem, kas Viņu 
piesauc patiesībā. Viņš izpilda, ko vēlas tie, 
kas Viņu bīstas, dzird viņu brēkšanu un 
palīdz viņiem.”

Sandra Urtāne

instrumenti
m ē s  e s a m

Viņa rokās

Māsu apvienības konferencē “Uzpūt  
liesmu!”, kas notika 20. un 21.oktobrī 
Rīgā, bija unikāla iespēja tikties ar 
Pasaules Baptistu sieviešu prezidenti 
Dorotiju Selebano (Dorothy Selebano)  
no Dienvidāfrikas. “..es atgādinu tev 
atkal uzpūst Dieva dāvanas liesmu, kas 
dota tev ar manu roku uzlikšanu.” Pāvila 
2. vēstule Timotejam 1:6.



1 Lūgsim par Ogres draudzi un īpaši  
aizlūgsim par svētdienskolotāju māsu Aiju 
Grīnbergu, lai Dieva tuvums un mierinā-
jums ir ar viņu un viņas ģimeni pēc  
traģiskā zaudējuma. Lūgsim par Ogres 
draudzes jauniešu un svētdienskolas 
darbu, tās vadītājiem.

2 Pateiksimies un lūgsim par brāļiem, 
kuri sākuši mācības Baltijas Pastorālā 
institūta ievadkursos un par studentiem 
Kristīgās vadības koledžā. Lūgsim par 
vadību un pasniedzējiem, lai iesāktais 
darbs svētīgi turpinātos.

3 Pateiksimies un lūgsim par Talsu  
draudzi, lai atrastos jauns svētdienskolas 
vadītājs, kā arī lūgsim par draudzes nama 
labiekārtošanu un lai atrastos līdzekļi 
draudzes nama celtniecībai.

4 Pateiksimies un lūgsim par 
Svētdienskolu apvienības darbu un  
svētdienskolām draudzēs. Lūgsim par to, 
lai daudzi bērni kļūtu par Dieva bērniem.

5 Pateiksimies un lūgsim par Kristīgo 
resursu centru, tā vadītāju Andreju 
Priedīti, lai taptu jauni un vērtīgi  
materiāli, ko lietot draudzēs.

6 Pasaules Baptistu sieviešu Lūgšanu 
diena. Pielūgsim mūsu Kungu vienoti ar  
sievietēm visā pasaulē par to, ko Kristus 
dara mūsu dzīvēs un caur mums. Lūgsim 
īpaši par sievietēm valstīs, kur ir karš  
un vajāšanas.

7 Pateiksimies un lūgsim par Nīderlandes 
Baptistu savienību, kurā ir 84 draudzes 
un 11 500 locekļi. Lūgsim par tās darbu 
un liecību apkārtējiem. Pateiksimies un 
lūgsim par Polijas Baptistu savienību, 
kurā ir 79 draudzes un 4 700 locekļi.

8 Pateiksimies un lūgsim par Tērvetes 
draudzi un tās mācītāju Eināru Vanagu.  
Lūgsim par svētdienskolu un tās  
vadītājiem.

9 Pateiksimies un lūgsim par Tilžas  
draudzi. Lūgsim par jauniešu un  
svētdienskolas darbu, lai Dievs stiprina 
un dod gudrību vadītājiem. Lūgsim, lai 
Evaņģēlija vēsts aizsniegtu ģimenes  
(un jo īpaši vīrus un tēvus).

10 Pateiksimies un lūgsim par LBDS 
vadību, bīskapu Pēteri Sproģi un viņa 
ģimeni, par bīskapa vietnieku Pēteri 
Eisānu, izpilddirektori Ingu Ziņģi-Pupiņu. 
Lūgsim, lai Dievs dod gudrību, svaidījumu 
un spēku, vadot mūsu kopdarbu.

11 Pateiksimies un lūgsim par 
Garīdznieku brālību un mācītāju Andreju 
Šternu. Lūgsim par mācītājiem, lai Dievs 
dod atjaunotu spēku un nodošanos  
kalpošanai un vienotību starp mācītājiem.

12 Pateiksimies un lūgsim par 
Jauniešu apvienības darbu un tās  
vadītāju Tomu Ašnevicu, kā arī par  
jauniešu darbu draudzēs, lūgsim par 
jauniešu vadītājiem, lai viņi pieaug un 
iesakņojas Kristū. Lūgsim, lai veidotos 
jauni vadītāji, un lūgsim par jauniešu 
kristīgo ietekmi sabiedrībā.

13 Lūgsim par draudzēm, kurās nav 
pastāvīga mācītāja. Lūgsim par drau-
dzēm, kurās ir nesaskaņas, lai tajās  
valdītu Kristus Gars, dievbijība  
un vienotība.

14 Pateiksimies un lūgsim par Moldovas 
Baptistu savienību, kurā ir 400 draudzes 
un 21 000 locekļi. Pateiksimies un lūgsim 
arī par Maķedonijas Baptistu savienību, 
kurā ir 2 draudzes un 70 locekļi.  

15 Pateiksimies un lūgsim par garīgu 
atjaunotni draudzēs un ticīgo sirdīs. 
Lūgsim par atmodu Latvijā, par jaunu 
draudžu veidošanu.

16 Lūgsim par ļaudīm, kuri atrodas 
ārpus Latvijas darbā vai mācībās.  
Lūgsim par ģimenēm, kas cieš no  
ilgstošas atšķirtības. Lūgsim par  
finansiālo problēmu atrisināšanu.

17 Pateiksimies un lūgsim par Amerikas 
Latviešu baptistu apvienību (ALBA) un tās 
priekšsēdi Uldi Ukstiņu, un par māsām  
un brāļiem, kuri ir svētījuši un atbalstījuši 
mūsu kalpošanu Latvijā, lai viņi joprojām 
nes Labo vēsti.

18 Lūgsim par Latvijas tautu, valsti un 
valdību, lūgsim, lai Dievs dod gudrību  
un svētību mūsu vadītājiem.

19 Lūgsim par vajātajiem kristiešiem 
visā pasaulē, lai viņi paliktu uzticīgi, 
piedzīvojot sāpes un pārbaudījumus.

20 Pateiksimies un lūgsim par Tukuma 
draudzi, lūgsim par vienprātību un  
saticību, kā arī lai Dievs ikdienas pievieno 
jaunas izglābtas dvēseles. Lūgsim, lai 
draudze būtu kā gaisma Tukuma pilsētā, 
lai ļaudis redzētu ticīgo labos darbus un 
godātu Tēvu debesīs.

21 Pateiksimies un lūgsim par 
Rumānijas Baptistu savienību, kurā ir 
1722 draudzes un 98 672 locekļi.  
Lūgsim par kristiešu liecību sabiedrībā  
un par atvērtām durvīm kalpošanai.

22 Lūgsim par potenciālo ziedotāju 
pasākumu, kas tiek organizēts Kristīgās 
vadības koledžas un LBDS līdzekļu  
vākšanai. Lūgsim par gudrību tā  
vadītājiem un par atsaucīgām sirdīm.

23 Pateiksimies un lūgsim par 
Uguņciema draudzi. Lūgsim par svētdien-
skolas darba atsākšanu un par tās  
vadītāju. Lūgsim par draudzi, lai tā  
pieaugtu un jauni cilvēki pievienotos 
draudzei. Lūgsim par māsu kalpošanu.  
Lūgsim, lai valda Kristus mīlestība  
un vienotība.

24 Lūgsim, lai veidotos resursu bāze un 
“darbarīki”, ko draudzes varētu lietot gan 
pieaugšanai Kristū, gan palīdzot cilvēkiem 
krīzes brīžos, kā arī lai mantotu daudz 
dvēseļu Kristum. 

25 Pateiksimies par Koru apvienību un 
mūzikas kalpošanu draudzēs.

26 Pateiksimies un lūgsim par savas 
draudzes mācītāju un vadītājiem, lai 
Dievs vada un dod gudrību, kā orga-
nizēt un vadīt darbu draudzē; lūgsim, 
lai Dievs izaicina vadītājus dažādām 
kalpošanas nozarēm draudzē.

27 Pateiksimies un lūgsim par Ulmales 
draudzi. Lūgsim, lai izdotos nokārtot 
draudzes zemes lietu kārtošanu. Lūgsim 
par ļaudīm Ulmalē, lai viņiem būtu iespēja 
biežāk tikt uz dievkalpojumiem Pāvilostas 
draudzē.

28 Pateiksimies un lūgsim par Slovākijas 
Baptistu savienību, kurā ir 20 draudzes 
un 1970 locekļi. Lūgsim par atmodu 
Slovākijā, par padomdošanas un izglītības 
programmu attīstību draudzēs, kā arī  
par atvērtām kristiešu sirdīm misiones 
darbam.

29 Pateiksimies un lūgsim par Eiropas 
Baptistu federāciju un tās vadību. Lūgsim 
par kara postītām vietām un par Tuvajiem 
Austrumiem.

30 Pateiksimies un lūgsim par Užavas 
draudzi. Pateicība Dievam par kristībām, 
kas notika septembrī, kā arī par draudzes 
145 gadiem. Lūgsim par draudzes  
jauniešu un svētdienskolas darbu, īpaši 
par jaunajiem kristiešiem, lai viņi atrastu 
savu vietu draudzē.

a i Z l ū g š a n u  K a l e n d ā r s

novembrim



Bībeles lasīšanas plāns:  
vienā gadā izlasīsim Jauno Derību 
un divos gados – Veco Derību.

B ī B e l e s  l a s ī j u m i 
n o v e m B r i m

G a r ī d z n i e K u  b r ā l ī b a

11. novembrī Rīgā notiks garīdznieku  
konference.

K o r u  a P v i e n ī b a

11. novembrī plkst. 9.00 Rīgā, Mateja baz-
nīcā notiks KORA DARBNĪCA DIRIĢENTIEM.
Pasākumā paredzēta jauno diriģentu un 
muzikālo vadītāju iedvesmojoša apmācība.
Noslēgumā plkst. 19.00 – koncerts.
KDD organizatori:
Inta Jūrmale, tāl.: 26566063
 e-pasts: inta.jurmale@inbox.lv
Rasa Cirvele, tāl.: 29335590
 e-pasts: rasa.crv@gmail.com

s v ē t d i e n s K o l u  a P v i e n ī b a

Svētdienskolu vadītājiem un muzikālā darba 
organizētājiem! Plānojot gadskārtējās  
svētdienskolu audzēkņu Dziesmu dienas 
norisi 2007. gada 1. maijā Rīgā, vēlamies 
programmas veidošanā iesaistīt arī ikvienu 
no jums. Šajā sakarā aicinām līdz šī gada 
15. decembrim iesūtīt LBDS Svētdienskolu 
apvienībai jūsu izvēlētu dziesmu iekļaušanai 
kopkora repertuārā. 

25. novembrī tiek plānots svētdienskolu 
dalībnieku orķestra un vokālās grupas 
izbraukuma koncerts Liepājā.
Tuvāku informāciju var saņemt 
Svētdienskolu apvienībā. 
SA padome.

draudzēmZ i ņ a s

 s v e i c a m  j u B i l ā r u s
1. novembrī Rutai Brusbārdei (Golgātas draudze) paliek 75 gadi.
3. novembrī Valentīnai Mešķei (Semināra draudze) paliek 60 gadi.

12. novembrī Dzidrai Dārzniecei (Golgātas draudze) paliek 80 gadi.
14. novembrī NBS kapelānam Ruslanam Markevičam (Siguldas draudze) paliek 25 gadi.
21. novembrī Zeltītei Cepītei (Ciānas draudze) paliek 80 gadi.
28. novembrī Talsu draudzes mācītājam Aivaram Šķuburam paliek 65 gadi.
28. novembrī Misiones draudzes sludinātājam Pēterim Samoiličam paliek 50 gadi.

SIRSNĪGI SVEICAM MARIJU INKENIENI 
100 gadu jubilejā 20. novembrī Klaipēdā.

AINAŽU DRAUDZE
8. novembrī plkst. 10.00 draudzes 
15. gadasvētki.

VĪLANDES DRAUDZE

Vīlandes baptistu draudzes dievkalpojumos  
notiek tulkošana nedzirdīgajiem un vājdzirdī-
gajiem cilvēkiem. Dievkalpojumi notiek katru 
svētdienu plkst. 11.00 Vīlandes ielā 9. 
Gaidīsim visus, kuriem šāda veida tulkojums 
ir nepieciešams.

12. novembrī plkst. 11.00 draudzes kora 
10. gadasvētki. Viesi – Priekules baptistu 
draudzes sludinātājs Pēteris Tervits, dziedā-
tāja Evita Raituma, pianists Māris Treijs, kād-
reizējie kora diriģenti un dziedātāji.

12. novembrī plkst. 17.00 Rīgas baptistu 
Vīlandes baznīcā notiks dzejas un mūzikas 
vakars “Dvēseles rota”. Dzejnieka Artura 
Cīruļa un komponista Ērika Ešenvalda  
daiļražu sastapšanās. Piedalās autori, Rīgas 
baptistu draudžu kopkoris, Rīgas baptistu 
Senioru koris un diriģenti, solisti, mūziķi. 
Pasākuma režisore: Kristīne Klētniece.

Aicinām Rīgā un tās tuvumā dzīvojošos  
seniorus (vecumā no 50 gadiem, bet  
priecāsimies arī par jaunākiem dziedātājiem) 
nākt mūsu pulkā un piedalīties Rīgas  
baptistu Senioru kora kalpošanā! 
Mēģinājumi katra mēneša pirmajā un trešajā 
ceturtdienā no plkst. 16.00 līdz 17.30 Rīgas 
baptistu Vīlandes baznīcā, Vīlandes ielā 9. 
Sīkāka informācija:
diriģents Ēriks Ešenvalds 7394405
seniors Modris Ginters 7568491

SEMINĀRA DRAUDZE

19. novembrī plkst. 10.00 draudzes 
14. gadasvētki (1984). Viesis – Grobiņas 
draudzes sludinātājs Haralds Bartkevičs.

DAUGAVPILS DRAUDZE

No 17.-19. novembrim aicina uz gads- 
kārtējo jauniešu salidojumu par tēmu  
“Pāri visam – attiecības”. Informācija: 
Varšavas ielā 26. Tāl.: 29781183, 26700889.

JELGAVAS DRAUDZE

18. novembrī plkst. 10.00 valsts svētkiem 
veltīts dievkalpojums. Visi aicināti piedalīties!

25. novembrī plkst. 10.00 Jelgavas baptistu 
draudzē notiks draudžu mazo grupu piere-
dzes seminārs. Aicināti piedalīties baptistu 
draudžu mazo grupu vadītāji un koordinatori.

SALDUS DRAUDZE 

12. novembrī plkst. 18.00 Saldus baznīcā 
vīru sapulce par vīriem svarīgiem jautāju-
miem – “Stipri vīri grūtos laikos”. Lektori:
Elmārs Pļaviņš, Ogres draudzes mācītājs, 
NBS kapelāns,
Andris Jūrmalis, Saldus draudzes sludinā-
tājs.

18.novembrī plkst. 10.00 Rīgas  
Doma baznīcā notiks ekumēnisks  
dievkalpojums, kurā svētrunu sacīs 
LBDS bīskaps Pēteris Sproģis.  
Mīļi aicināti piedalīties!

IZSAKĀM LĪDZJūTĪBU MĀCĪTĀJA 
HARALDA KALNA ĢIMENEI, viņam 
aizejot Mūžībā šī gada 7. septembrī.
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LBDS Padomes informatīvs izdevums

Mani sauc Rodžers Andersons. Esmu 
trīs nedēļas bijis Latvijā, lai mācītu kursu 
“Laulības bibliskie pamati”. Baptistu 
savienības bīskaps aicināja mani  
uzrunāt arī iespējamos draudžu mācī-
tāju kandidātus un pastāstīt viņiem,  
kā attiecības laulībā un ģimenē ietekmē 
kalpošanu. Pēc dažām dienām bīskaps 
piezvanīja, aicinot uzrakstīt par šo  
tematu Baptistu Vēstnesim.

Psalmos 127:3-5 sacīts, ka bērni ir 
Dieva dāvana saviem vecākiem. 
Diemžēl daudzviet pasaulē šodien pret 
bērniem izturas kā pret apgrūtinājumu 
un traucēkli, kas neļauj kāpt pa karjeras 
kāpnēm un iegūt finansiālu labklājību. 
Es un mana sieva Mjuriela esam ļoti 
pateicīgi Dievam par Viņa dotajiem  
četriem bērniem un astoņiem maz- 
bērniem. Mēs patiesi esam svētīti.  
126. psalmā teikts arī, ka mūsu bērni ir 
kā bultas. Mēs, vecāki, esam kā loki, 
kas katrai bultai dod spēku un lidojuma 
virzienu dzīvei. Katra bērna dzīvē pienāk 
laiks, kad mums viņš ir jāatbrīvo, kad 
jāļauj bultai lidot pretī iecerētajam  
mērķim. Tas nozīmē, ka, ja bērni 
nemeklē mūsu padomu, mums jāļauj 
viņiem savā dzīves ceļā pašiem pieņemt 
lēmumus. Ja viņi neseko Kristum, kā 
esam viņiem to mācījuši, mums jālūdz 
par viņiem, lūdzot lai Svētais Gars, 
VĒJŠ, virza viņu ceļu atpakaļ pie Dieva.

Bērni ir kā plastilīns mūsu rokās.  
Mēs esam atbildīgi par to, lai parādītu 
viņiem, kā dzīvē sekot Dieva norādīju-
miem. 2. vēstulē Timotejam 3:16-17 ir 
teikts, ka “visi šie raksti ir Dieva iedvesti 
un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīša-
nai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai 
Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots 
katram labam darbam.” Lai bērni,  
atstājuši vecāku mājas, atrastu savu 
ceļu dzīvē, viņiem ir vajadzīga mācība, 
vainas pierādīšana, labošana, audzinā-
šana taisnībā. Vislabāk to nodrošina 
savstarpēja vecāku mīlestība, kas 
sniedz bērniem mājās drošības izjūtu.

Džošs Makdauels grāmatā “Kā iemācīt 
bērniem pateikt “nē” seksuālam  
spiedienam” raksta par pieciem ļoti 
nozīmīgiem aspektiem paklausīgu 
bērnu audzināšanā. Viņš apgalvo, ka 

“beznosacījuma pieņemšana sniedz 
bērnam drošību ... izrādīta atzinība 
sniedz bērnam pašapziņu ... saņemot 
mīlestību, bērns saprot, ka ir mīlams ... 
esot pieejami bērnam, vecāki sniedz 
bērnam nozīmības izjūtu.” Un visbeidzot 
“esot pakļautībā, bērns izjūt atbildību.” 
Makdauels norāda, ka vecāki bieži vien 
kā pirmo mērķi izvirza bērnu paklausību 
un pakļautību, nedomājot par to, kā 
izrādīt bērniem pieņemšanu, atzinību, 
mīlestību un kā padarīt sevi pašus  
bērniem pieejamus. Visām šīm lietām 
jākļūst par vienlīdz lielu prioritāti mūsu 
mājās. Tikai tad bērni vēlēsies pakļau-
ties un paklausīt mums, vecākiem.

5. Mozus 6:4-9 ir sacīts, ka mums, vecā-
kiem, ir jāmāca saviem bērniem, ka ir 
tikai viens Dievs un ka mums Viņš jāmīl 
no visas savas sirds, no visas savas 
dvēseles un no visa sava spēka. Šeit arī 
teikts, ka šo mīlestību mums jāizdzīvo 
ikdienas dzīvē savās mājās. Mums par 
to jāmāca, kad sēžam, kad staigājam, 
kad guļamies, kad ceļamies. Mums tā 
jāizdzīvo savu bērnu priekšā. Es uz-
skatu, ka vislabāk to var īstenot stiprās 
mīlestības attiecībās vecāku starpā. Ja 
vecāku attiecībās valda mīlestība, bērni 
daudz labprātāk klausīsies arī par Dieva 
mīlestību. Ja tēva un mātes starpā ir 
nesaskaņas un strīdi, mīlestības vēsts 
līdz bērniem nenonāk. Viena stunda 
Svētdienas skolā nevar mēroties ne-
gatīvo pieredzi, kas saņemta mājās 
visas nedēļas garumā. Nav šaubu, ka 
vecāku laulībai ir ļoti liela ietekme uz 
mūsu bērnu garīgo labklājību. Tādēļ arī 
pašsaprotami ir tas, ka mūsu katra  
pirmajai prioritātei ir jābūt spēcīgu,  
garīgi cauraustu attiecību veidošanai 
laulībā ar savu dzīvesbiedru.

Vēstulē Efeziešiem 6:1-4 un vēstulē 
Kolosiešiem 3:21 atrodami norādījumi 
par to, kā audzināt bērnus. Vispirms tur 
lasām vairākas pamācības bērniem. 
Vēstulē Efeziešiem 6:1-3 bērni tiek aici-
nāti paklausīt un godāt savus vecākus. 
Šī pamācība atkārtojas arī vēstulē 
Kolosiešiem 3:20. Dievs saka, ka būt 
paklausīgiem ir pareizi, un tas ir arī 
Viņam patīkami. Ja bērni godā savus 
vecākus, Dievs viņiem apsola mazināt 

saspīlējumu ģimenē, kā arī dot garu 
mūžu. Mūsu dēlam Deilam bērnībā  
patika verandā spēlēties ar mašīnu 
modelīšiem. Taču kādu dienu, mammai 
nezinot, viņš nolēma paspēlēties ar 
mašīnām uz ielas. Mamma pa virtuves 
logu ieaudzīja viņu un kliedza: “EJ 
NOST NO CEĻA!” Viņš nekavējoties 
paklausīja, un dažas sekundes pēc tam 
pāri tai vietai, kur viņš bija spēlējies, aiz-
drāzās taksometrs. Jā, viņš paklausības 
dēļ ir piedzīvojis garāku mūžu. Deils ir 
precējies ar Kārenu, viņiem ir četri bērni, 
viņš ir draudzes vecajs un jau 17 gadus 
strādā par skolotāju.

Šajās Rakstu vietās ir atrodami norādī-
jumi arī mums, vecākiem. Tie izteikti 
tēviem, jo viņi ir savas ģimenes galva. 
Taču šie norādījumi attiecināmi arī uz 
mātēm, jo viņas ar savu vīru ir “viena 
miesa” (1.Mozus 2:24). Vēstulē 
Efeziešiem 6:4 sacīts: “Tēvi, nekaitiniet 
savus bērnus”. Vēstulē Kolosiešiem 3:21 
lasām: “Tēvi, nekaitiniet savus bērnus, 
lai tie netop bailīgi.” Kā mēs varam tā 
nokaitināt bērnus, ka viņi kļūst bailīgi? 
Tas iespējams vairākos veidos. Vispirms 
– dusmās bērnu sodot. Pašiem ne- 
kontrolējot savu rīcību, varam būt pārāk 
skarbi. Bērni var kļūt bailīgi arī tad, ja 
neesam konsekventi savā rīcībā un 
attieksmē. Piemēram, esam noteikuši 
kādam nodarījumam soda mēru, bet 
neievērojam to. Taču citā reizē izpildām 
šo sodu pēc visas bardzības. Bērns 
nezina, kas šādai rīcībai ir par pamatu, 
un ir apjucis. Vēl bērni var tikt nokaitināti 
un kļūt bailīgi, ja vecāki savās atteicībās 
ar bērnu ir pretrunā viens otram. 
Vecākiem savu bērnu audzināšanā  
jārīkojas kā komandai.

Vecāku darbs ir nepārtraukts un bieži 
vien smags, bet uzticīga Svēto Rakstu 
norādījumu izmantošana bērnu audzi-
nāšanā nesīs augļus Dieva Valstībai.  
Lai Dievs svētī ikvienu no jums,  
cenšoties sekot Dieva norādījumiem 
šajā nozīmīgajā uzdevumā.

D. Rodžers Andersons
Laulību konsultants
Oak Hills Fellowship
Bemidži, Minnesota, ASV

Tulkoja Estere Roze

Laulības bibliskie pamati


