
„Vai Kristum tā nebija jācieš un jāieiet Savā godībā?” 
(Lūk. 24:26) 

Ir ciešanu laiks, un Baznīca mudina mūs par to domāt. Vai 
tas ir tik vienkārši? Nu ir tas laiks – tagad domāsim. Tās 
spilgtākās pārdomas man raisījās citā laikā. Bija agrs 
rudens, kad, kādu rītu pamostoties, domāju, vai šī nebūs 
mana pēdējā diena uz šīs zemītes. Fiziski bija ļoti grūti. 
Atteicos no brokastīm un pusdienām un to laiku veltīju, lai 
vairāk tuvotos Dievam. Iepriekšējā dienā, svētdienā, biju 
sludinājis par prieku Kristū. Burtiski izjutu sātana uzbruku
mu: „Nu, kā tu šodien pats priecāsies savā Kungā?” Bija ļoti 
grūti. Tajā laikā es strādāju arī laicīgu darbu. Neskatoties uz 
sajūtām, nolēmu nepadoties un iet uz darbu. Pēc darba 
nolēmu iet arī uz draudzes lūgšanām. Šajā grūtumā, sāpēs, 
nespēkā un cīņā nāca atklāsme par Kristus krustu. Viņš 
rādīja Sevi pie krusta, Savas ciešanas. Tas bija tik spilgti, ka 
grūti to vārdos izteikt. Šī atklāsme deva spēku uzvarēt.

Kristus ciešanas noved pie uzvaras. Uzvaras pār grēku, 
nāvi, problēmām tavā dzīvē. Pateicoties Kristus uzvarai, arī 
mūsu dzīvē, mūsu namos var atskanēt uzvaras sauciens. 
Gribu iedrošināt tevi cīnīties un nepadoties. Tev varbūt 
liekas, ka atbilde kavējas, ka varbūt vispār to nesaņemsi. 
Dievs ir uzticams. „Jo Raksti saka: neviens, kas uz Viņu 
paļaujas, nepaliks kaunā.”(Rom.10:11) Bībelē mēs varam 
atrast piemērus, kad cilvēkiem nācās ilgi gaidīt atbildi uz 
savām lūgšanām. Viens no tiem ir Īzāks, kuram savas 
sievas dēļ vajadzēja lūgt Dievu un ilgi gaidīt (1.Moz. 25:21). 
Lai gan gaidīšanas laiks dažkārt ir arī ciešanu laiks, Kristus 
ciešanas ņem mūs līdzi uzvarā. Tas var notikt arī tavā dzīvē. 
Tici, nešaubies un cīnies!

Lauris Tartars
Valmieras draudzes mācītājs
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Kas ir gavēnis un kā to 
praktizēt?

Gavēnis ir viena no garīgām 
disciplīnām, kas palīdz tuvoties 
Dievam, stiprināties Viņa spēkā 
un sasniegt garīgus mērķus. 
Gavēnis var būt gan kolektīvs, 
gan individuāls, līdz ar to tas 
dod labumu gan indivīdam, gan 
visai cilvēku grupai, kas gavē.

Gavēnis nav pašmērķis, bet gan 
līdzeklis garīgu mērķu 
sasniegšanai. Mērķis var būt – 
izlūgties Dieva žēlastību kādā 
konkrētā situācijā (Ezras 8:21
23), aizlūgt par cilvēku 
vajadzībām (Psalms 35:13), 
šķīstīt savu dvēseli no grēka 
(1.Samuēla 7:6, Psalms 69:11), 
saprast Dieva vadību (Apustuļu 
darbi 13:23), tuvoties Dievam 
un pazemoties Viņa priekšā 
(Nehemijas 9:13), skumt un 
sērot (2.Samuēla 1:1112) utt.

Gavēnis ir sevis aizliegšanas 
veids un pazemošanās Dieva 
priekšā, izmantojot praktisku 
līdzekli – atteikšanos no barības. 
Jaunajā Derībā grieķu vārds, kas 
apzīmē gavēni, ir „nēstis”, kas 
burtiski nozīmē „neēšana”. Paša 
vārda būtība pasaka, ka gavēnis 
ir ļoti saistīts ar neēšanu. Taču 
Bībelē aprakstīta arī gavēšana 
kopā ar attiekšanos no 
dzeršanas (Esteres 4:16), gan 
arī daļēja atteikšanās no ēšanas, 
piemēram, no smalkiem 
ēdieniem (Daniela 10:23). 
Vēl gavēšanā ietverta 
atteikšanās no seksuālām 
attiecībām (Daniēla 6:18). Pāvils 
Jaunajā Derībā mācīja, lai vīri 
neatraujas no sievām, izņemot 
gadījumus, kad viņi lūdz un gavē 
(1.Korintiešiem 7:5 – atšķirībā no 
citiem Bībeles tulkojumiem 
latviešu tulkojumā iztrūkst vārds 
„gavēt”). Kontekstā šajā Rakstu 
vietā ir runa par atteikšanos no 
intīmām attiecībām gavēņa un 
lūgšanas laikā.

Ir kādi, kas cenšas iebilst, sakot, 
ka gavēšana nav saistīta ar 
neēšanu, izmantojot Jesajas 
grāmatā 58:314 rakstīto, taču 
Jēzus Jaunās Derības laikā pats 

gavēja neēdot (Mateja 4:2) , 
gavēni nepārveidoja vai 
neatcēla, bet savus mācekļus 
mācīja gavēt. Viņš teica, „kad 
jūs gavējat”, nevis, „ja jūs 
gavējat” (Mateja 6:16). Jēzus 
teica farizejiem (Mateja 9:15), 
ka būs laiks, kad Viņa mācekļi 
gavēs. Jaunajā Derībā 
gavēšanas prakse turpinājās. 
Piemēram, pirms Antiohijas 
draudze izsūtīja Pāvilu un 
Barnabu misijā, viņi lūdza un 
gavēja (Apustuļu darbi 13:23). 
Kad Pāvils iecēla jaundibinātajās 
draudzēs vadītājus, viņš lūdza 
un gavēja (Apustuļu darbi 
14:23). Domāju, ka gavēšanai 
piemīt arī garīga rakstura cīņa, 
jo Jēzus minēja lūgšanas un 
gavēšanas nozīmi cīņā ar 
ļaunajiem gariem (Mateja 17:21, 
Marka 9:29). Arī Pāvils teica, ka 
lūgšana ir viens no gara 
ieročiem cīņā ar „ļaunajiem 
gariem pasaules telpā”. 
Ja lūgša nu pavada gavēnis, tad 
tai viennozīmīgi nāk līdzi lielāks 
„svars”, jo cilvēciskā miesa tiek 
pakļauta, lai gars netraucēti 
varētu meklēt Dievu. Gavēni 
vienmēr vajadzētu pavadīt 
lūgšanām.

Cilvēki, kuri kalpo ar aizlūgša
nām, nereti to savieno ar gavēni. 
Arī Bībelē varam lasīt par kādu 
atraitni, kura 84 gadu vecumā 
nešķīrās no Tempļa, bet kalpoja 
Dievam dienām un naktīm ar 
gavēšanu un lūgšanu (Lūkas 
2:37). Pāvils vēstulē Timotejam 
māca par to, ka ir dažādi 
lūgšanu veidi – lūgšanas, 
pielūgšanas, aizlūgšanas un 
pateicības lūgšanas 
(1. Timotejam 2:1). Ja paši esam 
labā garīgā „kondīcijā”, tad 
mūsu personīgie lūgumi un 
pielūgsme raisās dabīgi, bet kad 
mēs sākam Dieva priekšā 
iestāties un aizlūgt par citiem, 
īpaši par neatpestītajiem, sākas 
liela garīga cīņa, ko nereti palīdz 
uzvarēt tikai gavēnis. Piemēram, 
kad Daniels trīs nedēļas bija 
gavēnī un aizlūgšanās par savas 
tautas nākotni, tad viņam Dieva 
eņģelis izstāstīja par garīgo cīņu, 

kas sākās tajā brīdī, kad Daniels 
bija sācis lūgt (Daniela 10:11
14). Dieva atbilde viņam atnāca 
tikai pēc trīs nedēļu intensīvas 
lūgšanas un gavēšanas. 

Taču, lai gavēnis būtu sekmīgs, 
ir svarīgi pareizi motīvi. Arī 
Jesajas 58.nodaļā tiek izteikti 
pārmetumi „formālai” gavēšanai, 
kuru nepavada dievbijīgi darbi. 
Jēzus saviem mācekļiem teica, 
lai viņi nelielās ar savu gavēšanu 
un nedemonstrē to kā 
dievbijības pazīmi. Bet Viņš 
mācīja, lai gavēnis ir galvenokārt   
vērsts uz attiecībām ar Dievu un 
nevis uz attiecībām ar cilvēkiem 
(Mateja 6:1618). Farizeji gavēja 
demonstratīvi cilvēku priekšā, 
taču Jēzus to nosodīja.

Principā gavēšana nav nekas 
nedabisks, jo ir brīži mūsu dzīvē, 
kad mēs dabīgi nevēlamies ēst. 
Arī dzīvnieku pasaulē bieži gavē
nis ir viens no veidiem, kā dzīv
nie ki cenšas pārvarēt slimī bas, 
kaites un stresu. Cilvēks katru 
dienu ietur dabīgo gavēni miega 
laikā, kad 68 stundas netiek 
ēsts. Tāpēc angļi arī brokastu 
laiku ir nosaukuši par „break
fast”, kas tulkojumā nozīmē 
„lauzt gavēni”. Gavēšana var 
atnest arī fizisku labumu, jo tās 
laikā ķermenis attīrās no 

daudzām kaitīgām vielām.

Personīgi es regulāri praktizēju 
„īso” gavēni – atteikšanos no 
brokastīm kādā no nedēļas 
dienām. Taču ik pa laikam 
gavēju arī visu dienu, ja tuvojas 
kāds atbildīgs kalpošanas laiks. 
Esmu gavējis arī daudzu dienu 
garumā, lai pazemotos un 
tuvotos Dievam. Vienmēr esmu 
piedzīvojis Dieva žēlastību tajās 
kalpošanās, kurām esmu gata
vo jies ar lūgšanu un gavēšanu.

Ja sākumā gavēšana bija grūta 
lieta, tad ar laiku ķermenis 
pierod un viegli pakļaujas šai 
garīgajai disciplīnai. Vienmēr 
lietoju daudz ūdens. Pilnībā 
atsakos no jebkāda veida 
izklaidēm un liekas dvēseliskas 
barības, – medijiem, neauglīgām 
sarunām un jokiem, kā arī no 
fiziski smagiem darbiem. Zinu, 
ka tie, kas lieto stipras zaļās 
tējas vai kafijas, dažreiz var 
piedzīvot galvas sāpes.

Katram ir jāsaprot pašam sev 
piemērotākais veids, kā gavēt, 
taču domāju, ka gavēšanai 
vajadzētu būt katra kristīga 
cilvēka dzīves sastāvdaļai. 

Dainis Pandars  
Ogres Trīsvienības draudzes 
sludinātājs 

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

1) Pārdomā, vai ir kāds garīgs mērķis, kura dēļ būtu vērts 
gavēt (atbrīvošanās no grēcīga netikuma, lūgšanu 
vajadzība, nepieciešamība pēc Dieva vadības, vajadzība 
pēc Dieva klātbūtnes, garīgā cīņa)

2) Pārdomā, kurā dienā un laikā tu vislabāk varētu gavēt, 
kad tevi neviens netraucēs. Ieplāno gan laiku, gan vietu.

3) Ja gavē pirmo reizi, tad sāc ar atteikšanos no vienas 
ēdiena reizes. Nākamajās reizēs gavēšanas laiku vari 
paildzināt. Iesaku gavēšanas laikā lietot daudz ūdens.

4) Pavadi laiku lūgšanā un Bībeles lasīšanā. Lūdz, lai Dievs 
tevi velk tuvāk un uzrāda visus šķēršļus, kas tev traucē 
Viņam tuvoties. Ļauj, lai Dieva Gars ir noteicējs par šo 
gavēšanas laiku. Lūdz Dievu par savu vajadzību.

5) Kad esi saņēmis atbildi uz savu lūgšanu, kad problēma 
ir atrisinājusies, kad ir atnācis miers un ticība, ka Dievs ir 
uzklausījis, pateicies Viņam par to!

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

BV marta numurā aicinām vairāk iepazīt gavēšanu un lūgšanu kā garīgās disciplīnas.

Garīgā disciplīna –  
gavēnis un lūgšana

baptistu vēstnesis2
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Intervija ar BPI 1. kursa studentu Kārli 
KleinkofuPrūsi.

Vai ir kādas vērtības, kuras Tu esi 
mantojis no savas ģimenes?

Viena no vērtībām, kas ir pati par sevi – tā 
ir ģimene, tās svarīgums. Mēs kā ģimene 
esam pavadījuši kopā daudz laika, 
iemācījušies paļauties viens uz otru, īpaši 
mēs – bērni – brālis un māsas, jo vecāki 
daudz laika pavadīja darbā. Mums 
joprojām ir ļoti ciešas attiecības. Mans 
brālis Kurts dzīvo Rīgā, un mēs vismaz 
reizi nedēļā satiekamies. Ja man ir kādas 
grūtības, tad viņš ir pirmais, pie kā es 
vēršos. Tā kā Kurts man vienmēr ir bijis 
blakus, viņš arī ir viens no cilvēkiem, kas 
ir visvairāk ietekmējis manu izvēli sekot 
Kristum.

Vēl viena lieta, ko iemācījos jau bērnībā – 
strādāt, darīt dažādus praktiskus lauku 
darbus, lai palīdzētu ģimenei rūpēties par 
iztikšanu – zemenes lasījām, ravējām, 
tētim mašīnu palīdzējām remontēt. 

Tā kā mēs dzīvojām skaistā vietā, mūsu 
mājai garām tek upīte, kur daudz 
spēlējāmies, vēžojām, tikām arī mācīti 
rūpēties, lai mūsu apkārtne ir labi 
uzturēta. Tas veidoja mūsu attieksmi pret 
to vietu, kur uzturējāmies – saskatīt 
skaisto uz šīs zemes un rūpēties par to, 
kas tev uzticēts. Man ir ieradums – ja 
meklēju mieru, eju staigāt vairākas 
stundas dabā, un Dievs tajā, ko šeit virs 
zemes radījis, mani uzrunā. 

Kā Tu sastapi Dievu? 

Mana mamma un omīte ir kristietes. Kad 
pārcēlāmies dzīvot netālu no Nāriņciema, 
kur bija baznīca, gājām tur kopš bērnības. 

No 5. klases mācījos arī Talsu Kristīgajā 
skolā, tā kā var teikt, – uzaugu draudzē, 
kristīgā vidē. Nemanāmi un dabiski es 
ieaugu pareizajās un labajās lietās, taču 
neizdzīvoju savu ticību Kristum. Vienkārši 
darīju lietas tikai tāpēc, ka tā ir labi, līdz ar 
to jutos labāks par citiem. Es to neteicu 
skaļi, bet ik pa brīdim pieķēru sevi pie 
tādām domām. Vēlāk sapratu, ka to sauc 
par reliģiozitāti. 

Lielākais pavērsiena punkts manā ticībā 
uz Jēzu bija mana brāļa ietekmē. Kurts 
aizbrauca uz pirmo BPI DRAFTS vasaras 
nometni. Pēc tās viņš ļoti izmainījās, – 
stundām ilgi lasīja Bībeli, lai gan pirms 
tam bijām pieraduši kopīgi skatīties filmas 
vai spēlēt spēles. Brālis sāka vairāk 
atbalstīt mammu, māsu, uzņemoties tādu 
kā atbildību par ģimeni, ne finansiāli, bet 
veidā, kā viņš izturējās. Es to ievēroju un 
mācījos no viņa attiecībām ar pārējiem 
cilvēkiem. Vēl no Kurta mācījos 
disciplinētību, cenšoties neizniekot savu 
laiku, bet izvērtēt, ko vajag darīt, ko nē. 
Apzināties lietas, kas man ir dotas un 
izturēties atbildīgi pret tām. Maksimāli labi 
izdarīt jebkuru darbu, kam pieķeros. 

Pēc tam nākamajā gadā es arī aizbraucu 
uz DRAFTS nometni. Tur es tā kārtīgi 
sapratu, ka vēlos sekot Jēzum. Nometnē 
es redzēju to praktisko vīrišķības piemēru, 
kas man bija pietrūcis, savukārt, draudzē 
svētdienā divu stundu laikā to ir grūti 
novērot, jo tu neredzi cilvēku reālo dzīvi. 
Pēc nedēļas kopā ar čaļiem  pavadītā 
laika, redzēju, kā vadītāji – pieauguši 
vīrieši, risina situācijas, ko viņiem nozīmē 
Jēzus, kā viņi izdzīvo to, kam tic. Redzēju, 
ka kristietība nav domāta tikai sievietēm 
un neprasa tikai cepumus ēst un tēju 
dzert, bet prasa pūles – tev jāpārvar savs 
raksturs. Kristietība prasa, lai ieliec sevi 
visu tajā, kam tici. 

Kā Tu saprati, kas tad ir vīrišķība 
Kristū?

Līdz tam es nebiju pārāk bieži piedzīvojis, 
ka vīrieši uzņemas iniciatīvu, atbildību par 
kaut ko rūpēties. Nebiju praktiski redzējis, 
ka vīrietis ir gatavs cīnīties. DRAFTS 
nometnē es ieraudzīju, ka puiši kā brāļi 
iestājas viens par otru, piedzīvoju, ka 
pašaizliedzīga un cieņas pilna izturēšanās 
pret citiem ir vīrišķīga. DRAFTĀ praktiski 
mācījos, cik svarīgi ir, ka tu kā vīrietis 
nepaliec viens, jo vienam pašam ir grūti 
izdzīvot savu aicinājumu sekot Kristum. 
Svarīgi ir, ka tev ir brāļi, uz kuriem tu vari 

paļauties, ar kuriem tu vari būt atklāts. 

Tu esi iesaistījies Pastendes draudzes 
veidošanā. Kā Tu pievienojies 
Pastendes kopienai? 

Pagājušā gadā, kad organizēju pirmo 
Ziemas DRAFTS nometni Kurzemē, 
Kaspars Šterns man piesaistīja Nauri kā 
mentoru, līdz ar to DRAFTA rīkošanā 
iesaistījās visi Pastendes kopienas džeki, 
pat jaunie, kas tolaik vēl nebija kristieši. 
Tā es iepazinu visus Pastendes puišus. 
Tikos arī ar Nauri, sapratu viņa ideju, 
vēlējos tajā piedalīties, jo pats biju 
uzaudzis draudzē, kura kopā bija tikai 2 
stundas nedēļā, bet es vēlējos 
pievienoties draudzei, kur var izdzīvot 
evaņģēliju kopā kā viena ģimene.

Kāda ir Jūsu draudze? 

Tā ir ģimene, kopiena, kur apzinies, ka 
neesi viens. Esot kopienā, tu redzi citu 
cilvēku kristietību, kā viņi to izdzīvo. 
Svētdienā jau tu vari notēlot, ka ar tevi 
viss kārtībā, citi var nekad neieraudzīt 
tavu patieso dzīvi. Kad esi daļa no 
kopienas, ir grūti notēlot, agri vai vēlu 
izlec ārā tādas lietas, kuras labāk gribas 
paslēpt. Tad citi tevi var pamācīt, palīdzēt 
tev veidoties. Tu rēķinies ar citiem, 
pieņemot lēmumus, jo kopā var ieraudzīt 
lietas, kuras viens pats neieraugi. 
Piemēram, kad ar Māri nācām uz BPI, 
runājām par to, kā izdzīvosim savu dzīvi, 
ieklausījāmies arī tajā, ko saka citi mūsu 
kopienā.

Kā Tu nolēmi, ka gribi studēt BPI?

Iesākās ar DRAFTU. Viss, kas tur notika, 
bija izaicinošs man – Kaspars ik pa brīdim 
prasīja, kurš būtu gatavs dibināt draudzi, 
kurš gribētu būt mācītājs. Tas lika 
aizdomāties. Tad gan es domāju – nē, 
tikai ne es. Bet, laikam ejot, mainīju savas 
domas. Pēc vidusskolas jau skaidri zināju, 
ka BPI ir vieta, kur man jāiet, kur Dievs 
aicina. Tā ir mana iespēja – izmantot šo 
laiku un to, ko Dievs man tagad ir devis. 
Kad Baptistu Vēstnesī lasīju par puišiem, 
kas sākuši mācības BPI, šķita, ka tie ir 
īstie džeki – mani uzrunāja tas, ka viņi tā 
var atdot kalpošanai savu dzīvi. Tas arī 
man palīdzēja nenoraustīties.

Ko laiks BPI Tev devis, kā Tevi veidojis? 

Viena no lietām, ko esmu šeit mācījies, ir 
par ietekmi. Katrs cilvēks atstāj kaut kādu 
ietekmi uz apkārtējiem. Apzinos, ka arī es 
ar to, kas es esmu, varu ietekmēt 
apkārtējos. 

Izmantot laiku un 
iespējas, ko dod Dievs

baptistu vēstnesis 3
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BPI nav vieta, kur tu atnāc un tev bāž 
galvā zināšanas, bet tevi veido visa tā 
atmosfēra, kas te ir. Te mēs esam kā 
ģimene, kā kopiena. Tāpat kopmītnēs 
esam kā brāļi viens otram. Tas arī palīdz 
un iedrošina, ka tu necīnies viens pats ar 
savām mācībām un problēmām. Vienam 
otru atbalstot, es turpinu mācīties par 
kopienu. Man kļūst vieglāk atvērties 
cilvēkiem. Es vairāk apzinos to, kas es 
esmu, ko es varu dot citiem. 

Protams, ļoti noder zināšanas, kuras varu 
pielietot. Man patīk draudžu dibināšana 
un mentorings. Tas ir mācekļošanas 
princips, ar ko tu pavairo.

Kādi ir Tavi nākotnes plāni?

Pagaidām redzu, ka Dievs mani aicina 
strādāt saistībā ar jaunu draudžu 
dibināšanu, ar kopienām, veidot 

mācekļus, aizsniegt džekus. Pastendē, 
visdrīzāk. Pašlaik nejūtu, ka Dievs mani 
aicina būt par mācītāju.

Ko Tev patīk darīt? 

Reizēm man patīk fiziski pastrādāt. Man 
patīk apziņa, ka varu redzēt sava darba 
rezultātus, dažreiz kopienā, strādājot ar 
puišiem, ir grūti ieraudzīt sava darba 
rezultātus, bet, fizisku darbu darot, rodas 
gandarījums. Man patīk iet uz sporta zāli, 
tā izlikt ārā saspringumu, kas sakrājies. 
Man patīk arī vienkārši pabraukāt ar 
mašīnu. 

Ja Tev būtu jāpaskatās uz sevi no 
malas, kuru rakstura īpašību Dievs Tevī 
ir ielicis? 

Dažkārt liekas, ka Dievs manī ir ielicis 
mīlestību pret cilvēkiem, spēju iejusties 

otra ādā, ar to cenšos palīdzēt. Citreiz tas 
ir grūtāk, citreiz es vairāk jūtu līdzi. 
Cenšos nepalikt vienaldzīgs, iespēju 
robežās vienmēr mēģinu palīdzēt. 
Iespējams, tāpēc, ka manā ģimenē 
attiecības nav bijušas perfektas, ir reizes, 
kad pietiekami netiecos pēc Kristus, bet 
tiecos pēc labām attiecībām ar visiem. 
Dažkārt esmu sevi pieķēris, ka attiecības 
ir bijušas mans elks. Tad cenšos 
nofokusēties, ka tomēr tas nav 
vissvarīgākais – saglabāt labas attiecības 
ar visiem, citreiz ir kaut kas skarbāks 
jāpasaka. Es to mācos, tā ir mana cīņa. 

Interviju sagatavoja Nora Rautmane
BPI Projektu vadītāja

Mācītājs Edgars Mažis ar ģimeni

Mācītājs Edgars Mažis ir gans vairāk kā 
450 draudzes cilvēkiem, vīrs, tēvs četriem 
dēliem, dēls saviem vecākiem, brālis 
māsai, pasniedzējs Baltijas Pastorālā 
institūta studentiem, Garīdznieku Brālības 
priekšsēdētājs, Alfa kurss Latvija padomes 
loceklis, padomdevējs pāriem, sarunu 
biedrs un mazo grupu dalībnieks radošo 
profesiju pārstāvjiem, savs mācītājs arī 
tiem, kuri dievkalpojumos piedalās ar 
televīzijas starpniecību. Šis saraksts nebūt 
nebeidzas, jo Dievs mācītāju ievedis un 
lietojis daudzu jo daudzu cilvēku dzīvēs. 

Mācītāja dzimšanas diena ir 29. janvārī, 
bet 50 gadu jubilejas notikums tika 
atzīmēts pāris dienas iepriekš – Pateicības 
vakarā kopā ar ģimeni, amata brāļiem, 
draudzes kalpotājiem, cilvēkiem, ar kuriem 
gadu gaitā izveidojusies sadarbība vai 

sirsnīga draudzība. Nākamajā rītā, 
svētdienas dievkalpojuma laikā sveicieni 
turpinājās arī draudzes vidū. Draudze savu 
pateicību un vēlējumus lika māla traukā – 
“Bet, ak, Kungs, Tu taču esi mūsu Tēvs! 
Mēs esam māls, bet Tu mūsu veidotājs, 
mēs visi esam Tavu roku darbs (Jesajas 
64:8)”. Mācītājs ir kā māla krūze Lielā 
Meistara rokās, kas tiek veidota Dieva 
godam un cilvēku svētībai!

Sveicienus svētku dienās mācītājs saņēma 
ne tikai stipros rokasspiedienos, 
apskāvienos un ziedu pušķos. Atmiņas un 
vēlējumi mācītājam Mažim no visas 
pasaules bija atceļojuši arī video formātā. 

Arturs un Evija Feisti Kanādā: “Mums 
viņa pietrūkst, jo mācītājs Edgars ir viens 
no tiem cilvēkiem un mācītājiem, kas ir kā 
labs paraugs. Vienmēr atcerēsimies, kā 
viņš pēc dievkalpojumiem nāca lejā uz 
kafejnīcu un sasveicinājās, un atrada laiku 
aprunāties ar katru kafejnīcas kalpotāju, lai 
pateiktos vai iedrošinātu.”

Igaunijas baptistu draudžu bīskaps 
Meego Remmel: “Visu, ko viņš dara, viss, 
kas viņš ir, visās attiecībās, kas viņam ir – 
viņš ir ar visu sirdi, it īpaši Dieva dotajā 
aicinājumā.”

Žurnāliste Sendija Burka: “Edgaram 
Dievs un vecāki ir devuši brīnišķīgu 
rakstura īpašību – spēju vienlaicīgi būt 
saprotošam, cilvēcīgam, nepiebārstīt 
teikto ar teoloģiskiem un sarežģītiem 
terminiem, bet vajadzīgajā brīdī pateikt 
svarīgāko. Viņam ir brīnišķīga humora 
izjūta!”

Arta Platace
Rīgas Āgenskalna draudze

Edgaram Mažim 50
mācītāja edgara maža 50 gados 

gūtās un izdzīvotās atziņas:

Esmu Dieva un cilvēku mīlēts.

Joprojām īstais cilvēks īstajā 
vietā un īstajā laikā.

Laulība un ģimene ir liela 
svētība no Dieva.

Optimisms palīdz tikt pāri dzīves 
sarežģījumiem.

Apzināties savus ierobežojumus 
un necensties sevi izdedzināt – 

ir Dieva gudrība.

mācītāja edgara maža  
5 nozīmīgākie gadskaitļi:

1979. gads – atgriešanās pie Kristus un 
kristības

1983. gads – pabeigta Liepājas 6.
vidusskola un uzsāktas studijas LU 
Fizikas un matemātikas fakultātē

1990. gads – pabeigtas studijas LU, 
salaulāšanās ar Kristīni un došanās 
mācīties teoloģiju ASV 

1993. gads – ordinēts par LBDS 
sludinātāju

2015. gads – 50 gadu jubileja un 
sudrabkāzas ar Kristīni
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Janvārī svētdienskolotāji pošas ceļā uz Svētdienskolu apvienības 
konferenci – lai satiktos, pateiktos Dievam par piedzīvoto, 
iepazītos ar šī gada plāniem, saņemtu Dziesmu dienas dziesmas, 
paši mācītos. Šogad tas viss notika 31. janvārī Mateja draudzes 
telpās.

Šī gada Dziesmu dienas tēma ir MĪLESTĪBA, tādēļ Mateja 
baznīcas sadraudzības zālē, Ivetas Rudovičas aicināti un vairāku 
draudžu jauniešu mūziķu ansambļa pavadīti, vienojamies kopīgā 
dziesmā “Kad mīlestība smaržot sāk”. Uzrunām un liecībām 
mijoties ar dziesmām, konferences gaitā visu repertuāru kopīgi 
pieveicam. Prieks, ka arī šogad Dziesmu dienā dziedāsim 
vairākas oriģināldziesmas ar Bībeles teksta vārdiem.

Labas lietas notiek lēni – šī atziņa izkristalizējas mācītāja Ainara 
Baštika sveicienā un uzrunā konferences dalībniekiem, novēlot 
izdzīvot vēstulē Kolosiešiem 3:1213 rakstīto: „Tad nu kā Dieva 
izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, 
pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam 
piedodat.” Šo pantu atslēgas vārds ir PACIETĪBA. Šodienas dzīve 
prasa visu ātri, vēlamies tūlītējus rezultātus, tādēļ arī rodas 
konflikti. Kā mēs rīkojamies, ja ir konflikti? Dažādi. Ja klusējam – 
konflikti netiek izrunāti; ja protestējam – izrādām dusmas, arī 
neobjektivitāti. Tādēļ apustulis Pāvils iesaka pacietību. Un 
apstiprinājums tam lasāms arī Salamana pamācībās 16:32: 
„Pacietīgais ir labāks nekā stiprais, un, kas ir kungs pats pār savu 
garu un sirdi, tas ir labāks par to, kas iekaro pilsētas.” Kādi būtu 
praktizējamie paņēmieni pacietībai mūsu savstarpējās attiecībās, 
arī kalpošanā? Smaids, spēja panest otru, sākt vēlreiz ar 
piedošanu, pagaidīt.

Konferences pirmā daļa veltīta tam, lai atskatītos un pateiktos 
Dievam par piedzīvoto mūsu draudžu svētdienskolās. Kādu brīdi 
pie galdiņiem apspriedušies, tiekam aicināti pastāstīt pārējiem 
par labāko, kas noticis 2014. gadā. Kādiem tā ir bijusi pusaudžu 
nometne, citiem nakts baznīcā, Vasaras Bībeles skola, prieks par 
bērniem, kuru dzīvēs notiek Dieva Gara rosinātas pārmaiņas, 
gandarījums par vietām, kur kalpošana bērniem notiek bez tā, 
ka tur būtu vietējā draudze. Dzirdam arī izvērstākus stāstus un 
liecības. Par Sporta dienu Ventspilī stāsta Mateja draudzes 
Kalpošanas bērniem vadītāja Liene Indrāne, Piltenes draudzes 
svētdienskolotāja Sarmīte Bergmane stāsta par Dziesmu dienu 
Rīgā. Inga Markute  no Jelgavas līdzdala par jauko 
svētdienskolotāju nometni Rāmavas muižā, kuras centrālā tēma 
bija lūgšana, kas piedzīvota visdažādākajos veidos – lekcijās, 
interešu grupās, lūgšanu pastaigās, lūgšanu kapelā, atverot no 
jauna savas sirdis Dievam, paņemot sev ko noderīgu darbam ar 
bērniem un veicinot visas draudzes iesaisti kalpošanā un 
lūgšanās par bērniem. Savukārt Modrīte Stūre no Liepājas Pāvila 
draudzes liecina par piecu gadu garumā piedzīvoto, kalpojot 
bērniem un ģimenēm Kalnišķos, kur draudzes pagaidām nav.

Tomēr visīpašākā liecība uz mums raugās no ekrāna – Mirga 
Godiņa – balto druvu klusā varone. Audzinādama savus desmit 
bērnus, viņa, neskatoties uz padomju laika ierobežojumiem, 
drosmīgi pulcējusi ap sevi arī citus bērnus un mācījusi tiem mīlēt 
Dievu un cilvēkus. Mirgas mūža formula skan šādi: “Noliekot dzīvi 
Dieva rokās, Viņš arī sargā un gādā”. Mirgas Godiņas mūžs un 
darbs bijis kā nozīmīga un arī šodien iedrošinoša lappuse mūsu 
draudžu svētdienskolu darbā. Pieminot to, mācītājs Aivars 
Šķuburs mūs vada pateicības lūgšanā.

Konferences turpinājumā Svētdienskolu apvienības vadītāja 
Estere Roze iepazīstina ar tuvākajiem plāniem un iespējām – 
piedalīties Reģionālajās tikšanās, veidot komandas Sporta 
dienām, gatavoties Dziesmu dienai, pirms kuras svētdienskolām 
būs iespēja izmantot Timoteja skolas sagatavoto trīs nodarbību 

ciklu, rezervēt laiku svētdienskolotāju Rudens mācībuatpūtas 
nometnei, izmantot izdevības, kuras sniegs jaunā mājas lapa, kā 
arī iepazīties ar Timoteja skolu, piedaloties kādā no klātienes 
tikšanās laikiem kā novērotājiem. Īpaši sirsnīgi savā vidū sveicam 
arī svētdienskolotājus no vietām, kur darbs ar bērniem uzsācies 
tikai nesen vai vēl ir tikai sagatavošanās posmā. Priecājamies par 
Lindu un Lauru no Kalētiem, par Baibu, Ingu un Maiju no 
jaundibināmās Liepājas Karostas draudzes!

Pēc kopīgas fotografēšanās, pateicību parakstīšanas 
Svētdienskolu apvienības atbalstītājiem un gardas soļankas 
baudīšanas, mūs uzrunā mācītājs Mārtiņš Balodis, aicinot domāt 
par garīgajām disciplīnām, kuras nozīmīgas Dieva ŽĒLASTĪBAS 
piedzīvošanā. Šoreiz aplūkojam tās, kuras redzam praktizētas arī 
Jēzus dzīvē – Dieva Vārda studēšanu, paklausību, lūgšanu, 
sludināšanu, kalpošanu, gavēšanu, sevis aizliegšanu, 
upurēšanos, vienatni un sadraudzību. Pēc lekcijas piedalāmies 
praktiskās nodarbībās, kurās paši izdzīvojam dažādus veidus, 
kā garīgajās disciplīnās ievadīt bērnus. Paldies!

Sarmīte Zumberga
Dundagas baptistu draudze

Mīlestība. Pacietība. Žēlastība.

Pirmatskaņojums „Ziemeļu 
gaisma” un CD „Northern Lights”
Vēlējos līdzdalīt jums savu prieku par divām lietām: 
Pirmā, jaunais CD „Northern Lights” ar manu garīgo un 
laicīgo kormūziku nupat iznācis Anglijā izdevniecības 
Hyperion paspārnē; izpilda Kembridžas Universitātes 
Trīsvienības koledžas koris un diriģents Stīvens Leitons 
(koledža, kurā es divus gadus biju rezidējošais kompo
nists). Šeit viņi ir uztaisījuši trīs CD dziesmām video:

https://www.youtube.com/watch?v=fvPynMI6Umc 
https://www.youtube.com/watch?v=ZlK1TatC5BI 
https://www.youtube.com/watch?v=blUTC7zzzRI

Otrā ziņa: pirmatskaņojums manai jaunajai 
multimediālajai simfonijai par ziemeļblāzmu „Ziemeļu 
gaisma” notiks 27. aprīlī, 2015. Latvijas Nacionālajā 
operā. 

Kopā ar filmēšanas grupu bijām devušies trīs ekspedīcijās 
uz Islandi un Grenlandi, Skandināviju un Aļasku vākt 
folkloras materiālus par polārblāzmu.

Vairāk informācijas  – šajā videoklipā:

http://vimeo.com/117679584

Pateicībā Dievam un jums par atbalstu, 
Ēriks Ešenvalds  
www.eriksesenvalds.com

S V Ē T D I E N S K O L u  A P V I E N Ī B A S  K O N F E R E N C E
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Lielie Jāņi baptistu vidū ir zināmi jau no 
sendienām, kad to svinēšana nebija 
atļauta, tomēr kristieši sanāca kopā un 
svētkus pavadīja vai nu pie kāda lauku 
mājās, vai mežmalā pie ugunskura.

Šajā vasarā norisināsies pasākums Lielie 
Jāņi 2015, kura devīze ir „Vienā Laivā”. 

„Mēs visi – Jēzus mācekļi – esam vienā 
laivā. Tā ir vētras dzenāta laiva, kurā 
mācekļi steidz modināt Jēzu, jo viņiem ir 
bail. Tā ir arī laiva netālu no krasta, kurā 
Jēzus iekāpa, lai mācītu ļaudis. Tā ir laiva, 
kurā esot, mācekļi pēc Jēzus dotā 
padoma ieguva lielo lomu. Šī laiva ir 
mūsu dzīve. Tā ir mūsu misija – 
uzdevums, kuru Jēzus atstāja visiem. 
Mēs visi esam Vienā Laivā!”. Tā par saukli 
saka Jaunatnes apvienības vadītājs Kārlis 
Kārkliņš. Arī Jēzus mēdza būt ar saviem 
mācekļiem laivā (Lūk. ev. 5:3). 

Lielie Jāņi ir iespēja parādīt cilvēkiem, 
it īpaši jauniešiem, ka sabiedrībā 

ierastajiem Jāņu svinēšanas veidiem ir 
alternatīva, kā pavadīt šīs brīvdienas. 
Aicinām katru jaunieti izmantot iespēju 
piedalīties, jo par jauniešu aktivitātēm tiks 
īpaši padomāts. Un ne tikai jauniešiem 
iesakām apmeklēt Lielos Jāņus, bet 
ikvienam, kas grib atpūsties, kas grib 
iepazīties ar jauniem cilvēkiem vai pabūt 
mierā. Tu varēsi gan kārtīgi izsportoties, 
gan mierīgi pasēdēt un ieklausīties 
dziesmās, vai darīt ko citu. 

Padomā par to, kā pavadīsi šīs dažas 
dienas jūnijā. Pavadi tās ar draugiem, 
komandas vai skolas biedriem, draudzes 
locekļiem vai uzaicini līdzi savu kaimiņu. 

“Ganībās”, Užavā viņiem būs iespēja 
piedzīvot citādus Jāņus – Lielos Jāņus! 
Tiekamies “Ganībās”!

Norises laiks un vieta:  
22.24. jūnijs “Ganībās”, Užavā.

Dalības maksa: 10 EUR (ģimenēm 
pieejamas atlaides)

Detalizētāka informācija: 
Antra   – tālr. 27582406      
Marta – tālr. 29384007 
jaunatnes.apvieniba@lbds.lv

www.lieliejani.lv 
Seko arī Twitter.com un facebook.com: 
LielieJani

Beāte Liekna
Jaunatnes  apvienība

Jau trešo gadu Liepājas 
baptistu Pāvila draudze 
organizēja starpdraudžu 
basketbola turnīru Liepājā. 
Turnīrs norisinājās 2015. gada 
3. janvārī, Liepājas Olimpiskajā 
centrā. 

Turnīrā tika pārstāvētas 10 
komandas no dažādām 
Latvijas pilsētām – no Rīgas: 
‘’Matejs’’, ‘’Āgenskalns’’, 
‘’Āgenskalns II’’, ‘’Dzīvības 
avots’’ , ‘’Hebrona’’, kā arī no 
Valmieras, Limbažu, 
Pastendes, Ventspils  un 
Liepājas  draudzēm. Uz turnīru 
bija ieradušies ne tikai 
komandu spēlētāji, bet arī 
komandu aktīvi atbalstītāji, kuri 

nenogurstoši visas dienas 
garumā atbalstīja savus 
favorītus. Komandu spēles bija 
ļoti interesantas, kas 
atspoguļojās arī spēļu 
rezultātos. Turnīra 
organizatoriem bija milzīgs 
prieks par komandām, kas 
turnīrā piedalījās pirmo reizi un 
sasniedza labus rezultātus. 
Šis turnīrs ir labs sadraudzības 
veids draudžu sportistiem, 
kā arī evanģelizācijas veids, 
lai aizsniegtu klātesošos. 

Vietu sadalījums 2015:

1. vieta             Matejs          
2. vieta             Dzīvības Avots
3. vieta             Āgenskalns II

4. vieta             Pastende
5. vieta             Valmiera
6. vieta             Pāvili
7.vieta             Ventspils
8. vieta             Hebrona
9. vieta             Limbaži
10. vieta           Āgenskalns

Labākais tālmetiena 
izpildītājs: Mārtiņš Kozlovskis 
(Pāvili)

Pēc turnīra visi dalībnieki tika 
mīļi aicināti uz slavas un 
pielūgsmes vakaru Liepājas 
baptistu Pāvila draudzē, lai 
būtu sadraudzībā ar draudzes 
mūziķiem un klausītos 
iedrošinājuma vārdus, ko savā 
uzrunā teica Andrejs 

Goloborodko no Grobiņas 
draudzes. Turnīra organizatori 
izsaka pateicību visām 
komandām un atbalstītājiem 
par atsaucību un saliedētību 
visas dienas garumā. 
Arī nākošgad tiek plānots šāds 
turnīrs, tāpēc draudžu 
komandas ir aicinātas jau 
savlaicīgi pieteikt savas 
komandas, kā arī trenēt 
komandas saspēli nākamajam 
turnīram!

Pateicībā,

Liepājas baptistu Pāvila 
draudze

Antra Bermaka
Rīgas Vīlandes draudze

Lielie Jāņi 2015 – “Vienā Laivā”

Zvaigžņu basketbols
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Neviens Ziemas BPI DRAFTS nav bijis 
vienāds, un katru gadu ir jaunas iespējas un 
jauni izaicinājumi. To sākot, katra komanda, 
kas vada Ziemas BPI DRAFTS, ieliek visu 
savu sirdi, savu spēku un citus resursus, lai 
šī nedēļas nogale būtu aizraujoša, 
neaizmirstama, dzīves mainoša un 
iedrošinoša ikdienai. 

Šogad Ziemas BPI DRAFTS notika no 6. līdz 
8. februārim divās vietās – Kurzemē un 
Pierīgā. 

Pierīgas Ziemas BPI DRAFTĀ dalībnieki 
apzināti tika izvēlēti atšķirīgi, lai atgādinātu, 
ka mēs neesam perfekti, bet tajā pašā laikā 
esam īpaši Dieva radīti, tādēļ nav parasta 
dalībnieka. Mērķis bija iedrošināt jauniešus, 
ka caur Jēzu Kristu katrs ir Dieva bērns un 
katram ir dota dzirkstele no Dieva, tādēļ 
katrā no viņiem ir kas vairāk, nekā viņi spēj 
to aptvert.

Jau pašā sākumā mums kā vadītājiem 
vajadzēja atrast spēku un vēlmi cīnīties tālāk, 
kaut notika viena neveiksme pēc otras. 
Palīdzēja tas, ka mēs paši esam bijuši 
dalībnieki gan vasaras draftos, gan 
ziemas draftos, un iegūtās mācības un 
iedrošinājumi ļāva mums vadīt arī tad, kad 
viss brūk un jūk. Katrs var būt spēcīgs, – 
kad jūtas vājš un kad ir grūti, – viss ir 

atkarīgs no tā, kas notiek sirdī. Šajos 
pārbaudījumos katrs atklāja, kas viņš tiešām 
ir un kas notiek viņa sirdī. Draftā, protams, 
nav tikai fiziskie uzdevumi. Liela daļa no šīs 
nedēļas nogales tika veltīta, mācoties gan 
no lieliskiem lektoriem, kas iedrošina ar savu 
dzīves piemēru un atziņām, kuras viņi ir 
guvuši ikdienā un īpašās situācijās, gan 
piepildīta aktivitātēm, kas tika balstītas uz 
atjautību un gudrību, mācoties domāt 
pašiem un komandā. Drafta laikā mēs 
slavējām Dievu pilnībā caur visām 
aktivitātēm – gan fiziskām, gan garīgām. 
Katrai aktivitātei bija uzdevums iedrošināt un 
dalībniekam atrast sevī kaut ko labu vai kaut 
ko, ko viņš vēl nav atklājis. BPI Ziemas drafta 
noslēgumā katram, kurš piedalījās, tika 
iedoti divi piemiņas identifikācijas žetoni – uz 
viena bija rakstīta viņa fiziskā identitāte, bet  
uz otra žetona – kas ir viņa identitāte Kristū. 
Jūs jau visi, ticēdami uz Jēzu Kristu, esat 
Dieva bērni. (Galatiešiem 3:26) 

Savukārt Kurzemes Ziemas BPI DRAFTS 
tēma bija: Dzīvot – kā lauvai brīvībā. Puišiem 
bija iespēja dzirdēt lekcijas, kuras vadīja BPI 

1. kursa students Kārlis Kleinhofs – Prūsis. 
Kārlis dalījās ar apkopojumu no vīru 
grāmatas “Mežonīgā sirds”. Puišus uzrunāja 
arī Pauls Oleksis, kas runāja par kristiešu 
dzīvi ikdienā, savukārt Oskars Spickopfs 
runāja, salīdzinot Dieva ceļu kā navigāciju 
dzīvei. Nometnē neizpalika arī aizraujošas 
aktivitātes. Nometne deva jaunu 
izaicinājumu puišiem, palīdzot saprast, ko 
nozīme būt īstam vīram un Kristus sekotājam 
– būt par vīrieti, kas uzņemas atbildību, ir 
uzticams, ticīgs un pazemīgs. Otrajā dienā 
notika nakts pārgājiens ar dažādiem 
uzdevumiem, – gan fiziskiem, gan garīgiem, 
kas izaicināja jaunos puišus darboties kā 
komandai, jo mēs neesam super varoņi, 
tādēļ mums ir vajadzīga komanda. Ne velti ir 
paruna: “gribi tikt ātri, ej viens, gribi tikt tālu, 
ej kopā” Puišiem tika arī mācīts, kā studēt 
Bībeli, lai pēc tam individuāli vai ar 
draugiem, varētu to praktizēt. Katru vakaru 
puiši slavēja Dievu ar dziesmām, ko vadīja 
Toms Grenevics. Katram vadītājam bija savs 
uzdevums šajā nometnē. Es ticu, ka katrs 
jaunietis saņēma izaicinājumu un mājās 
aizbrauca mainīts! Dievs ir labs! Viņš tika 
pagodināts! Viņš darbojās puišu sirdīs! 

Gunvaldis Urtāns
Ziemas BPI DRAFTS Rīga vadītājs

Valters Siksna 
Ziemas BPI DRAFTS Kurzeme vadītājs

Evaņģēlijos mēs varam lasīt, ka Jēzus grib celt savu draudzi. Viņš ir 
devis pavēli, lai mēs darām par mācekļiem visas tautas un ļaužu 
grupas (Mateja 28:1820). Visa Apustuļu darbu grāmata vēsta par to, 
kā Evaņģēlijs pieaug spēkā un kā draudze aug un iesniedzas visos 
sabiedrības slāņos. Jēzus savu darbu turpina gan caur esošām, gan 
jaunām draudzēm. Mēs sludinām Kristu, lai varētu rasties jaunas 
kopienas un ļaužu grupas, kur notiek kristīgā sadraudzība. Bet kas 
īsti ir draudžu dibināšana? Vai šodien draudžu dibināšana ir aktuāla? 
Kādēļ draudžu dibināšana ir tik vitāli svarīga, lai aizsniegtu cilvēkus 
mūsdienu kultūrā? Kā mēs varam iesaistīties draudžu dibināšanā? 
Par to un citiem jautājumiem tiks runāts un domāts draudžu 
dibināšanas konferencē „Izaicinājums 2015”.

Konferences mērķis ir palīdzēt kristiešiem padziļināt Evaņģēlija 
izpratni, iedvesmot viņus iesaistīties draudžu dibināšanā, kā arī 
stiprināt draudžu dibināšanas vadītājus un komandas. 

Konferences īpašie viesi un runātāji būs:

Dītrihs Šindlers – draudžu dibinātājs, kurš nodibinājis vairākas 
draudzes Vācijā un pašlaik darbojās kā draudžu dibināšanas 
kustības vadītājs Vācijā.

Peips Sārs – nodibinājis „Krustceles” draudzi Tartū un pašlaik 
atbalsta jaunas draudzes veidošanu Tallinā. Darbojās arī kā draudžu 
dibināšanas kustības vadītājs Igaunijā.

Pēteris Sproģis – LBDS bīskaps, vizionārs

Kaspars Šterns – LBDS bīskapa vietnieks draudžu dibināšanas 
jautājumos un draudzes dibinātājs Ādažos. 

Konferences laikā dalībniekiem būs iespēja meklēt atbildes uz 
šādiem jautājumiem: Kāds ir Evaņģēlijs, un kāpēc tas mums ir 

svarīgs? Kāpēc mūsdienu pasaulē Dievs joprojām vēlas darboties 
caur draudzēm? Kāds ir draudžu dibināšanas mērķis? Kuriem 
kristiešiem ir jāiesaistās draudžu dibināšanā? Kāpēc draudžu 
dibināšana nav “solo gājiens”? Ja Jēzus ir Kungs, tad...?

Konferenci veidos lekcijas un praktiski semināri, kuros varēs gūt 
praktiskus padomus evaņģelizācijā, māceklībā un draudžu 
dibināšanā, kā arī iepazīties ar dažādām metodēm un draudzes 
dibināšanas modeļiem. Seminārus vadīs pieredzējuši draudžu 
dibinātāji no Latvijas. Paredzētas arī tikšanās ar konferences 
lektoriem neformālā gaisotnē.

Konference “Izaicinājums 2015” notiks Latvijas Baptistu draudžu 
savienības ēkā, Rīgā, Lāčplēša 37, no 17. līdz 18. aprīlim 

Dalības maksa: EUR 10

Pieteikšanās un vairāk informācijas:  
Kaspars Šterns – tālr. 26554780, 

epasts: izaicinajums15@gmail.com un  
mājas lapā: www.jaunasdraudzes.lv 

Ja Tu vēlies uzzināt vairāk par draudžu dibināšanu, iesaistīties tajā 
vai atbalstīt tos, kas jau kalpo šajā jomā, Tu esi laipni aicināts!

Būt īstam vīram un Kristus sekotājam

No draudzes uz draudzēm

baptistu vēstnesis 7



Pētera Sproģa saruna ar Mārci Zīvertu

DrauDžu atjauNotNe

Jau pēc dažiem mēnešiem mēs tiekam 
aicināti pulcēties Cēsīs uz Latvijas Baptistu 
draudžu VIII Dziesmu svētkiem ar 
nosaukumu “Dziesma Latvijas dvēselei”. 
(turpmāk – Dziesmu svētki)

Domājot par gaidāmajiem svētkiem, aicinām 
ik svētdienu draudzēs lūgt, lai iecerētie 
svētki būtu par svētību svētku dalībniekiem, 
viesiem un par godu Dievam. Jau nākamajā 
mūsu žurnāla numurā būs pieejama 
Dziesmu svētku programma. Tā jau ir 
gatava, vien tiek precizēti atsevišķu 
pasākumu laiki un norises vietas. 

Aicinām draudžu korus un mūziķus 
atsaukties Muzikālās kalpošanas apvienības 
aicinājumam gatavoties Dziesmu svētku 
koncertiem. Cēsīs tiek gaidīti visu draudžu 
kori un ceram, ka Dziesmu svētkos viesosies 
pārstāvji no visām mūsu draudzēm. Kā jau 
iepriekš tika rakstīts, ar savu dalību mēs 
esam aicināti dziesmās un labos darbos 
apliecināt ticību Kungam Jēzum Kristum un 

tiem kristīgās dzīves ideāliem, kuri 
atspoguļoti Jaunajā Derībā. 

Līdzīgi kā Draudžu dienās Līvānos, draudzes 
tiek aicinātas nākt ar saviem ierosinājumiem, 
lai svētku nedēļai, īpaši tās nogalei, 
piedāvātu savas draudzes gatavotas 
aktivitātes, kuras tiks izvietotas ap bērniem 
paredzēto pasākumu un aktivitāšu norises 
vietām.

Esam iecerējuši, ka Dziesmu svētku nedēļa 
var būt arī iespēja daudziem pavadīt savu 
atvaļinājuma laiku. Nedēļas garumā būs 
pasākumi bērniem un jauniešiem, kas ir 
plaši iecienīti Latvijā un ārzemēs. Par Cēsu 
pilsētu tuvāku informāciju varat iegūt, 
apmeklējot interneta saiti www.cesis.lv. 

Iepriekš rakstījām, ka svētku nedēļā no 
pirmdienas līdz ceturtdienai tiks plānots 
brīvprātīgais kalpošanas darbs Cēsu pilsētā, 
kuram būtu gan praktisks, gan sociāls 
raksturs. Brīvprātīgo darbs būs 
nepieciešams arī Dziesmu svētku 

pasākumos, īpaši svētku lielajos koncertos 
no 16.  19. jūlijam. Paldies tiem, kuri jau 
atsaukušies brīvprātīgajam darbam, kā arī 
aicinām pieteikties vēl brīvprātīgos, īpaši no 
Vidzemes draudzēm, kuras atrodas tuvāk 
Cēsīm. Mūsu mērķis ir piesaistīt ap 100 
brīvprātīgo. Gan pieteikties, gan vairāk 
uzzināt par brīvprātīgo kalpošanas iespējām 
varat, zvanot, tālr. 26859823 vai rakstot 
edgarspakalns@gmail.com. 

Dalībnieku izmitināšanai būs pieejamas 
vairākas skolas, hostelis, atsevišķas Cēsu 
viesnīcas. Visa aktuālā informācija par 
Dziesmu svētkiem, sākot ar marta mēnesi 
būs pieejama Cēsu draudzes mājas lapā 
www.cesudraudze.lv. Jautājumus un 
ierosinājumus esat aicināti rakstīt:  
draudze@cesudraudze.lv.  

Oļegs Jermolājevs

Cēsu draudzes mācītājs 
 

Daudziem Vidzemes reģiona draudžu 
kristiešiem 7. februāris kļuva par īpašu, 
pārdomām bagātu un vērtīgu dienu. 
Tā iemesls bija pirmā no LBDS reģionālajām 
tikšanās reizēm šogad. 

Mājīgajās Cēsu 2. pamatskolas telpās laicīgi 
ieradušos viesus patīkami pārstei dza un 
laipni gaidīja rūpīgi sagatavota kafija un 
uzkodas, kas ne tikai glāba brokastis 
nokavējušos, bet arī deva spēku un 
saldināja garo konferences dienu.

Pēc kopīgas slavēšanas un sludinātāja 
Mārtiņa Anševica uzrunas sekoja pirmā 
konferences sesija – LBDS bīskapa Pētera 
Sproģa uzruna vai, kā viņš pats teica, 
„pārdomas un jautājumi”, kurus viņš uzdod 
gan pats sev, gan klātesošajiem. Tās bija 
pārdomas par kristieša izaugsmes ceļu, tā 
normālu attīstību un „klupšanas akmeņiem”. 
Uzrunas beigās tika dots laiks pārrunāt šīs 
idejas grupās. Pēc īsas kafijas pauzes 
Pēteris Sproģis intervēja Priekules draudzes 

sludinātāju Mārci Zīvertu par viņa drosmīgo 
soli, sākot darbu Priekulē, un ko Dievs caur 
viņa un draudzes kristiešu uzņēmību un 
mīlestību Priekulē ir paveicis.

Pusdienu pauzē konferences dalībniekiem 
bija iespēja iepazīties un satikt jau sen 
iepazītos, kas nenoliedzami pati par sevi jau 
ir šādu tikšanās reižu vērtība. 

Konferences otrajā daļā tika rādīta 
videolekcija, līdzīgi kā līderu konferences 
GLS ietvaros. Lai gan tā notika angļu valodā, 
katrs to varēja saprast, pateicoties subtitriem 
latviešu valodā. Vairāku grāmatu autors 
Džons Ortbergs stāstīja par katra vadītāja 
„lielākajām bailēm” – nevis no kritikas vai 
neizdošanās, bet no tā, ka paša grēki un 
rakstura vājā puse ņems virsroku. Šī un 
bīskapa Sproģa uzruna deva pamatīgu vielu 
pārdomām par katra izaugsmi un personību. 
Arī pēc šīs lekcijas tika dota iespēja dzirdēto 
pārrunāt grupās, proti, „Kas ir tavas 
draudzes „rakstura vājība”?”

Šī pasākuma ietvaros tika sniegta 
informācija par dažādiem LBDS 
pasākumiem, un katram bija iespēja uzdot 
jautājumus, piemēram, par jauno LBDS 
mājas lapu, BPI atvērto durvju dienu un 
citiem notikumiem. Pāris kora dziesmu 
atgādināja par VIII baptistu Dziesmu 
svētkiem Cēsīs šogad jūlijā, atsaucot 
atmiņā, cik patīkami ir dziedāt korī, un 
motivējot piedalīties Dziesmu svētkos. 

Trešajā konferences daļā klātesošie 
sadalījās darba grupās, atbilstoši katra 
interesēm un kalpošanas jomām – 
garīdznieku, draudžu priekšnieku, sieviešu, 
muzikālajā, bērnu un jauniešu darba grupā. 
Mazākā lokā bija iespējams uzzināt par 
katrai kalpošanai specifiskajiem jaunumiem 
un apmainīties pieredzē.

Pēc šīs, jauniem impulsiem bagātās dienas 
var teikt – ir vērts. Ir vērts satikt citus, kas 
cīnās savas pilsētas un apkārtējo cilvēku 
labā, ir vērts redzēt, ka labajā cīņā neesi 
viens; ir vērts dzirdēt pārdomas, kas liek 
izvērtēt savu izaugsmi un personību, liek 
saņemties un iet tālāk. Pārējo reģionu 
draudžu locekļiem šī iespēja vēl ir priekšā, 
tāpēc var teikt tikai vienu – nenokavējiet 
pieteikšanos!

Madara Skaistkalna
Draudze „Gaisma”

Dziesma Latvijas dvēselei

Reģionālā tikšanās Cēsīs

LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU VIII  DZIESMU SVĒTKI

2015. GADA 13. -  19. JŪLIJS, CĒSIS

Reģionālās tikšanās dalībnieki
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DrauDžu aktuaLitāteS

17.18. janvārī Pestīšanas Templī notika 
kārtējā vispārizglītojošo skolu skolotāju 
konference “Bībeles principu integrācija 
izglītībā”, kuru organizē Latvijas Kristīgā 
misija sadarbībā ar Rīgas Misiones baptistu 
draudzi, ar organizāciju Jaunatne ar misiju 
(JAM), Latvijas Kristīgo skolotāju asociāciju 
un citām organizācijām. Šīs skolotāju 
konferences notiek trīs reizes mācību gadā 
jau kopš 1997. gada.  

Šajā reizē uz konferenci no skolām, bērnu 
dārziem un internātskolām no visas Latvijas 
ieradās skolotāji, direktori un skolu 
darbinieki, kopumā 235 dalībnieki (no tiem 
56 bija pirmo reizi), lai gūtu iedrošinājumu 
savam darbam, iegūtu jaunas praktiskas 
zināšanas, kā arī lai iepazītos un iedvesmotu 
cits citu ar savu pieredzi un liecībām. Katru 
reizi skolotāji apliecina, ka konferencē 
saņēmuši atbildes uz sev svarīgiem 
jautājumiem un raduši iedvesmu un jaunas 
idejas savam darbam. 

Šajā konferencē mācīja Rite Meiers (Rite 
Meyers) no Spānijas. Ritei ir liela skolotājas 
pieredze, un viņa mācīja par attiecībām 
klasē, par dažādiem veidiem, kā bērni uztver 
un mācās. Nikolajs Poliakovs (Nikolai 
Poliakov) ir misionārs no Ukrainas 
Kamčatkā. Viņš konferencē mācīja par 
svētības spēku cauri vairākām paaudzēm. 
Lisete Klopa (Lysette Klop), kura ir misionāre 
Rīgā, dalījās savā pieredzē, strādājot ar 
meitenēm – prostitūtām, un mācīja par to, kā 
pasargāt bērnus no cilvēktirdzniecības. 
Konferencē mācīja arī Vollijs Skūns (Wally 
Schoon), misionārs Zviedrijā, un Als 
Akimovs (Al Akimoff), JAM Slāvu kalpošanas 
direktors ASV. Viņi stāstīja par to, cik svarīga 
ir personiska nodošanās Dievam. 
Konferences dalībniekus slavēšanā vadīja 
Valdis Indrišonoks, un tas vienmēr ir 
iedvesmojošs, Dieva klātbūtnes pildīts laiks 
katram, kurš piedalās konferencē. 

Ar skolotāju konferences starpniecību mēs 
īstenojam arī Bībeļu izplatīšanas projektu. 
Katrs skolotājs, kurš apmeklē konferenci 
pirmo reizi, dāvanā saņem Bībeli un Bērnu 
Bībeli, kā arī katram skolotājam ir iespēja 
pieteikties, lai saņemtu Bībeles bez maksas 
saviem skolēniem. Pateicamies Dievam, ka 

Viņš allaž devis līdzekļus, ka 
esam vairākkārt drukājuši 
Bībeles un Bērnu Bībeles. 
Pēdējos divos gados vien esam 
skolās, bērnudārzos, 
internātskolās, bērnunamos, u.c. 
izplatījuši ap 10 000 Bībeļu un 
20 000 Bērnu Bībeļu. Mūsu 
tuvākais mērķis ir šogad 
nodrukāt 10 000 Bībeļu 
izplatīšanai skolās. Esam 
pateicīgi par jūsu aizlūgšanām 
šajā projektā, lai Dievs 
parūpētos par nepieciešamo finansējumu! 

Esam pateicīgi Dievam, ka Viņš nerimstoši 
gādā un dod iespējas, lai šīs konferences 
notiktu. Esam pateicīgi Dievam par katru 
lektoru, par katru skolotāju un katru 
kalpotāju šajā konferencē! Esam pateicīgi 
Dievam par Viņa gudrības vārdu, kuru Viņš 
dod bagātīgi! 

No skolotāju atsauksmēm:

“Konferencē esmu otro reizi. Jau pēc pirmās 
rudens konferences sapratu, ka tas ir man! 
Mana pieredze ir pavisam maza, bet esmu 
pateicīga par to, ka manā dzīvē tas ir un 
notiek. Es saprotu, ka arī es pamazām varu 
kaut ko darīt citu labā.”

“Ceļā uz mājām pēc baznīcas satiku kādu 
māmiņu. Viņa pateicās par to, ko esmu 
iemācījusi viņas divām meitiņām skolā. Mūsu 
sarunas laikā pienāca jauneklis un teica: 
“Labdien, skolotāj! Jūs man mācījāt Kristīgo 
mācību 1. klasē. Paldies! Jūs mums vienmēr 
devāt svētību. Lūdzu, dodiet man šodien 
svētību! Es dodos uz Angliju darbā.” Viņš 
apkampa mani, pateicās kā savai mātei. 
Protams, es devu svētību, aizlūdzu par viņu. 
Šādas tikšanās iepriecina, jo tu redzi sava 
darba augļus. Tur bija prieka un pateicības 
asaras… Es vienmēr vakaros pirms 
gulētiešanas aizlūdzu par saviem 
audzēkņiem, bijušajiem un esošajiem. Pēc 
padoma nāk arī jaunās māmiņas un tēti. 
Priecājos, ka mani bijušie audzēkņi ved 
savas atvasītes uz Kristīgās mācības 
nodarbībām bērnu dārziņos. Šīs 
konferences ir bijušas man par vienu no 

avotiem, kur papildināju savas zināšanas un 
prasmes – tās bijušas man par svētību. 
Jau 25 gadus vadu Kristīgās mācības 
nodarbības bērniem un jauniešiem.”

“Liels paldies katram lektoram! Esmu 
konferencē tikai otro reizi un neuzskatu sevi 
par īstu ticīgo, tomēr viss, ko es dzirdu, man 
ir interesanti un liek aizdomāties, sniedz 
atbildes uz jautājumiem, uz kuriem agrāk 
nevarēju atrast atbildi. Manā klasē ir 
skolnieks, kura uzvedība mani uztrauc, un 
šodien es sapratu savu kļūdu. Es steigšos 
jau rīt atpakaļ uz darbu, lai visu izmainītu. Es 
raizējos arī par savu jaunāko dēlu.  Bet 
vakar, kad noklausījos Rites lekcijas, es 
sapratu, kas mums abiem jādara, un tagad 
centīšos mainīt mūsu attiecības. Liels 
paldies!”

“Konferencē piedalos pirmo reizi. Ļoti patika! 
Daudz lietu, domu, ideju, ko pārdomāt. 
Draudzīga uzņemšana, interesanti un 
iedvesmojoši lektori.”

“Šīs konferences palīdz paskatīties uz bērnu 
it kā ar Dieva acīm, ieraudzīt potenciālu 
“grūti” audzināmajos.”

“Esmu konferencē pirmo reizi. Šajā  otrajā 
dienā pēc katras nodarbības/ lekcijas plūst 
asaras! Paldies par manis dziedināšanu! 
Ieguvu milzīgu iedrošinājumu – “spārnus” – 
drosmi strādāt ar skolēniem, droši ar viņiem 
runāt un runāt arī par Dievu. Paldies!”

Rakstu sagatavoja Zane Rudzīte
Rīgas Misiones draudze

Dievbijība ir gudrības sākums
S K O L O T ā j u  K O N F E R E N C E

Seminārstikšanās draudžu priekšniekiem, garīdzniekiem, valdes 
un padomes locekļiem.

2015. gada 28. martā, 9:00-17:00
Savienības namā, Rīgā, Lāčplēša ielā 37

Mērķis ir palīdzēt radīt draudzē veselīgi funkcionējošu draudzes 
vadības komandu, lai tā var piepildīt draudzes misiju. 

Lektors: Viljams B. Hoits. Ilgstoši kalpojis kā ASV baptistu draudžu 
mācītājs un mācītāju mentors. Ieguvis doktora grādu Bēteles 
teoloģiskajā seminārā, kur arī strādājis par pasniedzēju 10 gadus. 
Izveidojis vairākas apmācību programmas.

Draudzes vadīšana
Pieteikšanās un reģistrācija: līdz 18. martam

Dalības maksa: EUR 10

Vairāk informācijas: www.lbds.lv vai zvanot: tālr. 
26772677

Draudžu priekšnieki – jūs un jūsu komanda esat 
mācītāja labā roka! Kopīgi turpināsim nest Labo 
Vēsti Latvijā!

baptistu vēstnesis 9



24. janvārī Rīgā pulcējās Latvijas 
baptistu draudžu māsas un 
Sieviešu kalpošanas vadītājas uz 
konferenci, kuras moto ir vienots 
ar Pasaules Baptistu sieviešu 
apvienības Vadītāju konferenci, 
kas šovasar notiks Dienvidāfrikā, 
– Celies un spīdi! (Jesajas 60. 
nodaļas 1. pants: “Celies un 
staro, jo nāk tava gaisma, Kunga 
godība pār tevi ataususi !”)

Pagājušā gada rudenī Rīgā 
notika SKA organizētas kursa 
ENTRUST apmācības, kurās 
mācījās Solvita Zīvere, Lāsma 
Ašme, Elīna Riekstiņa, Ilze Dūša, 
Tabita Runce, Agnese Spura, 
Laura Jursone. Tā iespaidā 
nolēmām veidot konferenci par 
tēmu “Kalpojoša dzīve”, kas 
izstaro Kristus gaismu, lietojot 
iemācītās prasmes, vadot mazo 
grupu. Ikdienā mums ik mirkli ir 
iespēja kalpot, bet paliek 
jautājums, vai mana kalpošana 
izstaro Kristus gaismu? Vai no 
rīta, kad Dieva žēlastībā mostos 
jaunai dienai, nesu gaismu 
līdzcilvēkiem? Jāatzīst, ka biežāk 
sanāk – “Celies un skrien”, un 

tad, protams, tas ir pa tukšo. 
Lai atjaunotu savas attiecības ar 
Jēzu, ar prieku arī es piedalījos 
SKA organizētajā konferencē.

Pielūgsmē mūs vadīja māsas 
Lāsma Ašme un Rasa Šterna. 
Mums bija iespēja klausīties 
liecības par to, kā Dievs aicina 
sievietes kalpošanā. Māsas ir 
piedzīvojušas, cik Dievs ir 
neatlaidīgs, kad aicina kalpot. 
Tikām mudinātas piedzīvoto 
konferencē nepaturēt tikai sev, 
bet līdzdalīt sievietēm draudzēs. 

SKA vadītāja Solvita Zīvere 
svētbrīdī mums atgādināja, ka 
“Celies!” – tā ir pavēle, un ka 
lielākais ienaidnieks sev esmu 
es pati. Tad nekavējoties jālūdz 
Jēzum: “Pārbaudi, ak, Dievs, 
manu sirdi, vai es neesmu uz 
nepareiza ceļa?” Varam būt 
drošas, kad Dieva Gars izmaina, 
tad arī Dieva gaismā atmirdzam.

Nemanot pienāca laiks klausīties 
BPI Pastorālās kalpošanas 
programmas vadītājas Līvas 
Fokrotes sagatavoto lekciju par 
kalpošanu un tās motivāciju. 

Līvai līdzi bija spilgts uzskates 
materiāls – zilu kurpju pāris – 
viņas kurpes, un otras – darba 
kolēģes kurpes, kuras tā īsti 
Līvai nemaz nederēja. Dažādas 
var būt kalpošanas. Man jātiecas 
koncentrēties uz kalpošanu 
Dievam, ne cilvēkiem. Interesanti 
bija pašai lasīt Bībeli un meklēt 
Rakstos atbildes uz lektores 
uzdotajiem jautājumiem, 
piemēram, kāda ir Dievam 
tīkama kalpošanas motivācija un 
kāda ir netīkama? (1.
Tesaloniķiešiem 2:1 8).

Protams, šie nosacījumi ikdienas 
kalpošanā mūs nedrīkst atturēt 
mācīties darīt jaunas lietas, kaut 
arī tās šķiet grūtas. Ieguvums ir 
tas, ka kalpošana mums dod 
prieku un gandarījumu. Kalpojot 
mācos uzticēties Dievam, 
vingrinos ticībā, piedzīvoju Dieva 
apsolījumu piepildīšanos – mans 
Dievs pēc savas bagātības mēra 
Kristus Jēzus godībā piepildīs 
visas jūsu vajadzības 
(Filipiešiem 4:19).

Lekcijas noslēgumā dzirdējām, 
ka kalpošanas kurpes 
novalkāsies, kalpošanas 
iespējas var izbeigties. 
Nepamēģināsi valkāt kalpošanas 
kurpes, tad arī nekad neuzzināsi, 
kā tas ir. Vēl šodien nevaru 
aizmirst Līvas uzdoto jautājumu: 
“Vai es esmu iekāpusi savās 
kurpēs? Un kam es vairāk esmu 
nodevusies – Jēzum vai 
kalpošanai Jēzum?” Svešās 
kurpēs patiesi nejūtamies labi, 
ceru, ka arī jūs tam piekritīsiet. 
Jēzus aicina mūs ne vien nākt 
pie Viņa, bet arī kalpot Viņam.

Mums ir jāizvērtē:

 Kāda ir mana motivācija kalpot 

iepretim tai kalpošanai, par kuru 
runā Pāvils Bībelē?

 Kādi ir dziļāki cēloņi manai 
motivācijai?

 Kas man ir jānožēlo Dieva un 
cilvēku priekšā?

 Kas man ir jāapņemas darīt vai 
pārstāt darīt?

 Kas man ir jāmaina?

Rika Vorena grāmatā ir atziņa : 
“Ja Dievam kalpotu tikai ideāli 
cilvēki, nekas netiktu paveikts!” 
Tādēļ atgādinu, ka ir vērts riskēt.

Guvām iedrošinājumu mēģināt 
kalpot un nebaidīties.  Atkal 
guvu apstiprinājumu kādai 
atziņai, ko nesen lasīju: “Lai 
atstātu pēdas Mūžības smiltīs, ir 
jānēsā ticības un darba kurpes!”

Pēc lekcijas mēs sadalījāmies 
mazajās grupiņās, kuras tika 
vadītas pēc Entrust mācītajiem 
principiem, un varējām brīvā 
atmosfērā vēl pārspriest 
dzirdēto, kā arī padziļināti lasīt 
Bībeli un dalīties atziņās.

Zanda Lūse vadīja konferences 
noslēguma diskusiju un 
aizlūgšanas. Viennozīmīgi bijām 
iepriecinātas par iespēju būt 
konferencē. 

Nākotnē apmācību iespējas pēc 
Entrust metodes notiks 15.18. 
un 22. 25. oktobrī. 

Mīļi aicinām jaunas dalībnieces, 
sīkāka informācija pie māsas 
Līvijas Godiņas tālr. 26352823

Varu tikai secināt, ka kalpošana 
ir process visas dzīves garumā. 
Paldies mīļajam Debesu Tēvam 
par katru iespēju, ko Viņš savā 
žēlastībā mums piešķir.

Agnese Pallo 
SKA padomes locekle

12. februārī  Dievs 
Mūžībā saucis Liepājas 
baptistu Ciānas draudzes 
vecaju un LBDS 
padomes goda locekli 
Miķeli Titovu.

Izsakām līdzjūtību 
ģimenei un tuviniekiem.

„Ne es pēc savas gribas pasaulē ienācis, ne 
arī es pēc savas gribas no pasaules aiziešu”, 
un „ Mēs varam būt pateicīgi Dievam... ” – tik 
bieži dzirdēti vārdi no krietna vīra Miķeļa 
Titova mutes Liepājas baptistu Ciānas 
draudzē. Abi šie teikumi tik ļoti saistās kopā 
laikā, kad Miķelis jau otrpus Mūžības vārtiem, 
un mums, palicējiem, nu jau atliek vienīgi 
pārdomāt Miķeļa dzīvi un veikumu.  
 

Dievs patiesi bija devis dāvanu, ne pēc mūsu 
gribas un saprašanas, bet ļoti labu dāvanu – 
sievai Ausmai mīlošu, galantu vīru, meitai 
Inārai gādīgu tēti, darbabiedriem Liepājas 
rajona Patērētāju biedrībā 30 gadu garumā 
apbrīnojami pedantisku, tādēļ ar labām 
sekmēm darbojošās noliktavas vadītāju, 
atbildīgu pienākumu veicēju Aizputes 
draudzē, vēlāk Liepājā Ciānas draudzē kora 
tenora grupas balstu, dueta dziedātāju, 
diakonu, kurš, vairāk kā citi, atrada laiku 
apmeklējumiem mājās; rūpīgu un izdarīgu 
draudzes padomes priekšsēdētāju (1983.  
2001.), no deviņdesmito gadu sākuma 
draudzes vecaju, kura viedoklī vienmēr bija 
vērts ieklausīties. Mēs varam būt pateicīgi 
Dievam arī par Miķeļa Titova ieguldījumu 
Latvijas Baptistu draudžu savienības darbā. 
LBDS kongresā, 1990. gada janvārī, ievēlēts 
LBDS Revīzijas komisijā un, grūtajā draudžu 
īpašumu atgūšanas laikā, ilgstoši, gandrīz 10 

gadus bijis tās priekšsēdētājs. Nebūdams 
speciālists īpašumu lietās, viņš izurbās cauri 
likumu grāmatām un varēja dot padomu 
draudzēm īpašumu atgūšanas jautājumos. 
Labākais draudzes priekšnieks, kāds var būt, 
– tā par Miķeli atsaucas visi mācītāji, ar 
kuriem kopā bijis lemts kalpot. Viss padarīts 
vienmēr laikā, precīzs, ar blociņu un zīmuli 
kabatā, ar savu viedokli, gatavs uzklausīt cita 
viedokli. Ar labu humora izjūtu un smaidu. 
Kā tēvs un padomdevējs saviem pēcgājējiem 
draudzes darbā. Lūdzējs, beidzamajā laikā 
sakot, ka lūgšanai par draudzi un cilvēkiem 
laika nu ir tik daudz, kā nekad agrāk. Kā vīrs, 
pacietīgs līdz beidzamajam, ar staltu stāju, 
melnā mētelī un baltu šalli, – tāds mums 
paliks atmiņā Miķelis Titovs. Ne pēc savas 
gribas pasaulē ienācis, ne arī pēc savas 
gribas no pasaules aizgājis. Savu padarījis.

Jānis Čirkšis, Liepājas Ciānas draudzes 
padomes priekšsēdētājs

“Celies un spīdi!”

DrauDžu atjauNotNe

S I E V I E š u  K A L P O š A N A S  K O N F E R E N C E

17.11.1928 – 12.02.2015

Miķelis Titovs

baptistu vēstnesis10



B Ī B E L E S  L A S Ī š A N A S  u N 
A I z L ū g š A N u  K A L E N D ā R S marts “Māci man, Kungs, Tavu ceļu…” 

Ps. 27:11

1
1. Moz. 1; Lk. 1:1-25 
Kungs, māci mums lūgt saskaņā ar Tavu Vārdu un 
Tavu gribu.

2
2. Moz. 5:1-6:9; Rom. 1:18-32
Pateiksimies un lūgsim par Gulbenes draudzi un 
sludinātāju Artūru Ruigu.

3
2. Moz. 6:10-7:13; Rom. 2:1-16
Lūgsim par Latvijas Baptistu draudžu savienību ar 
90 draudzēm un 6618 locekļiem, par gatavošanos 
VIII Dziesmu svētkiem un LBDS Kongresam, 
kas notiks jūlijā Cēsīs.

4
2. Moz. 7:14-8:19; Rom. 2:17-3:8 
Lūgsim par jaunu draudžu dibināšanas vietu Nevejā.

5
2. Moz. 8:20-9:12; Rom. 3:9-20
Pateiksimies un lūgsim par Ģipkas draudzi un 
sludinātāju Andri Jēgermani.

6
1. Moz. 6; Lk. 3:1-22
Lūgsim par komandu apmācībām, kas notiek šodien.

6.- 7. Draudžu dibināšanas komandu apmācība M4.

7
2. Moz. 11:1-12:30; Rom. 4 
Lūgsim par Latvijas valdību.

8
Starptautiskā sieviešu diena. 

2. Moz. 12:31-13:22; Rom. 5:1-11 
Pateiksimies un lūgsim par sievietēm Latvijā – viņu 
devumu ģimenē, sabiedrībā.
Rīgas Vīlandes draudzes 20. gadasvētki.

9
2. Moz. 14; Rom. 5:12-21 
Pateiksimies un lūgsim par Inčukalna draudzi.

10
2. Moz. 15:1-21; Rom. 6
Lūgsim par Bosnijas un Hercegovinas baptistu 
savienību ar 5 draudzēm un 200 locekļiem.

11
2. Moz. 15:22-16:36; Rom. 7
Lūgsim par izdevniecības „Amnis” vadību un 
darbiniekiem.

12
2. Moz. 17; Rom. 8:1-17
Pateiksimies un lūgsim par Jaunjelgavas draudzi un 
sludinātāju Māri Vītolu.

13
2. Moz. 18; Rom. 8:18-39 
Lūgsim par mieru ģimenēs un katra cilvēka sirdī.

14
2. Moz. 19; Rom. 9:1-29
Lūgsim par svētībām bagātu laiku Reģionālās 
tikšanās reizē.
LBDS Reģionālā tikšanās Liepājā.

15
2. Moz. 20:1-17; Rom. 9:30-10:21 
Lūgsim par trūcīgajiem Latvijas iedzīvotājiem un 
iespējām tos atbalstīt.

16
2. Moz. 20:18-21:11; Rom. 11
Pateiksimies un lūgsim par Jaunpils draudzi un 
sludinātāju Oskaru Jēgermani.

17
2. Moz. 21:12-22:15; Rom. 12
Lūgsim par Tadžikistānas baptistu savienību ar 23 
draudzēm un 420 locekļiem.

18
2. Moz. 22:16-23:9; Rom. 13 
Lūgsim par jaunu draudžu dibināšanas vietu Kalētos.

19
2. Moz. 23:10-33; Rom. 14
Pateiksimies un lūgsim par Jēkabpils draudzi un 
mācītāju Jāni Lūsi.

20
2. Moz. 24; Rom. 15:1-13 
Lūgsim par sadraudzību ticīgo starpā.

21
2. Moz. 25; Rom. 15:14-33
Lūgsim par jauniešiem, kurus Dievs aicina mācīties BPI.
BPI atvērto durvju diena.

22
2. Moz. 26; Rom. 16
Lūgsim par neticīgiem, lai varam viņiem rādīt 
glābšanas ceļu.

23
2. Moz. 27:1-19; 1. Kor. 1:1-17
Pateiksimies un lūgsim par Jelgavas draudzi un 
sludinātāju Aināru Ginteru.

24
2. Moz. 27:20-28:43; 1. Kor. 1:18-31
Lūgsim par Bulgārijas baptistu savienību ar 128 
draudzēm un 5150 locekļiem.

25
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. 
2. Moz. 29; 1. Kor. 2
Lūgsim par tiem, kas cietuši karā un dažādās represijās.

26
2. Moz. 30-31; 1. Kor. 3
Pateiksimies un lūgsim par Jelgavas krievu draudzi 
un mācītāju Viktoru Abrāmovu un sludinātāju 
Stefanu Rošioru.

27
2. Moz. 32; 1. Kor. 4
Lūgsim par Nigērijas kristiešiem, kuri piedzīvo nežēlīgas 
vajāšanas.

28
2. Moz. 33; 1. Kor. 5
Lūgsim par draudzes priekšnieku un vadības 
komandu tikšanos, kas šodien notiek Rīgā.
Draudžu priekšnieku un vadības komandu tikšanās.

29
Palmu (Pūpolu) svētdiena. 

2. Moz. 34; 1. Kor. 6 
Pateiksimies un slavēsim Jēzu Kristu.

30
2. Moz. 35:1-29; 1. Kor. 7
Lūgsim par slimajiem, viņu ārstēšanu un aprūpi. 
Par Latvijas mediķiem un medicīnas sistēmu.

31
2. Moz. 35:30-36:38; 1. Kor. 8
Lūgsim par kara darbības pārtraukšanu Ukrainā.

S I R S N Ī g I  S V E I C A M  j u B I L E j ā !
“Esi droša un stipra, mana sirds, un gaidi uz to Kungu!” Ps.27:14

18. martā Paplakas un Vaiņodes draudzes sludinātājam 
Ainaram Purmalim aprit 50 gadi. baptistu vēstnesis 11



www.lbds.lv

LBDS Padomes informatīvs izdevums. Lāčplēša iela 37, Rīga, LV1011, tālrunis: 67223379, epasts: vestnesis@lbds.lv , kanceleja@lbds.lv

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

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

REĢIONĀLĀS TIKŠANĀS 2015

7. februāris, Cēsis, plkst. 10:00 - 16:00
2. pamatskola, Gaujas iela 45

Pieteikties līdz 2. februārim

21. februāris, Rīga, plkst. 10:00 - 16:00
Savienības nams, Lāčplēša iela 37

Pieteikties līdz 16. februārim

28. februāris, Viesīte, plkst. 10:00 - 16:00
Viesītes kultūras pils, Smilšu iela 2

Pieteikties līdz 24. februārim

14. marts, Liepāja, plkst. 10:00-16:00
Liepājas Pāvila baptistu draudze, Kuršu iela 19

Pieteikties līdz 9. martam

Programmā: LBDS bīskapa Pētera Sproģa uzruna, 
Džona Ortberga videolekcija “Vislielākās bailes”, diskusijas 

grupās, LBDS apvienību un nozaru pārstāvju tikšanās.

Aicināts ikviens interesents! Priecāsimies satikt garīdzniekus, draudžu 
priekšniekus, nozaru un kalpošanu vadītājus un citus draudzes pārstāvjus.

Vairāk informācijas un pieteikšanās: mob. 20390979 vai 29148854,
e-pasts: kanceleja@lbds.lv

Latvijas Baptistu draudžu savienības
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