
Šajā mēnesī noslēdzas kārtējais Baznīcas gads un ar Pirmo 
Adventu 29. novembrī sākas Jauns Baznīcas gads. Mēnesis, 
kurā mēs domājam par bāreņiem, pieminam savus varoņus un 
svinam Latvijas dzimšanas dienu. Tad seko Mirušo piemiņas 
diena vai Mūžības svētdiena. Pēc intensitātes šī mēneša 
notikumu pietiktu vismaz četriem nākamajiem mēnešiem, 
tomēr gribu uzsvērt, ka novembris ir tas mēnesis, kurā varam 
palūkoties uz savu pagātni un domāt par nākotni. Kas ir bijis 
iezīmīgs šajā Baznīcas gadā un ko ceram sagaidīt nākamajā?

Ebreju vēstules autors iezīmē kādu disonansi, domājot par 
dzīvi šeit un mūsu nākotni. „Un mums taču šeit nav 
paliekama pilsēta, bet mēs meklējam nākamo.” (Vēst. 
Ebrejiem 13:14) Pirmajā brīdī gribas nepiekrist un sacīt, ka šī 
dzīve ir skaista, ka tā vairumam kristiešu dod prieku un 
iedvesmu. Vai tiešām mums būtu jādzīvo ar sapakotām somām 
un koferiem? Iespējams, ka ne, bet apziņa, ka šī pilsēta (dzīve), 
kuru mums Dievs devis, tik strauji paiet, mudina mūs 
aizdomāties par nākotni. Par to, ko Dievs apsolījis tiem, kas 
Viņu mīl un tic Viņam. 

Pārsteidzoši, ka viena liela daļa kristiešu ne tikai nemeklē, bet 
arī nedomā par pilsētu Mūžībā. Ir tik ļoti pierasts dzīvot, ka tāda 
liela ilgošanās pēc debesu Mājām nemaz nav. Citiem domas 
par Mūžību ir tik intensīvas, ka nereti aizmirstas dzīvot šajā 
pasaulē. Kā dzīvot līdzsvarā, apzinoties, ka mana un tava dzīve 
noslēgsies daudz straujāk, nekā mums gribētos, un pēc šīs 
dzīves mūs sagaida kaut kas skaists, prātam neaptverams? 
Atrašanās Kristus klātbūtnē. Stāvoklis, par kuru apustulis Pāvils 
saka: „..un tad mēs būsim ar Kungu vienumēr!” (1.Tes. 4:17) 
Kristus jau ir ar mums vienmēr šajā dzīvē, mums dažkārt ir 
problēmas būt kopā ar Viņu. Bet tur, Mājās, nebūs atšķirtības 
no mūsu Kunga. Mēs būsim kopā ar Viņu. Tieši tāpēc ir labi 
šos klātbūtnes brīžus ar Viņu veidot, attīstīt un darīt ilgākus jau 
šodien. 

Vēlot jaunus izaicinājumus jaunajā Baznīcas gadā,
Edgars Mažis
Rīgas Āgenskalna draudzes mācītājs
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Daudz tiek runāts par kristiešu 
iešanu uz āru – evaņģelizāciju un 
misiju. Tas neapšaubāmi ir 
svarīgi, bet vienu lietu nedrīkstam 
aizmirst: pirms ejam uz āru, ir 
jāiet uz „iekšu” jeb pie Dieva 
lūgšanu kambarī. Šoreiz 
pārdomāsim garīgo disciplīnu – 
slepenība un upurēšanās, kas 
bijusi ļoti aktuāla agrākos laikos, 
bet mūsdienu tehnoloģiju attīstī
bas, humānisma un materiālis ma 
laikmetā bieži tiek aizmirsta. Šis 
laiks atstāj lielu iespaidu uz mūsu 
sabiedrības, arī kristiešu 
domāšanu un rīcību. Klusa, 
cilvēku acīm neredzama kalpo ša
na bieži tiek atzīta par garīgu 
vājumu (reizēm tas tā var būt, bet 
ne vienmēr). Savukārt, ārēji 
redzamie un stiprie saņem cilvē
ku atzinību, un centrā bieži ir cil
vēks, bet ne Dievs un Viņa gods.

Atcerēsimies, ko Kristus teicis 
Mat. ev. 6:16: „Sargieties darīt 
labos darbus cilvēku priekšā, 
ka tie jūs ievērotu, jo tad jums 
nebūs nekādas algas no jūsu 
debesu Tēva. Kad tu dari 
žēlsirdības darbus, neliec savā 
priekšā tauri pūst, kā to dara 
liekuļi sinagogās un uz ielām, 
lai cilvēki tos godinātu. Patiesi Es 
jums saku: tie jau saņēmuši savu 
algu. Bet, kad tu dari žēlsirdības 
darbus, lai tava kreisā roka 
nezina, ko labā dara, ka tavs 
žēlsirdības darbs paliek apslēpts; 
bet tavs Tēvs, kas redz apslēpto, 
tevi atalgos. 
Kad jūs lūdzat, neesiet kā liekuļi, 
kuriem patīk sinagogās un uz 
ielu stūriem stāvēt un ilgi lūgt 
Dievu, lai cilvēkiem izrādītos. 
Patiesi es jums saku: tie savu 
algu jau saņēmuši. Bet, kad tu 
lūdz, tad ieej savā kambarī un, 
durvis aizslēdzis, lūdz savu Tēvu 
apslēptībā, un tavs Tēvs, kas 
redz apslēptībā, tevi atalgos.”

Kāpēc tu dari to, ko dari? 

Jēzus māca, lai mēs žēlsirdības 
darbus nedarām cilvēku uzmanī
bas dēļ, bet lai darām tikai un 
vienīgi Dievam par godu. Kā to 
iespējams izdarīt? Tikai apzino
ties savu vērtību Dievā un esot 
ciešās attiecībās ar Viņu. 
Protams, piemērs ir pats mūsu 
Kungs Jēzus. Kad Jēzus runāja, 

Viņš bija brīvs no citu cilvēku vēr
tējuma. Viņam nebija jāpārsteidz 
citi. Viņš ap zinā jās Savu identitāti 
un vērtību Tēva acīs. Farizejiem 
gan tā bija liela problēma. Vi ņiem 
svarīgāka bija pašu vara un tas, 
ko cilvēki par viņiem domās, bet 
nevis Dieva vara un gods. 

Domāju, ka visi pazīstam 1.Kor. 
13. nodaļu, kurā runāts par 
mīlestību. Pāvils tur saka, – ja 
cilvēks upurējas vai dara 
visbrīnumainākās lietas, bet, ja 
viņš to dara bez mīlestības, tad 
viņš nav nekas. Viņš arī apraksta 
Dieva mīlestību: mīlestība 
nelielās, tā nav uzpūtīga, tā 
nemeklē savu labumu! 
Interesanti, ka šo mīlestības 
aprakstu Pāvils iekļāvis starp 
nodaļām, kurās rakstīts par 
garīgajām dāvanām, jo Korintas 
draudzei šai ziņā bija radušās 
dažādas problēmas. Pāvils saka, 
ka dāvanas jālieto draudzes 
celšanai, bet, ja dāvanas sāk 
lietot, lai parādītu un izceltu savu 
garīgumu, tad tas ir tas pats, ko 
darīja farizeji. Cilvēku acīm 
apslēpta un klusa, bet dziļa un 
mīlestības pilna garīgā dzīve! Uz 
to ir jābūt akcentam, nevis uz 
ārējām izpausmēm. Labu domu 
ir teikuši tuksneša tēvi: „Ja vēlies 
būt karsts, tad krāsns durtiņas 
nevirini pārāk bieži.” 

Dievs mums caur Savu Vārdu 
atgādina, ka jebkuras kristīgas 
iniciatīvas un kalpošanas pamatā 
ir jābūt mīlestībai uz Dievu un 
cilvēku. Ja tās nav, tad mēs 
kļūstam kā farizeji, kuri krita 
liekulībā un citu cilvēku 
novērtējuma valgā. 

Pārdomāsim dažus jautājumus, 
kuri varētu palīdzēt atklāt mūsu 
rīcības motivāciju:

• Kā tu reaģē uz cilvēku 
uzslavām vai kritiku? Ja 
uzslavas tevi „ceļ debesīs” un 
kritika tevi sagrauj, tad, 
iespējams, tu dzīvo un dari 
labus darbus, lai izpatiktu 
cilvēkiem! 

• Vai tu bieži salīdzini sevi ar 
citiem? 

• Vai ļoti pārdzīvo, ja ir gadījies 
„izgāzties”? 

• Vai tev gadās neizdarīt labas 
lietas, (izpalīdzēt kādam, teikt 
patiesību, apliecināt Kristu), jo 
tu prāto: „Ko par mani 
padomās?”

• Vai esi kādreiz attaisnojies, 
noklusējis vai kaut ko 
„piepušķojis” par sevi, lai 
atstātu labāku iespaidu uz 
citiem? 

• Kāpēc sociālajos tīklos liec 
tieši tās fotogrāfijas un tieši to 
informāciju? Ko tu vēlies izcelt 
ar to? Vai otrā dienā 
nesteidzies pie interneta, lai 
aplūkotu, cik ir nospiests 
„patīk” un KURI cilvēki to 
atzīmējuši?

Pāvils atgādina: „Ja es vēl cilvē
kiem censtos patikt, tad es ne 
būtu Kristus kalps.” (Gal.1:10b)

Vai tev ir savs lūgšanu 
kambaris?

Patiesa Dieva pielūgsme un 
kalpošana vienmēr sākas 
vienatnē ar Dievu, malā no ļaužu 
kņadas un cilvēku aplausiem. 
Pirms lūdzam publiski, vispirms 
jāiemācās lūgt slepenībā. Jēzus 
saka, ka ikkatram jābūt savai 
klusajai, slepenajai vietai, kur 
cilvēks sastopas ar Dievu 
personiski. Arī Jēzus gāja kalnā, 
lai lūgtu Tēvu, bet mēs dažkārt 
sakām: „Es visur esmu ar Dievu, 
jo Viņš ir visur.” Dievs gan ir visur, 
bet vai mēs esam ar Viņu?

Kādi ir ieguvumi?

Tā ir alga no Dieva, kas izpaužas 
atbildētās lūgšanās, patiesā 
priekā, mierā un īpašā Dieva 

klātbūtnē. Tā ir brīvība no cilvēku 
vērtējuma. Ja mēs šo disciplīnu 
praktizēsim, tas audzēs mūsu 
garīgo briedumu, kura galvenā 
pazīme – mums nebūs vēlēšanās 
gūt atzinību no cilvēkiem par 
mūsu labajiem darbiem. 

Manā dzīvē lielu svētību nesis 
klusais laiks ar Dievu. Jau kādus 
dažus gadus kalendārā ik mēnesi 
vienā dienā tiek ierakstīti lieli burti 
„PLAD” (personiskais laiks ar 
Dievu). Šis laiks man palīdzējis 
apstāties, lai lūgtu un klausītos 
Dievā, izvērtētu dzīves jomas, 
lasītu Bībeli, rakstītu 
dienasgrāmatu. Lūgšanu laikos 
esmu iepazinis tuvāk Dievu, caur 
to veidojusies stiprāka pārliecība 
aicinājumam, esmu sapratis, kā 
pieņemt dažādus lēmumus. Un 
vēl viena svarīga iezīme, ko esmu 
ievērojis, – ja ir pavadīts laiks 
kopā ar Dievu, tad mazinās 
vēlme dzīvot citu cilvēku 
izpatikšanai vai novērtējumam! 

Protams, jāpiemin, ka lūgt un  
kalpot ne vienmēr nozīmē to darīt 
anonīmi. Piemēram, Ap.d. 27:35; 
Jņ.ev. 11:4142 – publiski lūdza; 
Ap.d. 4:3437 – ziedoja, un 
draudze to zināja. Svarīgākais 
nav tajā – vai anonīmi vai arī 
publiski, bet tajā – lai pirms otrā 
būtu pirmais un, protams, mūsu 
sirds iekšējā motivācija abos 
virzienos. 

Tuvosimies pie labā un varenā 
Dieva, lai Viņš māca mūs dzīvot 
patiesā brīvībā – dzīvojot 
kristocentrisku, nevis cilvēk–
centrisku dzīvi!

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

1) Apņemies vismaz vienu dienu mēnesī (ja vari, tad biežāk) 
veltīt laiku lūgšanām vienatnē ar Dievu. Ieraksti to tūdaļ 
savā plānotājā. Ja iespējams, izveido savu ritmu, piemēram, 
mēneša 1. sestdiena.

2) Apciemo bērnunamu un kļūsti par draugu/aizbildni kādam 
bārenim.

3) Apņemies kādu cilvēku „iemērkt lūgšanu jūrā”, viņam un 
citiem par to nesakot.

4) Nosūti kādam cilvēkam vai draudzei anonīmu ziedojumu.

5) Vienojieties ar kādu draugu, ka, nākamreiz tiekoties, neko 
nerunāsiet par pašu sasniegumiem vai labajiem darbiem, 
bet tā vietā kopā pielūgsiet un slavēsiet Dievu.

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 novembra numurā aicinām vairāk iepazīt slepenību un upurēšanos.

Garīgā disciplīna –  
slepenība un upurēšanās

Ilvars IevIņš
sludinātājs Ropažos
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Turpmākos trīs gadus GB priekšsēdētāja pienākumus pildīs 
mācītājs Edgars Godiņš, kurš tika ievēlēts 10. oktobrī 
notikuša jā GB konferencē. Tajā piedalījās 47 licencēti un 
ordinēti LBDS sludinātāji un mācītāji, kā arī 13 BPI studenti 
un absolventi. 

Konference sākās ar LBDS bīskapa Pētera Sproģa vadītu 
svētbrīdi, kurā viņš akcentēja nepieciešamību kaut ko mainīt savā 
kalpošanā un attiecībās ar Dievu pat tad, ja lielākā daļa dzīves ir 
aiz muguras. Jēkabs, sastopot un cīnoties ar Dievu, bija jau 
nodzīvojis divas trešdaļas savas dzīves. Pirms tam viņš daudzas 
lietas darījis nepareizi un greizi, bet Dievs savā žēlastībā ne tikai 
viņu atjaunoja, bet arī deva jaunu uzdevumu.

GB līdzšinējais vadītājs, mācītājs Edgars Mažis atskatījās uz trīs 
gados paveikto – GB kolēģija licencējusi 15 sludinātājus un 
ordinējusi 6 mācītājus. Edgars Mažis pateicās visiem par atbalstu 
pensionēto garīdznieku fondam, akcentēja notikušos laulības 
stiprināšanas seminārus, kā arī lūdza konferences dalībniekus 
par GB vadītāju ievēlēt LBDS bīskapa vietnieku, mācītāju Edgaru 
Godiņu. Viņa lūgums tika akceptēts, bet kolēģijas sastāvā ievēlēti 
mācītāji Viktors Abramovs, Pēteris Eisāns, Egils Ķeiris, Raimonds 
Locs, Edgars Mažis un Mārtiņš Rijnieks.

Īpašu pateicību saņēma mācītāji Ilmārs Hiršs un Ģirts Ašnevics, 
kuri pēc ilgstošas kalpošanas GB kolēģijā uz nākošo periodu 
nekandidēja. Savukārt bīskaps Pēteris Sproģis pasniedza 
pateicības diplomu mācītājam Edgaram Mažim. Konferences 
turpinājumā notika paneļdiskusija „Kādam jābūt dievkalpojumam?”. 
Tajā piedalījās mācītāji Ainars Baštiks, Deniss Doroņins un Egils 
Ķeiris. Pēc pusdienām notika aizlūgums par jaunievēlēto GB 
vadītāju un kolēģiju, bet konferences noslēgumā katrs BPI 
students un absolvents veidoja grupu, kurā kopā ar vecākiem 
kolēģiem bija gan iepazīšanās, gan aizlūgšanas citam par citu. 

Nākamā GB konference notiks 2016. gada pavasarī.

4. oktobra pēcpusdienā Mērsraga 
baptistu baznīca bija pārpildīta! 
Draudzes locekļi, ciema iedzīvotāji, kā 
arī viesi no tuvākām un tālākām drau
dzēm un organizācijām bija ieradušies, 

lai sveiktu mācītāju Jāni Pallo 35 gadu 
kalpošanas pateicības dievkalpojumā. 

Visu šo kalpošanas laiku Jānis veltījis 
Mērsraga draudzei, kas viņu baptistu 
aprindās padara par vienu no rekordistiem 
kalpošanas ilguma ziņā vienā draudzē. 
Dievs varējis lietot mūsu mācītāju un 
izmantot viņa spilgto personību, lai šo 
gadu laikā draudze skaitliski pieaugtu.

Dievkalpojumu vadīja mācītājs Edgars 
Mažis, dziedāja Āgenskalna vīru 
ansamblis, bet svētrunā, kuru teica 
mācītājs Ilmārs Hiršs, izskanēja atmiņas 
un novērojumi par Jāņa Pallo kalpošanas 
laiku. Klausītājus mudināja domāt par ceļa 
kvalitāti, kas ved pie Kristus, par dzīves 
laikā sēto sēklu un tā saistību ar ražu, kas 
būs jānovāc. Savā kalpošanas laikā Jānis 
Pallo sēja labo sēklu un uzlaboja sabojāto 
ceļu, viņš ir cilvēku zvejnieks, sāls grauds 
lielajā Mērsraga ēdiena bļodā! Runātājs 

uzsvēra, ka aicinājums – „nāc, seko man” 
– nozīmē uzdevumu! Bet tie, kas cerējuši 
pie Kristus atrast tikai labumus un 
svētības, būs vīlušies! Kalpot nozīmē 
strādāt, mīlēt un dot! Tāds piemērs mums 
ir Jānis Pallo – īsts darba „rūķis”!

Dievkalpojuma noslēgumā izskanēja 
sveicieni, kuros dominēja pateicības vārdi 
mācītājam un viņa kundzei, kā arī 
iedrošinājumi vēl nedoties atpūtā, 
bet meklēt veidus, kā turpināt strādāt 
Dieva druvā. 

Garīdznieku Brālībai jauns vadītājs

Jānim Pallo – 35 kalpošanas gadi 
Mērsragā

No kreisās: Garīdznieku brālības vadītājs Edgars Godiņš,  
bīskaps Pēteris Sproģis

No kreisās: mācītāji A. Baštiks, D. Doroņins. E. Ķeiris, E. Mažis

edgars MažIs
Rīgas āgenskalna dRaudzes mācītājs

JānIs BulIs
mēRsRaga dRaudzes pRiekšnieks

Viņš ir cilvēku zvejnieks, 
sāls grauds lielajā 
Mērsraga ēdiena bļodā!

LBDS pateicas mācītājam Edgaram Mažim par Garīdznieku 
Brālības vadīšanu un sirsnīgi sveic bīskapa vietnieku, mācītāju 
Edgaru Godiņu ar ievēlēšanu GB vadītāja amatā.
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Ainars Baštiks sveic Ainaru Purmali ar dzīvesbiedri Mairitu

Aizlūgums par Mārci Zīvertu un dzīvesbiedri Dagniju

11. oktobris Priekules baptistu draudzei bija svētku diena 
– draudzes sludinātājs Mārcis Zīverts tika ordinēts par 
pilntiesīgu LBDS mācītāju. Tā ir kā dāvana draudzei 149. 
gadadienā, kas tika nosvinēta divas nedēļas iepriekš.

Svinīgajā notikumā piedalījās arī bīskaps Pēteris Sproģis un 
nu jau bijušais Garīdznieku brālības vadītājs Edgars Mažis, kā 
arī mācītāji Ģirts Ašnevics, Jānis Pallo un Egils Ķeiris. 
Priekules baptistu baznīca šajā dienā bija pilna, jo Mārci 
ieradās sveikt ne tikai draudzes locekļi, apkārtnes iedzīvotāji 
un citu draudžu pārstāvji, bet arī novada pašvaldības pārstāvji 
un skolu direktori, kurās Mārcis aktīvi darbojas, kā arī daudz 
draugu, viesu un atbalstītāju. 

Savā svētrunā bīskaps runāja par bailēm, balstoties uz Jēzus 
mācekļu piedzīvoto mācībstundu no Lūkas ev. 8:22–25, kad 
vētras vidū mācekļu bailes pārvērtās par ticību. Svētrunā 
Pēteris Sproģis aicināja ļaut Dievam mūs sastapt mūsu bailēs, 
kad dzīves laivā airējamies no viena krasta uz otru, un 
piedzīvot pārmaiņu, kurā bailes no Dieva pārvērstos par 
apbrīnu pret Dievu. 

Svētrunas tēma lielā mērā sasaucās ar Mārča dzīvesgājumu, 
kad kā cilvēks, kam kuģi un jūrniecība ir sirdslieta, viņš tika 
cilvēku un Dieva aicināts atstāt savas laivas, kuģus, tīklus, 
intereses un kļūt par pilna laika kalpotāju. Priekulē viņš kalpo 
kopš 2011. gada aprīļa. Savā uzrunā Mārcis pateicās 
Priekules ļaudīm, kas viņu izaicināja uzsākt pilna laika 

Rīgas Mateja baptistu draudze savā 148. 
dzimšanas dienā, ko atzīmēja 18. oktobrī, 
saņēma sen lūgtu dāvanu no Dieva – vecākā 
mācītāja amatā tika ievadīts Ainars Purmalis. 

Jau no agra rīta apvienotais draudzes muzikālo 
kolektīvu koris iesildīja balsis, Ozoliņu ģimene 
skaņoja mūzikas instrumentus, un diriģents 
Māris Dravnieks ar nevīstošu smaidu sejā 
mudināja: „Dziediet ‘Aleluja’ kā dzimšanas 
dienā!” Patiesi draudze staroja, solus rotāja ziedi, 
bet viesi bija sabraukuši no tuvākām un tālākām 
vietām. Vaiņodes baptistu draudze bija 
ieradusies gandrīz pilnā sastāvā, lai sveiktu un 
atvadītos no mācītāja Ainara Purmaļa, kurš 
daudzus gadus kalpoja gan Vaiņodes, gan 
Paplakas ļaudīm, un nu, Dieva aicināts, uzsācis 
jaunu dzīves ceļu, pieņemot izaicinājumu kalpot 
Rīgā. 

Dievkalpojumā ar svētrunu dalījās LBDS bīskaps 
Pēteris Sproģis, un viesu rindas kuplināja 
bīskapa vietnieks Edgars Godiņš un Āgenskalna 
baptistu draudzes mācītājs Edgars Mažis. 
Dievkalpojumu vadīja mācītājs Ainars Baštiks un 
sludinātājs Miroslavs Tumanovskis. 

Mārci Zīvertu ordinē par mācītāju

Dzimšanas dienas dāvana  
Mateja draudzei...

KrIstīne JaunzeMe
pRiekules baptistu dRaudze

dārta legzdIņa
Rīgas mateja dRaudze

kalpošanu, deva iespēju būt ar cilvēkiem Priekules novadā, 
darboties skolās un citur. Mārcis pateicās arī mācītājam Jānim 
Pallo, kurš viņu sešpadsmit gadu vecumā izaicināja kļūt par Kristus 
sekotāju, un saviem mentoriem, kas mudināja kalpot gan 
cilvēkiem, gan savai ģimenei. Bīskaps Pēteris Sproģis vēlēja 
katram iegūt Dieva mieru un prieku dzīves vētras vidū, ko novēlam 
arī Mārcim Zīvertam, esot par draudzes kuģa kapteini.
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No kreisās: Pēteris Samoiličs, Olga un Aleksandrs Zviridi, 
Vitālijs un Estere Petrenko, Viktors Abramovs 

Dundagas draudzei – 88!
27. septembrī  Dundagas baptistu draudze sanāca kopā, lai svinētu 
88 Dieva žēlastībā pavadītus gadus. Šis skaitlis zīmīgi sakrīt ar mūsu 
ilggadējā, nu jau pensionētā mācītāja Haralda Anzenava mūža 
gadiem. 

Baptistu kalpošana Dundagas apkārtnē aizsākusies tālajā 1867. gadā. 
Deviņus gadus vēlāk tika dibināta Vīdales–Dundagas draudze, kuras 
1927. gadā atdalījās viena no otras, un tā piedzima baptistu draudze 
Dundagā.

Jau agrā rīta stundā dievnamā sākās rosība – baznīca tika izpušķota ar 
ziediem, draudzes māsas rūpējās par cienastu, bet pie dievnama ieejas 
apmeklētājus priecēja ziedu planšete, kuras centrā no baltiem ziediem 
izveidots saules apmirdzēts krusts.

Ar skaistām dziesmām un dziļi uzrunājošiem vārdiem šajos svētkos pie 
mums viesojās Anškenu ģimene no Ventspils baptistu draudzes ar 
muzikālo pavadījumu Gundas Valdmanes izpildījumā. Dieva Vārdu 
sludināja Ilmārs Hiršs no 1. Ķēn. 18,46: „Bet Tā Kunga roka bija ar Eliju: 
viņš apjoza savus gurnus un skrēja Ahabam pa priekšu līdz Jezreēlas 
pievārtei.” Lasot šo rakstu vietu, domājām – kas gan šeit varētu būt 
sakāms mūsu draudzei svētkos? Taču saņēmām 3 vērtīgas atziņas:

1. Šīs pašas nodaļas 40. pantā Elija liek iznīcināt Baāla praviešus. Ko 
gan tas nozīmē šodienas skatījumā? Tas attēlo grēku. Personīgi un arī 
draudzē.

2. Elijas pazemība. Viņš kā dzīvā Dieva pravietis skrēja bezdievīgā 
valdnieka Ahaba ratu priekšā. Tas bija kāda cita kalpa uzdevums, bet to 
darīja pats pravietis. Kāda pazemība!

3. Šīs pašas nodaļas 42. pantā lasām, ka Elija devās uz Karmela kalna 
virsotni, lai vienatnē pielūgtu Dievu. Tā vietā, lai „zīmētos ļaužu priekšā 

sanIta KļavIņa un KrIstaps apInIs

Rīgas Misiones baptistu draudzē 27. septembrī tika svētīti jaunie 
sludinātāji un svinīgi pasniegtas ordinācijas apliecības diviem 
brāļiem – Aleksandram Zviridam un Vitālijam Petrenko. 

Draudzē valda liels prieks, ka vēl divi brāļi ir gatavi kalpot Dievam 
ar tām dāvanām, ar kurām Dievs viņus bagātīgi svētījis. Abi brāļi, 
Aleksandrs un Vitālijs, uzauguši kristīgās ģimenēs, abi ieguvuši 
kristīgu izglītību un pilnvērtīgi to izmanto, izplatot vēsti par Dievu. 

Aleksandrs ar sievu Olgu dzīvo Latvijā jau vairāk nekā 14 gadus, 
kopš ieradās kā misionārs no Ukrainas, uzticami kalpo mūsu draudzē 
jauniešiem un pusaudžiem un ir attīstījis šo kalpošanu plašā mērogā. 
Viņa vadībā izauguši vairāki jauni līderi no draudzes jauniešiem, 
kas uzticami un ar atdevi turpina kalpot draudzē.  

Vitālijs ar sievu Esteri pēc izglītības iegūšanas Anglijā pārcelās uz 
dzīvi Rīgā, un šobrīd viņi vada Latvijas Bībeles centru Rīgā, kur 
izglītību iegūst kristieši no dažādām draudzēm un konfesijām. Viņi arī 
regulāri kalpo ar Vārdu mūsu draudzē. Tā ir Dieva žēlastība, ka Dievs 
viņus atvedis kalpot uz Latviju, jo pēc savas izglītības abi būtu 
varējuši vērienīgi kalpot jebkurā citā valstī. 

Svinīgajā pasākumā piedalījās pārstāvis no LBDS Garīdznieku 
brālības, mācītājs Viktors Abramovs, kā arī mācītājs no Ukrainas 
Mikola Romaņuks, kurš ilgu laiku bija brāļa Aleksandra mentors, kā 
arī mācītājs Pīters Iļjins no ASV un brāļi Ule Magnuss un Einass Hille 
no Norvēģijas. Lūgšanu par jaunajiem sludinātājiem vadīja Viktors 
Abramovs, un piedalījās arī draudzes mācītājs Pēteris Samoiličs, 

Darbinieki Dieva druvā
zane rudzīte
Rīgas misiones baptistu dRaudzes sekRetāRe

Pīters Iļjins un Mikola Romaņuks. Tas bija īpašs brīdis, kad 
Aleksandrs un Vitālijs kopā ar savām dzīvesbiedrēm uz ceļiem 
saņēma svētību turpmākajam darbam Dieva druvā. 

Tas draudzē vienmēr ir svētīgs brīdis, kad ceļas vīri, lai ar 
apņēmību turpinātu kalpošanu Dievam un uzticami nestu labo 
Vēsti un gaismu tumšajās vietās. Pēterim Samoiličam kā 
draudzes mācītājam ir patiess prieks, ka vairojas kalpotāju 
skaits, kas var „atbalstīt viņa rokas” (2.Mozus 17;12).

rampas ugunīs”, Elija izvēlējās kāpt kalnā un kopt sadraudzību 
ar Dievu.

Elija lūdza, pazemojās un iznīcināja grēku. Cik brīnišķa un 
vērtīga vēsts draudzei, lai gūtu stiprinājumu turpmākajam 
darbam. Mēs taču vēlamies, lai Visuvarenais Dievs būtu ar 
mums!

Laiks sadraudzībā, citam citu stiprinot Dieva vārdā un slavas 
dziesmās, pēc dievkalpojuma tika pavadīts arī ar brāļiem un 
māsām no Dundagas evaņģēliski luteriskās un „Prieka vēsts” 
draudzēm. Lūdzām pēc Dieva gādības par draudzi un 
pateicāmies par dievnamu, kura pastāvēšanai šī gada 13. 
decembrī svinēsim apaļu 20 gadu jubileju.

baptistu vēstnesis 5



No labās: Juris Vasulis un Andris Bezdelīga

Kristības Salacas upē

Sieviešu kalpošanas 
kongress

27. septembris Ainažu baptistu draudzei bija īpaša diena – pēc ilgāka 
pārtraukuma atkal piedzīvojām kristības. Tās notika Salacas upē pie 
Sarkanajām klintīm. 

Tā bija liela diena arī draudzes sludinātājam Jurim Vasulim, kurš šodien 
ūdenskristības vadīja pirmo reizi. Draudzes locekļiem klātesot, tika kristīts 
Andris Bezdelīga, dienu vēl skaistāku darīja Jura Vizbuļa solo dziesmas. 
Mēs ticam, ka Dievs dos Andrim arī turpmāk savu žēlastību un gudrību un 
pievienos draudzei vēl daudz citu brāļu un māsu.

Talsu draudzei – 139!
11. oktobra rītā saules stari 
šķita siltāki un koku rudens 
apģērbs daudz krāšņāks. 
Pilsētā kluss svētdienas 
miers... Bet tad pie Talsu 
baptistu draudzes 
dievnama piebrauca 
skolēnu autobuss. Nē, 
šoreiz no tā neizkāpa 
dzīvespriecīgie 
svētdienskolēni, bet gan 
Mežgalciema baptistu 
draudzes sludinātājs, 
bijušais talsinieks Aivars 
Vadonis ar dziedātāju grupu. 139. draudzes Pateicības svētki 
varēja sākties!

Dziedātāji sanākušos iepriecināja ar skanīgām dziesmām un 
dažādu instrumentu spēli. Sludinātājs Aivars Vadonis, izsakot 
savu prieku par atkalredzēšanos ar jauniešiem, ar kuriem pavadīti 
svētīgi gadi Talsos, savā svētrunā akcentēja Kristus kā Mesijas, 
Glābēja, Dieva Dēla nozīmi katra cilvēka dzīvē. Jo jautājums, kuru 
savulaik Jēzus uzdeva saviem mācekļiem: „Bet jūs, ko jūs sakāt 
mani esam?” (Marka ev. 8:29) ir ļoti būtisks un ar Mūžības vērtību 
ikvienam arī šodien. Kā mēs atbildam Jēzum uz šo jautājumu? 

Vai kā Pēteris, kurš, pārstāvot 
visu mācekļu pārliecību, sacīja: 
„Tu esi Kristus!”? Kas Jēzus ir 
mums? Vai esam gatavi 
uzņemties kādu daļu atbildības 
savā draudzē, vai esam gatavi 
mainīt savu dzīvi Kristus dēļ? 
Vai pagodināsim Dievu ar savu 
paklausību Viņam? 

Šīs un vēl citas dievišķās 
patiesības varējām pārdomāt 
svētīgajā svētku sapulcē. Ja 
Dievs ļaus, tad nākamajā gadā 
svinēsim:  

1) draudzes 140. gadadienu – 
pateicībā Dievam un savam 

Glābējam par darba iespējām dvēseļu druvā, par dāvāto 
žēlastības laiku un Viņa beznosacījuma mīlestību.

2) dievnamam 80 gadus, kopš tas laipni atver savas durvis 
ceļiniekam, patiesības meklētājam, dzīves nogurušajam, 
pateicīgam un Dievu slavējošam brālim un māsai.

„Svētīgs tas, ko Tu izredzi un kam Tu ļauj sev tuvoties un mājot 
Tavos pagalmos! Mēs tiksim bagātīgi atspirdzināti ar Tava nama, 
ar Tavas svētnīcas svētumu!” ( Ps. 65:5)

MIervaldIs lIndManIs
talsu dRaudzes mācītājs

Sieviešu kalpošanas kongress notiks sestdien, 7. novembrī 
plkst. 10.00 Rīgā, Savienības namā, Lāčplēša ielā 37. 
Reģistrēšanās un kafija no plkst. 9.00.

Kongresa tēma: Lūdz un staro!

Kongresā muzicēs Vīlandes draudzes mūziķi un pielūgsmes 
vadītāji.

Kongresa runātāji: Atis Lejiņš, Semināra dr.; Ainars Purmalis, 
Mateja dr.; Edgars Godiņš, LBDS bīskapa vietnieks; Daila Siliņa, 
Āgenskalna dr.

Aicinām piedalīties ikvienu, kurai interesē kalpošana sievietēm 
draudzē un sabiedrībā. Būsim priecīgas redzēt pārstāvjus no 
katras draudzes, neatkarīgi no tā, vai draudzē ir organizēts 
Sieviešu kalpošanas darbs, vai nē.

Daudzās draudzēs notiek jaunu sieviešu grupu tikšanās. 
Priecāsimies satikt arī pārstāvjus no šīm grupām. 

Kopīgi svinēsim Lūgšanu dienu! 

Esat mīļi aicinātas piedalīties kongresā!

Lūdzu, piesakieties, rakstot uz epastu: marta.kalpo@lbds.lv; 
zvanot – tel. 26834744 vai rakstot: Lāčplēša ielā 37, Rīga, 
LV1011 

Līvija Godiņa
Sieviešu kalpošanas apvienības vadītājas v.i.
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Sindij, jūs uz Latviju braucat jau septiņus 
gadus. Kā tas viss sākās? 

Mūsu draudze ASV Viskonsīnā nolēma 
iesaistīties bāreņu kalpošanā. Kāds cilvēks 
draudzē sajuta aicinājumu no Dieva to darīt. 
Viņa par to lūdza kopā ar mācītāju un 2008. 
gada augustā viņa sasauca kopā tos 
draudzes locekļus, kuri bija adoptējuši 
bērniņu vai kuriem sirdī bija kalpošana 
bāreņiem. Sākām plānot, sapņot un domāt, 
ko vēlamies darīt. 2009. gadā sākām oficiālu 
draudzes kalpošanu ar nosaukumu „Cerības 
misi ja”, kuras uzdevums bija kalpot 
bāreņiem. Pievērsāmies trīs jomām – 
vispirms vērsām draudzes locekļu uzmanību 
uz audžu ģimenēm un audžubērnu 
vajadzībām, kā arī vēlējāmies kalpot kādā 
bērnunamā ārpus ASV robežām ilgākā laika 
periodā. Mēs izvēlējāmies braukt uz Latviju, 
jo gribē jām kaut ko būtiski mainīt. Pēdējā 
mūsu kalpo šanas joma bija mudināt cilvēkus 
adopcijai.

Cik daudz cilvēku ir jūsu draudzē un cik 
daudzi no viņiem iesaistījušies bāreņu 
aprūpē?

Mūsu draudzē ir 750 cilvēki, kuri regulāri 
apmeklē dievkalpojumus. Apmēram 10% no 
draudzes iesaistījušies šajā kalpošanā, īpaši 
vairākas jaunas ģimenes.

Vai pārējie draudzes locekļi jūs saprot? 
Bieži dzirdēts, ka draudzes galvenais 
uzdevums ir sludināt evaņģēliju, nevis 
iesaistīties sociālajā kalpošanā.

Dievs mūs aicinājis to darīt, jo Viņš pats ir 
teicis, ka neatstās atraitnes un bāreņus viņu 
izmisumā. Mūsu draudzes vadība to uztver 
ļoti nopietni. Bāreņu aprūpe mūsu draudzē ir 
viena no augstākajām prioritātēm. Tas 
nenozīmē, ka visiem savās mājās jāpieņem 
bez aprūpes palikušie bērni, bet viņi var 
atbalstīt ģimenes, kuras to dara. 

Vai atceraties pirmo reizi, kad ieradāties 
Latvijā?

Mums visiem tā bija pirmā reize Latvijā, 
bijām ļoti sajūsmināti. Toreiz šeit ieradāmies 
organizācijas „Buckner International” 
ietvaros. Mūs pārsteidza, cik lielas bija bērnu 
vajadzības, cik ļoti viņi priecājās mūs redzēt, 
cik ļoti mēs iemīlējām viņus. Viņiem bija 
vajadzīga mīlestība. Tagad „Buckner” 
organizācijas vietā Latvijā darbojas „Orphan 
Outreach”, kuru vada Dace Rence.

Jūsu komanda turpina atgriezties Latvijā 
jau daudzus gadus. Kāpēc?

Daļēji tas ir mans personīgais stāsts – es 
pati esmu adoptētāja. Adoptēju meitenīti no 
Sibīrijas, kad viņai bija 12 gadi. Kad viņa pie 
mums jau bija nodzīvojusi vairākus gadus, 
meita stāstīja par viesiem, kuri apciemoja 
viņas bērnunamu un kurus viņa ļoti iemīlēja. 

Bet šie viesi nekad neatgriezās. Bērni 
vienmēr gribēja šos cilvēkus vēlreiz redzēt, 
bet nekad neredzēja. Savā kalpošanā mēs 
uzskatām, ka svarīgi ir veidot ilgtermiņa 

attiecības ar bērniem.

Jūsu kalpošanas ietvaros vairāki bērni 
apciemojuši ASV un daudzi no viņiem tur 
arī adoptēti.

Apmēram trīs gadus pēc tam, kad sākām 
regulāri apciemot Jelgavas bērnunamu, 
uzrunājām direktori, vai viņa būtu ar mieru 
iesaistīties viesģimeņu programmā. Viņa 
atļāva vairākiem bērniem apciemot ASV. 
Pirmajā gadā atbrauca septiņi bērni. Tie bija 
Ziemassvētki, un kopš tā laika bērnu grupas 
brauc ciemos uz ASV gan vasarā, gan arī 
ziemā. Šo septiņu gadu laikā piecpadsmit 
bērni atraduši jaunas ģimenes ASV un turp 
drīz pārcelsies vēl divi. Šie bērni dzīvo tuvu 
cits citam, viņi satiek cits citu un palīdz 
iejusties jaunajos apstākļos.

Vietējā presē nereti redzam rakstus, kuru 
autori ir sašutuši par to, ka bērni tiek 
adoptēti uz ārzemēm. Bieži vien vietējie 
šos bērnus nemaz nevēlas, bet arī 
svešiem dot negrib...

Vecākajam bērnam, kurš ieradās ASV, bija 
16 gadu, jaunākajam – pieci. Daži bērni nāk 
pa trīs – kā ģimenes grupa. Bērniem ne 
vienmēr ir viegli iejusties, viņiem daudz 
jāmācās, tostarp, jauna valoda, bet viņiem 
palīdz saņemtā mīlestība, iejūtība. Vecākiem 
bērniem Latvijā ir grūtāk atrast ģimeni. 
Parasti bērni uz ārzemēm tiek adoptēti no 9 
gadu vecuma. 

Cilvēki bieži baidās adoptēt dažādu 
aizspriedumu dēļ. Vai ASV mūsu bērnus 
audzināt ir vieglāk nekā Latvijā?

Grūtības nekur nepazūd, bet es tos saucu 
par izaicinājumiem, nevis grūtībām. Tas ir 

smags darbs. 
Daudziem 
bērniem ir ļoti 
smaga pagātne, 
viņiem ir sarežģīti 
jautājumi. Viņu 
sirdis ir sāpju 
pilnas. Ir 
vajadzīgs daudz 
mīlestības un 
pacietības. 
Ģimenēm, kuras 
to dara, 
galvenokārt ir 
jāpaļaujas uz 
savu ticību 
Dievam, uz to, ka 

Viņš ik dienu gādās par viņiem. Bērna 
dziedināšana notiek visu viņa mūžu. Dievs 
dara brīnumu, un mēs vairs neredzam bērnu 
kā kaut ko atšķirīgu, bet gan kā savu bērnu. 

Bāreņu aizbildne no ASV
vēsMa sandBerga
latvijas kRistīgā alianse bāReņiem Ar Sindiju Votkinsu no ASV un viņas komandu iepazinos aizpagājušā 

gada vasarā. Jau septīto gadu viņi regulāri brauca uz Jelgavas 
ārpusģimenes aprūpes iestādi ar labi sagatavotu, interesantu 
programmu. Bet tas nebija pirmais, ko ievēroju. Vispirms redzēju 
pašaizliedzību, mīlestību un patiesas rūpes par katru bērnu.

baptistu vēstnesis 7



Dievs ieliek sirdī mīlestību uz šo bērnu, kuru neviens no mums 
pilnībā nespēj izprast. Tāpat kā Dievs nostājas mums līdzās 
mūsu sāpēs, mums jānostājas blakus šiem bērniem viņu 
ceļojumā no sāpēm uz dziedināšanu. Ja mēs pielīdzinām sevi 
šiem bērniem, tad redzam – mēs nekādi neatšķiramies.

Kāds ir jūsu sapnis Latvijas draudzēm?

Mans sapnis ir, ka Latvijas draudzes pilnībā pārņemtu bāreņu 
aprūpi. Mēs mīlam Latviju, mums patīk uz šejieni braukt. Esam 
redzējuši, cik ļoti Latvijas draudzes ir augušas – tām ir jauna 
pieeja, jauna izpratne un vēlme rūpēties par bāreņos 
palikušajiem bērniem. Bet man šķiet, ka var darīt vēl vairāk. 
Latvijas draudzes arvien vairāk var kalpot bērnunamos ik nedēļu, 
lai dotu šiem bērniem drošības sajūtu un cilvēkus, uz kuriem viņi 
var paļauties. Mūsu vēlme ir tāda, lai vispirms tie būtu kristieši. 
Pārmaiņas cilvēku domāšanā samazinās bērnu skaitu 
bērnunamos, jo Dievs no visas sirds vēlas, lai bērni būtu 
veselīgās ģimenēs. Un mēs ticam, ka tas ir kristīgās draudzes 
uzdevums ne tikai Latvijā, bet arī ASV un visā pasaulē.

Sindijas komanda no ASV kopā ar Latvijas bērniem – bāreņiem
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Divas zvaigznes austrumos
Pirms gada Reformācijas dienā, 31. 
oktobrī, Uzņēmumu Reģistrs izdeva 
biedrības „Baltic Global Initiative” 
reģistrācijas dokumentus. Bija dzimusi 
organizācija, kuras viens no 
galvenajiem uzdevumiem ir palīdzēt 
Latvijas cilvēkiem pavērt ceļu uz 
plašāku redzējumu par evaņģēliju un 
pasauli. Biedrības pirmā akcija 
„Zvaigzne austrumos” bijusi daudz 
atspoguļota, bet mazāk zināms fakts ir 
par to, ka jūlijā pieci brīvprātīgie 
Ungārijas skolās piedalījās Angļu 
valodas nometnēs vai arī tas, ka 15. 
septembrī divas brīvprātīgās, mūsu 
rosinātas un ziedotāju atbalstītas, 
devās misijā uz Jordāniju. 

L i e n e s  s v o k a s  z i ņ o j u m s  n o 
j o r d ā n i j a s :

„Savā ziņā brauciens uz šo Tuvo 
Austrumu karalisti ir kā nākamā sērija 
akcijai „Zvaigzne austrumos”. Tikai šoreiz 
austrumu tumšajās debesīs parādījusies 
ne viena, bet veselas divas zvaigznes. 
Sakām paldies mācītājam Pēterim 
Eisānam, kura kontakti un sadarbība ar 
Marka draudzi Ammānā devuši iespēju 
būt kaut nedaudz noderīgām neaptvera
majā bēgļu krīzē šajos platuma grādos. 

Mūs aicināja vietējās draudzes bēgļu 
bērnu skoliņā mācīt angļu valodu 
mazajiem irākiešiem. Tāpat iesaistāmies 
bēgļu ģimeņu mājas vizītēs, kuru laikā 
satiktajiem ir iespēja izkratīt sirdis, kā arī 
saņemt aizlūgšanas un praktisku palīdzību 
dažādās sadzīves situācijās. Vēl kāds no 
pienākumiem – iepazīt un izprast šeit 
notiekošo, atklāt bēgļu baisās statistikas 
aizkulises, kurās abstraktus skaitļus 
nomaina reāli cilvēki, izpostīti likteņi, 
izmisīgi acu skati. Mūsu novērojumus un 
piedzīvojumus arī tu vari lasīt blogā: 
divaszvaigznesaustrumos.tumblr.com/
tagged/latviski. Nevalstiskā organizācija, 
kuru vada vietējās draudzes mācītājs, 
uzsākusi 11 dažādus projektus, lai 
atbalstītu bēgļu pagaidu dzīvi Jordānijā. 
Esam priecīgas, ka daudzos veidos varam 
sadarboties ar tik dedzīgiem, apzinīgiem 
un pašaizliedzīgiem jordāniešu 
kristiešiem. 

Tā kā Jordānija ir kā miera oāze satrakoto 
Tuvo Austrumu vidū, sīriešu, irākiešu un 
arī citu tautu bēgļi dodas tieši šurp. Te 
sadzīvo kristieši un musulmaņi, melnie un 
baltie, vecie un jaunie, veiksmīgie un ne 
tik veiksmīgie. Tomēr šī zeme tikai retajam 

ir galamērķis. Karaliste kalpo kā pagaidu 
bāze, kā batuts, lai aizlēktu pāri okeānam 
uz Ameriku, Kanādu vai Austrāliju. Tomēr 
parasti līdz šim lēcienam jāgaida ilgāks 
laiks. Tie ir vairāki mēneši, daudziem pat 
gadi. Visi bēgļi, kurus šeit esam satikušas, 
pieteikušies ANO bēgļu statusam. Lielākā 
daļa no viņiem pagaidām dzīvo ar 
patvēruma meklētāju dokumentiem, kas 
viņiem nedod pilnīgi nekādas tiesības un 
iespējas. Vienīgā iespēja – gaidīt. Taču 
gaidīšana nenes nekādus ienākumus. 
Līdz ar to viņu izdzīvošanai ir daži varianti: 
taupīgi tērēt no dzimtenes atvestos 
iekrājumus, pārdot kādas vērtīgas lietas, 
ko izdevies paņemt līdzi, vai arī censties 
pa kluso atrast kādu nelegālu darbu. 

Esam satikušas sīriešus, kuriem reiz 
dzimtenē piederējusi aptieka, video 
aģentūra vai kāds cits ienesīgs bizness. 
Esam iepazinušas irākiešus, kuriem reiz 
savā valstī piederījuši veikali, restorāni, 
uzņēmumi. Viņi ir izglītoti un patīkami 

cilvēki, kuri šobrīd spiesti nīkt bezdarbībā, 
gaidot ANO atļaujas doties pretī viņu 
jaunajai dzīvei pāri okeānam. Draudzē, 
kurai šobrīd palīdzam, izveidota lieliska 
iespēja jebkuram gribošam un varošam 
bēglim nākt un mācīties veidot miniatūras 
akmens mozaīkas. Tas ir lielisks veids, kā 
patvēruma meklētājiem satikties un 
nodarboties ar kaut ko, kas nes gan 
nelielu finansiālu labumu, gan garīgu 
atbalstu daudziem, kuriem klājas vēl 
smagāk. Šie bēgļi mozaīkās attēlo burtu N 
arābu valodā, ko Islāma valsts Irākā zīmē 
uz kristiešu mājām līdzīgi kā kāšu krustu 
Hitlera laikā. Tā ir gandrīz drošas nāves 
zīme Irākā, taču ticības apliecinājums un 
aicinājums uz aizlūgšanām un atbastu 
šeit, Jordānijā, kā arī citviet pasaulē, kur 
vien cilvēki iegādājas šo īpašo mozaīku. 

Lai arī Jordānijā aizvadītas tikai dažas 
nedēļas, esam jau satikušas vairākus 
desmitus bēgļu no Irākas un Sīrijas. Par 
citiem rodas priekšstats, ka viņu dzīvē nav 
nekādu problēmu. Viens no viņu 
noslēpumiem ir tāds: no diviem variantiem 
„smieties vai raudāt” viņi izvēlējušies 
pirmo. Tā ir vieglāk. Līdz ar to viņi spēj 
pajokot ne tikai par jordāniešu sīksto aitas 
gaļu, bet arī par to, ka viņu restorānā 
šobrīd saimnieko Islāma valsts pavāri. 
Tomēr tas nemaina faktu, ka simtiem, 
simtiem cilvēku dzīve ir salauzta, 
izkropļota, izsmieta, iznīcināta. Daudzi 
sapņi ir nežēlīgi norauti kā tikko izlīduši 
asni, daudzi iznīdēti pie pašas saknes, 
daudzi – pat nepaspējuši sākt rosīt 
dzīvību. Tik daudziem mazajiem bērnība 
pārvērtusies slimā murgā, kur jāpiedzīvo 
bombardēšana, apkārt mētājošies līķi un 
asins peļķes. Tik daudziem bija jāpamet 
dzimtene kādā pēkšņā, nepiemērotā 
mirklī, līdz ar to paņemt kādus bērnam 
svarīgus niekus nav bijis laika un iespējas. 
Bet, paldies Dievam, Jordānijā viņus kāds 
var sagaidīt ar palīdzību, siltumu, sapratni 
un dāvaniņu. Apmēram 3500 Tuvo 
Austrumu žiperi šo mīlestību pērn saņēma 
no Latvijas, pateicoties akcijai „Zvaigzne 
austrumos”. Arī šogad mums būs iespēja 
kaut nedaudz sasildīt apjukušās un 
satrauktās irākiešu un sīriešu atvašu 
sirsniņas.

Kādu dienu, kad kā ierasts biju kopā ar 
saviem mazajiem irākiešu skolēniem, 
mazais Fadi man vēlējās kaut ko parādīt. 
Viņš no somas izvilka kaut ko ļoti mīļotu un 
lolotu. Mazu rotaļu lācīti, kuram mugurā 
tumši sarkans krekliņš, ko ar baltiem 
burtiem rotā uzraksts „Bučas no Latvijas”. 
Fadi to ar lielu prieku un lepnumu man 
rādīja, nemaz nenojauzdams, ka lācēns 

aIJa Kalna
liepājas ciānas dRaudze

„Mazais Fadi no somas 
izvilka rotaļu lācīti ar 
uzrakstu „Bučas no 
Latvijas”. Lācēns 
piecgadīgajam 
puisēnam ir uzticams 
draugs un ļauj viņam 
aizmirst ikdienas 
likstas.”

Liene Svoka ar skolnieku Jordānijā
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nācis no tās pašas vietas, no kurienes 
atlidojusi viņa baltā skolotāja. Un kāda gan 
tam nozīme, no kuras pasaules malas 
nācis mīļais rotaļu biedrs? Nozīme ir tam, 
ka mazajam Fadi ir uzticams draugs, kurš 
viņam ļauj aizmirst ikdienas likstas, par ko 
viņam nebūtu jālauza galva piecu gadu 
vecumā.” 

L ū g š a n u  s v ē t d i e n a  p a r 
v a j ā t a j i e m  k r i s t i e š i e m 
p a s a u L ē

Mūsdienu draudžu kalendāros visā 
pasaulē 1. un 2. novembra svētdiena ir 

iezīmētas, lai īpaši aizlūgtu par vajātajiem 
kristiešiem visā pasaulē. Vislielākā 
mūsdienu konspirācija ir klusēšana par 
vismaz 100 miljoniem kristiešu pasaulē, 
kas tiek apspiesti un vajāti savas ticības 
uz Jēzu Kristu dēļ. Mediji par to klusē, un 
rietumu politiķi izliekas šīs problēmas, 
nemanām. Katru dienu Ziemeļkorejā, 
Irākā, Sīrijā, Somālijā, Sudānā un citur 
kristieši saskaras ne tikai ar fiziskas 
izrēķināšanās, bet arī ar nāves draudiem. 
Reizēm vajātajiem mēs varam palīdzēt 
pavisam praktiski, kā, piemēram, šī gada 
martā to darījām ar ziedojumu Lībijas 

piekrastē nogalināto Ēģiptes koptu 
ģimenēm. Ja būs iespēja, arī citreiz 
mēģināsim palīdzēt praktiski, taču 
nevajag novērtēt mūsu aizlūgšanas par 
zemu. Idejas un resursus varat smelties 
mājas lapā: www.idop.org. Ja vēlaties 
lūgt visa gada garumā, tad lieti noderēs 
50 valstu saraksts, kurās vajāšanas notiek 
visbiežāk:  
www.opendoorsusa.org/christian
persecution/worldwatchlist/.

Akcijas "Zvaigzne austrumos" mērķis ir no 1. novembra līdz 
7. decembrim sagatavot un nogādāt 6000 dāvaniņas 
karadarbībā cietušajiem bērniem pasaules karstajos punktos.

zēns vai meitene ceļa nauda
Lūdzu, ziedo 5 eiro ceļa naudai par katru kastīti 
biedrības „Baltic Global Initiative” kontā.

Uz kastes saskatāmi uzraksti kāda dzimuma un vecuma 
bērnam vai pusaudzim dāvana ir nokomplektēta. 
Ieteicamās vecuma grupas 2-4, 5-9 vai 10-14 gadi.

dāvaniņas
Piepildi kasti ar daudzveidīgām dāvaniņām, kas 
iepriecinātu bērnu bēgļu gaitās. Lūgums katrā kastē 
noteikti ielikt kādu mīksto rotaļlietiņu, jo kara 
šausmu traumētajiem bērniem nepieciešams kāds 
mīļuma priekšmets.

pastāsti citiem
Aicini arī citus piedalīties akcijā, sociālajos tīklos 
lietojot #zvaigzneaustrumos #kurpjukaste.

cits veids
Gribi palīdzēt citādāk? Tuvajos Austrumos nekur 
nav apkures, tāpēc ziemā ir auksti. Ziedo naudu 
kontā ar norādi – „bēgļu segām” un par to 
nopirksim siltas segas.

gala mērķis
Ir iecerēts, ka dāvanas galamērķi sasniegs 
Zvaigznes dienā. Tāpēc akcijas nosaukums ir 
„Zvaigzne austrumos”. Dāvanu izdalīšanu klātienē 
pārraudzīs “Baltic Global Initiative” pārstāvis. 

adrese
Ieliec kastē lapu ar dāvanas sūtītāja vārdu, uzvārdu 
un e-pasta adresi. Šī informācija netiks sūtīta tālāk, 
bet paliks pie akcijas rīkotājiem, lai janvārī akcijas 
dalībniekiem aizsūtītu informāciju un arī kādus foto 
par tālāko projekta gaitu.

savākšanas
punkts
Līdz 7. decembra plkst. 19:00 nogādā kastīti kādā 
no savākšanas punktiem, kas atrodami 
www.zvaigzneaustrumos.lv.

kurpju kaste
Bērnam paredzētās dāvaniņas ievieto vidēja izmēra 
kartona kurpju kastē. Pašu kasti iesaiņot dāvanu papīrā 
nav nepieciešams, bet, ja to dari, tad apvelc ar papīru kasti 
un vāku atsevišķi, lai tā būtu atverama pārbaudei.

Akcijas norises laiks no 1. novembra līdz 7. decembrim.

Ja vēlies precizēt kādu jautājumu par projektu, tad raksti uz info@zvaigzneaustrumos.lv 
vai zvani pa tālruni (+371) 27 799 666 vai (+371) 26 091 697.

www.zvaigzneaustrumos.lv
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B ī B e l e s  l a s ī š a n a s  u n 
a i z l ū g š a n u  k a l e n d ā r s novembrim “Māci man, Kungs, Tavu ceļu…” 

Ps. 27:11

1
Bāreņu svētdiena.
2. Ķēn. 1; Jēk. 4:11-5:12
Lūgsim par bāreņiem un par cilvēkiem, kas uzņemas 
rūpes par viņiem.

2
Pasaules Baptistu sieviešu Lūgšanu diena. 
2. Ķēn. 2; Jēk. 5:13-20
Lūgsim par sievietēm visā pasaulē, kas vienojas 
kopīgā lūgšanā šajā dienā.

3
2. Ķēn. 3; Jņ. 1:1-18 
Pateiksimies un lūgsim par Skrundas draudzi.

4
2. Ķēn. 4; Jņ. 1:19-51 
Lūgsim par LBDS Padomes locekļiem.

5
2. Ķēn. 5; Jņ. 2
Lūgsim par Nīderlandes Baptistu savienību ar 77 
draudzēm un 10606 draudzes locekļiem.

6
2. Ķēn. 6:1-23; Jņ. 3:1-21 
Lūgsim par Smiltenes draudzi.

7
2. Ķēn. 6:24-7:20; Jņ. 3:22-36
Lūgsim par LBDS Sieviešu kalpošanas apvienību un 
sievietēm, kas šodien pulcējas uz SKA Kongresu Rīgā.
Plkst. 10.00 Sieviešu kalpošanas apvienības 
Kongress Rīgā, Savienības namā.

8
2. Ķēn. 8; Jņ. 4:1-42
Pateiksimies par visiem bērniem, kas adoptēti un 
pieņemti ģimenēs.

9
2. Ķēn. 9; Jņ. 4:43-5:18 
Lūgsim par tiem, kas trūkumā.

10
2. Ķēn. 10; Jņ. 5:19-47
Pateiksimies un lūgsim par Subates draudzi un 
mācītāju Juri Grigu.

11
Lāčplēša diena. 
2. Ķēn. 11; Jņ. 6:1-21
Pateiksimies Dievam par iespēju Viņu pazīt.

12
2. Ķēn. 12; Jņ. 6:22-71
Lūgsim par Polijas Baptistu savienību ar 86 
draudzēm un 5000 draudzes locekļiem.

13
2. Ķēn. 13; Jņ. 7
Lūgsim par vadītāju konferenci, kas šodien sākas.
13.14.11. GLS vadītāju konference Rīgā.

14
2. Ķēn. 14:1-22; Jņ. 8
Lūgsim par vadītājiem, par viņu lēmumiem, 
kas ietekmē tik daudzus.

15
2. Ķēn. 14:23-15:38; Jņ. 9
Lūgsim par jaunu draudžu dibināšanas vietu Karostā.

16
2. Ķēn. 16; Jņ. 10:1-18
Pateiksimies un lūgsim par Talsu draudzi un mācītāju 
Miervaldi Lindmani.

17
2. Ķēn. 17:1-23; Jņ. 10:19-42
Pateiksimies un lūgsim par Tērvetes draudzi un 
sludinātāju Eināru Vanagu.

18
Latvijas Republikas proklamēšanas diena. 
2. Ķēn. 17:24-41; Jņ. 11:1-54
Lūgsim par Latvijas valsti un valdību.

19
2. Ķēn. 18; Jņ. 11:55-12:19
Lūgsim par Moldovas Baptistu draudžu savienību ar 
482 draudzēm un 19578 draudzes locekļiem.

20
2. Ķēn. 19; Jņ. 12:20-50 
Pateiksimies un lūgsim par Tukuma draudzi.

21
2. Ķēn. 20; Jņ. 13
Lūgsim par Latvijas bērnunamiem, spēku audzinātājiem, 
žēlastību bērniem.

22
Mirušo piemiņas (Mūžības) svētdiena.
2. Ķēn. 21; Jņ. 14 
Lūgsim par tiem, kas tuvu Mūžībai. Lūgsim par tiem, 
kas zaudējuši tuvu cilvēku un ir skumjās par aizgājušo.

23
2. Ķēn. 22; Jņ. 15:1-17
Lūgsim par patvēruma meklētājiem un situāciju Sīrijā.

24
2. Ķēn. 23:1-30; Jņ. 15:18-16:15
Pateiksimies un lūgsim par Uguņciema draudzi un 
sludinātāju Kasparu Maķevicu.

25
2. Ķēn. 23:31-24:17; Jņ. 16:16-33
Lūgsim par akciju Zvaigzne austrumos un misijas 
darbam atsaucīgiem cilvēkiem.

26
4. Moz. 32; 1. Tim. 3
Lūgsim par Rumānijas Baptistu savienību ar 1722 
draudzēm un 98672 draudzes locekļiem.

27
2. Ķēn. 25:22-30; Jņ. 18:1-27
Pateiksimies un lūgsim par Užavas draudzi un 
sludinātāju Egilu Ozoliņu.

28
Ījaba 1; Jņ. 18:28-19:16
Lūgsim katrs par savas draudzes garīdzniekiem.

29
Pirmā Adventa svētdiena.
Ījaba 2; Jņ. 19:17-42 
Lūgsim par Adventa laika sākumu.
Plkst. 11.00 Rīgas Semināra draudzei  
23. (93.) gadasvētku dievkalpojums.

30
Ījaba 3; Jņ. 20
Lūgsim par jaunu draudžu dibināšanas vietu Ropažos.

s i r s n ī g i  s V e i C a M !
“Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī darītājs.” 1.Tes.5:24

22. novembrī Rīgas Vīlandes draudzes mācītājam Ģirtam Ašnevicam 
aprit 55 gadi.

27. septembrī Vitālijs Petrenko un Aleksandrs Zvirids licencēti par 
sludinātājiem Rīgas Misiones draudzē.

4. oktobrī sludinātājs Mārcis Zīverts ordinēts par mācītāju Priekules 
draudzē. 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, Sigita Āboltiņa, 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

13. un 14. novembrī Rīgā notiks 
Global Leadership Summit (GLS) 
konference, kas visdažādāko jomu 
vadītājiem – bet jo īpaši draudžu 
vadītājiem – piedāvā lielisku 
iespēju mācīties no pasaules 
izcilākajiem līderiem, iegūstot 
jaunu motivāciju savam darbam 
un kalpošanai.

GLS konference Latvijā notiek jau piekto gadu – un 
katru gadu no jauna tās dalībnieki apliecina, cik 
nozīmīgs viņu dzīvēs ir bijis konferencē dzirdētais. 
Draudžu vadītāji kļūst mērķtiecīgāki savā kalpošanā, 
mācītāji iegūst jaunu motivāciju sludināšanai, 
uzņēmumu un organizāciju vadītāji arvien vairāk apzinās 
savu atbildību gan Dieva, gan apkārtējās sabiedrības 
priekšā. Atsauksmes pat liecina, ka daudziem 
konference ir palīdzējusi uzņemties atbildību gan par 
savu ģimeni, gan par savu personisko izaugsmi.

GLS dibinātājs Bils Haibelss ir sacījis, ka vienīgā cerība 
šai pasaulei ir vietējā draudze. Ja tas tā patiešām ir – 
tad cik gan svarīgi ir to apzināties pašām draudzēm. 
Lai kopā ar Kristu mums ikvienam izdodas pildīt mūsu 
misiju šajā pasaulē!

Sirsnībā – Pēteris Sproģis
LBDS bīskaps 

Vairāk par GLS: www.glslatvija.lv


