
“Tev būs savu tēvu un savu māti godāt, lai tu ilgi dzīvo un 
lai tev labi klājas.” (5. Moz. 5:16) Cilvēks vēlas dzīvot labi. 
Turklāt ne tikai kādu brīdi, bet ilgi. Vai ir iespējams šo vēlmi 
īstenot? Ir, bet savādāk, nekā vairums domājam. Visbiežāk 
mums liekas, ka labi dzīvot varu tad, ja man ir labs darbs un 
atalgojums, laba veselība un citu atbalsts. Taču Bībele māca, 
ka labas un ilgas dzīves nosacījums ir savas mātes un tēva 
godināšana.
Godināt nozīmē izteikt apbrīnu un pateicību. Parādīt cieņu un 
atzinību. Apliecināt pietāti un paklausību. Pārfokusēt savu 
dzīvi no sevis uz otru. Godināt nozīmē, ka es atzīstu vecāku 
autoritāti un uzņemos atbildību. Rūpes un gādība par 
vecākiem nodrošina dzīves nepārtrauktību un drošību. 
Godināt nozīmē, ka es neesmu dzīves centrā.

Godini mammu par dzīvības došanu (1. Moz. 3:20, Sal. 
pam. 23:25). Ģimenes, dzimtas un tautas nākotne ir mātes 
ziņā. Tikai sieviete var kļūt par māti, laist pasaulē bērniņu. 
Ja sieviete to dara, tā ir izšķiršanās par sāpēm un grūtībām. 
Par negulētām naktīm un asarām. Par kalpošanu un gādību. 
Dzīvības došana ir varoņdarbs, kas reti tiek novērtēts.

Godini mammu par saņemto mīlestību (Mk. 12:31, 
1. Pēt. 4:8, Sal. pam. 31:10-31). Dzīves vērtību nenosaka 
lietas, bet cilvēki. Dzīves kvalitāte ir sirsnīgās un mīlošās 
attiecībās ar saviem tuvākajiem. Ja mūsu sirdīs ir izlieta 
Dieva mīlestība, tad attiecībās valda ziedošanās, atbalsts un 
piedošana. Visvairāk to parāda un māca mamma.

Godini mammu par mācītajām vērtībām (5. Moz. 6:4-9, 
2. Tim. 1:5, Fil. 4:8, Titam 2:3-5). Laimīga dzīve nav tik daudz 
atkarīga no materiālās labklājības, cik no rakstura un 
vērtībām. Vērtības nosaka mūsu izvēles un veido personību. 
Savukārt ticība dod spēku dzīvot saskaņā ar Kristus mācīto. 
Tāpēc vecāku ikdienas dievbijība, ticība un lūgšanas ir lielākā 
svētība bērniem nākotnē.
Ģimenēs un sabiedrībās, kur māte un tēvs tiek godāti un 
mīlēti, vienmēr būs labāka, drošāka un laimīgāka dzīve.  
Un – arī ilgāka.
Ainars Baštiks
Rīgas Mateja draudzes mācītājs
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Rosināsim uz mīlestību un labiem darbiem

2017. gadā “Baptistu Vēstnesis” aicina kopīgi lasīt Jauno Derību, iepazīstot un pārdomājot tā saucamās 
“cits citam” un “viens otram” pavēles. Tās ir pavēles, kurās Jēzus un Jaunās Derības autori ietvēruši Dieva 

norādījumus kristiešu savstarpējām attiecībām draudzē un mūsu uzvedībai plašākā sabiedrībā.  
Katru mēnesi aplūkojam vienu pavēli. Pārdomās par tām dalās mūsu draudžu garīdznieki.

Agrīnajā draudzē mīlestība un labie darbi bija cieši saistīti ar 
Evaņģēlija pasludināšanu. Tā raksta Vēstules ebrejiem autors: 
“Būsim uzmanīgi cits pret citu, rosināsim uz mīlestību un labiem 
darbiem.” (Ebrejiem 10:24) Tā liecina kristiešu dzīve pirmajos 
gadsimtos pēc Kristus.

Kad ap 360. gadu imperators Juliāns Atkritējs raksta vēstuli 
Arsacijam ar norādēm par pagānu ticības stāvokļa uzlabošanu 
Romas impērijā, tad viens teikums norāda uz imperatora 
vērojumiem par kristiešu dzīves veidu: “... tas ir nepieņemami, ka 
galilieši [tā Juliāns dēvē kristiešus] rūpējas ne tikai par saviem, 
bet arī mūsu nabagiem.” Tolaik kristiešu mīlestības un labo darbu 
slava bija pazīstama ne tikai visā impērijā, bet arī ķeizara namā. 
Tas ļauj mums labāk saprast apustuļa Pētera mudinājumu: “Esiet 
vienmēr gatavi atbildēt ikvienam, kas prasa jums paskaidrojumu 
par cerību, kas mīt jūsos.” (1. Pētera 3:15) Dzīve, kas pilnībā 
sakrīt ar apkārtējās pasaules dzīvesveidu un uzstādījumiem, 
neizraisa jautājumus par rīcības motivāciju. Dzīve, kas ir 
pārsteidzoši atšķirīga mīlestībā un labajos darbos, neizbēgami 
novedīs pie intereses un vēlmes izzināt šādu dzīvi. 

Kad ap 250. gadu Ziemeļāfrikas pilsētā Kartāgā izcēlās mēris un 
katrā namā bija slimie un mirušie, tad vairums veselo meklēja 
iespējas pamest slimos un bēgt no pilsētas. Kristiešu bīskaps 
Kipriāns atgādināja draudzei, ka mēs nedzīvojam, kā tie, kam nav 
cerības. Viņš mudināja kristiešus sekot Kristus piemēram un iet 
šauro ceļu. Kristieši palika pilsētā un kopa slimos. Daudzi slimie 
tomēr nomira. Arī kristieši inficējās un nomira. Taču daudzi cietēji 
atveseļojās. Pilsēta, kas pirms tam bija vajājusi un apspiedusi 
kristiešus, tagad prasīja “paskaidrojumu par cerību, kas mīt 
jūsos”. Agrīnajā draudzē mīlestība un labie darbi bija cieši saistīti 
ar Evaņģēlija pasludināšanu.

Ko Vēstules ebrejiem autors gribēja pateikt? Sacīdams: “Būsim 
uzmanīgi cits pret citu”, manuprāt, autors norāda uz to, ka 
draudzē mēs nevaram dzīvot, pilnībā ignorējot viens otru un 
neņemot vērā savas dzīves piemēra ietekmi uz citiem. Tas nav 
uzmanīgs pret citiem, kas saka – man vienalga, kā mana rīcība 
iespaidos citus. Uzmanīgs ir tas, kurš saprot, ka viņa rīcība vai nu 
motivēs citus uz mīlestību un labiem darbiem, vai arī laupīs 
viņiem motivāciju un pat sāks slāpēt vēlēšanos kalpot Kristus 
vārdā.

“Rosināsim!” Rosināšana jeb paskubināšana ir mazāk saistīta ar 
vārdiem, vairāk – ar praksi un paraugu. Kad biju jauns tēvs, tad 
domāju, ka vissvarīgāk ir pareizi visu izskaidrot bērniem. Tagad 
esmu pārliecinājies, ka daudz skaļāk par vārdiem runā mans 
paša paraugs ģimenē. Tā arī rosināšana draudzē – mazāk ar 
vārdiem, vairāk ar paraugu. Viens otru rosinām – vai arī 
bremzējam.

“Uz mīlestību.” Autora lietotais grieķu vārds “agape” ir tas pats, 
kas runā par Kristus mīlestību, kas izteicās pašupurēšanās aktā 
par labu nemīlamajiem, nedraudzīgajiem, atsvešinātajiem, 
mīlestību nenovērtējošajiem. Šeit noteikti nav runa par tādu 
mīlestību, kas mīl to, kas mīlestību ar prieku pieņem un atmaksā. 
Šī ir mīlestība, kas prasa uzupurēšanos. 

“Uz labiem darbiem.” Šo vārdu tulkojums ietver ne tikai labo 
darbu ideju, bet arī domu, ka tas ir darbs, kas arī ir skaists, izcils, 
slavējams. Manuprāt, tas ir kaut kas tik pievilcīgs un 
iedvesmojošs, ka, par to uzzinot, mēs noteikti gribētu ar šo ziņu 
dalīties sociālajos tīklos. Kas ir pretstats? Rīcība, par kuru 
gribētos teikt – ja tā rīkojas kristieši, tad es kaunos saukties par 
kristieti. Mēs varam viens otru iedvesmot, vai arī viens otram 

“nosēdināt baterijas”. Pamudināsim un iedvesmosim viens otru!

Vēlos pastāstīt dažas epizodes, kas mani pašu ir iepriecinājušas 
un skubinājušas uz mīlestību un labiem darbiem. Ļoti daudz 
iedvesmas es smeļos akcijas “Zvaigzne austrumos” laikā, jo atkal 
un atkal dzirdu stāstus par cilvēkiem, kas apliecina mīlestību 
skaistos darbos. Joprojām atceros Aizputes centru bērniem ar 
īpašām vajadzībām “Roku rokā”. Viņi paši dzīvo lielā trūkumā, 
tomēr vēlējās iepriecināt karā cietušos bērnus. Atceros telefona 
sarunu ar sievieti no Rīgas, kas pati iztiek no invaliditātes 
pensijas, bet ar lielu prieku un lepnumu teica: “Aizvadītajā gadā 
mēs, trīs sievietes, kopā sagatavojām vienu kastīti bēgļu bērnam, 
bet šogad es sāku atlikt naudu un gatavoties laicīgi. Es to spēšu 
izdarīt viena pati!” Esot Jordānijā, ar lielu gandarījumu klausos 
stāstus par to, kā šīs ar mīlestību sasaiņotās dāvaniņas spēj 
atvērt durvis Evaņģēlijam! 

Savas pārdomas rakstu nākamajā dienā pēc atgriešanās no 
Londonas, kur latvieši rīkoja savu pirmo publisko dievkalpojumu. 
Tur satiku kādu vīru, saukšu viņu par Kasparu. Kā daudzi, arī viņš 
devās uz Angliju labākas dzīves meklējumos, taču viss nenotika, 
kā cerēts. Londonā kādu laiku Kaspars dzīvoja bezpajumtnieka 
dzīvi uz ielas, līdz viņu uzrunāja angļu kristieši, kas rosināja cits 
citu uz mīlestību un labiem darbiem. Rezultātā viņš kļuva par 
Kristus mācekli. Kaspars ir draudzes namturis ar evaņģēlista sirdi. 
Ar viņa gādību Londonas latviešu grupa tagad notur iknedēļas 
Bībeles studijas. Tur notika arī pirmais latviešu dievkalpojums 
Londonā. Ja Dievs vēlēs, tur tiks dibināta jauna latviešu draudze. 
Kaspars Latvijā nepazina Kristu. Viņam bija jānonāk Londonā, lai 
iepazītu Jēzu. Bet tas sākās ar kristiešiem, kas uzrunāja šo uz 
ielas pamesto sveštautieti, jo viņi draudzē viens otru rosināja uz 
mīlestību un labiem darbiem. Kāds būs Tavs nākamais, pavisam 
konkrētais solis mīlestības un labo darbu virzienā?

Pēteris Eisāns
Madonas draudzes mācītājs
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Aktualitātes

Kristīgās motociklistu asociācijas Latvijas nodaļa  
(www.cmalatvia.lv) sadarbībā ar organizāciju “Bible for the 
Nations” un Latvijas Bībeles biedrību izdevusi “Bībele 
baikeriem” latviešu valodā. Izdevumā iekļauta Bībeles Jaunā 
Derība, motociklistu liecības, lūgšanas un kristīgo moto grupu 
kontakti. Līdzīgs izdevums ir izdots 22 valodās un 879 000 
eksemplāros. Katrs izdevums ir unikāls, jo liecības nāk no 
konkrētās valsts, kur to izdod. To dāvanā saņems katrs Latvijas 
motociklists. Šī gada 25. martā izstādes “Motocikls 2017” laikā 
notika “Bībele baikeriem” svinīgā atvēršana. Klātesošie varēja 
baudīt svētku kūku, Kristīgās motociklistu asociācijas Latvijas 
nodaļas biedru uzrunas un mūziķa Očas dziesmas.  
(Foto: Ansis Klucis). 

Aprīļa sākumā Talsos un Ogrē notika Mini GLS vadītāju 
konferences. Līdzās GLS videolekcijām, kurās ārzemju lektori 
skaidroja kristīgās vērtībās balstītus vadības principus, 
programmā bija iekļautas intervijas ar vietējiem vadītājiem, kuri 
apstiprināja, ka lekcijās dzirdētais ir noderīgs arī Latvijā. Talsos 
SIA “European Sport Installations” izpilddirektors Edžus Zeļģis 
stāstīja par savu pieredzi, mērķtiecīgi uzsākot uzņēmējdarbību 
Talsos un izvēršot to Baltijā un Skandināvijā. Ogrē Ivars Kalviņš, 
Latvijas Organiskās sintēzes institūta Zinātniskās padomes 
priekšsēdētājs un medikamenta “Mildronāts” izgudrotājs, 
uzsvēra, ka Latvijas zinātnieki ir spējīgi savas jomas speciālisti ar 
pasaules līmeņa sasniegumiem. Savukārt Andris Dambis, SIA 
“OSC” direktors, stāstīja par sava uzņēmuma panāku miem 
autosporta un tehnoloģiju tirgū pasaulē. Šopavasar Mini GLS 
vadītāju konference vēl notiks 6. maijā Liepājā. 

Foto: H. Šulces videolekcija “Kā izveidot pasaules līmeņa 
apkalpošanu” Ogres Mini GLS.

Latvijas Bībeles Centrs (LBC) 4. martā organizēja lūgšanu semināru ar 
organizācijas “Open Doors” pārstāvi Pēteru Sīmensu. “Open Doors” ir 
starptautiska organizācija, kas apkopo informāciju par kristiešu 
vajāšanām visā pasaulē un mobilizē kristiešus lūgt un dažādos veidos 
palīdzēt viņiem. LBC direktors, Dr. teol. Vitālijs Petrenko stāsta: “Ikviens, 
kurš tajā vakarā sēdēja Pestīšanas Tempļa zālē, tikai aizkustināts ar 
stāstiem no Butānas, Meksikas un Nigērijas, kur kristieši, īpaši 
protestantu draudzēs, atrodas ļoti grūtos apstākļos. Viņiem nav 
pietiekami daudz Rakstu un kristīgās literatūras, un viņu vadītāji var tikt 
ieslodzīti pat bez tiesas līdz pat 36 gadiem (Meksikas stāsts) vai 
23 gadiem (Butānas stāsts). Viņi jūtas pilnīgi bezpalīdzīgi, un viņiem nav 
iespēju izmantot savas cilvēktiesības. P. Sīmens aicināja kristiešus Latvijā 
palīdzēt brāļiem un māsām visos iespējamos veidos, sākot jau ar 
lūgšanām. Lūdziet un iesaistieties!” “Open Doors” mājas lapā  
(www.opendoors.org) iespējams pierakstīties e-pasta vēstuļu saņemšanai 
ar jaunākajām ziņām par vajātajiem kristiešiem.

Draudžu dibināšanas apmācība M4 ar latviešu līdzdalību 
šopavasar notiek vairākās valstīs. Februārī LBDS bīskapa 
vietnieks jaunu draudžu dibināšanas jautājumos Kaspars 
Šterns vadīja apmācību Čehijā. BPI Pastorālās kalpošanas 
programmas vadītāja Līva Fokrote piedalījās M4 apmācības 
vadīšanā Rumānijā. Savukārt marta vidū K. Šterns un 
sludinātājs Māris Vītols viesojās Sanktpēterburgā, bet 
L. Fokrote un draudzes dibinātājs Jaunolainē Oskars Lūsis – 
Sibīrijas pilsētā Kemerovā, kur tikās kopumā ar 20 draudžu 
dibinātājiem, kuru komandas uzsāks M4 apmācību rudenī. 
Foto: K. Šterns uzrunā M4 dalībniekus Čehijā.
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Sludinātājs Vjačeslavs Istratijs un viņa 
sieva Irina šopavasar svin laulības 
26. jubileju. Dievs viņiem dāvājis sešus 
bērnus – trīs meitas (Nelli, 24 gadi, 
Mariamma, 18 un Anna, 13) un trīs dēlus 
(Dāvids, 11 gadi, Samuels, 9, Pāvels, 7). 
Par kalpošanu, ģimeni un jaunām 
pārmaiņām viņus iztaujāja Māris Vītols, 
Jaunjelgavas draudzes sludinātājs.

Kā Jūs abi nonācāt Latvijā?

Vjačeslavs: Esmu dzimis Rietumukrainā, 
ģimenē ar pieciem bērniem, esmu baptists 
trešajā paaudzē. Divpadsmit gadu vecumā 
pieņēmu Kristu savā sirdī, 16 gados 
kristījos un teicu pirmo svētrunu. Jau toreiz 
Dievs aicināja mani uz kalpošanu, un es 
daudz lasīju par misionāru darbu. Uz 
Latviju atbraucu savas sievas dēļ. Mēs 
iepazināmies kādās kāzās. Tolaik es 
dzīvoju Krimā, Ukrainā. 

Irina: Es piedzimu Krasnojarskas 
apgabalā, Sibīrijā, Krievijā. Mans tēvs bija 
baptists ceturtajā paaudzē un māte - 
bārene. Mūsu ģimenē bija 11 bērni, es 
esmu desmitā. Mums visa izglītība bija 
kristīga, mani vecāki dziedāja korī un 
mājas, tēvs lasīja Bībeli. Tad tēvs saņēma 
no Dieva atklāsmi, ka jāpārceļas uz Latviju. 
Ar ticību sirdī viņš 1983. gadā pārcēlās uz 
Rīgu ar visu mūsu lielo saimi. Šeit es 
pieņēmu Kristu un kristījos.

Kā sākās Jūsu kopīgais ceļš?

V.: 1991. gadā mēs apprecējāmies Rīgas 
krievu draudzē “Atmoda”. Es sāku mācīties 
Rīgas Bībeles institūtā (tagad – Latvijas 
Bībeles centrs) un kalpoju vienā no Rīgas 
draudzēm kā mācītāja palīgs. Tā kā es 
spēlēju ģitāru, tad kā jauniešu grupa 
gājām uz Vērmanes dārzu, liecinājām un 
dziedājām kristīgas dziesmas. Jau toreiz 
sapratu, ka Evaņģēliju vajag dzirdēt ne 
tikai cilvēkiem draudzē.

Reiz Betānijas draudzē toreizējais bīskaps 
Jānis Tervits dzirdēja, kā es sludinu. Pēc 
tam viņš mani pasauca un teica: “Slava, 
Daugavpils draudze lūdz Dievu, viņiem nav 
mācītāja. Lūdz Dievu, un, ja Viņš tevi 
aicina, tad brauc uz turieni.” Tajā laikā man 
bija 29 gadi. Mēs ar Irinu saņēmām atbildi, 
ka Dievs mūs aicina uz kalpošanu 
Daugavpilī, un paklausījām. Mums Rīgā 
bija labs darbs, dzīvoklis, mašīna, bet 
misionārs ir cilvēks, kas atstāj komforta 
zonu un sāk dzīvot tur, kur Dievs sauc. 
Daugavpilī mēs sākām kalpot 1997. gadā, 
un mani licencēja par sludinātāju 1998. 
gada sākumā.

I.: Dievs mūs aicināja visu atstāt un braukt 
uz Latgali, kur nevienu nepazīstam, 
nezinājām, kā dzīvosim, bet bija vēlme 
kalpot. Daugavpilī 20 gadu garumā Dievs 
mums ir mācījis uzticēties Viņam, visur 
dzīvot ticībā – gan kalpošanā, gan arī 
naudas lietās, tā, lai mēs kalpotu, 

neskumtu un būtu noderīgi Latgales 
cilvēkiem.

Irina, ko, Tavuprāt, nozīmē būt 
garīdznieka dzīvesbiedrei?

Būt par mācītāja sievu nav viegli, bet tas ir 
svētīgi. Vispār būt par sievu ticīgam vīram 
ir svētība. Kad man bija 16 gadu, es lūdzu 
Dievu, lai mans vīrs būtu kalpotājs un lai 
viņš ļoti mīlētu Dievu. Dievs mani jau tad 
gatavoja tam. Laulībā esot, ir jāmācās dalīt 
vīru ar draudzi. Bet es zinu, ka Dievs ir ar 
mums, Dieva svētība ir ar mums. Un mēs 
piedzīvojām tādu dziļu, patiesu prieku – 
nodošanās prieku Dievam un sapratni 
vienam no otra. Kamēr bērni bija mazi, 
man vīrs bija jāsvētī kalpošanai un 
jāatbalsta tajā. Kad bērni jau lielāki, arī es 
pati varu aktīvāk iesaistīties kalpošanā.

Manuprāt, grūtākie ir pirmie laulības gadi, 
kamēr tā īsti viens otru iepazīstam – mēs 
esam dažādi, no dažādām tradīcijām, ar 
atšķirīgu izpratni par dzīvi. Soli pa solim 
sākam iepazīt viens otra rakstura nianses, 
vajadzības, saprast, kā būt par atbalstu. 
Mums cilvēki reizēm jautā, kurš esot mūsu 
“ģimenes galva”. Kad vīrs mīl Dievu, viņš 
līdz ar to arī mīl sievu un viņam nevajag 
pašapliecināties – “Esmu galvenais, 
klausiet man!” Kad sieva apzinās vīra 
atbildību ģimenē, tad viņa cenšas rast 
kopīgu valodu ar vīru.

Kā Jūs raksturotu savu ģimeni?

I.: Mēs esam muzikāla ģimene. Vecākā 
meita apguva vijoļspēli un klavieres, otrā 
meita – klavierspēli, viņa ir viena no 
labākajām pianistēm pilsētā. Trešā meita ir 
laba vokāliste, viņai ļoti patīk dziedāt. Mūsu 
trīs dēliem vairāk patīk sports, bet arī viņi 
dzied, jaunākais spēlē klavieres. Es arī 
kalpoju draudzē ar mūziku – ar ģitāru, 
flautu, klavierspēli, apgūstu vēl citus 
instrumentus.

V.: Manuprāt, ģimene tiek dāvāta cilvēkam 
kā mīlestības skola: ejot skolā, tu mācies, 
ģimenē tu mācies mīlēt. Nereti mums ir 
liela aizņemtība, tomēr atrodam laiku, ko 
pavadīt kopā. Mums ir vakara svētbrīži: 
katrs ir atbildīgs par to, lai sagatavotu 
dziesmu un Dieva Vārda lasījumu savā 
dienā. Vienu dienu nedēļā mēs 

atpūšamies – baseins, 
brauciens ar velosi-
pēdiem. Bet aizbraukt 
kopīgi uz ārzemēm 
pašlaik nevaram.

I.: Tieši sieviete rada īpašo 
atmosfēru ģimenē - ne 
tikai saimniecībā, bet arī 
emocionāli: viņa var būt 
ne tikai saulīte, bet arī 
drūms mākonītis. Kad 
mēs dzīvojam katrs pēc 
savām miesas tieksmēm, 
tad ir grūti kontrolēt 
emocijas. Dzīvojot 
saskaņā ar Dievu, Viņš 
dod sapratni, ka tu esi 
palīgs, un paklausīt 
mīlošam vīram nav grūti. 

Tā ir sievietes laime, ka tu esi ar vīru jeb 
“aiz vīra” (krievu valodā – “замужем”).

Labi, ka mūsu bērni redz visu mūsu dzīves 
ceļu. Es lūdzu Dievam, lai arī mūsu bērni 
izvēlētos privilēģiju kalpot – nevis vienkārši 
iet uz dievnamu svētdienās, bet nodoties 
un kalpot Viņam, nav pat svarīgi, kādā 
kalpošanā to dara. Mūsu dēli dažreiz saka: 
“Mamma, es gribu būt misionārs!” Mūsu 
bērni visus šos gadus ir iesaistīti mūsu 
kalpošanas darbā. Esmu pateicīga, ka tad, 
kad viņi dibinās savu ģimeni, viņiem būs 
labs piemērs – gatavība upurēties, 
viesmīlība, nodošanās Dievam un, 
protams, pazemība.

Kādas īpašības Jūs abi vēlaties redzēt 
savos bērnos?

I.: Par meitām runājot, pirmkārt, lai katrai ir 
ciešas attiecības ar Dievu. Otrkārt, lai viņas 
iemācītos paklausīt Dievam, tad viņām 
nebūs grūti arī ģimenes dzīvē. Treškārt, lai 
viņas būtu labas saimnieces, lai vienmēr 
iesāktos darbus darītu līdz galam.

V.: Vēlos redzēt savu bērnu, īpaši dēlu 
dzīvēs piepildāmies 1. Korintiešiem 13:13 
vārdus: “Tā nu paliek ticība, cerība, 
mīlestība.” Ticība uz Dievu, cerība palīdz 
izdzīvot grūtos apstākļos, dod prieku un 
optimistisku skatienu uz rītdienu. Pats 
galvenais, lai viņi mīlētu Dievu, cits citu un 
cilvēkus.

Pastāstiet, kurp Dievs Jūs aicina 
pašlaik!

V.: Pēdējos gados vairāk lūdzam Dievam 
par misijas darbu Latgalē. Mani iedvesmo 
Viljams Fetlers, kam rūpēja Latgale, un 
viņš sūtīja turp misionārus. Latgalē ir ļoti 
maz misionāru. Te ir septiņas nozīmīgas 
vietas, kur nav draudzes, un es lūdzos, lai 
Dievs sūta turp kalpotājus. Arī mūs Dievs 
2016. gadā aicināja uz pastāvīgu 
misionāru kalpošanu Krāslavā. Kalpošanai 
pašlaik nepieciešams jaunāks transporta 
līdzeklis un atbalsts transporta 
izdevumiem, kā arī sarūpēt ikmēneša 
atbalstu mūsu ģimenei un sociālajai 
kalpošanai Krāslavā. Ja vēlaties piedalīties 
šajā Dieva darbā, lūdzu, zvaniet man 
(mob. 29781183).

Bagāti Dievā
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Ģimeņu kalpošanas iniciatīvas
T ē v u  u n  d ē l u  p ā r g ā j i e n s

“Manam dēlam tēvu aizstāt nevar neviens, taču 
daudzas manas kal pošanas var darīt arī kāds 
cits.” Šī atziņa man lika izvērtēt prioritātes un 
pārdomāt, ko es vēlos iemācīt savam dē lam un 
kā mēs varam intere santi pavadīt laiku kopā. 
Skolas gados un jaunī bā aktīvi nodar bo jos ar 
spor ta tūrismu, un šī pieredze manī atstāja 
pozitīvas pēdas. Kad Robertam bija 7 gadi, 

nolēmu organizēt tēvu un dēlu pārgājienu. Tēvu 
un dēlu attiecības ir aktuālas arī nekristie šiem, 
un šī ir fantastis ka iespēja veidot attiecības ar 
viņiem.

2011. gada vasarā notika pirmais tēvu un dēlu 
pārgājiens ar 5 tēviem un 7 dēliem. Puikas bija 
vēl mazi, tāpēc plāns bija vienkāršs – trīs dienas 
gājām gar jūru no Ģipkas līdz Kolkas ragam. 
Vienkāršs maršruts bija vajadzīgs arī tēvu dēļ. 
Vairums tēvu pēdējo reizi pārgājienā bija gājuši 
studiju laikos, tāpēc ieradās ar Rimi maisiņiem, 
bērnu mugursomām un sandalēs. Kopš pirmā 
pārgājiena pagājuši 6 gadi, pamatsastāvs nav 
mainījies. Ir pievienojušies jauni tēvi un dēli, 
sasniedzot maksimālo skaitu: no viena katla 
varam paēdināt 21 cilvēku. 

Pēc pirmā gada skaidrāk nodefinējām pārgājiena 
mērķi un sākām iesaistīt katru tēvu, lai dēli 
nesalīdzinātu tēvus, bet saprastu, ka katrs kaut 
ko māk un var iemācīt citiem. Pārgājiens vairs 
nav tikai distances noiešana, bet arī iespēja:

•	 Pārbaudīt savas robežas, iepazīt sevi darbībā, 
esot klāt pieaugušajiem.

•	 Iemācīties izdzīvošanai mežā nepieciešamās 
pamatprasmes, ko nemāca skolā un virtuālajā 
vidē.

•	 Pavadīt laiku interesanti dabā un izmantot to, 
kas Dieva dots, nevis nopirkts: spēles, upju 
pārvarēšana, zvejošana, ogu un sēņu 
lasīšana, arī ērču izņemšana.

•	 Veidot kopīgu tēva un dēla pieredzi: darboties 
un pēc tam pie ugunskura vai, braucot mājās, 
pārrunāt piedzīvoto – tas paliek atmiņā uz ilgu 
laiku.

•	 Daudz iegūst paši tēvi: tas ir laiks, kad 
aizmirst par darbu, e-pastiem, neatrisinātiem 
jautājumiem un baudīt mirkli. Rezultātā arī 
tēvs ir fiziski noguris, bet garīgi un emocionāli 
atjaunojies.

Igors Rautmanis
Rīgas Āgenskalna draudze

Pirmais pārgājiens 2011. gada jūlijā

Mājas grupā Brankās jeb “Mājas Baznīcā”, 
kā to nodēvējuši mūsu bērni, kopā nākam 
septiņas ģimenes. Mēs tiekamies katru 
otro svētdienu, lai atbalstītu viens otru un 
atjaunotos ticībā. Tā ir 
vieta, kur ieraudzīt 
Dieva darbu savās un 
citu dzīvēs, stāstīt par 
to, kā Viņš strādā, 
iedrošināt un celt 
vienam otru. Mēs katrs 
esam citā Dieva 
iepazīšanas posmā, un 
tas mūsu tikšanās 
padara  interesantākas 
un sarunām bagātākas. 

Viens no svarīgākajiem mūsu kopā 
sanākšanas iemesliem ir vēlme iesaistīt 
mājas grupā arī bērnus. Jaunākajam 
bērnam ir 7 gadi, vecākajam – 15 gadi. 
Bērniem netiek organizēta atsevišķa 
svētdienskolas programma, bet viņi ir 
kopā ar pieaugušajiem, piedalās sarunās, 
stāsta, kas viņus uzrunājis no izlasītā, ko ir 
sapratuši un kā tas sasaucas ar viņu 
dzīvēm. Mēs ticam, ka, sanākot kopā, 
katram ir, ar ko dalīties, – arī bērniem un 
jauniešiem (1. Korintiešiem 14:26).

Vienmēr sākam šo dienu ar kopīgu 
pusdienu gatavošanu un ēdiena 
baudīšanu, kas palīdz radīt brīvu 
atmosfēru un veicina sarunas. Tad lasām 
vienu nodaļu no Bībeles un atrodam 

pantus, kuri mūs visvairāk uzrunājuši, caur 
tiem pastāstot savu pieredzi. Svarīgi, ka 
varam veidot arī katrs savas personīgās un 
kopīgās apņemšanās, lai nākamreiz stāstī-

tu par to, kas izdevies, tā stiprinot arī citus. 
Reizēm diskusijās rodas specifiski 
jautājumi, tādēļ ceram aicināt viesus, kas 
palīdzētu atbildēt uz jautājumiem un 
pastāstītu savus dzīvesstāstus.

Mājas grupa ir atvērta ikvienam, kas vēlas 
uzzināt vairāk par Dievu un Viņa darbiem. 
Mums ir svarīgi grupā radīt ģimenes 
sajūtu, zināt vienam par otra dzīvi un 
doties palīgā, ja nepieciešams. Ar 
vairākiem “Mājas Baznīcas” cilvēkiem 
esam kopā savās darbavietās, tādēļ 
grupas garu viegli varam uzturēt arī 
ikdienā. Ir forši zināt – par mums lūdz arī 
nedēļas laikā. Tā esam tuvu viens otram, 
arī neesot blakām. 

Zane Rautmane
Mājas grupa Brankās

“ M ā j a s  B a z n ī c a ”  B r a n k ā s

Mājas grupa Brankās

Rīgas Mateja draudzē jau ilgus gadus 
darbojas svētdienskola, kurā bērni tiek 
mācīti par Dieva mīlestību, tomēr Bībelē 
teikts, ka galvenā atbildība par bērnu 
audzināšanu ir uzticēta vecākiem. Daži 
Vecāku vakari Mateja draudzē ir notikuši 
arī iepriekš, bet šajā gadā tos mērķtiecīgi 
veidojam, lai atbalstītu vecākus un 
veicinātu vecāku sadraudzību. Uz šiem 
vakariem aicinām draudzes vecākus, bet 
tā ir lieliska iespēja uzaicināt arī tos, kuri 
nav draudzē un kurus interesē bērnu 
audzināšanas jautājumi. 

Mateja svētdienskolas skolotāja Sinda 
Saulkalne, kura ir uzņēmusies Vecāku 
vakaru koordinatores lomu, saka: “Vecāku 
vakari ir viens no veidiem, kā draudze var 
būt atbalsta punkts ģimenēm. Šie 
pasākumi palīdz nostiprināt esošās vai 
iegūt jaunas zināšanas. Mūsu kā vecāku 

atbildība pret saviem bērniem ir augt 
pašiem, lai palīdzētu augt viņiem. 
Svarīgākais ir tas, ka Vecāku vakaros 
varam nest savas vajadzības Dieva priekšā 
un aiziet no vakara ar nostiprinātu apziņu, 
ka, tieši meklējot Dievu, mēs atrodam 
atbildes uz saviem ikdienas jautājumiem. 
Reizēm tieši ikdienas problēmas un mazie 
izaicinājumi var šķist mazsvarīgi vai atrauti 
no dzīves Kristū. Man šķiet, ka šie vakari 
palīdz ieraudzīt, ka tas tā nav. Viss ir 
saistīts.”

Vecāku vakari Matejā ir attīstības stadijā, 
bet mērķis ir organizēt 3-4 vakarus gadā. 
Pagājušā rudens Vecāku vakarā vecāki no 
mūsu draudzes – Lāsma un Ainars Baštiki 
un Diāna un Māris Dravnieki dalījās 
pieredzē un pārdomās par bērnu 
audzināšanu. Ziemā notika vakars ar 
kristīgās psiholoģes Evas Straujās-
Lejnieces piedalīšanos, kurā runājām par 
bērnu disciplinēšanu. Tēma šķita tik plaša, 
ka 28. aprīlī seko tās turpinājums. Esat 
laipni aicināti piedalīties! Vecāku vakara 
laikā piedāvājam mazo bērnu pieskatīšanu 
Rotaļu istabā. Lielākiem bērniem šajā laikā 
notiek Galda spēļu vakars.

Anita Nagaine
Kalpošanas bērniem vadītāja
Rīgas Mateja draudze

v e c ā k u  v a k a r i  M a T e j a  d r a u d z ē

Vecāku vakars Rīgas Mateja draudzē
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Mēs, Līgatnes draudze, 
kopā sanākam kopš 
1994. gada. Šobrīd 
mūsu pulcēšanās vieta ir 
“Briņķos” Līgatnē, 
darbnīcu ēkā, nostatus 
no pilsētas, kur esam 
mācījušies sadzīvot ar 
ēkas kaimiņiem un 
darbnīcām. Dievs mūs 
ir svētījis un esam 
iegādājušies paši savu 
sen izsapņoto draudzes namu. Tas atrodas tuvāk Augšlīgatnes 
centram un ļaus mums būt vēl pamanāmākiem, kā arī pieejamākiem 
Līgatnes iedzīvotājiem. Lai mēs šajā ēkā varētu pulcēties, ir jāiegulda 
vēl daudz finansiālu līdzekļu un darba. Pašlaik notiek renovācijas pro-
jek ta saskaņošana, kas izmaksās EUR 1000, un pamata grīdas ielieša-
na, kas izmaksās EUR 3000. Bet mēs, skaitliski nelielā Līgatnes drau-
dze, esam apņēmības un darba spara pilni celt jauno draudzes namu!

Aicinām Jūs atbalstīt mūs ar lūgšanām, finansēm vai jebkāda cita 
veida palīdzību Līgatnes draudzes nama renovācijai.

Draudzes rekvizīti: “Briņķi”, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads, LV4108
Reģistrācijas Nr.: 90000285964
Mērķziedojumiem draudzes ēkas renovācijai:
Konta Nr. LV57HABA0551042248117

Vairāk informācijas: Līgatnes draudzes priekšnieks Jānis Langenfelds 
(mob. 26497759, e-pasts: janis.langenfelds@gmail.com).

 

Uzcelsim baznīcu kopā
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Savienības namā, Lāčplēša ielā 37, Rīgā

P I E T E I K Š A N Ā S

Lūdzam Kongresa delegātu un viesu sarakstu 
(vārds, uzvārds, dzimšanas gads, tālrunis, 
e-pasts, draudze, statuss) sūtīt uz: LBDS, 
Lāčplēša ielā 37, Rīga, LV-1011, vai e-pastu: 
kanceleja@lbds.lv (pēc tam nosūtot arī 
protokola izraksta oriģinālu).

D A L Ī B A S  M A K S A

Dalības maksa: EUR 15 – draudzēm 50 km 
rādiusā no Rīgas; EUR 10 – pārējām draudzēm 
par katru delegātu vai viesi. Dalības maksā 

iekļautas Kongresa sagatavošanas, 
tehniskā nodrošinājuma, ēdināšanas 
un citas organizatoriskas izmaksas.

Iemaksas termiņš: 1. maijs. 
Pārskaitījums veicams uz LBDS kontu 
(skat. zemāk), obligāti norādot 
draudzi un mērķi “Dalības maksa 
LBDS Kongresā 2017”.

Reliģiska organizācija “Latvijas 
Baptistu draudžu savienība”
Reģistrācijas Nr. 90000085765

Banka A/S Swedbank
Konts LV11 HABA 0551 0257 81934

Banka A/S SEB Banka
Konts LV03 UNLA 0002 0007 01314

I E L Ū G U M S

Kongresā īpaši aicināti piedalīties 
LBDS pensionētie garīdznieki. Dalības 
maksu sedz LBDS.  

LBDS aicina piedalīties Kongresā viesa 
statusā garīdzniekus, kuri pašlaik 
nekalpo konkrētā draudzē, kā arī 
jaundibināmo draudžu pārstāvjus.

Kongresa noslēgumā notiks 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu 
un Baltijas Pastorālā institūta 
Pastorālās kalpošanas programmas 
7. izlaidums. Aicinām piedalīties 
ikvienu interesentu!

“Viņā visa miesa, kopā saturēta un visādām palīgsaitēm vienota, 
pastāvīgi aug pēc tām spējām, kas katrai viņas daļai dotas, 
kļūdama aizvien pilnīgāka mīlestībā.” - Efeziešiem 4:16

DARBA KĀRTĪBA

9:00 -10:00 Reģistrēšanās

10:00 -12:30 Pirmā sēde. Vada LBDS 
bīskapa vietnieks, mācītājs Edgars 
Godiņš

Svētbrīdis, Kongresa atklāšana, 
konstruēšanās

Viesu sveicieni 

Pateicība par mūža ieguldījumu

Mūžībā aizgājušo darbinieku 
pieminēšana

Mandātu komisijas ziņojums

Bīskapa Pētera Sproģa uzruna

Aizlūgums par LBDS jaunajiem 
garīdzniekiem

12:35 -13:35 Pusdienu pārtraukums

13:35 -15:30 Otrā sēde. Vada LBDS 
bīskapa vietnieks jaunu draudžu 
dibināšanā, mācītājs Kaspars Šterns

Nominācijas komisijas ziņojums par 
LBDS Padomes un Revīzijas komisijas 
kandidātiem

LBDS Padomes locekļu un Revīzijas 
komisijas vēlēšanas aizklātā balsošanā

Nominācijas komisijas ziņojums par 
nākošā Kongresa komisiju kandidātiem

Komisiju vēlēšanas

Revīzijas komisijas ziņojums, LBDS 
finanšu darbības pārskata un budžeta 
apstiprināšana

LBDS apvienību, nozaru aktualitātes

Padomes, komisiju locekļu sveikšana

Informācija

15:30 -17:00  Dievkalpojums. 
BPI Pastorālās kalpošanas 
programmas izlaidums

VOLDEMĀRS 
AŠNEVICS

(15.03.1932.-27.03.2017.)

Voldemārs dzimis Krievijā, 
bēgļu gaitās, kā astotais no 
deviņiem bērniem, un pēc 
Otrā pasaules kara atgrie-
zās Latvijā. 1949. gadā 

mācītājs Žanis Ludviks viņu kristīja Ventspils baptistu 
baznīcā. 1959. gadā salaulājās ar draudzē iepazīto 
Liju. Ģimenē piedzima 4 bērni – Ģirts, Ilva, Kaspars un 
Daniēls, kas ir Kristus sekotāji. Voldemārs vienmēr 
priecājās būt kopā ar saviem bērniem un viņu 
ģimenēm, 8 mazbērniem un 2 mazmazmeitām. 

Voldemārs no jaunības bija aktīvs dažādās 
kalpošanās draudzē, kā arī ilgus gadus bija draudzes 
diakons. Mācītāja Ž. Ludvika mudināts, uzņēmās 
sludinātāja pienākumus Ventspils draudzes krievu 
grupā un turpināja tur uzticīgi kalpot 14 gadus. 
Nodibinoties pastāvīgai Ventspils krievu draudzei, 
pildīja draudzes priekšnieka pienākumus. Sākot ar 
1971. gadu, savās mājās slēpa bijušās PSRS vajātos 
kristiešus. Tā bija īpaša Dieva žēlastība, ka 18 gadus 
šie cilvēki netika atrasti un arestēti.

Voldemāra lielākā rūpe bija, lai ikviens iepazītu Kristu 
un kalpotu Viņam. Par to viņš nenogurstoši lūdza, 
runāja un ar savu dzīvi rādīja piemēru.
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Intervija ar Jelgavas baptistu draudzes 
locekli, BPI Pastorālās kalpošanas 
programmas 1. kursa studentu Raiti 
Šķerbergu. Intervija pilnā apjomā 
pieejama www.bpiriga.lv.

Kā tas ir – uzaugt kristīgā ģimenē?

Veselīgi un riskanti vienlaicīgi. Veselīgi, jo 
zini daudz teorijas, ja vecāki to gudri, 
neuzbāzīgi pastāsta. Toreiz man tā bija 
informācija, šodien – bagātība. Taču ir arī 
risks – zināt visu teorētiski, bet nekad Dievu 
personīgi nepazīt, kā bija ar mani. Vienīgais, 
ko vecāki spieda darīt pusaudžu vecumā – 
braukt uz baznīcu. Man gribējās gulēt, jo 
dievkalpojumi sākās agri. Taču, ja kādreiz 
neaizbraucu, jutos tukšs un bēdīgs. Arī īsi 
pirms kļuvu kristietis, man ļoti gribējās tur 
būt, bet sātans kaut kā kārtoja, ka es netiku 
turp kādu pusgadu. Tas bija garākais 
posms, kad nebiju baznīcā. Tā, es pieļauju, 
bija “pēdējā cīņa” par mani.

Kā tad Tu nonāci pie savas ticības 
Dievam?

Līdz apmēram 24 gadu vecumam dzīvoju 
bez Dieva, kaut arī domāju, ka arī tad Kristus 
bija ar mani. Deviņu gadu vecumā pieņēmu 
Kristu, izejot draudzes priekšā, neviena 
nemudināts. Vēlāk, kad kristījos, tā bija 
attiecību atjaunošana ar Dievu. 

Līdz 13 gadu vecumam biju ļoti godīgs, pat 
naivs. Tā kā man bija vecāki brāļi, bija arī 
gados vecāki draugi. Pusaudžu vecumā 
sāku lietot alkoholu. Olainē, kur dzīvoju, 
ienāca arī narkotikas. Es gan sev apziņā biju 
ierakstījis, ka tik tālu neiešu. Vidusskolā 
secināju, ka visas meitenes, kuras gribētos 
aizvest uz randiņu, jau biju aizvedis. Tās gan 
parasti bija attiecības nedēļas garumā. No 
tā, ko mani vecāki manī bija ielikuši par to, 
kas ir labs un slikts, pamazām atkāpos 
arvien tālāk. Taču atceros, ka, pārkāpjot 
kādas robežas, bija divējādas sajūtas – 
prieks un iekšēji jutos arī nelaimīgs.

Pirmās ilgstošās attiecības ar meiteni ilga trīs 
gadus, taču pēdējais pusgads bija 
briesmīgs.  Piedzīvoju, kā sātans to, kas bijis 
tik labs, var tā “iegriezt”, ka tas pārvēršas 
par elli. Kādu vakaru gulēju gultā emocionāli 
tik sagrauts, ka likās, ka nomiršu. No 
emocionālā saviļņojuma kādu mēnesi biju 
slikti ēdis, nebija spēka. Lūdzu Dievu, bet 
man bija sajūta, ka Viņš mani nedzird. 
Nākamās attiecības beidzās, pat īsti 
nesākoties. Paralēli tam mana draugu 
kompānija pajuka. Sapratu, ka ne es viņiem 
biju vajadzīgs, ne viņi man. Tā es attapos 
viens un nelaimīgs. 

Tajā vasarā mani trīs reizes aicināja uz 
jauniešu vakariem Jelgavas draudzē. Lai arī 
man kristieši likās frīki, es reiz aizbraucu. 
Pēc tās reizes sapratu, ka man te jābūt. 
Apņēmos apmeklēt šos pasākumus un divos 

gados izlaidu tikai kādas 3 sestdienas. 
Interesanti, ka lūgšanu lapiņās, kuras katru 
reizi izvilkām, bieži gadījās, ka man jālūdz 
par Aiju un Aijai par mani. Es aicināju Aiju, 
tagad jau manu sievu, ne tikai kopīgi lūgt, 
bet arī kādu kafiju kopīgi iedzert. Aija gan 
bija samulsusi. 

Domāju, ka tāda kā atslēga tam, ka lēnām 
sāku tuvoties Dievam, bija tas, ka apmēram 
pusgadu pirms es parādījos jauniešu 
vakaros, Aija sāka intensīvi lūgt par savu 
nākamo vīru. Tad arī manā dzīvē sāka notikt 
pārmaiņas – sāka brukt tas, kas tolaik likās 
vērtīgs. Toreiz es nebiju laimīgs, bet šodien 
saprotu, ka tas mani atveda pie Dieva. Aija ir 
drosmīga meitene. Reiz viņa teica – ja mūsu 
attiecības nekur neved, tad viņai tās nevajag. 
Tad vienojāmies lūgt par savu nākotni. Tas 
bija brīdis, kad sapratu, ka pa īstam 
draudzējos ar Aiju.

Toreiz apņēmos katru rītu un vakaru lasīt 
Bībeli, un tā arī darīju. Gada laikā izlasīju 
Bībeli no vāka līdz vākam. Šodien tā vairs 
nedaru, bet varbūt vajadzētu. Ļoti daudz 
manī ieguldīja sludinātājs Ainārs Ginters. 
Viņš man daudz uzticēja – arī vadīt jauniešu 
vakarus.

Ko Tu dari draudzē? 

Kad sāku kalpot svētdienskolā, Andris 
Drēska aicināja reizi mēnesī organizēt 
pusaudžu puišu pēcpusdienu – kaut kur 
braucām, slidojām vai putnu būrīšus 
klapējām, no Dieva Vārda mācījāmies. 
Pusotru gadu tādu ritmu turējām. Uzskatu, 
ka ar puišiem jāstrādā vīriem, tāpēc sarunāju 
savu brāli un septiņdesmitgadīgo Anduli 
Krūmiņu – mēs trijatā jau otro gadu vadām 
svētdienskolu džekiem.

Domāju, ka, darbojoties draudzes padomē, 
ar savu klātbūtni dodu kādu pievienoto 
vērtību. Man patīk būt vīru grupā, kas manā 
garīgajā dzīvē pašlaik ir augstākais punkts. 
Vislielāko prieku man sagādā draudzes 
namturība. Esam paveikuši lielas lietas – 
kancelejas ēkā pirmajā stāvā izremontētas 

telpas svētdienskolai, nomainīta apkures 
sistēma, kanalizācija, santehnika. 
Labiekārtotas dušas un tualetes. Vēl man 
patīk dziedāt korī.

Kas Tevi pamudināja nākt uz BPI?

Agrāk domāju, ka svarīgākais un vienīgais, 
kas jālasa, ir Bībele. Aizbraucot uz “Jauniešu 
Virzības” skolu, man pavērās plašāks 
skatījums, sapratu, ka Bībeli var lasīt ar 
dažādām pieejām. Kad ar Aiju apprecējā-
mies un sākām aktīvi iesaistīties draudzē, 
sapratu, ka, lai strādātu ar cilvēkiem, ir kaut 
kas jāzina. Tomass Šulcs mani uz BPI 
aicināja vēl pirms mūsu kāzām, Aija toreiz 
ļoti protestēja. Trīs gadus vēlāk Aija jau man 
teica, ka man jāiet mācīties uz BPI. Dievs to 
apstiprināja arī caur citiem cilvēkiem.

Ko Tu sagaidīji no BPI?

Man teica, ka, iespējams, vairs neredzēšu 
pasauli tikai melnbaltu. It kā ar prātu to 
sapratu, bet īsti nebiju satvēris. Mācoties 
saprotu, ka vairs nevaru skaldīt – kurš 
nonāks ellē, kurš – nē. Dievs redz pāri tam, 
ko redz cilvēks – katra dzīve ir lielāka par 
kādu vienu, ārēji redzamu grēku. Bieži, 
nezinot situāciju, mēs diezgan ātri nosakām 
“diagnozi”, kurš ir vai nav “bezceris”. 

Mācību laiks ir tik bagāts un intensīvs, ka ir 
grūti izcelt kaut ko konkrētu. Pēc pirmās 
dienas jau biju tik apjucis, ka teicu Aijai, ka 
negribu mācīties, kas man nekaitēja sēdēt 
garāžā un metināt mašīnas - nebija ne par 
ko lieku jādomā. Man ilgi bija apziņa, ka 
uzdotais uzreiz jāizpilda. Reiz visas 
brīvdienas pakārtoju kādam mājas darbam. 
Tad izrādījās, ka vēl ir 3 nedēļas laika līdz tā 
nodošanai. Un es tik daudz lietas biju 
atteicis! Pats mācīšanās process ir 
izaicinājums. Kā mans tēvs saka, neatkarīgi 
no tā, ko studē, augstskola sakārto 
domāšanu. Lai arī BPI nav augstskola, tagad 
saprotu šo atziņu. Un vēl – lielāka vērtība par 
saturu ir personības, kuras mēs te satiekam.

Iestājoties BPI, sākumā pretojos domai, 
ka būšu mācītājs, tagad esmu atvērtāks. 
Vēl nejūtu, ka Dievs mani kaut kur aicinātu. 
Tikai tagad sāku nebaidīties lūgt Dievu, 
lai notiek Viņa prāts. Dievs mani aizvedīs tur, 
kur Viņš vēlas, lai esmu, kaut arī ne vienmēr 
būs viegli.

Ko mēs varam lūgt Dievam par Tevi?

Es vēlos satikties ar cilvēkiem, kuri nezina 
par Dievu. Man ir tāda ķecerīga doma – ja 
draudzē visi atmestu tās aktivitātes, ko viņi 
dara, un mērķtiecīgi sāktu tikties ar šādiem 
cilvēkiem, tam pēc gada būtu lielāki augļi 
nekā visam, ko tagad darām.

Interviju sagatavoja
Nora Rautmane
BPI Projektu vadītāja

Vairs neredzu pasauli tikai melnbaltu
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Šajā pavasarī Sieviešu kalpošanas apvienībā (SKA) 
ienākušas jaunas vēsmas. Līvija Godiņa, SKA vadītāja, 
stāsta: “Meklējot mūsdienīgākus veidus, kā aizsniegt 
draudžu sievietes un tās sievietes, kuras Jēzu vēl 
nepazīst, esam lūgušas pēc jaunām vēsmām un 
papildspēkiem. Mūsu lūgšanas ir uzklausītas, un SKA 
Padomei pievienojusies Agnese Megne, Āgenskalna 
draudzes locekle, “Ķēniņa meitu skolas” vadītāja un 
iniciatīvas “Padod tālāk” idejas autore.” 

Par jauno iniciatīvu Agnese Megne stāsta: ““Padod 
tālāk” pamatā ir atziņa, ka mums katram Dievs ir devis 
dāvanas, talantus, prasmes vai resursus, ar ko dalīties 
un ko dot tālāk citiem par svētību: “Kādu katrs dāvanu 
saņēmis, ar to kalpojiet cits citam kā labi dažāda veida 
Dieva žēlastības namturi.” (1. Pētera 4:10) Mēs 
vēlamies draudžu sieviešu sirdīs iedzīvināt DOŠANAS 
domāšanu.”

“Iniciatīvas “Padod tālāk” mērķis ir sniegt atbalstu un 
piedāvāt resursus kalpojošām vadītājām – sievietēm, 
kuras draudzē vada mazās grupas, organizē cita veida 
atbalsta vai evaņģelizācijas pasākumus un vēlas kļūt 
par iniciatīvas “Padod tālāk” kontaktpersonām,” uzsver 
Agnese. Pašlaik “Padod tālāk” principus un vērtības 
plānots iedzīvināt divos virzienos. Pirmais virziens ir 
“Padod tālāk” skola, kuras mērķis ir sagatavot 
vadītājas, kā arī sniegt atbalstu un piedāvāt praktiskus 
resursus mazo grupu un citu evaņģelizācijas pasākumu 
vadītājām. Otrais virziens – “Padod tālāk” žēlsirdības 
kalpošana, kuras mērķis ir veicināt praktisku 
žēlsirdības darbu vietējās draudzes locekļiem un 
draudzes apkārtnē dzīvojošiem cilvēkiem, kuri 
nonākuši krīzes situācijā. Šobrīd notiek darbs pie 
“Padod tālāk” mazo grupu materiālu izstrādes un 
mājas lapas izveides.

Ja arī Jums ir, ko padot tālāk, lūdzu, sazinieties ar 
Agnesi Megni, rakstot uz epasta adresi:  
agnese.megne@gmail.com.

Festivāls LIELIE JĀŅI 2017 notiks 
Užavā, nometņu centrā “Ganības” – 
skaistā vietā netālu no jūras. 
Ierašanās piektdien, 23. jūnijā, no 
plkst. 10:00. Festivāla noslēgums 
svētdien, 25. jūnijā, vēlā 
pēcpusdienā. 

Programmā plānotas aktivitātes ne 
tikai pieaugušajiem – darbosies arī 
bērnu pilsētiņa, rokdarbu telts, 
ieplānots brīvais laiks (laivošana pa 
upi, laiks pludmalē, pastaigas gar 
jūras malu, festivāla kafejnīcas 
apmeklēšana), kā arī – tradicionālā 
pusdienu zupa, desiņu cepšana, 
brīvdabas koncerti āra kafejnīcā, 
sadziedāšanās pie ugunskura.

Nokļūšana: Tiek plānots autobuss 
maršrutā Rīga-Užava-Rīga, 
pieteikšanās pasažieru sarakstā, 
norādot to reģistrācijas anketā.

DALĪBAS MAKSA, piesakoties un 
samaksājot ar pārskaitījumu līdz 
15. jūnijam: 

Pieaugušajiem: EUR 15

Bērniem līdz 5 gadu vecumam: bez 
maksas

Bērniem no 5 – 12 gadiem: EUR 5

Bērniem no 12 – 18 gadiem: EUR 10

Maksimālā dalības maksa vienai 
ģimenei (2 pieaugušie un viņu 
bērni): EUR 40

Iekļauts: zupa 2 festivāla dienās, 
radošo darbnīcu un lekciju 
materiāli, teritorijas un tajā esošo 
aktivitāšu (piemēram, laivu, bērnu 
pilsētiņas) izmantošana 

NAKŠŅOŠANA (vienai personai): 
Mājiņās (vietu skaits ierobežots, 
cena – EUR 5 eiro par nakti, 
ģimenēm – EUR 3), Užavas skolā 
(EUR 2,50 eiro par nakti) vai 
personiskajā teltī (bezmaksas).

VAIRĀK INFORMĀCIJAS:

Reģistrācija:  
Marta (mob. 29384007)

Vispārīga informācija:  
Antra (mob. 27582406),  
Kārlis (mob. 26010093)
Reģistrācijas anketa (ģimenes, 
individuālā) pieejama mājaslapā: 
www.lieliejani.lv

BPI DRAFTS ir nometnes puišiem vecumā no 
13 līdz 19 gadiem.

1. līmenis “Iesaukums”: 26.-30. jūnijs, 
nometņu vieta “Ganības” 

“Iesaukums” ir nometne, kurā dalībnieki tiek 
iepazīstināti ar kristīgās dzīves un 
kalpošanas pamatiem. Nometnes laikā tiks 
apskatītas tādas tēmas kā Evaņģēlijs, tā 
izdzīvošana un pasludināšana, Dieva aicinājums 
man – kā to saprast un izdzīvot. Nometni vada BPI studenti un 
draudžu vadītāji. “Iesaukums” domāts puišiem, kuri pirmo reizi 
piedalīsies BPI DRAFTS vasaras nometnē.

2. līmenis “Misija”: 7.-12. augusts 

“Misija” domāta puišiem, kas jau piedalījušies nometnē 
“Iesaukums”. Šajā līmenī puiši dodas uz kādu Latvijas pilsētu, lai 
praktiski darbotos. Dalībniekiem jābūt gataviem piedalīties 
dažāda mēroga fiziskajās aktivitātēs, kas ļaus labāk saprast un 
izdzīvot mācītās atziņas praksē.

3. līmenis “Ekipēšana”: 5.-12. augusts

Uz nometni “Ekipēšana” puiši saņem personīgu 
uzaicinājumu un kā vadītāji, ja iespējams, ierodas ar  savu 
komandu. Šajā līmenī vadītājs vada savu komandu un ar 
vecāko brāļu palīdzību mācās būt par labu komandas 
vadītāju. Pēc šīs nometnes jūs vairs nebūsiet puišeļi – jūs 
būsiet vadītāji! 

Pieteikšanās 1. un 2. līmenim līdz 19. jūnijam:

1) elektroniski aizpildot dalībnieka anketu internetā
2) iesniedzot draudzes mācītāja, sludinātāja, jauniešu vadītāja 
vai BPI studenta rekomendāciju

Dalības maksa: EUR 50 (laicīgi piesakoties, ir pieejama 
stipendija) 

Katra jaunieša dalību apstiprinās LBDS bīskaps Pēteris Sproģis 
un BPI DRAFTS vadītājs Kaspars Šterns, izsūtot vēstuli ar 
uzaicinājumu. 

Vairāk informācijas: mob. 28263171 (Valters Siksna);  
e-pasts: bpidrafts@gmail.com; fb.com/bpdrafts

Jaunas vēsmas 
Sieviešu kalpošanas 

apvienībā
Lielie Jāņi 2017
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Kalpošanas iespējas un izaicinājumi 
mūsdienu laikmetā

Ieskats bīskapa Pētera Sproģa uzrunā 
LBDS Reģionālajā tikšanās Liepājā šī 
gada 4. februārī. Uzrunas video ieraksts 
pieejams LBDS mājaslapā www.lbds.lv.

Kur izaicinājumi, tur arī iespējas. Kur bijuši 
satricinājumi dažādās kultūrās, tur bieži 
bijuši kristieši, kas saskata iespējas īpaši 
uzrunāt cilvēkus.

s e š i  v a i  d e v i ņ i ?

Vai ir viena patiesība? Mēs ticam, ka ir, 
tāpēc sludinām Kristu, krustā sisto. Vairāk 
padomājot, jautājums nav tik vienkāršs. 
Ja uz asfalta bērni uzzīmē ciparu “6”, 
pienāk divi cilvēki, katrs no savas puses, un 
viņiem prasa: kas tur uzrakstīts? Viņi varbūt 
pat sāk strīdēties: “Seši.” “Nē, deviņi.” 
Protams, jūs teiksiet – vajag precīzāk 
formulēt jautājumu. Kāds cipars ir, skatoties 
no labās puses? No kreisās? Definējot 
jautājumu precīzāk, joprojām ir viena 
patiesība. Bet ne vienmēr pietiek laika un 
uzmanības, ne vienmēr apzināmies otra 
cilvēka “leņķi”, lai jautājumu noformulētu 
precīzi.

Cilvēkiem ir dažāds skats uz realitāti, 
katrs uz to skatās no citas vietas un var 
strīdēties par sešinieku. Ja kāds jūtas 
apdraudēts, tad viņam ir īpaši grūti saprast, 
ka lietas var redzēt arī savādāk. Mēs 
dzīvojam pasaulē, kurā mums ir dots 
uzdevums kalpot un nest Evaņģēlija vēsti, 
kas ir glābšana visiem, kas dod pamatu un 
cerību visiem cilvēkiem.

p a s a u l e s  u z s k a T a  l o M a

Pasaules uzskats ir cilvēka uzskatu sistēma 
par pasauli, kas nosaka pārliecību, ideālus, 
mērķus un vērtīborientāciju. Tas dod 
pārliecību par drošību dzīvē un atrašanos 
uz pareizā ceļa. Tas apvieno līdzīgi 
domājošos, rada zināmu sociālo kārtību, ar 
to var aizsargāties pret apdraudošām 
parādībām. Mēs cenšamies atbildēt uz 
jautājumiem: Kas es esmu? Kur es esmu? 
Kāda ir pasaule – man draudzīga vai 
bīstama, laba vai slikta? Kāda ir problēma 
šajā pasaulē? Kur meklējams risinājums? 
Katrs uz šiem jautājumiem zināmā veidā un 
dziļumā ir atbildējis. Ja ilgāk runātu ar 
cilvēku, kurš pirmā brīdī kaitina ar savu 
attieksmi pret dzīvi un citiem, tad (ja viņš ir 
godīgs un spēj apzināties savas atbildes), 
tu viņu sāktu saprast, jo viņš skatās no cita 
“leņķa”. Ja viņš lietas redz tā, tad viņš 
nemaz nevar domāt citādāk. 

p o s T M o d e r n a i s  l a i k s

Mēs dzīvojam postmodernajā pasaulē. 
Cilvēki saka: “Tev ir tava patiesība, man – 
manējā. Ja tu tā domā, – labi, es domāju 
savādāk – vai par to nedomāju vispār un 
nejūtos slikti.” Cilvēki saka: “Man 

neinteresē, vai tā ir patiesība. Man vispirms 
interesē, vai tas darbojas.” Mums no 
kristīgās patiesības sludināšanas viedokļa 
rodas pretreakcija: “Kā var neinteresēt, kas 
ir patiesība?” Bet tās ir arī atvērtas durvis 
kristīgai ticībai, jo tā ir piedzīvojama, tai nav 
jāpaliek teoloģijas grāmatās un no kanceles 
deklarētās patiesībās. 

Šajā interneta laikmetā teorētiskās atbildes 
var viegli atrast, ierakstot pāris vārdus 
google meklētājā. Bet internets nekad 
nespēs aizstāt to, ko mēs paši esam ar 
Kristu piedzīvojuši. Mēs varam pazemīgi 
cerēt un lūgt Dievu, lai mans noietais ceļa 
posms varētu kaut kā palīdzēt arī tam, kurš 
nāk pie manis kā pie mācītāja. Jo viņš grib 
zināt – kā jūs dzīvojat ikdienā? Kā jūsu 
draudze risina konfliktus? Kā šī draudze 
uztver cilvēkus, kas domā citādi? Kā 
izturaties viens pret otru?

Vēlos nolasīt citātu no CNN ziņu portāla 
nesenas diskusijas par cilvēku attieksmi 
pret baznīcu. Ne viss man šajā citātā patīk. 
Bet, šķiet, šie vārdi ir patiesi. Tos nevaram 
ignorēt, ja par draudzes uzdevumu 
uzskatām ne tikai viens otru izvadīt Mūžībā 
(un pēdējais lai izslēdz elektrību), bet būt 
par sāli un gaismu šodienas sabiedrībā.

Citātā teikts: “Mūsu paaudze nevēlas no 
draudzes saņemt stila maiņu... Mēs 
vēlamies būt pazīstami ar to, par ko 
iestājamies, nevis tikai ar to, pret ko 
cīnāmies. Mēs vēlamies uzdot jautājumus, 
uz kuriem nav jau iepriekš noteiktu atbilžu. 
Mēs vēlamies, lai mūsu homoseksuālie 
draugi jūtas pieņemti ticības grupās. Mēs 
vēlamies tikt izaicināti dzīvot svētas dzīves 
ne tikai seksuālajā ziņā, bet arī dzīvot svētas 
dzīves vienkāršībā, rūpējoties par nabagiem 
un atstumtajiem, tiecoties pēc 
samierināšanas, gādājot par apkārtējo vidi, 
kļūstot par miera nesējiem. Jūs nevarat 
mums vienkārši iedot kafiju un cepumus un 
turpināt visu pārējo darīt tāpat, un cerēt, ka 
mēs paliksim draudzē. Mēs nepametam 
draudzi tādēļ, ka tā nav pietiekami stilīga. 
Mēs atstājam draudzi, jo mēs neatrodam 
Jēzu.” 

Šie vārdi lielā mērā izsaka katras draudzes 
izaicinājumu, domājot par cilvēku, kam 
vajadzīgs Evaņģēlijs. “Mēs vēlamies uzdot 
jautājumus, uz kuriem nav jau iepriekš 

noteiktu atbilžu.” Cilvēkiem ir patiesi 
jautājumi, viņiem vajadzīgs atklāt atbildes. 
Vienkāršotas atbildes viņus no ticības 
aizbaidīs. Cilvēki negrib uz saviem dimanta 
jautājumiem saņemt plastikāta atbildes. Ja 
viņi nevarēs jautāt un meklēt atbildes 
draudzē, viņi to darīs citur. 

Draudze kā vieta, kur viņu homoseksuālie 
draugi jūtas pieņemti... Sarežģīts temats. 
Skaidrs, ja gribam strādāt ar šodienas 
cilvēkiem, tad augstprātīga ieņirgšana par 
seksuālajām minoritātēm neko nedos. 
Lai kā šie cilvēki dzīvotu, mums jāmācās 
pret visiem izturēties ar cieņu. Tas 
nenozīmē, ka mēs pieņemam viņu 
dzīvesveidu, mainām laulības definīciju. 
Taču, ja baznīca būs ar iesmejošu toni, tas 
aizvien vairāk atbaidīs cilvēkus. Piemēri 
pasaulē rāda, ka kristieši spēj būt atvērti un 
pieņemt šos cilvēkus, reizē labi un žēlsirdīgi 
skaidrojot biblisko laulības definīciju un, 
radot vidi, kur var notikt transformācija. 
“Mēs atstājam draudzi, jo neatrodam Jēzu.” 
Jūs nevarat tikai nomainīt ūdens karafi pret 
kafiju ar pienu un cepumiem un cerēt, ka 
cilvēki paliks draudzē. Viņi meklē kaut ko 
daudz vairāk.

T r ī s  j a u T ā j u M i  M u M s

Vai tava draudze dod vienkāršotas atbildes 
vai arī cenšas iedrošināt: “Nāc, iesim šo 
ceļu kopā! Tu vari uzdot visus jautājumus, 
mēs nedosim plastikāta atbildes uz dimanta 
jautājumiem. Ja nezināsim, teiksim, ka 
nezinām, bet meklēsim. Varbūt mēs to 
sapratīsim šajā dzīvē, varbūt tas paliks kā 
noslēpums līdz Mūžībai. Mēs nebaidāmies 
no pretrunām, jo tāda ir dzīve, un pat 
Svētajos Rakstos redzam cilvēkus, kuri 
meklēja, nesaprata, kļūdījās un galu galā 
pieauga. Daudzi, caur pretrunām un 
grūtībām ejot, kļuva par ticības varoņiem.” 

Vai tava draudze saka: “Vispirms pareiza 
ticība un uzvedība, – tad varēsi mums 
pievienoties!”? Vai mēs esam morālisti vai 
kristieši? Kas tavā draudzē dominē? Vai tā ir 
attieksme: “Mēs tev dāvājam piederību, tu 
vari nākt un būt daļa no mums.”? Protams, 
ir situācijas, kad cilvēks draudzē ir vadošos 
amatos, tad ir jābūt ticībai un uzvedībai. 
Bet visam ir jāsākas ar piederību Dievam, 
kas mīl visus cilvēkus.

Frāzes vai īstums? Protams, mēs visi 
balsojam par īstumu. Bet balsojums par 
īstumu var pārvērsties par frāzi. Kur tavā 
draudzē ir skaļi vārdi, ne vienmēr ar 
segumu? Kur draudze izdzīvo savus 
vārdus? Kur tu kā vadītājs parādi, kā izdzīvo 
to, ko svētdienās saki? Šodienas paaudze 
arvien mazāk ciena pozicionālo autoritāti, 
bet tevi ciena, ja tu esi īsts, patiess, 
personība. Šo cieņu labāk var iegūt ne ar 
bravūru, bet ar pazemību. 

Sagatavoja Dace Lektauere un Līva Fokrote
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Mīlestība pazemībā
Kādā vēlā marta pēcpusdienā satiekos ar 
misionāri no ASV, fonda “Misija “Dzīvības 
vērtība”” Latvijā vadītāju Pīdžeju Elkinsu, 
lai runātu par sievietēm, bērniņiem, 
viņas kalpošanu Latvijā, bet pāri visam 
par Dieva neizmērojamo žēlastību. 
Pilna intervija lasāma www.lbds.lv.

Kā sākās Tavs ceļš uz misijas darbu?

Es uzaugu astoņu bērnu ģimenē. Par 
kristieti kļuvu 12 gadu vecumā. Pēc pāris 
gadiem vecāki mums pastāstīja, ka Ķīnā 
tūkstošiem cilvēku mirst badā. Tas mani 
satrieca, jo mēs dzīvojām fermā, kur ēdiena 
netrūka. Es ar asarām acīs teicu vecākiem, 
ka kādu dienu došos uz Ķīnu un pabarošu 
izsalkušos. To es sajūtu kā brīdi, kad Dievs 
mani aicināja misijas darbā.

Kā Tu nonāci līdz ārvalstu misijai? Kā 
nokļuvi Latvijā?

Apprecējos, mums piedzima četri bērni. 
Kad trīs bērni mācījās augstskolā un 
vecākais dēls bija aizgājis patstāvīgā dzīvē, 
es smagi saslimu ar slimību, ko dēvē par 
sarkano vilkēdi. Tā var smagi skart jebkuru 
orgānu, un mirstība no tās vēl joprojām ir 
augsta. Ar šo slimību cīnījos piecus gadus 
un lielāko daļu laika biju piekalta gultai. Ārsti 
nedeva cerību uz izveseļošanos. 

Es zināju, ka vairākas draudzes lūdza par 
manu veselību. Un Dievam bija cits plāns 
manai dzīvei. Mana veselība sāka 
uzlaboties. Ārsti bija pārsteigti, jo tas gluži 
vienkārši nebija iespējams. Turpināju lietot 
medikamentus, un mana veselība turpināja 
uzlaboties, tomēr es gribu visu godu par to 
atdot Dievam. Es zināju – kad atlabšu, 
kalpošu Viņam. 

Tajā laikā organizācija “Campus Crusade for 
Christ” (tagad Latvijā pazīstama kā “Agape 
Latvija”) jau bija uzsākusi darbību Latvijā un 
veidoja komandu. Es teicu Dievam, ka 
došos jebkur, kur Viņš mani sūtīs. Tā 1996. 
gadā nonācu Latvijā. Biju komandā, kas 
strādāja ar skolotājiem. “Agape Latvija” 
kalpošanā pavadīju trīsarpus gadus. 

Kas Tevi mudināja kalpot sievietēm un 
bērniem?

Latvijā, redzot bēdīgo situāciju abortu jomā, 
sajutu aicinājumu kalpot sievietēm, kuras ir 
izdarījušas vai vēlas izdarīt abortu. Tā kā 
“Agape Latvija” nebija šāda kalpošanas 
virziena, tad atgriezos ASV. Lūdzu Dieva 
vadību tālākajai kalpošanai. Kāds pāris 
draudzē ieteica sazināties ar Grūtnieču 
krīzes centru. Centra vadītāji mani 
uzaicināja uz tikšanos, lai es sīkāk pastāstītu 
par situāciju Latvijā.

Viņi man pastāstīja par konferenci – 
apmācību šādai kalpošanai. Pirmajā vakarā 
katrs dalībnieks stāstīja, kādēļ piedalās 
konferencē. Viena pēc otras priekšā gāja 
sievietes un ar asarām acīs stāstīja, ka 
pašas ir piedzīvojušas abortu un vēlas 
palīdzēt citām sievietēm pārdzīvot šo 
zaudējumu. Tas mani ļoti aizkustināja. 

Pēdējā dienā es klausījos divos misionāros, 
kas bija tikko atbraukuši no Krievijas, kur 
organizējuši līdzīgu konferenci. Konferencē, 
kas paredzēta draudžu pārstāvjiem, 
negaidīti piedalījušies arī četri ārsti, kas veic 
abortus. Viņi ikdienā redzot sieviešu 
ciešanas abortu dēļ un vēlējušies uzzināt, 
kā viņām palīdzēt. Pēc konferences viņi 
atteikušies turpināt veikt abortus. Tobrīd es 
pieņēmu lēmumu, ka uzticēšos Dievam un 
došos šajā kalpošanā. Dievs bija tam 
sagatavojis manu sirdi, izlejot tajā līdzjūtību 
pret sievietēm. 

Tas bija mans sākums. Mājās sāku vākt 
finansiālo atbalstu kalpošanai. Nolēmu 
atgriezties Latvijā un vadīt nodarbības pēc 
materiāla, ko izmantojām konferencē. 
Grāmata “Piedošana un atbrīvošana” ļoti 
labi palīdz vadīt sievietes cauri zaudējuma 
pieredzei. Manā rīcībā bija arī video, kas 
parāda bērniņa attīstību māmiņas ķermenī 
no paša sākuma līdz dzemdībām. 

Viesojoties Mateja draudzē, pastāstīju 
mācītājam Ainaram Baštikam, ko vēlos darīt 
un ka meklēju sadarbības partnerus. Viņš 
man ieteica sazināties ar dažiem cilvēkiem. 
Viens no šiem cilvēkiem bija ginekoloģe, 
kas mani uzaicināja uz ginekologu tikšanos 
kādā klīnikā. Tur es pastāstīju, ka vēlos 
palīdzēt sievietēm atteikties no aborta, kā arī 
parādīju nelielo video par bērniņa attīstību. 
Pēc manas runas piecēlās kāda ārste, kas 
veic abortus, un teica, ka sievietēm aborta 
izdarīšana nemaz neesot traumējoša, 
neradot pārdzīvojumus un viņas nemaz 
nevēlēšoties skatīties šādu video. Pēc šī 
komentāra man likās, ka sadarbības iespēju 
ar šo klīniku nebūs. Tomēr pārējie ārsti 
izlēma ar mani sadarboties. Vienai no 
klīnikas ginekoloģēm bija gadu ilgs 
sadarbības līgums par apmācību skolās par 
grūtniecību un abortu. Viņa aicināja mani 
līdzi uz skolām. Dievs man bija devis lielisku 
iespēju. Viņa stāstīja par grūtniecību, es – 
par abortiem. 

Kāda veida atbalstu sniedz fonds “Misija 
“Dzīvības vērtība””?

Palīdzība tiek sniegta dažādos veidos - gan 
atbalsts mājokļa remontam, kur ir 
nepiemēroti apstākļi, gan pārtika 
pieaugušajiem un piena maisījums 
mazuļiem. Mazuļu drēbītes un drēbes 
pieaugušajiem. Informācija, kur vēl vērsties 
pēc palīdzības. Apciemojam ģimenes arī 
klātienē un aizvedam nepieciešamās lietas, 
meklējam iespējas, kā vēl palīdzēt. 
Mēģinām palīdzēt arī ar  finansiālu atbalstu 
medicīnas pasākumiem. Mudinām sievietes 
turpināt izglītoties.

Vairākus gadus piedāvāju māmiņām 
ultrasonogrāfijas apskati, tā veicot māmiņu 
izglītošanu par bērniņu. Veicām arī DVD 
ierakstu, lai māmiņa var šo ierakstu parādīt 
savam draugam, mammai, kādam, kas 
cenšas pierunāt veikt abortu. Ir māmiņas, 
kas pēc apskates ir atteikušās no aborta 

veikšanas. Esmu organizējusi arī laulību 
seminārus pēc Brūsa Vilkinsona 
videomateriāliem. Šie semināri palīdzēja 
vairākiem pāriem sakārtot savas attiecības 
un oficiāli apprecēties.

Man ir svarīgi ne tikai palīdzēt cilvēkam 
materiāli, bet arī palīdzēt sastapt Jēzu. 
Evaņģelizēju kādu neprecētu pāri ar diviem 
bērniem, iedrošināju viņus sakārtot savas 
attiecības un apprecēties. Viņi atdeva savas 
dzīves Jēzum un salaulājās. Nu šī ģimene ir 
kļuvusi kuplāka un regulāri apmeklē 
draudzi.

Kas šobrīd ir aktuālākais fonda darbā?

Tā kā pati vācu finansējumu fondam no 
individuāliem ziedotājiem un draudzēm 
ASV, tad no marta vidus līdz maija sākumam 
dodos uz ASV, lai tiktos ar uzticīgajiem 
atbalstītājiem, kā arī lai meklētu jaunus. 
Ir cilvēki, kas palīdz ar finansēm, ir, kas 
atsūta konkrētas lietas – tikko viena draudze 
atsūtīja kasti ar siltām zeķēm, kāda 
sieviete – jaukas bērnu grāmatiņas.

Šobrīd meklējam lielākas telpas mūsu 
birojam un jaunu ultrasonogrāfijas aparātu, 
kā arī ļoti vēlos atrast darba turpinātāju. 
Tam būtu jābūt kristietim ar evaņģēlista sirdi 
un līdzcietību pret sievietēm un bērniem. 
Ja man savā darbā nebūtu ļauts stāstīt 
Evaņģēliju, es šeit nemaz nebūtu. Tādēļ 
vēlos, lai darba turpinātājs ne tikai palīdz 
cilvēkiem praktiski, bet arī stāsta par Jēzu. 

Kā Tu uzturi savu ticību ikdienā?

Lasu Bībeli un slavēju Dievu dziesmās. 
Man daudzus gadus ir mentore, viņai ir jau 
94 gadi, bet mēs vēl sazināmies un daudz 
runājam par Dieva Vārdu. 

Kā lasītāji var lūgt par Tevi?

Lūdziet par šo kalpošanu Latvijā, lai izdodas 
viss iecerētais ar telpām un lai izdodas 
atrast šī Dieva darba turpinātāju. Lai Dievs 
vada!

Sagatavoja Silva Atvara
Rīgas Vīlandes draudze
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S I r S N Ī G I  S v E I c A M !

30. maijā Aizputes draudzes mācītājam Jānim Balodim 
50 gadu jubileja

11. maijā Brocēnu draudzes sludinātājam Andrejam 
Sergejevam 40 gadu jubileja

2. maijā Ogres Trīsvienības draudzes sludinātājam 
Dainim Pandaram 35 gadu jubileja

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 maijam
Nedēļas Bībeles lasījums: Ebrejiem 1:1-3:19

1
Pateiksimies Dievam par LBDS Svētdienskolu apvienību 
un lūgsim par Dziesmu dienu, kas šodien notiek Rīgas 
Mateja draudzes dievnamā.
Darba svētki. Latvijas Republikas Satversmes 
sapulces sasaukšanas diena
LBDS Svētdienskolu apvienības Dziesmu diena

2 Pateiksimies Dievam par Viņa mīlestību un lūgsim, lai Viņš 
to vairo mūsu vidū.

3
Lūgsim par Liepājas Ciānas draudzi un mācītāju Andri 
Biti. Lūgsim par draudzes kalpotājiem, sadarbību ar 
draudzi no Oklahomas, spēku liecināt par Kristu.

4
Pateiksimies Dievam par brīvu Latviju un lūgsim, lai Dievs 
sargā mūsu valsti un tautu.
Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas 
atjaunošanas diena

5 Lūgsim par Serbijas Baptistu (Ziemeļu) savienību ar 
69 draudzēm un 1983 draudžu locekļiem.

6
Lūgsim par Liepājas krievu draudzi “Evaņģēlija 
gaisma” un mācītāju Sergeju Garkušu. Lūgsim par 
evaņģelizācijas pasākumiem maijā un jūnijā.

7
Lūgsim par fonda “Misija “Dzīvības vērtība”” vadītāju 
Pīdžeju Elkinsu un Dieva vadību, meklējot darba 
turpinātāju Latvijā.

Nedēļas Bībeles lasījums: Ebrejiem 4:1-6:20

8
Lūgsim par Serbijas Evaņģēlisko kristiešu (Dienvidu) 
savienību ar 14 draudzēm un 700 draudžu locekļiem.
Nacisma sagrāves un Otrā pasaules kara upuru 
piemiņas diena

9 Lūgsim par Evaņģēlija vēsts izplatīšanos Eiropā.
Eiropas diena

10 Lūgsim par Liepājas Nācaretes draudzi un mācītāju 
Egilu Ķeiri. Lūgsim, lai draudzei ir drosme apliecināt 
Kristu cilvēkiem, izmantojot Dieva dotās iespējas.

11 Lūgsim par Azerbaidžānas Baptistu savienību ar 22 
draudzēm un 3000 draudžu locekļiem.

12 Lūgsim par misijas staciju Nevejā un sludinātāju Nauri 
Graudiņu.

13 Lūgsim par Madonas draudzi un mācītāju Pēteri Eisānu. 
Lūgsim par draudzes riteņbraucienu 13.-14.05. un 
pasākumu bērniem un jauniešiem “Pazudis un atrasts” 
3.06. Madonas Pilsētas svētkos.

14
Pateiksimies Dievam un lūgsim par mūsu māmiņām, 
vecmāmiņām un citām mūsu dzīvē nozīmīgām sievietēm.
Mātes diena

Nedēļas Bībeles lasījums: Ebrejiem 7:1-9:22

15 Pateiksimies Dievam par savu ģimeni. Lūgsim Dieva 
svētību, vadību un aizsardzību.
Starptautiskā ģimenes diena

16 Lūgsim par Līgatnes draudzi un mācītāju Mārtiņu 
Rijnieku. Lūgsim par finansēm draudzes nama 
celtniecībai, vasaras pasākumiem, par vienprātību.

17 Pateiksimies un lūgsim par ugunsdzēsības un glābšanas 
dienestos strādājošiem.
Ugunsdzēsēju un glābēju diena

18 Lūgsim par Limbažu draudzi un sludinātāju Mārtiņu 
Anševicu. Lūgsim, lai Dievs svētī draudzi un palīdz izveidot 
draudzes mājas lapu.

19 Lūgsim par Ukrainas Baptistu savienību ar 2382 draudzēm 
un 125 509 locekļiem. Lūgsim par mieru Ukrainā.

20 Lūgsim par LBDS Kongresu, kas šodien norisinās 
Savienības namā.
LBDS Kongress 2017

21 Pateiksimies un lūgsim par LBDS bīskapu Pēteri Sproģi 
un viņa ģimeni.

Nedēļas Bībeles lasījums: Ebrejiem 9:23-11:40

22 Lūgsim par topošo draudzi Dagdā.

23
Pateiksimies Dievam un lūgsim par Liepājas Pāvila 
draudzi, mācītāju Mārtiņu Balodi un sludinātāju Tomu 
Bermaku. Lūgsim par nozaru darba sakārtošanu un 
evaņģelizācijas attīstību.

24 Lūgsim par topošo draudzi Karostā un sludinātāju Mārci 
Dejus.

25 Lūgsim par Šveices Baptistu savienību ar 12 draudzēm 
un 1084 draudžu locekļiem.

26 Lūgsim par sludinātāju Vjačeslavu Istratiju un viņa 
ģimeni, uzsākot pastāvīgu kalpošanu Krāslavā.

27 Lūgsim par Labo darbu dienu Pelču nometnes atbalstam, 
kas šodien norisinās Ventspilī.

28
Lūgsim, lai Dievs aicina vīrus un puišus mācīties BPI 
Pastorālās kalpošanas programmā, lai sagatavotos 
kalpošanai draudzē vai vietā, kur draudzes vēl nav.

Nedēļas Bībeles lasījums: Ebrejiem 9:23-11:40

29
Pateiksimies un lūgsim par Mazsalacas draudzi un 
garīdznieka v.i. Sīmani Balodi. Lūgsim par dalību Baznīcu 
nakts vakarā, par kristību kandidātiem, par jauniešu un 
svētdienskolas kalpošanu.

30 Lūgsim par Vācijas Baptistu savienību, tās 801 draudzēm 
un 81 930 draudžu locekļiem.

31
Pateiksimies Dievam par Amerikas Latviešu baptistu 
apvienību, īpaši par vicepriekšsēdētāja Pētera Aļļes 
ģimenes kalpošanu draudzēs.
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www.lbds.lv

LBDS Padomes informatīvs izdevums. Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67223379, e-pasts: vestnesis@lbds.lv, kanceleja@lbds.lv

Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Žanna Drūnese, Silva Atvara, Līva Fokrote, Līvija Godiņa, Elza Roze   
maketētājs   

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

Tavā pasTkasTīTē
Abonements  2017. gada 2. pusgadam 

6 izdevumi, ar piegādi, laikā no jūnija līdz decembrim EUR 8

Pasūtījums un samaksa veicama līdz 2017. gada 20. maijam

Pasūtīšana: LBDS Kancelejā (mob. 20390979, e-pasts: kanceleja@lbds.lv)
Samaksa: pārskaitījums ar norādi – Baptistu Vēstnesis.
Reliģiska organizācija “Latvijas Baptistu draudžu savienība”
Reģistrācijas Nr. 90000085765
Banka A/S Swedbank, konts LV11 HABA 0551 0257 81934
Banka A/S SEB Banka, konts LV03 UNLA 0002 0007 01314

Baltijas Pastorālais institūts aicina vīrus un puišus 
mācīties Pastorālās kalpošanas programmā, lai 
sagatavotos kalpošanai draudzēs vai draudžu 
dibināšanai vietās, kur draudzes vēl nav

Studiju sākums: 2017. gada 4. septembris

Pieteikšanās: līdz 31. maijam, aizpildot pieteikuma 
un rekomendā cijas anketas: www.bpiriga.lv

Uzņemšanas intervijas: no 1. līdz 30. jūnijam

Vairāk informācijas: mob. 27702028, www.bpiriga.lv 

BPI aicina 
Dieva aicinātos


