
Marts 2018. 172
Pašizmaksa 0.70

www.lbds.lv

Sastapšanās

Vīrietis, reps un māceklība
Intervija ar Andreju Goloborodko   

Izkrāso bērnību
Vasaras Bībeles skolas programma “Mājas”

Mūzikas spēks
Mūzikas tradīcijas un kalpošanas aktualitātes 



-Bijiba

> -prieksa  ir

- a-

Dieva bijāšana, šķiet, meklējama nevis pie atskārsmes par 
grēcīgumu, bet meklējot un tiecoties sastapties ar Dievu. Citiem 
vārdiem sakot – iepazīstot lūgšanas ceļu, kurā vari nākt Dieva 
priekšā tāds, kāds esi. Nebaidoties, vai Dievs tevi pieņem, mīl 
tevi, mīl tevī to šķībo un greizo, dažādo, atšķirīgo un skaisto. 

Šeit slēpjas liels paradokss: patiesa dievbijība nav ticības ceļa 
sākuma, bet gan ticības brieduma auglis. Auglis, pie kura 
veidošanās roku ir pielicis pats Dievs, kas nobriest, kad ticības 
ceļā tu piedzīvo visu – gan kāpumus un kritumus, gan degošas 
sirds karsoni un tumsas stindzinošo neziņu un drēgnumu. 
Neskatoties uz visu, kas ir sanācis vai nē, tu iepazīsti Dievu, kurš 
rūpējas, lai tu ticētu, kurš tevi ved un atbalsta. Tas veido mūsos 
dievbijību. 

Patiesa dievbijība nav 
ticības ceļa sākuma, 
bet gan ticības 
brieduma auglis.

Bailes un trīsas nomaina liela un dziļa cieņa. To vietā nav viedums 
no gūtās pieredzes ar Dievu, saprašana par dzīvi un Dieva 
loma tajā, par to, kas Viņš ir un cik patiesībā maz Viņu pazīsti. 
Rezultātā veidojas dziļa vēlēšanās ar Viņu sastapties, runāt un 
iemantot Viņu par vistuvāko draugu. Šādu cilvēka sirds trans-
formāciju es nosauktu par to, ka cilvēks ir iepazinis un sapratis 
Dieva bijāšanas būtību. Viņš ir sastapies ar dzīves vislielākās 
gudrības izpausmi un savas dzīves svarīgāko aicinājumu – sastapt 
un iepazīt savu Radītāju. 

Manuprāt, tā mums ir jāatklājas Dieva bijāšanai. Šādi tā gudrība ir 
apslēpta. Bet viss pārējais, lai cik arī noderīgs, agri vai vēlu zaudē 
savu nozīmi un atkrīt, līdzīgi kā kosmosa kuģa nesējraķetes, 
kuras zaudē jebkādu jēgu pēc tam, kad kosmosa kuģis ir ievadīts 
orbītā. To degviela ir beigusies, uzdevums ir paveikts - atliek tikai 
atdalīties. 

Sīraha gudrības grāmatā (tā ir viena no deiterokanoniskajām 
Bībeles grāmatām) ir interesanti vārdi: “Bijību pret Kungu dāvā 
Kungs pats: viņš sprauž ceļu uz mīlestību.” (1:12) Ne velti Sala-
mans dod padomu dēlam: “Saņemot kopā visu dzirdēto: bīsties 
Dieva un ievēro viņa baušļus, jo tas ir viss, kas cilvēkam jādara!” 
(Mācītājs 12:13) Citiem vārdiem sakot: sastopiet Dievu, sekojiet 
Viņam, jo tas ir viss, kas cilvēkam jādara! Dievs ir tas, kurš mūs 
maina, dāvā gudru sirdi un veido mūsu dzīves ceļu. Mīlestībā 
un attiecībās ar Dievu mēs iemantojam dziļu cieņu, bijību un 
mīlestību pret Viņu.

Jānis Balodis
LBDS mācītājs

Visbiežāk, lai uzzinātu par dievbijību kā gudrību, mēs meklējam 
ar Salamanu saistītajās grāmatās. Ko Salamans vēlas mums 
iemācīt? Kā to skaidrot kristiešiem, kuri grib sekot Dievam, 
ticēt ar visu savu sirdi un nodot savu dzīvi Dievam? 

Iespējams, ka ticības ceļa sākumā mēs dievbijību saistām ar 
grēkapziņu – cilvēkam ir jānožēlo grēki un jāatgriežas no tiem, 
jāpieņem Dievs, kurš atklājies Jēzū Kristū, par savu dzīves 
Kungu, jācenšas dzīvot svētu dzīvi, paklausot Dievam, jākalpo 
draudzē un visādi citādi jāapliecina sava piederība Dievam. 
Šāda ticības dzīves platforma nav nepareiza. Taču - vai tāda 
dzīve un attieksme atklāj pilnīgu dievbijības būtību?

Jau 27 gadus es sevi saredzu kā Dieva sekotāju. Šajā laikā ir 
mainījusies mana izpratne par dievbijību. Es nenoliedzu iepriekš 
teikto. Bez tā ticības ceļš nav iedomājams. Tas ir jāpiedzīvo, 
lai ieraudzītu, ka dievbijības horizonts patiesībā ir daudz 
plašāks. Dievbijība nav akla paklausība, bailes no grēka un 
tam pienākošā soda. Ja dievbijība ir bailes un trīsas no Dieva 
taisnā soda, tad tā ir falša, nepatiesa, jo dievbijības viena no 
primārajām komponentēm ir mīlestība. Ja Dievs ir mīlestība 
un mīlestību neveido bailes, tad patiesas dievbijības gudrība 
ir jāmeklē citur, nevis grēkapziņā, bailēs no Dieva soda un 
mēģinājumos izpatikt Dievam. 

Bijība Kunga 
priekšā
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ALFA FORUMS: “Alfa Latvija” birojs reizi 
divos gados organizē konferenci, kurā pul-
cina gan Alfa kursa pazinējus, gan intere-
sentus. Šogad, 3. februārī, jau sesto reizi 
šāds pasākums notika Āgenskalna dievnama 
telpās. Kāpēc forums? Jo vēlējāmies šo dienu 
pavadīt, rosinot auditoriju ne tikai klausī-
ties, bet arī aktīvi iesaistīties, gan uzdodot 
jautājumus uzrunu laikā, gan pauzēs daloties 
interešu grupās un veidojot jaunus kontaktus 
ar citu draudžu un citu konfesiju pārstāvjiem. 
Latvijā Alfa kursi notiek gandrīz 40 dažādu 
konfesiju draudzēs, no kurām piecas ir bap-
tistu draudzes. Vairāk informācijas par Alfa 
kursu internetā: www.alfakurss.lv, epastā: 
info@alfakurss.lv vai pa tālruni 27012122.

LBDS Svētdienskolotāju konferences laikā 3. februārī 
izlaidumu svinēja BPI Timoteja skolas 3. grupa. “Timoteja 
skola deva iespēju pieaugt ne vien zināšanās, bet arī mīles-
tībā, iecietībā, paklausībā un centībā. Dievs šeit pilnveidoja 
mūs visā, kas saistīts ar kalpošanu bērniem. Mums veidojās 
plašāks skatījums uz Bībelē aprakstītajiem notikumiem. 
Te iepazināmies ar vecumposmu attīstību un to psiholo-
ģiskajiem aspektiem, guvām vērtīgus padomus saskarsmei 
ar sāpinātiem bērniem. Timoteja skolā ieguvām zināšanas 
un pieredzi nodarbību un pasākumu veidošanā un vadīša-
nā, tikām iedrošināti uzlabot publiskās runas prasmes un 
uzstāties auditorijas priekšā. Timoteja skola ir vieta, kur ne 
tikai mācīties. Tā ir vieta, kur satikties, draudzēties, saņemt 
izaicinājumus un iedrošinājumu šos izaicinājumus pārvarēt. 
Tas ne vienmēr bija viegli, bet svētīgi gan!” – tā mācības 
Timoteja skolā vērtē 3. grupas dalībnieces.

Visi interesenti ir aicināti uz Atvērto durvju dienu sestdien, 
7. aprīlī, plkst. 11:00, BPI telpās Rīgā, Lāčplēša ielā 37.  
Ceturtā grupa mācības uzsāks šī gada septembrī.

Notikumi

“Kā jau katru gadu, 10. februāra rītā Prieku-
les draudzes vīri kopā ar enerģiskiem un jau-
niem puišiem, mūsu draudzes dēliem, devās 
mežā pēc malkas. Tēja un kafija jau uzvārīta, 
plātsmaize un pīrāgi sagatavoti, zāģi un ķē-
des uztrītas – atliek tikai doties dabā. Mūsu 
draudzes nams ir apkurināms ar malku. Līdz 
šim ir bijusi ļoti svētīga iespēja – no mūsu 
draudzes brāļa meža ņemtos kokus sazāģēt 
un atvest malku draudzes namam. Tad malka 
divus gadus žūst, un kurinām tikai trešajā 
sezonā. Jaunāki un vecāki vīri šajā darbā ir 
kopā. Tas vieno, tā ir iespēja mācīties vienam 
no otra pieredzes un darīt draudzei svētīgu 
darbu. Lieliska iespēja iesaistīt jaunus puišus 
praktiskā kalpošanā!” – stāsta Mārcis Zīverts, 
Priekules draudzes mācītājs.

LBDS bīskaps Pēteris Sproģis kopā ar 
vietnieku draudžu dibināšanas jautājumos, 
mācītāju Kasparu Šternu, kā arī sludinātāju, 
draudzes dibinātāju Rojā Nauri Graudiņu un 
Rīgas draudzes “Mājvieta” pārstāvi Toma-
su Šulcu no 5. līdz 7. februārim piedalījās 
draudžu dibināšanas konferencē Berlīnē, 
Vācijā. Konference pulcēja apmēram 140 
dalībniekus no 27 valstīm. Tās mērķis bija 
iepazīstināt ar dažādu Eiropas valstu pieredzi 
draudžu dibināšanas koordinēšanā nacionā-
lajā līmenī, sadarbojoties dažādām draudzēm 
un konfesijām. Konference bija vērtīga 
iespēja izvērtēt Latvijas pieredzi un smelties 
jaunas idejas turpmākam darbam. Vairāk par 
konferenci var uzzināt: www.nc2p.org.

1. rindā no kreisās: Kristīne Vietniece (Rīgas Āgenskalna draudze), Anita Bule (Mērsraga 
draudze), Agnese Lēvalde (Liepājas Pāvila draudze), Gunta Bīriņa (Rīgas Āgenskalna 
draudze), Sanita Tilgale (Kuldīgas draudze “Dieva mājas”), 2. rindā no kreisās: Dace 
Glāzniece (Rīgas Pāvila ev. lut. draudze), Egija Blaua (Krimuldas ev. lut. draudze), 
Dace Bērziņa (Rīgas Mateja draudze), Aija Šķerberga (Jelgavas draudze).
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Pirmajā brīdī, satiekot Andreju Goloborodko, šķiet, ka viņš ir kluss, 
mierīgs un ļoti nosvērts vīrietis. Taču aiz ārējās nosvērtības jaušams 
spēks, vēlme domāt dziļāk un radošuma dzirksts. To visu Andrejs liek 
lietā gan Grobiņas draudzes jauniešu kalpošanā, gan BPI DRAFTS 
nometnēs un organizācijā “Jauniešu virzība”. Andreja un Agneses 
ģimenē aug Olivers, kurš māca savu tēvu raudzīties uz pasauli citādi.

Ko Tu visspilgtāk atceries no saviem 
puikas gadiem?

Droši vien to, kā Liepājā visu vasaru skraidīju 
ar draugiem pa piejūras mežiņiem, rāpjoties 
kokos un izgatavojot lokus un kaķenes. To, 
kā iztēlojāmies, ka esam bruņurupuči nindz-
jas. Vēlāk tie bija laiki Jaunsardzē, kas spilgti 
palikuši manā atmiņā.

Māceklība,
māceklība un 
vēlreiz māceklība!
Māceklība ir visu 
kalpošanu pamats.

Šodien bieži dzirdam, ka draudzēs ir 
vajadzīgi nobrieduši, atbildīgi vadītāji – 
vīrieši. Kas Tev palīdz kļūt par vīrieti?

Manuprāt, šis process vēl nav beidzies. Tur-
klāt tas ir diezgan smags process. Atbildības 
nasta, kas tiek uzlikta vīrietim, liek bēgt ne 
vienam vien puišelim. Tāpēc, manuprāt, 
tik daudz pieaugušu vīriešu brieduma ziņā 
joprojām ir puišeļi. Būtiskākais pagrieziena 
punkts manā dzīvē bija 26 gadu vecumā, 
kad izvēlējos sekot Kristum. Mainījās manas 
vērtības, un es kļuvu gatavs sākt uzņemties 
atbildību. Ja tas nebūtu noticis, tad, iespē-

jams, vēl šodien būtu neprecējies staigulis, 
kam interesē tikai mašīnas un izklaides.

Vēlāk kristīgi vīri no Grobiņas draudzes bija 
man par labu piemēru. Tad sekoja studiju 
laiks Baltijas Pastorālajā institūtā un iesaistī-
šanās BPI DRAFTS nometnēs. Šķiet, pirmos 
gadus esot BPI DRAFTS vadības komandā, 
es mācījos, kā kļūt par kārtīgu vīru kopā ar 
puišiem – nometņu dalībniekiem.

Tava kalpošana ir galvenokārt 
saistīta ar pusaudžiem un jauniešiem. 
Kā Tu teiktu – kas viņiem ir visvairāk 
vajadzīgs?
Kā jau minēju iepriekš, kļūšana par vīrieti ir 
grūts process. Šķiet, mūsdienu jauniešiem 
pietrūkst pozitīvu piemēru tam, kā izaugt 
un nobriest par kārtīgu vīru. Trūkst kristīgu 
vīriešu, kuri ne tikai ar saviem vārdiem, bet 
arī ar darbiem ir paraugi, uz kuriem skatoties, 
jauniešiem gribētos teikt: “Es arī vēlos par 
tādu kļūt!”

Kāpēc Tu darbojies BPI DRAFTS koman-
dā? Kas Tevi motivē to darīt?
Pirmkārt, kā jau teicu, mūsu sabiedrībā ir 
milzīga nepieciešamība pēc krietniem vīriem. 
BPI DRAFTS šajā ziņā ir unikāls – es neesmu 
redzējis citu alternatīvu, kas tik efektīvi 
ieguldītu topošajos vīriešos. Otrkārt, man 
pašam ir nepilnus divus gadus vecs dēls. Es 
sāku saprast, cik viegli, kļūstot arvien vecā-
kam, ir ieslīgt komfortā un varbūt pat apātijā. 
BPI DRAFTS palīdz man pašam neierūsēt – 
būt fiziski aktīvam dabā un rūpēties par savu 

garīgo izaugsmi. To arī es vēlos mācīt – no-
dot tālāk – savam dēlam. Treškārt, mani 
motivē arī BPI DRAFTS komanda. Kā zinām, 
vīrs trin vīru, un, ja tas notiek starp tādiem 
vīriem, kādi ir BPI DRAFTS vadītāji, tad tā ir 
neizmērojama svētība.

Vai, kopš skaties uz pasauli ar tēva acīm, 
esi ieraudzījis to citādāku?

O, jā! Mūsu pirmais bērns man ir atklājis, 
kāds patiesībā esmu draņķis. Bail pat iedo-
māties, ko atklās otrais (gaidām jau jūnija 
beigās)! Kļūstot par tēvu, vārdam “atbildība” 
rodas cits svars. Līdz dēla piedzimšanai 
daudz kas no baznīcā dzirdētā man bija 
tikai skaisti vārdi. Kļūstot par tēvu, dzirdē-
tais kļūst daudz reālāks. Skaistie vārdi kļūst 
smagāki, un izaicinājumi ticībai – daudz spē-
cīgāki. Tajā pašā laikā šķiet, ka Dievs manī 
atklājis kādu sirds daļu, par kuras esamību es 
nemaz nezināju. Nezināju, ka spēju tā mīlēt.

Nezināju, ka 
spēju tā mīlēt.

Grobiņas draudze ir viena no draudzēm, 
kur notiek aktīva jauniešu kalpošana. 
Ko Tu ieteiktu citiem – ko vajadzētu un 
ko nevajadzētu darīt šajā jomā?
Māceklība, māceklība un vēlreiz māceklība! 
Māceklība ir visu kalpošanu pamats. Tā ir 

Vīrietis, reps un 
māceklība
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Kristus pavēle. Tas ir sekmīgākais veids, kā 
cilvēku no pilnīgas neticības Dievam aizvest 
līdz briedumam, tā ka viņš spēj darīt par mā-
cekļiem citus jauniešus. Taču tam ir vajadzīgs 
laiks, attiecības un ikdienas situācijas – pava-
dot laiku kopā, mēs varam būt par piemēru. 

Tieši to mēs Grobiņā cenšamies darīt. Taču 
tas ir diezgan ķēpīgi. (Smejas) Es saprotu, 
kāpēc daudzi izvēlas to nedarīt. Vieglāk ir 
katru nedēļu uz jauniešu vakaru uzaicināt 
kādu citu runātāju, un tas noņem atbildību 
no pašiem. Bet sprediķis ir tikai viena maza 
daļa no mācekļošanas procesa. 

Mums ir jābūt gataviem dalīties ar savu dzīvi. 
Es neuzskaitīšu visu, ko cenšamies darīt. 
Taču cenšamies iesaistīt jauniešus, uzticot 
tiem dažādus pienākumus un atbildības. Man 
ir milzīgs prieks par augļiem. Piemēram, kāda 
jauniete, kuru mācekļojām, tagad darbojas 
Rīgas Mateja draudzes “Fusion” projektā. Sa-
vukārt kāda cita ir pievienojusies organizāci-
jai “Jauniešu virzība” un devusies uz Limbažu 
draudzi, lai palīdzētu tās darbā ar jauniešiem.

Ko nevajadzētu darīt? Varbūt vajadzētu 
izvairīties no jauniešu pārslogošanas ar 
atbildībām. Viņi jau tā ir noslogoti ar ikdienas 
pienākumiem skolā un pēc tās. Nevajag aktī-
vos jauniešus iebāzt visās draudzes nozarēs. 
Viņi jau savā dedzībā un naivumā arī labprāt 
piekritīs, taču visbiežāk tas beigsies ar izdeg-
šanu. Arī mums ir gadījies, ka kādi aktīvisti 
izdeg, un tas ir diezgan bēdīgi.

Svarīgi ir arī padomāt: kā es varu atbalstīt vai 
iedrošināt savas draudzes jauniešu vadītā-

jus? Jo tā nav mazsvarīga kalpošana – no tās 
galu galā ir atkarīga mūsu draudžu un valsts 
nākotne. Ja mūsu draudzē nav jauniešu kal-
pošanas – ko es varu darīt, lai tāda būtu?

Kāpēc Tu darbojies biedrībā “Jauniešu 
virzība”? Ko piedāvājat Latvijas drau-
dzēm?

“Jauniešu virzības” mērķis ir palīdzēt veidot 
veselīgas un atjaunotas draudzes visā Latvijā. 
Vēlamies redzēt, ka katrā draudzē ir jauniešu 
kopiena, kurā katrs jaunietis jūtas pieņemts 
un mīlēts. Vēlamies, lai draudzes un jaunieši 
ietekmē sabiedrību Latvijā. 

Draudzēm mēs piedāvājam palīdzību, 
apmācot jauniešu vadītājus, līdzdarbojoties 
dažādu vasaras nometņu organizēšanā, 
jauniešiem domātu programmu uzsākšanā, 
konferenču organizēšanā utt. Dažās Latvijas 
draudzēs “Jauniešu virzības” misionāri dar-
bojas pilna laika kalpošanā. Viņi ir atbalsts 
jauniešu vadītāju komandām un to darbam 
ar jauniešiem. Tā mēs paši izdzīvojam to, 
ko mācām, – plecu pie pleca ar draudžu 
jauniešiem.

“Tieši, trāpīgi, prātā paliekoši vārdi, kas 
liek aizdomāties,” – tādas esot Tavas 
repa dziesmas. Kā Tu nokļuvi līdz šādam 
izteiksmes veidam?

Pirmsākumi droši vien meklējami sākum-
skolas vecumā. Man patika rakstīt dzejoļus 
un domāt atskaņas. Galvenais pavērsiens 
notika “Jauniešu virzības” projekta “Fusion” 
laikā, kuru Grobiņā rīkojam jau 8 gadus. 

Dažreiz nācās aizpildīt robus, kad jaunieši 
paši nejutās pietiekami drosmīgi, piemēram, 
nācās repot. To darot, sāku saņemt pozitī-
vas atsauksmes un nolēmu pamēģināt radīt 
repu paša spēkiem, nevis skaitīt cita radītus 
garadarbus. 

Reps ir kā 
īss sprediķis,  
kuru dzirdēs
arī tādi jaunieši, 
kuri uz baznīcu
nenāk.

Kad tas sāka izdoties, sapratu, ka arī tā ir 
Dieva dota dāvana un lieliska iespēja vērst 
jauniešu uzmanību uz vērtībām, kuras 
Latvijas Hip-Hop kultūrā ir reti sastopamas. 
Reps ir kā īss sprediķis, kuru dzirdēs arī tādi 
jaunieši, kuri uz baznīcu nenāk. Turklāt viņi 
to klausīsies vairākkārt. Cik sprediķus jūs 
noklausāties atkārtoti? (Smejas)

Sagatavoja Estere Roze
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Luters esot teicis, ka “mūzika ir Dieva, nevis cilvēku dāvana”. Kā Tu 
komentētu Lutera vārdus?

Es varu tikai pievienoties Luteram, ka tā ir dāvana, kaut kas skaists, 
Dieva uzdāvināts – cilvēkiem, sabiedrībai, draudzei. Septiņas skaņas, 
līdzīgi kā krāsas varavīksnē, var tikt  ievibrētas pa vienai un neskaitā-
mās harmoniskās un ritmiskās saskaņās, radot skanējumu, kas veido 
noskaņas un modina emocijas. Mūzika ataino cilvēka iekšējo garīgo 
pasauli, domas, ticību, ideālus. Ar to cilvēks var griezties gan pie 
citiem cilvēkiem, gan pie mūžīgā – pie Dieva. Tas ir mūzikas spēks, 
skaistums un privilēģija iepretim citām saziņas metodēm un veidiem.

Tam, kam Dievs ir devis šo īpašo dāvanu - mūzikas talantu, ir pie-
nākums ieguldīt darbu un attīstīt talantu, lai nodotu tālāk citiem…

Jā, un es cienu tos ļaudis, kas to ir sapratuši un novērtējuši, ka mūzika 
ir tas ceļš, pa kuru viņi iet un kā izsaka savu pārliecību. Man ir prieks 
un pateicība Dievam par tiem, kas muzicē draudzēs. Mēs – Muzikā-
lās kalpošanas apvienība (MKA) un BPI Muzikālo vadītāju skola (BPI 
MVS) – domājam, kā atbalstīt draudzes, muzikālās kalpošanas vadī-
tājus, kā viņiem sniegt praktiskus un noderīgus padomus. Patiesībā ar 
tādu sajūtu un domu BPI MVS arī sākās 2007. gadā. Šis gads mums ir 
desmitais – jubilejas gads. Jau 3. martā plkst. 16:00 Mateja baznīcā to 
atzīmēsim ar kopīgu koncertu.

Kādēļ veidojāt BPI Muzikālo vadītāju skolu?

Ap 2005. gadu radās sajūta, ka mēs – tie, kas tobrīd kalpojām mūzikā, 
varam palīdzēt draudžu muzikālajā kalpošanā. Tā bija Rudītes Tālber-
gas un mana ideja, apspriesta ar bīskapu Pēteri Sproģi. Mēs zinājām, 
ka ap to laiku startēs Baltijas Pastorālais institūts garīdznieku sagata-
vošanai, un 2007. gadā tika nodibināta BPI MVS.

Sākumā bija divi virzieni – kora diriģents un pielūgsmes vadītājs. Šajos 
gados mums ir bijuši vismaz 130-140 dalībnieku – kādi ir mācījušies 
2, 3 un vairāk gadus. Prieks ir par to, ka īpaši mazajās draudzēs viņi ir 
ļoti noderīgi, kā tāds kodols savā draudzē, kas arī uzņemas atbildību.

Ap 2013.- 2014. gadu sapratām, ka nepieciešams piedāvāt program-

mas kora dziedātājs, pielūgsmes grupas dalībnieks un instrumentālists, 
paplašinot apmācību spektru. Jo mazāk paliek vadošo mūziķu drau-
dzē, jo vairāk to kompensē dalībnieku vidējā līmeņa paaugstināšana.

Par vērtību BPI MVS darbībā uzskatām to, ka studenti apgūst arī 
mūzikas menedžmentu – kā no skaņdarba apgūšanas nokļūt līdz 
koncerta veidošanai. Visiem studentiem ir pienākumi – vieni raksta 
scenāriju, citi domā par reklāmu, par skatuves iekārtojumu, par 
skaņas un citiem tehniskajiem jautājumiem, par mēģinājumu grafiku, 
transportu. Pēdējos gados noslēguma koncertus – eksāmenus rīko-
jam sadarbībā ar jaundibināmajām draudzēm. Tad ir tāda kopsavilku-
ma sajūta, ka studenti paši visu ir darījuši, pasniedzēji tikai sekojuši 
līdzi, lai viss notiek.

Iepazīstini, lūdzu, ar pasniedzējiem!

Labprāt! Diāna Dravniece – dziedāšanas pasniedzēja daudzu gadu 
garumā, Rudīte Tālberga māca diriģēšanu un ansambļa dziedāšanu, 
Ritvars Knesis – klavieres un ērģeles, Pēteris Tīss – ģitārspēli, Joanna 
Visocka – solfedžo. Mācītāji Ilmārs Hiršs, Edgars Mažis, Ainars 
Baštiks un Pēteris Eisāns palīdz izprast dažādus ar kalpošanu saistītus 
teorētiskus un praktiskus jautājumus. Baznīcas mūzikas vēsturi 
vairākus gadus mācījis profesors Guntars Prānis, pašreizējais Jāzepa 
Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas rektors. Es pats mācu pielūgsmes 
vadīšanu un darbu pielūgsmes grupā.

Pirms kāda laika tika sākta arī apskaņotāju apmācība?

Jā, šis jautājums nāca no draudzēm – kur var iemācīties tehnisko 
kalpošanu, apskaņošanu, ja neesi ar to saistīts ikdienā? 2016. gadā 
kopā ar Ansi Imaku, pieredzējušu tehnisko lietu zinātāju, BPI MVS 
izveidojām kursu apskaņotājiem. Ir notikuši divi kursi, un plānojam 
tos rīkot arī turpmāk.

Muzikālajai kalpošanai vienmēr bijusi nozīmīga loma baptistu 
draudžu dzīvē. Padomju laikos kori mēdza dēvēt par “otro kanceli”. 

Padomju laiks bija īpašs un interesants ar to, ka vara nepieļāva ne 
bērnu, ne sociālo, ne sieviešu kalpošanu, ne arī darbu ar jauniešiem. 

Mūzikas spēks

Baptistu Vēstnesis - MUzIKāLāS KALPOŠANAS APVIeNīBA

Baptistu draudzes vienmēr izcēlušās ar aktīvu mūzikas iesaistīšanu 
dievkalpojumos. Lai muzikālās tradīcijas turpinātu un veicinātu, 
tika veidota BPI Muzikālo vadītāju skola, kam šogad aprit 10 gadi. 
Par mūzikas tradīcijām un kalpošanas aktualitātēm lūdzu pastāstīt 
LBDS Muzikālās kalpošanas apvienības vadītāju Māri Dravnieku.
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Baptistu Vēstnesis - MUzIKāLāS KALPOŠANAS APVIeNīBA

Bet muzicēšana un dziedāšana bija atļauta, un tas bija labi. Ikviens aktīvs baptistu draudzes 
loceklis saprata, ka, ja viņš negrib būt tikai pasīvs klausītājs, tad viņam jākļūst par iknedē-
ļas kora mēģinājumu apmeklētāju un dievkalpojuma dalībnieku, aktīvi dziedot korī. Kora 
paspārnē notika arī visas pārējās aktīvās sadraudzības – arī bērnu pieskatīšana ar svēt-
dienskolas elementiem, jauniešu padziedāšana ar sarunām un lūgšanām, kā arī identitātes 
stiprināšana. 

Beidzoties padomju laikam un vērojot, kā notiek dievkalpojumi un muzikālā kalpošana 
citās zemēs, radās jaunas vēsmas. Radās tā saucamā mūsdienu kristīgā mūzika, kas savā 
skanējumā ir līdzīga popmūzikai. Tapa mūzikli un koncerti, bet tajos bija pielūgsmes dzies-
mas un aicinājums dziedāt visiem kopā. Ikviens ir aicināts un priecīgs piedalīties un dziedāt 
kopā to vienkāršo, kopīgo dziedājumu.

Šodien baptistu draudzes, izejot no saviem resursiem un kalpošanas uzstādījumiem, izvēlas 
vairāk attīstīt vai nu tradīcijas (koris vai ansamblis, kvartets vai duets, tādā manierē un 
no tādām notīm, kādas esam saņēmuši no saviem tēviem un vectēviem), vai arī ieklausās 
mūsdienu pielūgsmes mūzikas piedāvājumā, adaptē no angļu valodā skanošās mūzikas vai 
izpilda latviešu autoru radītās pielūgsmes dziesmas. Manuprāt, veiksmīgas ir tās draudzes, 
kas vai nu izdara izvēli vai apvieno abus virzienus, bet “nekaro” par mūziku.

Kādi ir jūsu nākotnes plāni – tuvākie un tālākie?

Tuvākie Muzikālās kalpošanas apvienības plāni ir satikšanās no 13. līdz 15. jūlijam. Tā ir 
iespēja muzikālās kalpošanas vadītājiem, diriģentiem, pielūgsmes vadītājiem, muzikālās 
kalpošanas kodolam būt kopā. Plānojam lekcijas ar labiem pasniedzējiem un atpūtu jaukajā 
Užavas upes un jūras krastā – nometņu vietā “Ganības”.

Domājot par Latvijas simtgadi, rudens pusē aicināsim draudžu muzikālos kolektīvus doties 
uz sava reģiona draudzēm, lai dziedātu un muzicētu patriotiskās noskaņās.

2019. gadā plānojam atkal piedalīties Priekules pilsētas svētkos ar Priekules mūzikas fes-
tivālu. 2020. gadā notiks kārtējie baptistu dziesmu svētki. Iepriekš, 2015. gadā, tie notika 
Cēsīs. 2020. gadam vieta tiek meklēta – viena no idejām ir Kuldīga. 

BPI Muzikālo vadītāju skola arī nākamgad pulcēs kopā tos, kuri grib mācīties, kuriem ir 
bērnu mūzikas skolas vai cita veida pieredze mūzikā, un galvenais – kuriem ir vēlēšanās 
mācīties, kalpot un izkopt savu talantu.

Mūzika ataino 
cilvēka iekšējo 
garīgo pasauli. 
Ar to cilvēks 
var griezties 
gan pie citiem, 
gan pie mūžīgā – 
pie Dieva. Tas ir 
mūzikas spēks, 
skaistums un 
privilēģija.

Ingrīda Pērkone
Rīgas Mateja draudze
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Baptistu Vēstnesis - JAUNIeŠI

exodus kurss 
jauniešiem

2017. gada jūlijā es gatavojos pārņemt vadību Karostas Jauniešu 
centrā. Komanda bija izveidota, bet vēl nezināju, kādu programmu 
izmantot. Kopīgi daudz lūdzām Dievu. Drīz ļoti neparastā, pat 
pārdabiskā veidā uzzinājām par exodus kursu ziemeļīrijā  
(www.exodusonline.org.uk).

Exodus (nosaukums cēlies no 2. Mozus grāmatas nosaukuma latīņu 
valodā, kas nozīmē “iziešana, izceļošana”) kursa redzējums saskan 
ar to, kas ir mūsu sirdīs, proti, piedzīvot, ka jaunu cilvēku paaudzes 
drosmīgi seko Jēzum un dara par mācekļiem citus visa mūža garumā. 
Programma ir domāta jauniešiem vecumā no 15-20 gadiem, un to 
var lietot gan organizācijas, gan draudzes, lai uzsāktu vai pilnveidotu 
kalpošanu jauniešiem. 

Vasaras beigās Karostas Jauniešu centra durvis mums negaidīti 
aizvērās un vadītāja pienākumus nevajadzēja uzņemties. Tomēr bijām 
entuziasma pilni un uzsākām programmu Karostas jaundibināmajā 
draudzē. Tā sākās mūsu kalpošana jauniešiem. 

Exodus kursu veido 3 elementi: grupas tikšanās (8 nedēļas), mento-
ringa tikšanās (8 nedēļas) un misijas brauciens (vasarā).

Grupas tikšanās notiek reizi nedēļā. Tikšanos veido dinamiska 
saliedēšanās spēle un uzdevums, kas palīdz iepazīt sevi un pastāstīt 
par to citiem. Neatņemama daļa ir Alfa kursa video (Alfas jauniešu 
sērija vai filmas), ko var atrast youtube kanālā. Video mēs iztulkojām 
un ierunājām latviešu valodā. Jaunieši izpēta vairākas tēmas – savu 
dzīvi, Jēzus dzīvi un nāvi, ticību, lūgšanu, Bībeli, kalpošanu, sekošanu. 
Tikšanos sēriju noslēdz kalpošanas darbs sabiedrības labā, un mēs 
sarīkojām priecīgu Ziemassvētku pasākumu Karostas Sociālā nama 
sirmajiem ļaudīm un bērniem. Katrs jaunietis darbojās, lietojot savus 
talantus. Karostā šajā posmā piedalījās 8-14 jaunieši.

Mentorings ir otrs elements. Jaunietis reizi 1-2 nedēļās tiekas ar 
nobriedušu un uzticamu kristieti. Tikšanos veido lūgšana, viela 

pārdomām (rakstu vieta no Bībeles), mācekļa izvēle (jaunieša mērķi 
nākamajai nedēļai, to izvērtējums), mācekļa izaicinājums (patstāvīgi 
veicami uzdevumi mājās). Materiāls veidots jauniešiem interesantā 
formātā un ir saistošs gan kristiešiem, gan tiem, kas nav draudzē. 
Pašlaik mentoringā iesaistījušies 8 jaunieši. 

Kā draudzes vadītājs es priecājos ne tikai par to, ka jauni cilvēki 
iepazīst Jēzu, bet arī par to, ka draudze ir iesaistīta mācekļošanā. 
“Mentors ir liels ieguvējs, jo mācās organizēt laiku un tikšanos, 
cenšas Kristus mīlestībā nodot jaunietim noderīgus “rīkus”, mācekļo 
viņu un lūdz par viņu,” atzīst mentore Anna (29 gadi). Mentore Kitija 
(25 gadi) uzsver, ka mentorings arī “mani nedaudz sapurina un motivē 
atgriezties pie savas sākotnējās mīlestības pret Dievu. Es jūtu lielu 
prieku, ka varu stāstīt par Dieva darbiem un palīdzēt kādam nostāties 
uz ticības ceļa.”

“Exodus kurss notiek mājīgā vietā, kur varu justies brīvi un izteikt 
savas domas par lietām, par ko ikdienā nerunāju. Kurss dod vairāk 
zināšanu par Dievu, kā arī ļauj strauji un patīkami virzīties uz savu 
mērķi. Exodus vajadzētu visiem jauniešiem, kuri nezina savu mērķi 
vai kautrējas par to skaļi runāt. Exodus kurss viņiem ir īstā vieta. Tā ir 
vienreizēja iespēja, kas jāizmanto,” tā savu pieredzi vērtē viens no 
dalībniekiem Gido (17 gadi).

Misijas brauciens ir trešais elements, kas programmai piešķir 
mērķtiecīgumu. Šovasar jūlijā mēs plānojam doties 8 dienu misijas 
braucienā uz Rumāniju, kur atrodas Exodus bāze. Tur tiksimies ar 
jauniešiem no citām valstīm, piedalīsimies apmācībā, tad kalposim 
bērniem un atraitnēm kādā Rumānijas ciematā. Gatavojoties misijas 
braucienam, plānojam kopā ar jauniešiem veikt finanšu piesaistes 
aktivitātes. Katram dalībniekam braucienam nepieciešami EUR 350. 
Vairākiem jauniešiem iegūt līdzekļus misijai būs ļoti liels izaicinājums. 
Ja vēlaties finansiāli iesaistīties Karostas Exodus kursa jauniešu atbal-
stīšanā, aicinu jūs ziedot: 

Biedrība “Karostas mantojums” 
Reģ. Nr. 40008210687 
Kods: HABALV22 
LV98HABA0551036768043 
Detaļas: Ziedojums Exodus programmai

Vairāk par Exodus kursu un materiāliem latviešu valodā varat uzzināt, 
sazinoties ar mani Facebook.

Mārcis Dejus
Karostas jaundibināmās draudzes sludinātājs
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Baptistu Vēstnesis - SVĒTDIeNSKOLU APVIeNīBA

Izkrāso bērnību

Izkrāsot bērnību – tā svētdienskolu uzdevumu LBDS Svētdien-
skolotāju konferencē raksturoja  bīskaps Pēteris Sproģis. Izkrāsot 
ar žēlastību, saskatot katrā bērnā Dieva līdzību un ticot Kristus 
darbam bērna dzīvē, kas izlabo grēka veidotos bojājumus. Izkrāsot 
ar prieku par to, ka bērni ierauga jaunas iespējas un piedzīvo, ka 
Dieva dotais uzdevums tiek piepildīts. Izkrāsot ar apziņu – arī 
katram bērnam ir, ko dot šai pasaulei, katrs var būt Dieva misijas 
piepildītājs. Šādi tiek iekrāsotas to bērnu bērnības, kuri Dievu 
iepazīst un piedzīvo draudzēs, kas ir kristocentriskas, pavairoties 
spējīgas un misionālas.

Pagātnes krāsas iekrāso šodienu. Ar kādām krāsām tiek izkrāsota 
bērnu šodiena? Cik spilgtas būs viņu dzīves krāsas, kad tās šķaidīs 
ikdienas ūdeņi? Konferences dalībnieku liecības apliecināja prieku par 
to krāšņo darbu, ko Dievs dara bērnu dzīvēs, viņu ģimenēs un mūsu 
draudzēs. Paldies visiem, kas ar prieku izkrāso bērnību, ieliekot tajā 
žēlastības, dievatziņas, svētības un drosmes krāsas! 
Bērnības izkrāsošanā piedalās ne vien atsevišķas draudzes, bet arī 
LBDS Svētdienskolu apvienība, piedāvājot dažādus resursus bērnu 
kalpošanai, kā arī veicinot skolotāju izaugsmi. Pagājušajā gadā tas no-
ticis ar piecu jaunu grāmatu izdošanu, žurnāla “Labas Ziņas Bērniem” 
veidošanu un izplatīšanu, bērnu Dziesmu un Sporta dienās, svētdien-
skolotāju semināros un mācību-atpūtas nometnē.

Pašlaik Svētdienskolu apvienībā notiek darbs pie Vasaras Bībeles 
skolas programmas “Mājas” izstrādes. Programma “Mājas” tiek veido-
ta, lai Latvijas īpašajā jubilejas gadā aicinātu bērnus saredzēt Dieva 
Vārda aktualitāti un Viņa darbu mūsu mājās – Latvijā. Katru dienu 
bērni tiks aicināti viesoties vienā no Latvijas novadiem, bet nedēļu 
noslēgs mūsu valsts galvaspilsētā Rīgā.

Ceļojumā viņus sev līdzi katru dienu aicinās kāda ģimene, kas gaisa 
balonā apceļo Latviju, dodoties “no Kolkas līdz pat Rēzeknei, pāri 
mūsu mīļai tēvu zemītei.” Pirmajā dienā nosēšanās būs Vidzemē – 
Latvijas apgaismības vietā, kur sacerēta mūsu valsts himna, kur radies 
sarkanbaltsarkanais karogs, kur Bībele tulkota latviešu valodā. Šī būs 
vieta, kur iepazīt Dievu – Viņš radījis gaismu, un Jēzu, kas ir pasaules 
Gaisma. Otrdien ceļojums vedīs uz Kurzemi – uz vējos un vētrās rū-
dītiem zvejnieku ciematiem. Jēzus pirmie mācekļi bija zvejnieki, Viņš 
viņus aicināja kļūt par cilvēku zvejniekiem. Vai Jēzus aicina arī šodien? 
Vai Viņš aicina tikai zvejniekus? Šos jautājumus bērni aplūkos otrās 
dienas aktivitātēs. Savukārt trešdien gaisa balons lidos pāri Zemgales 
līdzenumiem – Latvijas maizes klētij. Jēzus ir Dzīvības maize. Mēs va-
ram lūgt un pateikties Dievam ne tikai par maizi un ēdienu katrai die-
nai, kas dod mums spēku dzīvot, bet arī pateikties par Jēzu – Dzīvības 
maizi, kas dod mums daudz vairāk – mūžīgo dzīvību! Ceturtdien no 
gaisa balona būs vērojami zilie Latgales ezeri un Daugavas loki. Lat-

gale pazīstama ar skaistiem māla traukiem. Bībele saka, ka arī Dievs 
ir podnieks, Viņš katru no mums veido kā māla trauku. Kas ir mūsu 
traukos? Kādas ir mūsu dzīves? Vai trauki ir tīri? Vai jālūdz podniekam, 
lai viņš tos izlabo? Piektdienas ceļojums būs pāri Rīgas torņiem un til-
tiem, pāri Brīvības piemineklim un Daugavas krastmalai. Rīga ir mūsu 
valsts centrā, tur pieņem lēmumus, tur cilvēki pulcējas vislielākajos 
svētkos. Arī katra bērna sirdī ir kāda vieta, kur tiek izdarītas izvēles, 
pieņemti lēmumi, kur mīt prieks vai arī bailes. Mūsu vēlēšanās, lai 
katra bērna dzīves centrā būtu Jēzus!

Programmu “Mājas” draudzes aicinātas izmantot dienas vai dien-
nakts nometnēs, kā atsevišķu pasākumu programmas visa gada laikā 
vai arī kā nodarbību ciklu oktobrī un novembrī, sagaidot Latvijas 100. 
dzimšanas dienu. Programmas sastāvā tiek piedāvātas sekojošas no-
darbības – Bībeles laiks, spēles, rokdarbs, filma un našķi, eksperimen-
ti, dziesmas, ievada un noslēguma scenāriji. Visi materiāli elektroniski 
būs pieejami no šī gada 22. maija. 

Latvija ir tik krāsaina! Šī programma tiek veidota pateicībā par mūsu 
mājām – Latviju, un bērniem, kurus varam uzrunāt, kalpojot Dievam 
savās pilsētās un ciemos, esot visiem kopā ceļā uz Debesu Mājām! 
Lai tā ienes jaunas un noturīgas krāsu nianses mūsu bērnu dzīves 
paletēs!

estere Roze
LBDS Svētdienskolu apvienības vadītāja 
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BPI Bibliotēkas sērijā šopavasar iznāk vācu teologa un pieredzē-
juša draudžu dibinātāja Dītriha Šindlera grāmata “Jēzus modelis: 
draudžu dibināšanas principi un prakse”. Autors aicina ieskatīties 
draudzes dibināšanas būtībā un principos, neierastā veidā atklā-
jot, ko par draudžu dibināšanu varam mācīties no Jēzus Kristus. 
Grāmatā atrodami arī praktiski modeļi, rīki un piemēri par draudžu 
dibināšanu mūsdienās. D. Šindlers mudina mūs nebūt mierā ar 
vienas draudzes nodibināšanu, bet izaicina dibināt draudzi, kura jau 
pēc pāris gadiem dibinās jaunas draudzes. Ieskatam – fragments no 
4. nodaļas “Būt tur, kur ir cilvēki”.

Jēzus attieksme pret saviem laikabiedriem bija gan evaņģelizējoša, gan 
misionāla. Dieva klātbūtnes piepildīti draudžu dibināšanas centieni 
dabiski un mērķtiecīgi būs gan evaņģelizējoši, gan misionāli. “Evaņģe-
lizējoši” un “misionāli” – kas abiem terminiem ir kopīgs un kas - atšķi-
rīgs? Abi norāda uz to cilvēku uzrunāšanu, kas Kristu vēl nepazīst.

Evaņģelizējoši un misionāli Kristus sekotāji lūdz Dievam drosmi iet 
pie nekristiešiem. Viņi vēlas būt kopā ar tiem, kuri ir tālu no Dieva, 
un dara to labprāt. Viņi maz laika pavada birojos, bet daudz vairāk – 
restorānos, kafejnīcās un pie pusdienu galda. Gan evaņģelizējoši, gan 
misionāli kristieši vēlas aizvest Kristu pie cilvēkiem, kas viņu nepazīst. 
Kā vieni, tā otri vēlas to darīt, veidojot attiecības, nevis rīkojot pasāku-
mus. 

Taču pastāv atšķirības starp kristiešiem, kas ir evaņģelizējoši, un 
tiem, kas ir misionāli. Kristus sekotāji, kuriem svarīga evaņģelizācija, 
dzīvo nekristiešu vidū, vēlas tos pievērst Jēzum un pēc tam iesaistīt 
draudzē. Vietējā draudze ir svarīga, jo, viņuprāt, tā ir vieta, kur cilvēki 
kopj attiecības ar Jēzu, atklāj savas dāvanas un kalpo citiem. Savukārt, 
tie, kuri dzīvo misionāli, nekristiešus uzmeklē trešajās vietās: tur, kur 
nekristieši pavada savu brīvo laiku un dzīvo sabiedrisko dzīvi. (“Trešā 
vieta” ir socioloģijas termins, kas apzīmē sabiedrisko telpu, atšķirīgu 
no “pirmās vietas” jeb mājām un “otrās vietas” jeb darbavietas, kas 
ir nozīmīga personisku attiecību un kopienas veidošanā. Red. piez.) 
Misionāli kristieši nostabilizējas trešajās vietās, kļūstot par regulāriem 
apmeklētājiem. Viņi kopā ar citiem misionāliem Kristus sekotājiem 
rūpējas, lai jaunā dzīvība un Dieva valstība iesakņotos tur – nekristiešu 
tuvumā. Jēzus dzīvības jaunās šūnas aug nekristiešu trešajās vietās. Tās 
aug vietās, kas ir svarīgas nekristiešu dzīvē. Cilvēki neienāk kristīgās 
draudzes pasaulē, jo tā viņiem ir sveša teritorija. Viņi kļūst par mācek-
ļiem savā dabiskajā vidē. Evaņģelizējoši kristieši ieved jaunos kristiešus 
– augļus draudzē. Misionāli kristieši ļauj augļiem kļūt auglīgiem to 
dabiskajā vidē.  

Ne vienu, ne otru metodi nevajadzētu izmantot vienu pašu. Abām 
metodēm vienai otra jāpapildina. Jēzus, dzīvojot sava laika ļaužu vidū, 
izmantoja abas metodes. Reizēm Kristus aicināja cilvēkus pievienoties 
viņam, kļūstot par viņu dzīves centru. Cilvēki sekoja Jēzum, gāja turp, 
kurp gāja viņš, gulēja un ēda tur, kur gulēja un ēda viņš. Divpadsmit 
mācekļi ir piemērs Jēzus evaņģelizācijas metodei. Vienlaicīgi Jēzus bija 
arī misionāls. Viņš uzmeklēja trešās vietas, kur pulcējās dzīves pabērni. 
Viņš pavadīja daudz laika tur, kur bija viņi, piedzīvoja to, kā Dieva 

valstība ienāk viņu vidū, un atstāja viņus viņu dabiskajā vidē. Viņš 
gribēja, lai jaunā dzīvība izplatās to ļaužu vidū, kuriem nebija ne dros-
mes, ne vēlēšanās atstāt savu vidi, lai pievienotos citai, jau pastāvošai 
kopienai.

Kļūt par “grieķi grieķiem”
Iemiesošanās metodes pirmais solis ir draudžu dibināšanas komandas 
iepazīšanās ar vietējo kultūru. Heinrihs Kristians Rusts paskaidro: 
“Dieva misija īstenojas tur, kur tā satiekas ar cilvēku vajadzībām. Taču 
noteicošās nav tikai apzinātās vajadzības. Mums jārunā par izredzē-
tību, par pazušanu, par atrašanos tālu no Dieva arī tad, ja cilvēks, 
kurš ir tālu no Dieva, neatzīst, ka ir pazudis. Mēs nevaram izvēlēties 
starp misiju, kas izriet no vajadzībām, un misiju, kas izriet no pavēles.” 
Līdzīgi kā skrūve ieurbjas dziļi kokā, tā draudžu dibinātāji ieurbjas dziļi 
kultūrā. Viņi iepazīstas ar cilvēkiem un apstākļiem, ne tikai iepazīsto-
ties ar pētījumiem, bet arī pavadot laiku ar cilvēkiem un esot ieinte-
resēti klausītāji. Viņu darbs sākas pie rakstāmgalda, bet turpinās pie 
pusdienu galda. [...]

Veicot aptauju to cilvēku vidū, kurus gribat aizsniegt Kristum, jums 
rodas iespējas tuvāk iepazīties ar mērķauditoriju un nepastarpināti 
savākt svarīgu informāciju. Vēl tikai gatavojoties jaunas draudzes 
dibināšanai Kaizerslauternā, mēs aptaujājām 500 iedzīvotāju vecumā 
no 20 līdz 45 gadiem. Mēs lūdzām viņiem norādīt savu izglītības līmeni 
un vecumu 5 gadu intervālā, kā arī uzdevām šādus jautājumus: Kādas, 
jūsuprāt, ir pilsētas iedzīvotāju vajadzības? Daudzi cilvēki baznīcu vairs 
neapmeklē. Kā jūs domājat, kāpēc? (Mēs šo jautājumu uzdevām tre-
šajā personā, bet atbildes saņēmām pirmajā personā. Vairums cilvēku 
paskaidroja, kādēļ tieši viņi vairs neapmeklē baznīcu.) Kādai vajadzētu 
būt baznīcai, lai jūs to apmeklētu? Cikos jūs parasti ceļaties svētdienas 
rītos? Par kādām tēmām, jūsuprāt, vajadzētu runāt sprediķī? Kādas 
ir jūsu nākotnes cerības? Kas ir jūsu varoņi? Vai vēlaties uzzināt šīs 
aptaujas rezultātus? (To vēlējās gandrīz 200 cilvēku.) 

Kontaktu tīkla veidošana 
Vēl labākas par aptaujām ir dziļas, personiskas sarunas ar cilvēkiem, 
kas ir tālu no Dieva. Timotijs Kellers iesaka paturēt prātā dabisku jau-
tājumu virkni, kas sākas ar cilvēka sociālo kontekstu (nodarbošanās, 
izglītība, dzīvesvieta), pāriet uz cilvēka iekšējo pasauli (cerības, bailes), 
pieskaras reliģiskajai dzīvei (baznīca, reliģija) un aizved pie jautāju-
miem par pasaules uzskatu (Kuras Bībeles patiesības vai Evaņģēlija as-
pektus viņš/viņa saprot? Kurus noraida?). Uzdodot šādus jautājumus, 
jūs varat uzzināt ļoti daudz par tiem, kuriem vēlaties kalpot. 

Šādai izpētei vajadzētu ne tikai sniegt jaunas atziņas, bet arī atbildēt 
uz evaņģelizācijas un misionāliem jautājumiem. Pētījuma rezultātā 
rodas jautājums, kā piekļūt to cilvēku sirdīm un prātiem, kuriem jūs 
vēlaties pasludināt Evaņģēliju. Kur komandai ir jāpiemērojas, lai kļūtu 
par “grieķi grieķiem”? Kas šiem cilvēkiem ir svarīgs? Kādas ir viņu 
cerības un bailes? Kādas barjeras, kas aizšķērso ceļu Jēzum, viņi ir 

Kļūt par  
“grieķi grieķiem”

Baptistu Vēstnesis - AKTUĀLA GRĀMATA

10



uzcēluši? Kas palīdzētu viņiem mums uzticēties? Kā Jēzus dzīvotu un 
runātu ar viņiem? 

Mērķauditorijas izpēte noved pie centrālā laukuma, ko veido trīs 
savstarpēji saistītu elementu pārklājums. Kur Evaņģēlijs satiekas ar 
konkrētās sabiedrības cilvēku vajadzībām un ar draudžu dibināšanas 
komandas dāvanām un talantiem, tur var likt pamatakmeni draudzei, 
kas spēj rast kontaktu ar kultūru.

Jēzum bija personiska attieksme pret cilvēkiem. Viņš pavadīja veselu 
nedēļu kopā ar kāzu viesiem. Muitnieki un citi nicināti ļaudis Jēzū 
atrada laipnu sarunu biedru. Laiku pa laikam viņš uzdeva jautājumus, 
kas izraisīja interesi: “Vai tu gribi kļūt vesels?” (Jņ 5:6) “Kur lai pērkam 
maizi, ko tiem (5000) ēst?” (Jņ 6:5) “Vai jūs arī gribat aiziet?” (Jņ 6:67) 
“Vai tu mīli mani?” (Jņ 21:16) “Ko jūs prātojat savās sirdīs?” (Lk 5:22) 
Mēs mācāmies no Jēzus, kā veidot attiecības ar cilvēkiem. [...]

Attiecību veidošana pirms  
dievkalpojumu uzsākšanas 
Viena no lielākajām kļūdām, ko bieži pieļauj draudžu dibinātāji, ir 
priekšlaicīga dievkalpojumu uzsākšana. Draudžu dibinātājs ir jaunpie-
nācējs, viņš gandrīz nevienu nepazīst. Ar tiem nedaudzajiem, kurus 
viņš jau pazīst, vēl nav izveidota ciešāka draudzība. Tomēr viņš sāk 
rīkot dievkalpojumus un tad brīnās, ka tie nav labi apmeklēti. [...]

Attiecības ir veselīgas draudzes līme. Ja pašā sākumā vadītāji nav 
spējīgi veidot uz uzticēšanos balstītas attiecības, tad arī vēlāk tas 
nenotiks, - lai cik pievilcīgi un aizraujoši būs dievkalpojumi. Jēzus mūs 
aicina pie cilvēkiem, nevis uz pasākumiem. Bieži vien pasākumi var 
kļūt par ieganstu tam, lai neveltītu laiku cilvēkiem. Jēzus atdeva sevi 
cilvēkiem, un mēs esam aicināti sekot viņa piemēram.

Ne mazāk svarīgs iemesls, kādēļ jāveido attiecību tīkls ar tiem, kas 
vēl nav ticīgi, rodams draudzes dinamikā. Jo ilgāk pastāv draudze, 
jo spēcīgāka ir tās iekšējā vilkme. Draudzes locekļiem ir gaidas un 
vēlmes, kas vadītājiem ir jāņem vērā. Tas nav slikti, tomēr tie var būt 
sava veida draudi. Ja vadības komanda nav spējusi izveidot un attīstīt 
attiecību tīklu pirms dievkalpojumu uzsākšanas, draudzes locekļu 
pieaugošās vajadzības var kļūt tik svarīgas, ka attiecības ar cilvēkiem 
ārpus draudzes tā arī netiek izveidotas. [...]

Ko darīt īstajā vietā 
Ko šīs misionālās grupas dara, esot kopā ar nekristiešiem? Parastas 
cilvēciskas saskarsmes kontekstā, kur dominē interese un aizraušanās 
ar sportu, mūziku, krāmu tirgus dārgumiem, mākslu, bērniem utt., 
komandas locekļi cenšas saskatīt zīmes, kas liecina par Dieva valstī-
bas darbību jauno draugu un paziņu dzīvē. Ja ticam, ka Dievs nepār-
traukti darbojas ar Svēto Garu, tad varam pieņemt, ka viņš darbojas 
arī nekristiešu dzīvē. Taču viņi to nezina. Kad Kristus sekotāji atpazīst 
Dieva darbību, viņi pievērš tai savu draugu uzmanību, un tas kļūst par 
svētību un iedrošinājumu. [...]

Misionālā grupa atrod kādu trešo vietu, kur laiku pavada cilvēki, kuri 
viņiem patīk un kurus viņi vēlas uzrunāt. Vietās, kur pulcējas cilvēki, 
kas ir tālu no Dieva, tagad ir arī citi cilvēki - kristieši. Lielākoties 
kristīgā vidē notiek tieši pretēji. Nekristiešiem, ja viņi vēlas kontaktē-
ties ar kristiešiem, ir jāpiemērojas kristīgajai videi, jo kristiešu trešās 
vietas ir dievkalpojumi un citi kristīgi pasākumi. Kristieši ar misionālu 
domāšanu dodas pretējā virzienā un apzināti ieiet to cilvēku pasaulē, 
kurus vēlas aizsniegt Kristum.

Maikls Frosts uzskata, ka kopīgas maltītes pieder pie misionāla dzī-
vesveida. Viņa vadītajā draudzē Austrālijā katrs draudzes loceklis tiek 
mudināts vismaz reizi nedēļā baudīt maltīti vai dzērienu kopā ar trim 
nekristiešiem. Maltītes laikā dzīves temps palēninās. Bieži vien izgaist 

sociālās atšķirības starp cilvēkiem: students apsēžas blakus pensio-
nāram, firmas direktors – blakus vienkāršam strādniekam. Varbūt tas 
liekas dīvaini, tomēr, ja sapratīsim, ko spēj tādas vienkāršas darbības 
kā kopīga ēšana un kafijas malkošana, iespējams, biežāk piedzīvo-
sim to, kā Dieva spēks modina uzticēšanos to cilvēku sirdīs, kas vēl 
nepieder draudzei.

Miera cilvēks
Pavadot laiku kopā ar nekristiešiem, kristieši, lūdzot Dievu, vērš 
uzmanību uz noteiktām lietām. Jēzus, sūtot mācekļus, lai viņi ar sludi-
nāšanas un brīnumu darīšanas palīdzību veidotu kontaktu tīklu, deva 
tiem konkrētu norādījumu: “Atrodiet miera cilvēku!” (Lk 10:6, autora 
pārfrāzējums). Miera cilvēks ir viens no mērķauditorijas ļaudīm, kura 
sirds ir atvērta kristiešiem. Miera cilvēks ir gatavs uzticēties kristie-
šiem un pavērt viņiem ceļu pie saviem draugiem un paziņām.

Malkolms Gledvels apgalvo, ka pastāv trīs ietekmīgu cilvēku tipi, - 
cilvēku, kuri ietekmē apkārtējo domas un rīcību. Šo trīs tipu rakstu-
rojums var mums palīdzēt labāk atpazīt miera cilvēku. Gledvels lieto 
terminus “savienotājs”, “zinātājs” un “pārdevējs”. Savienotāji ir cilvēki 
ar plašiem sakariem, kas palīdz citiem iepazīties. Iedomāsimies pira-
mīdu. Tās virsotnē atrodas savienotāji. Viņi pazīst daudz cilvēku, un 
šie cilvēki pieder dažādiem sabiedrības segmentiem. Nākamā grupa 
ir zinātāji. Šis vārds ir cēlies no jidiša un nozīmē “eksperts, pazinējs, 
kāds, kurš dalās savās zināšanās ar citiem”. Gledvels raksta, ka zinātāji 
ir populāri savu zināšanu, pieredzes vai attiecību dēļ. Viņu viedoklis 
ietekmē daudzus citus. Pēc Gledvela ieskatiem, zinātāji vissekmīgāk 
darbojas kopā ar savienotājiem. Visbeidzot pārdevēji ir cilvēki, kuri 
spēj pārliecināt. Ja zinātājiem pieder svarīgas informācijas bāze un 
savienotāji rada attiecību tīklu informācijas izplatīšanai, tad pārde-
vēji ir cilvēki, kuri spēj pārliecināt citus par informācijas patiesumu. 
Pārdevēji pārliecina un rada ticamību. Cilvēki viņiem seko, jo viņi ir 
pārliecinoši un iedveš uzticību. [...]
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Savienotāji, zinātāji un pārdevēji ir atrodami ikvienā sabiedrī-
bas sektorā, katrā pilsētā un reģionā. Viņi var kļūt par draudžu 
dibināšanas miera cilvēkiem. Ja iegūsim viņu uzticību, viņi atzinīgi 
izteiksies par mums un mūsu plāniem. Aiz katra cilvēka stāv vesela 
armija, kurai mēs pēkšņi varam piekļūt, jo miera cilvēks ir aizlicis 
labu vārdu par mums un mūsu kalpošanu. [...]

Dieva pirkstu nospiedumi
Misionāli dzīvojoši Kristus sekotāji ne tikai meklē miera cilvēkus, 
bet arī cenšas saskatīt Dieva pirkstu nospiedumus nekristiešu 
dzīvē. Kaut gan šo cilvēku dzīvē ir grēks, viņi iemieso arī dažus sava 
Radītāja tikumus. Tā kā viņi paši bieži vien to neapzinās, kristieši 
var palīdzēt viņiem ieraudzīt brīžus, kad viņu dzīvē parādās skais-
tais un labais: “Es tevī īpaši apbrīnoju...” vai: “Es apbrīnoju šo jūsu 
īpašību. Es cenšos savu dzīvi dzīvot kā Jēzus, bet bieži vien pamanu 
savus trūkumus. Jūsu piemērs man ļauj labāk saprast, ko Jēzus 
vēlas panākt manā dzīvē. Paldies!” Šādas sarunas ļauj mums būt 
Evaņģēlija cerības nesējiem, palīdzot cilvēkiem ieraudzīt savu dzīvi 
Dieva realitātes gaismā.

Nesen kāda sieviete man stāstīja, ka ir neizpratnē. Lai gan viņa 
bieži aicināja savu kaimiņieni uz īpašiem draudzes pasākumiem 
un kaimiņiene laipni pateicās par uzaicinājumu, viņa vēl ne reizes 
nebija parādījusies baznīcā. Smagi nopūzdamās, šī sieviete teica, 
ka tomēr nepadosies un uzticīgi turpinās aicināt. Bet varbūt pa-
mēģināt citu taktiku? Ja nu viņa turpinātu lūgt par savu kaimiņieni, 
bet lūgtu arī par sevi, lai Kristus ļauj viņai atpazīt Dieva darbību šīs 
sievietes dzīvē? Dieva pirkstu nospiedumi ir redzami it visur viņa 
radībā, arī cilvēkos, ja vien mēs spējam tos saskatīt.

Grūti laiki, lielas iespējas
Misionāli kristieši arī cenšas saskatīt nemieru un problēmas draugu 
dzīvē. Vairums cilvēku nevēlas neko zināt par citu problēmām. 
Viņus tās atbaida. Bet misionālus kristiešus problēmas pievelk: ja 
cilvēki stāsta mums par savām problēmām, tas nozīmē, ka viņi ir 
atklāti un uzticas mums. Tā ir iespēja redzēt, kā Dievs darbojas.

Atvadoties no mācekļiem un runājot par sava darba turpinājumu 
virs zemes, Jēzus deva viņiem norādījumus: “… kristīdami tos Dieva 
Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.” (Mt 28:16-20) Kristībā tie, kuri 
ir apliecinājuši Kristu kā savu Kungu un Glābēju, tiek simboliski 
kristīti (iegremdēti) Trīsvienīgā Dieva realitātē. Taču, pirms cilvēks 
var tikt kristīts, viņam jau jābūt iegremdētam Dieva realitātē. Jēzus 
saka, ka iegremdēšana Dieva realitātē notiek, kamēr cilvēks vēl 
dzīvo bez Dieva. Lielais uzdevums skan: “Dariet par mācekļiem vi-
sas tautas.” Kas ir tautas? Tie ir pagāni, nekristieši. Māceklība sākas 
pirms ticības Kristum, kamēr vēl cilvēki dzīvo bez Dieva. [...]

Svētā Gara balss
Jebkurā situācijā misionāli kristieši nemitīgi klausās Svētā Gara bal-
sī. Ja draudžu dibinātāji savu dzīvi ir veltījuši Kristum, viņš tos vadīs 
un stiprinās, lai Dieva valstība ienāktu šajā pasaulē. Bībele runā par 
Dieva kairos, tas ir, Dieva laika grafiku viņa darba veikšanai ar un 
caur cilvēci. Tomēr ir svarīgi atcerēties, ka Dieva kairos nereti tiek 
ignorēts cilvēciskā chronos dēļ. Chronos ir vēl viens laika mērījuma 
apzīmējums grieķu valodā. Chronos nozīmē mūsu darbu kalendā-
ru, mūsu plānus, mūsu grafikus. Kristieši mācās dzīvot vairāk pēc 
Dieva kairos nekā pēc sava chronos. Kairos mums kaut ko maksā, 
kā stāstā par žēlsirdīgo samarieti. Dieva kairos reti kad ir mums 
izdevīgs laiks. Parasti tas izjauc mūsu ikdienas rutīnu. Ne prieste-
rim, ne levītam šajā stāstā nebija ne laika, ne vēlēšanās iesaistīties 
situācijas risināšanā. Bet samarieša rīcību noteica kairos. Ieklauso-
ties Svētā Gara balsī, mēs ļaujam izjaukt mūsu ikdienas plānus, lai 
Dieva vārdā kalpotu citiem. [...]

Dievs mūs mīl, un Viņš visos laikos katrā draudzē dod cilvēkus, kas ci-
tiem ir par īpašu svētību un garīgu stiprinājumu. Liepājas Ciānas drau-
dzē tāds ir Gunārs Knesis, kurš 26. februārī svinēja 85 gadu jubileju.

Lai gan maizes darbs kā inženierim 
ilgus gadus bijis saistīts ar tehnis-
kām lietām, ar Dieva doto mūzikas 
izjūtu Gunārs draudzē kalpojis kā 
ērģelnieks, pianists un ilgus gadus 
kā kora diriģents. Gunāra kom-
ponēto dziesmu nav daudz, bet 
atmiņā paliekošas, kā, piemēram, 
dziesma ar viņa brāļa Hugo tekstu 
“Vēro, cilvēk!”. Diriģējot draudzes 

kori, Gunārs vienmēr atradis dziesmas, kas papildina un pastiprina 
sludināto Vārdu. Rūpīgi un precīzi, līdzīgi kā Krišjānis Barons Dainu 
skapi, tā Gunārs bagātīgi sakrājis, sakārtojis un joprojām uztur kārtībā 
draudzes kora dziesmu skapi jeb bibliotēku – tajā ir ap 600 dziesmu, 
kas ir gatavas dziedāšanai. Dziesmu pavairošanā Gunārs izgājis cauri 
visai šīs nozares evolūcijai – no ar roku rakstītām dziesmām līdz nošu 
rakstīšanai datorprogrammām. Pēdējos gados Gunāram nācies apgūt 
jaunas iemaņas, kā, piemēram, braukšanu ar tramvaju, jo visu mūžu 
gan uz darbu, gan uz Ciānu iets tikai kājām.

Daži pieturpunkti Gunāra Kneša dzīvē

•	 Dzimis 1933. gada 26. februārī Alvīnes un Rūdolfa ģimenē, kurā 
jau ir divi brāļi – Voldemārs un Hugo.

•	 No mazotnes jau ar diezgan neatlaidīgu raksturu – pats, mazs 
puika būdams, pieteicies Mūzikas skolas Klavieru klasē (Gunārs 
pats pārsteigts par savu drosmi, tā bijusi kā tāda sūtība).

•	 Mūzikas mīlestību mantojis no vectētiņa Jāņa Prūša, kas bijis 
kora vadonis Vaiņodes draudzē.

•	 Pabeidzis Liepājas 1. vidusskolu, neklātienē – Rīgas politehnisko 
institūtu kā inženieris. Ilgus gadus strādājis par konstruktoru 
Mašīnbūves rūpnīcā.

•	 Liepājas Ciānas draudze ir viņa otrās mājas – Gunārs ir Ciānas 
draudzes loceklis vairāk kā 60 gadu. Viņu kristījis mācītājs Teovīls 
Jansons 1954. gada 11. jūlijā.

•	 Laulībā ar sievu Ingrīdu nodzīvoti 55 gadi. Ingrīda Mūžībā aizgājusi 
2010. gada 11. februārī. Viņa reiz smejoties teikusi, ka viņas vīrs ir 
kā pareizticīgais – trīs reizes nobučo aizejot, trīs reizes – pārnākot 
mājās. 

•	 Mīlestība uz mūziku turpinās abos dēlos – Ainars un Ritvars ir 
mūziķi un darbojās mūzikas jomā.

Lai arī aktīvā kalpošana nolikta malā, Gunārs joprojām ir draudzes vidū 
ar savu klātbūtni, draudzīgo attieksmi, humora izjūtu un labvēlīgo in-
teresi par draudzes bērniem, brāļiem un māsām un draudžu kopdarbu.

Domājot par jubilāru un Ciānas draudzi, prātā nāk vārdi no Gunāra 
komponētas, nelielas noskaņu dziesmas:

Paliec pie mums, Tu, Kungs, mēs - Tava saime,
Ar Tevi būt ir laime,
Tev pieder sirds un domas, sirds un domas.
Paliec pie mums, paliec pie mums!

Lai Dievs dod mums katram apjaust savu vietu draudzē, ko uzticīgi 
turēt kārtībā, pat ja citi to neredz.

Aija Kalna
Liepājas Ciānas draudze

Rekordists 
kalpošanā draudzē

Baptistu Vēstnesis - AKTUĀLA GRĀMATA
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Baptistu Vēstnesis - MISIJA

Arī uzņēmējdarbība 
var būt misija

Konference “Mission ConneXion”, kas šī gada 19. un 20. janvārī 
notika Portlendā un kurā es piedalījos, ir lielākā ikgadējā misijas 
konference ASV ziemeļrietumu daļā. Notikumam bija izvēlēts 
lielākais dievnams pilsētā, un tas pulcināja ap 5000 dalībnieku. 
Viens no galvenajiem runātājiem bija mācītājs Frensiss Čens, kuru 
Latvijā pazīstam kā grāmatu “Iekarsti un aizdedzies” un “Aizmirs-
tais Dievs” autoru. 

Es biju lektors vienā no semināriem un runāju par tēmu “Rietumu 
atbalsts – bez atkarības no Rietumu naudas”. Atkarība no ārzemju 
ziedotāju naudas misijā ir labi zināma problēma. Eiropas un ASV 
misijas organizācijas 19.-20. gadsimta mijā jaunattīstības zemēs radīja 
institūcijas, kuras īsti neiedzīvojās vietējā kontekstā. Tāpēc jau 30-50 
gadus misijas organizācijas cenšas neradīt atkarību no ārzemju redzē-
juma, vadības un finansēm, lai ilgtermiņā neapgrūtinātu Evaņģēlija 
izplatību neaizsniegtajās tautās. 

Iepazīstinot ar kristietības situāciju Latvijā, minēju divus piemērus 
par organizācijām, kas no pilnīgas atkarības no ārzemju resursiem ir 
izaugušas par pašpietiekamām kalpošanām (Latvijas Kristīgo studen-
tu brālība un Latvijas Kristīgais radio). Es arī formulēju vairākus prin-
cipus, kas palīdz izvērtēt jebkuru situāciju misijas darbā šodien. Izjutu 
ļoti lielu pateicību visiem “Baltijas Globālās iniciatīvas” atbalstītājiem 
Latvijā, jo 51% ikmēneša atbalsta ir ziedojumi no Latvijas. Katru gadu 
atbalsta apjoms Latvijā pieaug, un tas nozīmē, ka kopā varam izdarīt 
arvien vairāk!

Konferences laikā apmeklēju darba grupu “Uzņēmējdarbība kā 
misija”, kurā tika pārrunāts, kā uzņēmējdarbība var būt misija un kā 
gala rezultāts var būt gan reāla peļņa uzņēmumam, gan arī jauni, 
patiesi Jēzus mācekļi. Daudzviet pasaulē ārzemju misionāriem ir grūti 
ar Evaņģēliju iekļūt neaizsniegtajās zemēs. Piemēram, pēdējā laikā 
ļoti mērķtiecīgi Indijas valdība samazina ārzemju misiju darbinieku 
klātbūtni valstī, apgrūtinot vai pat noraidot iespēju saņemt vīzas. 

Ko darīt? Vai tas apturēs Evaņģēlija darbu? Kādu laiku misijas orga-
nizācijas ir lietojušas uzņēmējdarbību kā butaforiju – radot fiktīvus 
uzņēmumus, kuros misionāri “skaitās” vadītāji vai darbinieki. Taču 
pēdējā laikā šo metodi izmanto arvien retāk, jo būtībā tā ir maldinā-
šana. Patiesības sludinātājiem neklājas tā rīkoties.

Misters Ču ir kristīgs uzņēmējs komunistiskajā Ķīnā, kas mērķtiecīgi 
iesaista uzņēmumā invalīdus, kuriem vienīgie ienākumi ir no ubago-
šanas. Misters Ču aicina ubagošanu aizvietot ar cieņpilnu darbu. Ču 
komanda piemeklē darbu atbilstoši katra cilvēka spējām un veselības 
pakāpei. Viņa teiktais par Jēzu tiek uzņemts ar lielu prieku, jo viņa 
darbi apliecina viņa vārdu īstumu. Pilsētā, kurā dzīvo misters Ču, visi 
viņu pazīst un mīl. Viņa uzņēmums ir mainījis daudzu cilvēku dzīvi.

Mani ļoti iedvesmoja Džefs Kofijs, uzņēmuma “Fair flies” (burtiski: 
“Godīgās mušiņas”) dibinātājs un kaislīgs mušiņmakšķernieks. Kofija 
uzņēmums Nepālā sien mušiņas makšķerniekiem. Viņš stāstīja, ka 
mērķis ir ne tikai mušiņas makšķerēšanas vajadzībām, bet arī kalpo-
šana un Evaņģēlija sludināšana seksuāli izmantotām sievietēm. Līdz 
šim uzņēmumā strādāja 40 sievietes, taču nesen parakstītais līgums 
ar lielu ASV kompāniju par apjomīgu mušiņu pasūtījumu mudina 
pieņemt darbā vēl 200 sievietes. No dzīves, kur viņas ir izmantotas, 
pazemotas un tirgotas kā prece, sievietes nonāk drošā, cieņpilnā 
vidē, kur viņām maksā algu, kas divreiz pārsniedz vidējo algu. Sievie-
tes piedzīvo Labo vēsti ne tikai vārdos, bet arī darbos, – un abi kopā 
ir liels spēks.

Biedrības “Baltijas Globālā iniciatīva” mērķis ir motivēt Baltijas kris-
tiešus Evaņģēlija nešanai pasaulē. Tāpēc pēc konferences es vairākas 
dienas tikos ar cilvēkiem, kuri varētu palīdzēt Latvijā sākt uzņēmēj-
darbību misijas izpratnē. 

Pašlaik aicinu uz tikšanos 23. martā visus tos, kam interesē, kā veidot 
uzņēmumu kā misiju un kas vēlas piedalīties biznesa plānu konkursā. 
Vairāk informācijas par to meklējiet plakātā uz šī “Baptistu Vēstneša” 
pēdējā vāka. 

Pēteris eisāns
Biedrības “Baltijas Globālā iniciatīva” vadītājs
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“Celieties un nebīstieties!” (Mateja 17:7)

Sestdien, 19. maijā, plkst. 10:00-17:00
Savienības nams, Lāčplēša iela 37, Rīga

Reģistrēšanās no plkst. 9:00
Kongresa sēdes no plkst. 10:00
Plkst. 15:30 dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu un Baltijas Pastorālā institūta 
Pastorālās kalpošanas programmas 8. izlaidums, kurā aicināts piedalīties ikviens.

Priekšlikumi par Kongresa darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem iesniedzami 
LBDS Padomei rakstiskā veidā līdz šī gada 19. martam.

PIeTeIKŠANāS
Lūdzam Kongresa delegātu un viesu sarakstu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, 
tālrunis, epasts, draudze, statuss) sūtīt uz: LBDS, Lāčplēša ielā 37, Rīga, LV-1011, 
vai e-pastu: kanceleja@lbds.lv līdz šī gada 19. aprīlim.

DALīBAS MAKSA
Veicot apmaksu līdz šī gada 10. maijam (datums, kad maksājums saņemts 
LBDS bankas kontā), dalības maksa ir samazināta. LBDS Padome apstiprinājusi 
sekojošas dalības maksas:

Līdz 10.05.2018. Pēc 10.05.2018.

Rīgas draudzēm un  draudzēm 
50 km rādiusā ap Rīgu par 
1 delegātu vai viesi

EUR 17 EUR 20

Pārējām draudzēm par 
1 delegātu vai viesi EUR 13 EUR 20

Dalības maksa jāpārskaita uz: 
Latvijas Baptistu draudžu savienība
Reģ. nr. 90000085765
SEB banka LV03UNLA0002000701314 vai
Swedbanka LV11HABA0551025781934
Norāde: Kongresa dalībnieku iemaksas par [draudzes nosaukums, pārstāvju skaits]

Dalības maksā iekļautas sagatavošanas, tehniskā nodrošinājuma, ēdināšanas, telpu 
komunālo un nomas maksājumu, viesu uzņemšanas, kā arī citas organizatoriskas 
izmaksas.

DeLeGāTU UN VIeSU IeVĒLĒŠANAS KāRTīBA
Aprēķini jāizdara, ņemot vērā draudzes locekļu skaitu 2018. gada 1. janvārī:
Ja draudzes locekļu skaits ir mazāks par 50 – jāievēl 1 delegāts;
Ja draudzes locekļu skaits ir lielāks par 50, tad no katriem pilniem 50 – jāievēl 
1 delegāts, no atlikuma, kas ir 25 un vairāk, – vēl 1 delegāts;
Papildus no katras draudzes, neatkarīgi no draudzes locekļu skaita – vēl 1 delegāts.
Laicīgi pieteikto viesu skaits nav ierobežots.

IeLŪGUMS
Kongresā īpaši aicināti piedalīties LBDS pensionētie garīdznieki un 
garīdznieku atraitnes. Dalības maksu sedz LBDS.

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

•	 Jelgavas draudzē 2. martā plkst.17:00 notiek lekcija 
vecākiem un interesentiem “Bērns un viņa emocijas”. 
Lektore – ģimeņu psihoterapeite, Theraplay 
speciāliste Mērija Ringa (ASV). 

•	 Vīlandes draudzē 10. martā plkst.16:00 notiek 
labdarības koncerts. Piedalās koris “Nāc” un Kluču 
ģimene. Koncerts ir saistīts ar ilgtermiņa projektu 
“Iespēja” pieejamas vides radīšanai Vīlandes baznīcas 
ēkā ar fizisko invaliditāti skartiem cilvēkiem. 

•	 Rīgas āgenskalna draudzē līdz 20. martam otrdienās 
norisinās vīru vakari “Smēde”.

•	 Latvijas M4 draudžu dibināšanas apmācības ko-
manda 16. un 17. martā palīdz rīkot apmācību cikla 
otro tikšanos Krievijā – Pēterburgā un Kemerovā. 

•	 Tuvākie LTV1 televīzijas dievkalpojumi no baptistu 
draudzēm: 18. martā no Rīgas Mateja draudzes un 
8. aprīlī no Rīgas Āgenskalna draudzes.

•	 Biedrība “Tuvu” piedāvā draudzēm iespēju saņemt 
ziedojumus: apģērbu, apavus, pārtiku, sadzīves 
preces un ķīmiju, mēbeles u.c. no Vācijas. Skat.  
www.biedribatuvu.lv un facebook profilu: facebook/
tuvu. Aicinām iesaistīties praktiskā humānās 
palīdzības izdales darbā gan draudžu locekļu vidū, 
gan ārpus draudzēm. Vairāk informācijas: mob. 
26319985.

•	 Šī gada 2. februārī notika LBDS bīskapa Pētera 
Sproģa neformāla tikšanās ar ASV vēstnieci 
Nensiju Bikofu Petitu. Vēstniece interesējās par 
LBDS darbības virzieniem un prioritātēm, kā arī par 
tādām sabiedrībai nozīmīgām iniciatīvām kā Bāreņu 
svētdiena.

•	 Grafikas dizaineris Miķelis Baštiks, Rīgas Mateja 
draudzes loceklis, ir kļuvis par vienu no Dienas gada 
balvas kultūrā 2017 laureātiem. Miķelis to saņēmis par 
burtveidola Cīrulis Display radīšanu.

•	 zenta Svara, Priekules draudzes aktīva locekle, kas 
ikdienā strādā par Priekules bibliotēkas vadītāju un 
Mūzikas un mākslas skolas Mākslas nodaļas vadītāju, 
13. februārī pilsētas 90 gadu jubilejas svinībās saņēma 
titulu “Goda priekulnieks”.

•	 Kultūras un misijas notikums “Baznīcu nakts” 
šogad, Latvijas simtgades gadā, notiks 1. jūnijā. 
Aicināti piedalīties kristīgo konfesiju dievnami visā 
Latvijā un latviešu diasporas draudzes ārvalstīs. 
Notikuma vadmotīvs: “Gaisma ir nākusi pasaulē.” 
(Jāņa ev. 3. nodaļa) Pieteikšanās: līdz 1. aprīlim, 
aizpildot anketu: www.baznicunakts.lv.

Ziņas, pateicības, lūgšanu vajadzības aprīļa numuram 
gaidām līdz 10. martam epastā: kanceleja@lbds.lv.

ziņas īsumā

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

LBDS KONGReSS 2018
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Aizlūgšanu kalendārs marts

Bībeles lasījums
26.02. - 4.03.
Pamācības 10

1. Korintiešiem 11-16

Bībeles lasījums
5.03. - 11.03.
Pamācības 11

Marka 1-5

Bībeles lasījums
12.03. - 18.03.
Pamācības 12
Marka 6-10

Bībeles lasījums
19.03. - 25.03.
Pamācības 13
Marka 11-16

01
Pateiksimies Dievam par 
misijas nedēļu Karostā 
un Liepājā (25.02.-03.03.). 
Lūgsim, lai Dieva Gars 
atver cilvēku sirdis 
Evaņģēlijam.

02
Lūgsim par BPI Muzikālo 
vadītāju skolas semināra 
dalībniekiem, lai iegūtās 
zināšanas dod pienesumu 
Dieva valstības darbam. 

2.- 3. marts BPI Muzikālo 
vadītāju skolas seminārs 

03
Lūgsim par Svētdienskolu 
Sporta dienu Ventspilī; 
par sievietēm, kuras 
pie da līsies Ideju seminārā 
Rīgā. 

Svētdienskolu Sporta 
diena Ventspilī  
SKA Ideju seminārs  
sievietēm Rīgā

04
Pateiksimies Dievam 
par garīgajām dāvanām 
draudzē. Lūgsim 
gudrību, kā tās lietot 
draudzes kalpošanās 
(1. Korintiešiem 12).

05
Lūgsim par Grobiņas 
draudzi, mācītāju Ha-
raldu Bartkeviču un viņa 
ģimeni; lai Dievs dod 
gudrību un mīlestību 
vadītājiem,
vadot draudzi pār-
maiņu laikā; lai jauniešu 
vadītāji piedzīvo Dieva 
vadību aizņemtības 
apstākļos. Lūgsim īpašu 
Dieva vadību Deividam 
Kingdonam un par viņa 
dziedināšanu no vēža. 

06
Lūgsim par Rīgas 
Internacionālo draudzi 
“Grace”, tās vadītājiem un 
draudzes reģistrēšanas 
procesu.

07
Lūgsim par Čehijas 
Baptistu savienību ar 
45 draudzēm un 2432 
locekļiem.

08
Starptautiskā sieviešu 
diena

Lūgsim par sievietēm visā 
pasaulē, lai Dievs atjauno 
un stiprina viņu dvēseles. 
Lūgsim īpaši par tām, 
kuras cieš no vardarbības 
un izmantošanas.

09
Lūgsim par Gulbenes 
draudzi, lai Dievs saglabā 
draudzi kā vienību, 
dod mācītāju un svētī 
draudzes ēkas remonta 
pabeigšanu.

10
Lūgsim Dieva stiprinā-
jumu slimajiem un cil-
vēkiem, kas mīt aprūpes 
namos. Lūgsim par šo 
iestāžu darbiniekiem un 
kapelāniem. 

11
“Es Tev pateicos, ka es 
esmu tik brīnišķi radīts, 
brīnišķi ir Tavi darbi.” 
(Psalmi 139:14)

12
Lūgsim par Ģipkas 
draudzi, par attiecību 
veidošanu ar apkārtnes 
cilvēkiem un jaunām 
kalpošanas iespējām.
Pateiksimies par 
uzklausītām lūgšanām 
par draudzes garīdznieku.

13
Pateiksimies Dievam  
par Viņa uzticamību. “Jo 
Tas Kungs ir uzticīgs un 
pasargā Sev uzticīgos.” 
(Psalmi 31:24) 

14
Lūgsim par Latvijas Bap-
tistu draudžu savienību 
ar 88 draudzēm un 6618 
locekļiem. 

15
Lūgsim par Vīlandes 
draudzes mācītāju Ģirtu 
Ašnevicu, lai Dievs 
atjauno un stiprina viņu 
fiziski, lai dod izturību 
ģimenei. 

16
Lūgsim par topošo “3D” 
draudzi Liepājā, tās 
vadītājiem – sludinātāju 
Kārli Baštiku un Ēriku 
Zirku, lai Dievs vada 
kalpošanā.

17
Pateiksimies Dievam 
par marta mēneša 
gaviļniekiem, lai Dievs 
viņus bagātīgi svētī un 
iepriecina. 

18
Pateiksimies par iespējām 
brīvī pielūgt un slavēt 
Dievu. “Tiešām, jauki 
ir slavēt mūsu Dievu, šī 
slava ir mīlīga, piemērota 
un skaista.” (Psalmi 147:1) 

19
Lūgsim par BPI Pas-
torālās kalpošanas 
programmas studentiem 
un vieslektoru Bilu Zippu, 
kas šonedēļ vada nodar-
bības par Pāvila vēstulēm 
un misijas ceļojumiem.

20
Lūgsim par Jaunjelgavas 
draudzes sludinātāju Māri 
Vītolu un viņa ģimeni. 
Lūgsim par draudzes vie-
notību un izaugsmi, lai tā 
ir Kristus gaisma pilsētai.

21
Pateiksimies Dievam par 
Viņa glābšanas plānu 
un “žēlastību, kas nes 
pestīšanu visiem cil-
vēkiem” (Titam 2:11).

22
Lūgsim par Bosnijas un 
Hercegovinas Baptistu 
savienību ar 5 draudzēm 
un 200 locekļiem, kā arī 
par 4 misijas stacijām. 

23
Lūgsim par Jaunpils 
draudzes sludinātāju 
Oskaru Jēgermani un 
viņa ģimeni. Lūgsim par 
dievkalpojumiem jaunajā 
vietā Jaunpils pagasta 
“Elīnās”;
par cilvēkiem, kuri 
atsākuši apmeklēt 
draudzi, un evaņģelizāci-
jas turpināšanu Jaunpilī 
un tās apkārtnē.

24
Lūgsim par  Turk-
menistānas Evaņģēlisko 
kristiešu baptistu savie-
nību, lai Dievs bagātīgi 
svētī viņu kalpošanu. 

25
Palmu (Pūpolu) svētdiena

Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena

Slavēsim un godināsim 
Jēzu, mūsu Glābēju! 
“Ozianna, slavēts, kas nāk 
Tā Kunga vārdā!” (Marka 
11:8-9)

26
Lūgsim par Jēkabpils 
draudzes mācītāju Jāni 
Lūsi un viņa ģimeni. 
Lūgsim par draudzes 
izaugsmi, par vajadzību 
pēc jauniešu vadītāja, par 
svētdienskolas darbu, lai 
Dievs aicina skolotājus.

27
Lūgsim par Tadžikistānas 
Baptistu savienību ar 
23 draudzēm un 420 
locekļiem.

28
Lūgsim par cilvēkiem, 
kas šajās dienās ienāk 
dievnamos, lai vēsts par 
Jēzus Kristus upuri un 
augšāmcelšanos ienes 
ticību viņu sirdīs. 

29
zaļā ceturtdiena

Pateiksimies par 
Dieva lielo mīlestības 
upuri – Dēlu Jēzu Kristu. 
Pateiksimies par jaunu 
dzīvi un cerību. 

30
Lielā piektdiena

Pateiksimies par Dieva 
Tēva piedošanu un 
iespēju jebkurā laikā 
atgriezties pie Viņa, lai 
cik tālu no Viņa mēs būtu 
aizgājuši. 

31
Lūgsim, lai Dievs mums 
māca klausīties Viņā, un 
ļauj klusumā un mierā 
piedzīvot Viņa klātbūtni. 

Bībeles lasījums
26.02. - 01.04.

Pamācības 14-16
Titam 1-3
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