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Jaunajā Derībā ir kāds vīrs, vārdā Jāzeps, kuru daudz biežāk 
dēvē par Barnabu – iepriecināšanas jeb iedrošināšanas dēlu. Ja 
vēlamies būt labāki iedrošinātāji, mēs varam mācīties no Barna-
bas. 

Barnaba iestājās par Pāvilu. Bija laiks, kad Pāvila ticību Jēzum 
Kristum apšaubīja apustuļi – agrīnās draudzes vadītāji. Kā nekā 
Pāvils tikko bija bijis kristiešu vajātājs! Kurš būtu gatavs uzņem-
ties atbildību un būt līdzās jaunam kristietim, kuram viņa slikto 
pagātnes darbu dēļ citi kristieši – vadītāji neuzticas? Barnaba 
ņēma Pāvilu savā aizsardzībā (Ap. d. 9:26-24). Iedrošinātāji ir 
gatavi iestāties par tiem, kuriem tas ir nepieciešams.

Pēc Stefana nāves daudzi kristieši vajāšanu dēļ devās prom no 
Jeruzālemes un savā ceļā sāka sludināt Evaņģēliju pagāniem. No-
tika brīnumi, un liels skaits pagānu nāca ticībā pie Dieva. Šī vēsts 
kļuva zināma Jeruzālemes draudzei, un viņiem bija svarīgi pār-
liecināties par to, kas notiek jaunajās Evaņģēlija pasludināšanas 
vietās, īpaši Antiohijā. 

Jeruzālemes draudze turp sūtīja krietno, ticības un Svētā Gara 
pilno Barnabu. Viņa uzdevums bija nevis kritizēt, bet pārbaudīt 
ziņas par Antiohijā notiekošo. Barnaba ne vien priecājās par 
lielo skaitu cilvēku, kas bija sākuši ticēt Kristum, bet arī no visas 
sirds mudināja viņus palikt uzticīgiem Kristus sekotājiem (Ap. d. 
11:19-24). Iedrošinātāji ir “Dieva meklētāji” – tie, kas atrod labās 
īpašības un saskata labo potenciālu cilvēkos. Viņi arī līdzinās šķil-
tavām, jo uzpūš entuziasma liesmu, nevis apslāpē to ar kritiku. 

Barnaba ne vienmēr piekrita savam draugam un ticības brālim 
Pāvilam. Kādā misijas ceļojumā kopā ar Pāvilu un Barnabu bija 
māceklis Jānis Marks, kurš neizturēja un atgriezās mājās. Kad 
radās jauna iespēja Barnabam, Pāvilam, Markam un Sīlam kopā 
doties misijā, izcēlās strīds. Pāvils negribēja ņemt līdzi Marku, jo 
iepriekšējā reizē viņš bija padevies. Draugu ceļi šķīrās. Barnaba 
ņēma Marku pie sevis un kopā ar viņu devās misijā. Barnaba 
atkal iestājas par kādu, kuram tas bija ļoti nepieciešams (Ap. d. 
15:36-41). Iedrošinātāji ir uzticami draugi brīžos, kad saņemam 
sirds ievainojumu. 

Kāds iedrošinātājs esi tu? 

Kuru cilvēku Dievs tevi mudina iedrošināt šodien?

Mārcis Zīverts
Priekules draudzes mācītājs

Dieva Vārdā ir daudz apsolījumu tiem, kuri iedrošina, uzmun-
drina vai iedvesmo citus cilvēkus. Vai jūs sevi uzskatāt par 
iedvesmotāju? Pārdomājot Salamana vārdus savā dzīvē, es 
gribētu arvien vairāk būt kristietis, kas iedrošina, uzmundrina 
un iedvesmo citus. Dievs apsola, ka tādam cilvēkam būs 
atalgojums – viņš pats tiks stiprināts. 

Es zinu, ka iedrošināšana prasa pūles. Piemēram, kad jāsatiek 
kāds cilvēks, kurš cieš vai ir uz slimības gultas, mani pārņem 
šaubas: ko teikt, vai es vispār spēju viņu iedrošināt, varbūt mani 
vārdi tikai vairos viņa ciešanas... Visbiežāk ir bijis tā, ka šāds 
apmeklējums manī raisa dziļas personīgas pārdomas. Vai šis 
cilvēks tobrīd bija mans tuvākais? Es esmu pārliecināts, ka jā. Ja 
viņš ir mans tuvākais, tad es esmu izpildījis Jēzus Kristus pavēli: 
“… tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu.” (Mateja 22:39) 

Ja tāda ir Jēzus Kristus pavēle, tad kāpēc es tā nerīkojos biežāk? 
Varbūt virsroku ņem mana griba – es pats gribu izvēlēties savu 
tuvāko. Es pats gribu noteikt, kurš šonedēļ būs mans tuvākais. 
Taču Bībele mums atklāj, ka mēs neesam tie, kuri izvēlas savu 
tuvāko, bet pats Dievs mums uz viņu norāda. Pat ja mums šis 
cilvēks nešķiet pievilcīgs, patīkams, mīlams. Dievs norāda, kuru 
man ir bagātīgi jāsvētī un jāiedrošina.

Dvēsele, kas 
svētī citus
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“Šī gada 2. martā Jelgavas baptistu draudzē 
viesojās ģimenes psihoterapeite Mērija 
Ringa no Hjūstonas Pirmās baptistu drau-
dzes (Teksasa, ASV). Mērija Ringa nolasīja 
izglītojošu, bibliskās atziņās balstītu lekciju 
vecākiem “Bērns un viņa emocijas”. Lekcijas 
laikā bija iespēja uzzināt par jaunumiem 
smadzeņu izpētē un to, kā tos praktiski lietot 
bērnu audzināšanā, regulējot bērna emocijas 
un uzvedību. Lektore arī atbildēja uz jautāju-
miem gan par laulāto konfliktu risināšanu, ja 
ģimenē ir bērni, gan par to, no kādā vecuma 
bērns var sākt lietot mobilo telefonu. Šādas 
sabiedrību izglītojošas lekcijas ir viens no vei-
diem kā Jelgavas draudzes Ģimenes atbalsta 
centrs vēlās kalpot pilsētas iedzīvotājiem arī 
turpmāk,” stāsta Inese Drēska no Jelgavas 
baptistu draudzes.

“Vēlies uzsākt jaunu kalpošanu? Trūkst ideju? Ko studēt 
mazajā grupā? Kā tas notiek pie citiem?” -  šie temati bija 
iekļauti LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības (SKA) “Ideju 
seminārā” 3. martā. Viena ideja tika demonstrēta jau dienas 
sākumā – tās bija “Sieviešu brokastis” pie svinīgi klātiem 
galdiņiem, sākot risināt sarunas un iepazīstoties. Plašāk par 
šo ideju stāstīja Iveta Bartkeviča (Grobiņas draudze). Kādēļ 
vajadzīga kalpošana sievietēm – par to aicināja domāt SKA 
vadītāja Agnese Megne, akcentējot dziedinošu attiecību 
nozīmi un garīgu motivāciju. Rasa Cirvele (Rīgas Mateja 
draudze) stāstīja par savu pieredzi, esot līdzās, palīdzot un 
aizlūdzot par sievietēm, kas ienāk mūsu uzmanības lokā. 
“Bet man tā gribējās darboties ar rokām!” teica Irina Istratija 
no jaundibināmās Krāslavas draudzes, stāstot, kā tur sievie-
tes gatavo ap tūkstoti pelmeņu vienā reizē, lai dāvātu tos 
trūcīgajiem iedzīvotājiem, un reizē pašas draudzējas. Rīgas 
draudzē “Mājvieta” jaunās māmiņas tiekas, iekārto draudzē 
telpu mazuļiem un rūpējas viena par otru. Vēl un vēl tika 
paustas gan iepriekš sagatavotas, gan spontānas idejas par 
to, kā ne tikai iesaistīt sievietes “labos darbos”, bet galve-
nokārt “garīgā pieaugšanā”, kas ir mūsu patiesā kalpošana. 
“Jaunas idejas, paaudžu vienotība, dziļums un daudz konkrē-
tības,” tā semināru raksturoja dalībnieces.

Notikumi

Šī gada 3. martā jau sesto reizi notika 
Svētdienskolu Sporta diena, kura šogad 
pulcēja 11 komandas no visas Latvijas. Spor-
tisti bija ieradušies no Rīgas Āgenskalna un 
Mateja draudzēm, Liepājas Ciānas un Pāvila 
draudzēm, kā arī no Karostas, Dundagas, 
Ķemeriem, Paplakas, Priekules, Kalnišķiem 
un, protams, no Ventspils. Sacensības notika 
basketbolā, mini handbolā, tautas bumbā, 
kā arī stafetēs. Kopsummā 1. vietu izcīnīja 
Priekule, 2. vieta tika Karostai, bet 3. vietu 
ieņēma Ķemeri. Paldies atbalstītājiem – 
Ventspils brīvostas pārvaldei, Ventspils 
pilsētas domei un Jānim Blažēvičam. Paldies 
Ventspils baptistu draudzei par organizē-
šanu, jo īpaši draudzes jauniešiem, kuri bija 
daļa no tā, lai bērnu dzīvēs būtu par vienu 
vērtīgu dienu vairāk!

Misijas kurss “Kairos” Liepājas Pāvila 
draudzes namā notika trīs marta nedēļas 
nogalēs. Kursā piedalījās 8 studenti un tikpat 
instruktoru. Kursa ietvaros tiek apskatīts mi-
sijas bībeliskais un vēsturiskais pamatojums, 
kā arī kultūras un stratēģiskie aspekti misijā. 
Ar īpašu aktivitāšu palīdzību studentiem 
tiek dota iespēja kaut nedaudz iejusties citā 
kultūrā. Pēc kursa noslēguma sekoja galveno 
instruktoru apmācība Stefana Rosa vadībā, 
kas dos iespēju turpmāk Latvijā šādus kursus 
rīkot bez ārzemju lektoru palīdzības. Pēc 
vajadzības un intereses kursu varēsim rīkot 
reģionāli. “Lai Tevi, Dievs, slavē tautas, lai 
Tevi slavē visas tautas!” (Psalmi 67:4)
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LBDS bīskapa kandidāts, mācītājs Kaspars Šterns ir 38 gadus vecs, 
precējies ar Ilzi, un viņiem ir 3 dēli – Marks (9 gadi), Stefans (7 gadi) 
un Rūbens (3 gadi). Garīdznieka kalpošanu viņš veic jau 14 gadus 
un pašlaik ir Ādažu Misijas draudzes mācītājs un LBDS bīskapa 
vietnieks draudžu dibināšanas jautājumos.

Pastāsti par savu ģimeni, kurā esi uzau-
dzis! 

Uzaugu un līdz vidusskolas beigām dzīvoju 
Sabilē. Mūsu ģimene bija vienkārša padomju 
laika ģimene. Lai arī mani vecāki toreiz nebija 
kristieši, viņi mums mācīja augstas morāles 
vērtības, ar savu piemēru rādīja mīlestību 
pret darbu, savstarpēju cieņu, ko nozīmē būt 
godīgiem un izvairīties no kaitīgiem ieradu-
miem. Man ir viena vecāka un viena jaunāka 
māsa, un es esmu “labākais” dēls ģimenē – jo 
esmu vienīgais dēls. (Smejas.)

Kā Tu satiki Dievu?

Kad sākās pārmaiņu laiks, neatkarības gadi, 
daudziem parādījās interese par garīgiem 
jautājumiem, arī manai mammai. Vasarā mūs 
apciemoja radinieki – kristieši, kas mums 
pasludināja Evaņģēliju. Es neko daudz nesa-
pratu, bet manai mammai bija ļoti daudz jau-
tājumu, viņi pavadīja visu dienu runājoties. 
Pēc tam mana mamma saprata, ka būtu labi 
iet kādā draudzē, kur mācīties, kas ir Dievs. 
Tajā laikā Sabilē bija izveidojusies “Dieva 
draudze”. Mēs ar māsām un mammu sākām 
to apmeklēt. Mums patika gaisotne, sākām 
lasīt Bībeli, lūgt Dievu. Lai arī man bija tikai 
12 gadi, jau pēc pāris mēnešiem jutu, ka tur 
kaut kas nav īsts. Sākām runāt ar mammu, ka 
tas, ko lasām Bībelē, nesakrīt ar to, ko māca 
draudzē. Ar laiku pārstājām iet uz šo draudzi, 
bet uzzinājām par Talsu baptistu draudzi. 
Jau pirmajā reizē, kad tur bijām, mācītāja 
Aivara Šķubura teiktais bija mums ļoti svarīgs 
apstiprinājums mūsu ticības pārliecībai. 
Es iesaistījos draudzē, pieņēmu Kristu un 
kristījos.

Kā Tu saņēmi aicinājumu kļūt par mācī-
tāju? 

Svarīgs pagrieziens bija “Jaunatnes ar misiju” 
pasākums. Tur tika pasludināts Evaņģēlijs 
un mēs ar mammu un māsām izgājām zāles 
priekšā, lai par mums aizlūgtu. Cilvēks, kas 
par mani lūdza, pateica par mani ļoti nozīmī-
gus vārdus: “Šis cilvēks nebūs parasts Kristus 
sekotājs. Viņš darīs lielas lietas Latvijā.” Mani, 
toreiz 12 gadus vecu zēnu, tas iedvesmoja 
un apliecināja, ka es varu būt vairāk nekā 
parasts puika. Man tas bija pirmais signāls, 

ka gribu darīt Dievam kaut ko vairāk. Man 
patika lasīt Bībeli, pierakstīt atziņas, kas 
radās. Patika stāstīt citiem par Dievu, runāt 
ar cilvēkiem par garīgiem jautājumiem. Mācī-
tājs Šķuburs to pamanīja un sāka man uzticēt 
vadīt svētbrīžus, īpaši Sabilē, kur Talsu drau-
dze reizēm rīkoja dievkalpojumus. Kad viņš 
mani lūdza pirmoreiz runāt Talsu draudzē, 
es nobijos tā, ka vispār neizgāju priekšā. Šo 
savu pieredzi dažkārt stāstu BPI studentiem, 
kas nejūtas droši runāt auditorijas priekšā, un 
saku, ka vajag sākt darīt un tad jau sanāks. 

Kad tuvojās vidusskolas absolvēšana, sāku 
domāt, ko darīt tālāk. Mūsu klasei ar testa 
palīdzību palīdzēja noteikt piemērotāko 

profesiju. Man bija augsti rādītāji divās 
jomās – sociālajā darbā un sportā. Skolotājs 
paskatījās uz maniem rezultātiem un pazi-
ņoja, ka es būšu sporta mācītājs. Interesanti, 
ka Mateja draudzē es tiešām kādu laiku biju 
sporta mācītājs. 

Mācītājs Šķuburs ieteica man Teoloģisko 
semināru. Atbraucu uz Rīgu, satikos ar Ilmāru 
Hiršu, kurš toreiz bija semināra direktors. 
Mācoties Teoloģijas seminārā Rīgā, sapratu, 
ka uz Talsiem aizbraukt varēšu reti, tāpēc 
sāku meklēt draudzi, kurai piederēt. Bilija 
Grehema konferencē iepazinos ar Mateja 
draudzes jauniešiem. Viņi mani uzaicināja uz 
jauniešu vakaru, kur satiku Pēteri Sproģi. Pēc 
jauniešu vakara viņš pienāca pie manis un 
teica: “Šī ir tava vieta, kur vari iesaistīties un 
realizēt visas savas idejas!” Tas bija vēl viens 
svarīgs pavērsiens. Man bija svarīgi, ka man, 
tādam zaļam gurķim, kam bija tikai 19 gadi, 
dod iespēju. Es tur gribēju būt un piederēt, 
un man arī bija daudz ideju. Sāku kalpot Ma-
teja draudzē, iesaistīties jauniešu kalpošanā, 
organizēt nometnes, vadīju Bībeles studijas 
nekristiešiem. Mateja draudzē kā garīdznieks 
kalpoju 10 gadus. 

Pastāsti par savu kalpošanas laiku Ma-
teja draudzē!

Mācītāji Ainārs Baštiks un Pēteris Sproģis 
redzēja vajadzību pēc jauniem puišiem 
draudzē, un radās ideja viņus aizsniegt 
ar sporta kalpošanas palīdzību. Tajā laikā 
tas bija kaut kas nedzirdēts. Mēs Mateja 
draudzē uzsākām sporta kalpošanu – orga-
nizējām treniņus, turnīrus, Bībeles studijas, 
viss sāka augt un attīstīties. Izveidojām 
Mateja futbola, basketbola un florbola līgas. 

Iet līdz galam

Vēlos, lai mūs pazīst
kā tos, kas nes
Evaņģēliju.
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Drīz sākām pusaudžu kalpošanu, balstoties 
uz sporta kalpošanu draudzē. Uz pusaudžu 
tikšanās reizēm draudzē regulāri nāca kādi 
30 puiši, pateicoties sestdienas rīta treniņiem 
basketbolā.  Kādus no viņiem kristīju, un viņi 
sāka iesaistīties draudzē. Paralēli iesaistījos 
jauniešu kalpošanā, sāku sludināt jaunie-
šu dievkalpojumos, organizēju nometnes, 
seminārus un mazās grupas. Mateja drau-
dzē tolaik visa draudzes dzīve aktivizējās, 
pateicoties jauniešu kalpošanai. Draudzē 
ienāca ļoti daudz cilvēku, reizēm pat kristījās 
40 cilvēku vienā reizē. Uzsākām aizbildņu 
kalpošanu, tā mēģinājām nodrošināt mācek-
lību, lai cilvēki, kas tik daudz un strauji ienāca 
draudzē, nepazustu. 

Kad Pēteris no jauniešu kalpošanas pagāja 
malā, to pamazām pārņēmu es. 2004. gadā 
mani ordinēja par sludinātāju, un 2010. gadā 
mani ordinēja par mācītāju Mateja draudzē. 
Vēl joprojām man palikuši prātā vārdi, kurus 
man tajā dievkalpojumā teica mācītājs Pēte-
ris Eisāns: “Ej līdz galam, pabeidz skrējienu 
labi!” 

Esmu pateicīgs mācītājiem Pēterim Sproģim 
un Ainaram Baštikam, ka varēju ar viņiem 
kopā strādāt, redzēt to, kā viņi sastrādājās, 
piemēram, iekšienē atklāti pārrunājot lietas, 

bet uz ārpusi esot vienoti un stāvot viens par 
otru. Mācījos, cik viņi ir gudri komunikācijā 
ar cilvēkiem, diplomātiski, nekad nenoliek 
cilvēkus. Mācījos arī sludināt – nerunāt 
tukšas muļķības, nedot sausas teorijas, bet 
lai sludinātā vēsts ir praktiska, ar Evaņģēliju 
piesātināta. Pēteris palīdzēja izvērtēt manas 
svētrunas. Pēc šīm sarunām man nekad nebi-
ja nospiestības sajūtas, bet gan vēlme kaut ko 
uzlabot un darīt labāk. 

Tad Tevi aicināja strādāt uz Latvijas 
Baptistu draudžu savienību… 

Kad Pēteri Sproģi ievēlēja par bīskapu un 
viņš sāka runāt par jaunu draudžu dibināšanu, 

arī Mateja draudzē sākām par to interesēties. 
Es tajā laikā apprecējos ar Mateja draudzē 
visskaistāko meiteni gan iekšēji, gan ārēji 
– Ilzi, un mēs pārcēlāmies uz Ādažiem. 
Sākām domāt un lūgt par savu pilsētu, 
kur dzīvo tik daudz jaunu ģimeņu. Sākām 
domāt, kā būtu, ja mēs te sāktu draudzi. 
Tajā laikā tas likās diezgan nereāli, jo tur 
nepazinām nevienu kristieti. Es sāku domāt 
par draudžu dibināšanu, paralēli kalpojot 
Mateja draudzē. 

Tā kā man bija pieredze darbā ar puišiem Ma-
teja draudzē, Pēteris aicināja mani domāt par 
to, ko varētu darīt ar jauniem vīriem Latvijas 
mērogā. Radās doma par BPI DRAFTS no-
metni jauniešiem. Jau pirmā nometne izdevās 
ļoti laba, un pēc tās studijām BPI pieteicās 2 
puiši. 

Bīskaps aicināja mani iesaistīties abās jo-
mās – BPI DRAFTS un draudžu dibināšanas 
stratēģijas veidošanā Latvijas mērogā, reizē 
fokusējoties uz draudzes veidošanu Ādažos. 
Iespēja attīstīt šīs divas jomas LBDS mērogā, 
kā arī dibināt draudzi mums ar Ilzi likās 
loģisks nākamais solis un izaicinājums, kuru 
bijām gatavi pieņemt. 2010. gadā sāku strā-
dāt LBDS un paralēli veidot draudzi Ādažos.

Tu esi strādājis LBDS 8 gadus. Kā Tu 
vērtē šo laiku?

Darbs Savienībā ir ļoti aizraujošs un intere-
sants. Mans lielākais izaicinājums ir sadalīt 
savu uzmanību un enerģiju. Visur gribas 
iesaistīties vēl vairāk – savā draudzē, kur 
vēlos redzēt lielāku izaugsmi, BPI – kas ir 
gan DRAFTS, gan Pastorālās kalpošanas 
programma, tad arī draudžu dibināšanā un 
paralēli arī visā Savienības darbā kopumā. 
Strādājot LBDS, vērtīgais un izaicinošais ir 

Visur meklēju 
Dieva vadību. 
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ne tikai rūpēties par savu “nišu”, bet domāt par kopdarbu un strādāt 
komandā.

Man ir prieks, ka ir izdevies izstrādāt draudžu dibināšanas stratē-
ģiju un virzienu, ir skaidri nodefinēts, ko mēs gribam un kā mēs to 
izdarīsim. Mēs zinām, kā no viena cilvēka vai draudzes, kas domā 
par draudzes dibināšanu, varam palīdzēt nonākt līdz tam, ka viņi to 
spēj izdarīt. Mēs kā Savienība nedibinām draudzes, mēs nodrošinām 
atbalsta sistēmu. Pateicība Dievam par atsaucīgajiem cilvēkiem, 
kas ir gatavi riskēt, iet nezināmajā, atsaukties Dieva aicinājumam 
– aizsniegt cilvēkus Dievam, dibinot draudzes. Priecājos par koman-
dām, kas uzticīgi kalpo, lai sasniegtu šo mērķi, un par komandām, kas 
kļuvušas par pastāvīgām draudzēm mūsu draudžu Savienībā. 

BPI DRAFTS pa šiem gadiem ir audzis gan kvalitātē, gan skaitliski. 
Daļa no BPI DRAFTS puišiem mācās BPI. Tieši nometnes viņiem bija 
sākumpunkts, kur viņus sastapām, iedvesmojām, mentorējām, lai viņi 
veidotos par vadītājiem. BPI DRAFTS organizētāju komandā tagad 
ir puiši, kas paši bijuši tā dalībnieki, tagad ir izauguši, apprecējušies, 
pašiem ir bērni. Viņi kalpo, dibina draudzes, aizsniedz un uzrunā 
nākamo paaudzi. BPI DRAFTS ir kļuvis par kustību. 

Kāds ir Tavs kā iespējamā nākamā bīskapa redzējums LBDS? 
Tā kā līdz šim esi fokusējies uz draudžu dibināšanu, tad esoša-
jām draudzēm var rasties bažas par to, ka viņu intereses var 
tikt atstātas novārtā.

Ja Dievs dos, ka mani ievēlēs šajā amatā, tad uzskatu, ka mums 
jāturpina iet virzienā, kurā jau ejam. Pirmkārt, mums jāpalīdz īstenot 
tas, ka visas mūsu draudzes nes vērtības, kuras kā Savienība esam 
apstiprinājuši. Pirmkārt – kristocentriskas draudzes, kurās Jēzus Kris-
tus Evaņģēlijs ir centrā. Draudzes, kas pasludina Evaņģēliju un kurās 
cilvēki piedzīvo tā patieso spēku. Vēlos, lai mūs pazīst kā tos, kas nes 
Evaņģēliju, – joprojām aktuālu un svarīgu ikvienam cilvēkam Latvijā 
un pasaulē. 

Otrkārt, ir svarīgi, ka gan mūsu draudzes spēj pavairoties, gan arī, 
ka draudzēs pavairojas jauni vadītāji, kalpošanas, jaunas grupas, ka 
nekas neapstājas pie viena cilvēka. Trešā vērtība, kas man ir svarīga, – 
katrai draudzei jābūt vērstai uz āru – misionālai. Mums ir jāmīl cilvēki, 
sabiedrība, nevis tā jāuzskata par ienaidnieku. Cilvēkiem pilsētā 
jāzina, ka mēs esam. Viņiem būtu jāskumst, ja draudzes šeit nebūtu. 
Sabiedrībai jāredz, ka mēs esam pilsēta kalnā, kas ir nevis apslēpta, 

bet, kuru redzot, cilvēki godā Tēvu, kas ir debesīs. Katrai draudzei 
regulāri jāizvērtē – vai mēs tādi esam? 

Protams, ir virzieni, kurus kā Savienība esam uzsākuši un kuri ir jātur-
pina. Viens no tiem ir draudžu dibināšana – joprojām jādibina jaunas 
draudzes nevis tāpēc, ka mums nepatiktu esošās draudzes, bet tāpēc, 
lai Evaņģēlijs tādā veidā pavairotos. Es vēlētos, ka tas būtu sirdī katrai 
esošajai draudzei – ka draudzē pie sienas būtu karte, kurā atzīmētas 
vietas, par kurām lūgt un uz kurām kādu dienu sūtīt savus vadītājus. 

Tikpat svarīgas ir stipras esošās draudzes. Jādara viss, kas iespējams, 
lai mūsu draudzes iegūtu otro elpu, ticību tam, ka Dievs joprojām 
grib tās lietot. Bet tas ir iespējams tikai tad, ja cilvēki ir gatavi mainī-
ties gan garīgi, gan, iespējams, jāmaina formāts, kādā sludinām Evaņ-
ģēliju citiem. Gan Savienībā, gan BPI ir izstrādātas labas iniciatīvas, 
kuras var palīdzēt stiprināt esošās draudzes. Tāpēc pastāv BPI SĀC 
centrs, kas draudzēm palīdz nodefinēt pašreizējo situāciju un meklēt 
situācijas risinājumus. Jāmeklē, kā varam kļūt par draudzi, kas ir par 
svētību un nes Dieva Vārdu cilvēkiem. Tā kā esmu vairāk nodarbojies 
ar jaunu draudžu dibināšanu, tad gribētos vairāk iepazīt un izjust eso-
šo draudžu gaisotni, izprast, kas notiek draudzēs, un kopīgi meklēt, 
kā draudzes var nest Dieva godību un skaistumu savā apkārtnē. 

Tas ir cieši saistīts ar trešo virzienu – vadītāju izaugsme. Nav runa 
tikai par jaunajiem vadītājiem. Jaunie mums ir vajadzīgi, lai Savienībā 
visu laiku notiktu paaudžu maiņa. Taču es gribu darīt visu, lai atbalstī-
tu un stiprinātu vadītājus, kuri pašlaik ir kalpošanā, bet, iespējams, ir 
izdeguši, nonākuši dzīves krīzē, jūtas, ka nekas nesanāk, kā gribētos. 
Draudze neaugs, ja tai ir pusizdedzis mācītājs. Mēs arī nespēsim radīt 
jaunu vadītāju paaudzi, jo neviens negribēs būt tāds kā nelaimīgais 
vadītājs draudzes priekšā. Vadītāju acīm ir jāmirdz, viņiem jābūt 
gataviem mācīties un mainīties. Tā ir joma, kurā es varu un gribu būt 
līdzās, domāt kopā ar Garīdznieku brālību, kā uzlabot situāciju. Es 
vēlētos, lai draudžu vadītāji sadzird no Dieva to pašu aicinājumu, ko 
es – iet līdz galam. Un darīt to kvalitatīvi.

Tev ir 38 gadi. Kā Tev šķiet, jaunajā amatā Tavs vecums varētu 
palīdzēt vai būt šķērslis? 

Pieļauju, ka kādiem, kas ir vecāki par mani, ir grūti pieņemt jaunā-
kus cilvēkus kā vadītājus, autoritātes. Pozitīvais ir tas, ka jaunam 
cilvēkam ir enerģija un optimistisks skatījums. Man patīk izaicinājumi 
un patīk meklēt risinājumus. Mana dzīves pieredze vēl nav tik liela, 
taču zinu, ka briedums nāk līdz ar atbildību. Tas ir izaicinājums – kļūt 
par tādu vadītāju, kurš var ne tikai labi organizēt, bet kam ir viedoklis, 
pārliecība, kurš var pārstāvēt visu konfesiju un nest tās labo vārdu, 
vērtības un pārliecību un no tā nebaidīties. 

Kādu atbalstu Tu vēlētos no draudzēm, kuras esi izvirzīts 
pārstāvēt?

Es būšu pateicīgs, ja mūsu draudžu cilvēki pieņemtu manas kļūdas, 
īpaši sākumā. Nepārmestu, ja pieredzes trūkuma dēļ pateikšu kaut ko 
lieku. Es ļoti novērtētu mīlestību un cieņu – tas man palīdzētu augt 
šajā atbildībā. Tāpat kā draudzes lūdz par saviem vadītājiem, vēlētos, 
lai mācītāji lūdz par savu vadītāju – bīskapu. Apzinos, ka man būs 
jāpieņem lēmumi, ka visiem nebūs patīkami, kādiem nebūs pat līdz 
galam saprotami un pieņemami. Bet, lūdzu, uzticieties, ka visā mek-
lēju Dieva vadību. Taču svarīgākais atbalsts man būs tas, ka cilvēki 
ticēs Savienības kopējam redzējumam, ka mūsu sirdis degs par to un 
ka mēs kopīgi iesim vienā virzienā. 

Sagatavoja Nora Rautmane
BPI Projektu vadītāja
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Misijas svētdiena 
aprīlī

LBDS Ārmisijas nozare aicina draudzes turpmāk aprīļa pēdējo 
svētdienu atzīmēt kā Misijas svētdienu. Misijas svētdienas nolūks 
ir atgādināt, ka Jēzus pavēle sludināt Evaņģēliju visām tautām vēl 
nav piepildīta, un veicināt izpratni, ka Dieva glābšana Kristū ietver 
visas tautas: no mūsu ciema vai pilsētas līdz tālākajiem pasaules 
nostūriem.

Misijas monētai ir divas puses: pabeigtā misija un joprojām darāmā 
misija. To var skaidri redzēt Jēzus vārdos Lūkas evaņģēlijā 24:46-47: 
“Tā stāv rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšāmcelties no miroņiem 
trešā dienā un ka Viņa Vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku pie-
došanu visām tautām, iesākot no Jeruzālemes…” Kristus vienreizējais 
un pabeigtais darbs ir viņa nāve un augšāmcelšanās. Viss ir piepil-
dīts – tas ir Evaņģēlija kodols. Taču joprojām darāmā misija ietverta 
vārdos: “… Viņa Vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu 
visām tautām, iesākot no Jeruzālemes…” Evaņģēlijam jātop sludinā-
tam visām tautām pasaulē. Šobrīd 7000 tautu joprojām nav aizsnieg-
tas Kristum. Evaņģēlijs nerunā tikai par ētisku dzīvi – tas ir arī ar 
globālu vīziju, kas ietver visu tautu aizsniegšanu ar Evaņģēliju. 

Misijas svētdienas izpausmes var būt ļoti radošas un daudzveidīgas, 
taču būtu labi, ja dievkalpojumā būtu ietverti vismaz četri elementi: 
tematiska svētruna, dziesmas, lūgšanas un ziedojums. 

Tematiska svētruna var akcentēt Jēzus pavēli: “Ejiet un dariet par 
mācekļiem visas tautas…” (Mateja 28:19), uzsverot globālu redzēju-
mu un Kunga pavēli nest Evaņģēliju visām tautām. Draudzes, kora 
vai slavēšanas dziesmas var atgādināt par misijas darba nozīmību. Vēl 
šodien atminos bērnībā dziedāto dziesmu par mazajām lāsēm, kas 
sakrāj lielus ūdeņus. Tajā bija pants par “misiones grasi”. Tematiskām 
dziesmām ir liels spēks!

Lūgšana par vēl neaizsniegtajām tautām. Draudzēs daudz lūdzam 
par savu veselību, ģimenes locekļu sekmēm, bet cik daudz lūdzam 
par to, lai tiktu izsūtīti darbinieki pie neaizsniegtajām tautām? Vērtīgs 

informatīvs resurss Internetā ir https://joshuaproject.net, kas angļu 
valodā sniedz informāciju par tautām un ieskatu globālajā statistikā.

Ziedojums ārmisijai. Misijas svētdienā varam mudināt draudzi ziedot 
draudzes plānotai ārmisijas aktivitātei. Ja tādas nav, tad aicinām 
atbalstīt Misijas mājas celtniecību Kalkutā, kas veic svētīgu misijas 
darbu hinduistu un musulmaņu vidē. Katru nedēļu viņi paēdina vai-
rākus simtus cilvēku, kā arī sniedz elementāru medicīnisko palīdzību. 
Pirmajā stāvā ir virtuve un klīnikas telpas, bet nepieciešams izbūvēt 
otro stāvu ar kristību baseinu un sapulču telpu dievkalpojumiem. 
Kopējā vajadzība ir EUR 2000. 

Protams, ienesiet ārmisijas tēmu arī kalpošanā bērniem un 
jauniešiem. Ja draudzē pēc dievkalpojuma ir sadraudzība vai 
kafejnīca, tad ļoti labs akcents ir kādas eksotiskākas tautas 
raksturīgākais našķis. 

Kāpēc LBDS draudzēs nepieciešama Misijas svētdiena? 

“Jēzus Kristus savus mācekļus sūta misijā, kas ir paveicama, jo viņš 
pats tajā piedalās kopā ar mums. To mums atgādina Svētie Raksti, un 
arī mēs viens otram varam to atgādināt. Es atbalstu iespēju atzīmēt 
aprīļa pēdējo svētdienu kā Misijas svētdienu. Sludināsim un izaicinā-
sim draudzes locekļus doties misijā ārpus mūsu valsts robežām un 
atbalstīt misijas darbu arī finansiāli,” saka Priekules draudzes mācītājs 
Mārcis Zīverts.

“Bieži mūsu skatījums uz Dieva darbu aprobežojas ar to, ko redzam 
un dzirdam vietējā kontekstā. Varbūt “Panorāmā” vai “TV3 ziņās” 
mēs uzzinām, kas notiek citās valstīs politikas jomā, bet par Dieva 
darbu mēs tur nedzirdam. Misijas svētdiena ir iespēja mums būt par 
lieciniekiem Dieva darbam ārpus mūsu sienām. Tā ir iespēja mums 
pievienoties tam, ko Dievs dara pasaulē, un arī saņemt iedrošinājumu 
paveikt lielākas lietas tepat, Latvijā,” skaidro sludinātājs Igors Raut-
manis no Rīgas Āgenskalna draudzes.

“Stāsts par Dievu ir stāsts par misiju – no 1. Mozus grāmatas līdz 
Atklāsmes grāmatai. Draudze ir Dieva tauta Dieva misijā. Tā ir Dieva 
sūtīta Jēzus Kristus miesa zemes virsū. Misijas svētdiena ir iespēja 
parādīt, ka Dieva prioritātes ir arī draudzes prioritātes,” uzsver Marks 
Sandbergs, draudzes “Communitas” mācītājs.

Pievienojieties! Misijā varam piedalīties, lūdzot Dievu, ziedojot, ejot 
un darot. Šajā īpašajā svētdienā jūs varat apņemties izdarīt vismaz 
vienu no šīm lietām! 

Pēteris Eisāns
LBDS Ārmisijas vadītājs
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Dieva  
klātbūtnes vieta

Kristīgais nometņu centrs “Ērgļa spārni” atrodas starp bieziem me-
žiem un aitu ganībām, ļoti klusā un skaistā vietā netālu no Ērgļiem 
Vidzemē. Tomēr, visu vasaru šī klusā vieta nemaz nav klusa – to 
piepilda bērnu un jauniešu smiekli, prieks un pozitīvas emocijas.

Pirms 15 gadiem misionāru pāris Dastins un Kristīne Pītersoni, nesot 
sirdī sapni par nometņu centru, aplūkoja vairākas vietas Latvijā, līdz 
sajuta īpašu Dieva vadību un redzējumu par tieši šo vietu – kur bērni 
un jaunieši piedzīvo Dieva klātbūtni, sadzird Evaņģēlija vēsti un pava-
da neaizmirstamu laiku kopā. 

Pašas pirmās nometnes tika rīkotas pļavā. Meža ielokā bija iekārtota 
virtuve, nometnieki gulēja vigvamos, skrēja pa dubļiem un baudīja 
laiku kopā ar kristiešiem, kas ar savu dzīvi ļāva bērniem ieraudzīt 
Dieva varenību un mīlestību. Nometņu vietai pamazām attīstoties, 
tika izrakts dīķis un uzcelta pirmā mājiņa.

Pēdējos pāris gadus katru vasaru “Ērgļa spārnos” tiek rīkotas astoņas 
bērnu un jauniešu nometnes, tajā skaitā arī divas nometnes bērnuna-
ma bērniem, kopā pulcējot 500 dalībniekus. Vasaras sezonai noslē-
dzoties, mēs turpinām aktīvi darboties. Tiek rīkota sporta – riteņ-
braukšanas nometne sadarbībā ar Madonas baptistu draudzi. Skolas 
brīvlaikos ar jauniešiem pulcējamies rudens nometnē “Totally His” un 
pavasarī – Slavēšanas nometnē.

Nometņu dalībnieki ļoti bieži atgriežas “Ērgļa spārnos” no gada uz 
gadu, līdzi ņemot draugus vai radiniekus, jo vēlas, lai viņu piedzīvo-
to sajūt arī citi cilvēki. Mēs vēlamies, lai nometnieki “Ērgļa spārnu” 
nometnēs sajustu Dieva klātbūtni un mīlestību, lai piedzīvotu ticību, 
jautrību un draudzību. Ir tik liels prieks piedzīvot, kā jaunieši atver sa-
vas sirdis Kristum, piedzīvo Viņu, iepazīstas, piedalās dažādās radošās 
un sportiskās aktivitātēs brīvā dabā. Viens no lielākajiem izaicināju-
miem bieži vien ir “Meža kaķis” koku galotnēs, kur katrs var pārbaudīt 
savas spējas, pārvarēt bailes un, protams, izjust apkārtējo atbalstu. 
“Ērgļa spārnos” viss notiek ļoti aktīvi – te vienmēr var dzirdēt bērnu 
smieklus, atrast atvērtās sirdis, kas uzticas, nebaidās, izjūt drošību un 
piedzīvo Dievu.

Ziemā mēs rīkojam jauniešu vakarus, kuros iesaistās vasaras nometņu 
dalībnieki, dodamies dažādos izbraucienos, garīgi pieaugam Bībeles 
studijās un galvenokārt fokusējamies uz mācekļošanu. Jau divas 
reizes rīkojām pasākumu jauniešu vecākiem, kuros jaunieši savus 
vecākus iepazīstina ar savām “otrajām mājām”, stāsta par “Ērgļa 
spārnos” piedzīvoto, slavē Dievu, rāda teātri un pasniedz vecākiem 
pašu gatavotas vakariņas. Šis pasākums ir ļoti svarīgs, jo jaunieši paši 
to plāno un īsteno, lai iepriecinātu savus tuvākos.

“Ērgļa spārnu” komanda mācību gada laikā katru nedēļu dodas 
apciemot divus tuvākos bērnunamus, lai kopā ar bērniem pavadītu 
laiku, veidotu uzticībā balstītas attiecības, priecātos, veidotu dažādus 
rokdarbus, uzklausītu, samīļotu un vienkārši būtu viņiem blakus. Mēs 
arī iesaistāmies bērnunamu rīkotajos pasākumos un nu jau sevi varam 
saukt par daļu no viņu ģimenes. 

Jau divpadsmit gadus pēc kārtas “Ērgļa spārnu” komanda kopā ar 
Madonas baptistu draudzi iesaistās Madonas Pilsētas svētku akti-
vitātēs, rīkojot evaņģelizācijas pasākumu “Pazudis un atrasts”. Tajā 
svētku apmeklētājiem ir iespēja gan dzirdēt Bībeles patiesības, gan 
piedalīties dažādās aktivitātēs. Pēdējos trīs gados sadarbojamies arī 
ar “Svētki tavā pilsētā” komandu, piedāvājot vēl vairāk atrakciju. Pil-
sētas svētkos mums ir iespēja parādīt Dieva mīlestību gan Madonas 
iedzīvotājiem, gan pilsētas viesiem. 

Nometņu vietas nosaukums “Ērgļa spārni” ir cēlies no Jesajas grā-
matas 40:31: “Bet, kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, 
tā ka viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien un 
nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.” Šis pants iedrošina katru – gan 
kalpotāju, gan dalībnieku, atgādinot par Dieva varenību un klātbūtni 
mūsu dzīvē.

“Ērgļa spārni” tiešām ir vieta, kur sajust Dieva klātbūtni, mīlestību un 
prieku. Vieta, kur juties kā ģimenē. Vieta, kur vēlies atgriezties.

Mārīte Bortņikova
“Ērgļa spārnu” administratore

Vairāk informācijas:
Nometņu un atpūtas centrs “Ērgļa spārni”

www.erglasparni.lv

8



Baptistu Vēstnesis - AKTUĀLI DRAUDZĒS

Draudzes tiekas 
Viesītē

Ideja organizēt Vidusdaugavas reģionālo sanāksmi radās, uzzinot, 
ka šogad LBDS Reģionālā tikšanās nav plānota. Mēs, Viesītes 
draudze, jutām nepieciešamību veicināt sadraudzību mūsu reģionā. 
Veicot aptauju reģiona draudzēs, sapratām, ka atsaucība ir pietie-
kami liela, un tas mudināja mūs rīkoties. Bīskapa vietnieks, mācī-
tājs Edgars Godiņš piedāvāja iespēju šīs tikšanās laikā iepazīties ar 
LBDS bīskapa amata kandidātu, Ādažu Misijas draudzes mācītāju 
Kasparu Šternu. 

Mācītājs Kaspars Šterns runāja par divām tēmām – evaņģelizāciju un 
kalpošanas redzējumu. Viņš uzsvēra, cik svarīgi ir lūgt Dievu par cilvē-
kiem, lai sagatavotu viņu sirds augsni Dieva Vārda sēklai. Lūgšana ir 
visa pamatā, citādi mūsu liecināšana var būt arī bezjēdzīga, ja tai nav 
Dieva vadības.

Tikšanās laikā veidojās pirmie iespaidi par mācītāju Kasparu Šternu 
kā bīskapa amata kandidātu. Ja vajadzētu viņu raksturot vienā vārdā, 
tad šis vārds būtu – darītājs! Mācītājs K. Šterns nebaidās no izaicinā-
jumiem un grūtībām. Viņš nebaidās atteikties no visa un sekot Dieva 
aicinājumam sākt jaunu kalpošanu. Atsaucoties Dieva aicinājumam, 
pirms vairākiem gadiem mācītājs ar Rīgas Mateja draudzes svētību 
devies uzsākt jaunas draudzes dibināšanu Ādažos, kas ir bijusi sek-
mīga. Kā teikts Jēkaba vēstules 2:17, tad “ticība, ja tai nav darbu, tā 
pati par sevi ir nedzīva”, tāpēc mēs priecājamies, ka uz bīskapa amatu 
kandidē cilvēks, kura ticību apstiprina viņa darbi.

Mazākās grupās varējām iepazīties, pastāstīt savas lūgšanu vajadzības 
un par tām kopīgi lūgt Dievu. Savstarpējas sarunas raisījās, cilvēki 
nesteidzās prom un pateicās par uzņemšanu, kā arī izteica vēlmi atkal 
viesoties pie mums. 

Pāvils Jakovļevs, Jaunjelgavas draudzes pensionētais garīdznieks pēc 
tikšanās dalījās savos iespaidos: “Bija liels prieks iepazīties ar kādu 
vīru, kurš darbojas Zilupē. Zilupes draudzē kā draudzes locekļi bija 
mani vecāki, kuri pēc tam kļuva par Viesītes draudzes locekļiem. 
Priecājos redzēt arī pārstāvjus no Rēzeknes draudzes. Bija patīkami 
iepazīties ar bīskapa amata kandidātu. Tikšanās bija svētīga un lietde-
rīga. Man patika Viesītes draudzes viesmīlība un rūpes.”

Viesītes draudzes locekļu vidū pēc tikšanās raisījās sarunas par to, ka 
šāda veida pasākumi mūs saliedē kā komandu. Runājām arī par to, ka, 
ejot uz “āru” – darbojoties sabiedrībā, baptisti pamazām tiek uztverti 
savādāk. Reiz vārds “baptists” daudziem cilvēkiem ārpus baznīcas 
sienām bija vairāk biedējošs un ar to saistījās daudz maldīgu priekš-
statu. Tagad cilvēki pamazām saprot, ka esam parasti cilvēki, kuri tic 
Dievam. Cilvēki vairāk nāk pēc palīdzības un prasa, lai aizlūdzam par 
viņiem. Rīkojot dažāda veida pasākumus Viesītē, mēs iepazīstinām 
sevi ar sabiedrību un no mums vairs nebaidās. Veidojas savādāka – 

labvēlīgāka attieksme, kas paver ceļu Evaņģēlijam.

Lielākais ieguvums no pasākuma noteikti ir sadraudzība – būšana 
kopā ar brāļiem un māsām, kas dod jaunus spēkus un piepilda garīgi. 
Tomēr, organizējot šādas sanāksmes, grūtākais ir atrast visiem pie-
mērotu laiku. Arī šoreiz diemžēl daļa cilvēku netika. Paldies brāļiem 
un māsām no Ogres, Pļaviņām, Jēkabpils, Jaunjelgavas, Daugavpils, 
Krāslavas, Rēzeknes, Zilupes, kas bija ieradušies. Īpašs paldies LBDS 
bīskapa vietniekam, mācītājam Edgaram Godiņam, mācītājam Kaspa-
ram Šternam un LBDS Svētdienskolu apvienības vadītājai Esterei 
Rozei, kā arī Viesītes draudzes komandai un pārējiem palīgiem! 

Mēs noteikti gribam iedrošināt citas draudzes nebaidīties no grū-
tībām un uzdrošināties rīkot līdzīgas tikšanās savā reģionā. Tās nāk 
par labu kalpošanai un ir lieliska iespēja sadraudzēties mūsu draudžu 
cilvēkiem. Nav jāgaida lieli svētki vai konkrēts iemesls, lai laiku pa 
laikam aicinātu kādu ciemos vai brauktu ciemos. Tas pavisam noteikti 
ir mūsu pūļu vērts.

Foto: Evelīna Bantauska

Agnija Sladze
Viesītes draudze 
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“Kādu dienu jūs lasīsiet vai dzirdēsiet, ka Bilijs Grehems ir miris. 
Neticiet nevienam vārdam. Es būšu dzīvāks nekā jebkad, mainīju-
sies būs tikai adrese. Es būšu Dieva klātbūtnē.” Šī gada 21. februārī 
ziņa par ievērojamā evaņģēlista Bilija Grehema nāvi izplatījās ziņu 
kanālos un sociālajos tīklos. Un tai līdzi bieži vien sekoja vēl kādi 
Grehema teiktie vārdi: “Es nedodos uz debesīm tādēļ, ka esmu 
lasījis Bībeli, ne arī tādēļ, ka esmu daudz sludinājis par Dievu. 
Es dodos uz debesīm, pateicoties tam, ko ir izdarījis Kristus.”

Bilijs Grehems dzimis 1918. gada 7. novembrī kā vecākais dēls Moro-
vas un Viljama Grehemu četru bērnu ģimenē Šarlotē, ASV. Grehe-
mu ģimene bija skotu izcelsmes un piederēja vietējai Reformēto 
prezbiterāņu draudzei. Pusaudža gados arī Bilijs pievienojās draudzes 
jauniešu pulciņam, taču tika uzskatīts par “visai pasaulīgu” jaunekli. 
Tad kāds Grehemu fermas strādnieks uzaicināja Biliju uz evaņģēlista 
Mordehaja Hema atmodas dievkalpojumiem, kas tobrīd notika Šarlo-
tē, un šajos dievkalpojumos viņš atdeva savu sirdi Kristum. Tas notika 
1934. gadā, kad Bilijam bija 16 gadi.

Bilijs Grehems mācījās Floridas Bībeles institūtā (tagad Floridas 
Trīsvienības koledža), pēc tam slavenajā Vītonas koledžā Ilinoisā, ko 
pabeidza 1943. gadā, iegūstot bakalaura grādu antropoloģijā. Mācību 
laikā viņš pieņēma izšķirošo lēmumu uzticēties Bībelei kā vienīgam, 
nemainīgam Dieva Vārdam un savu dzīvi veltīt Evaņģēlija sludinā-
šanai. 1939. gadā Grehems tika oficiāli ordinēts mācītāja kalpošanai 
ASV Dienvidbaptistu konvencijā. Vēlāk viņš iesaistījās organizācijas 
“Youth for Christ” darbā. Grehems ar Evaņģēlija vēsti apbraukāja visu 
Ameriku, viesojās arī Eiropā. 1949. gadā viņš sarīkoja plašu atmodas 
dievkalpojumu sēriju Losandželosā. Dievkalpojumu vajadzībām tika 
noīrēta liela telts, reklāmai piesaistīti vairāki nacionāla mēroga preses 
izdevumi. Paredzēto trīs nedēļu vietā dievkalpojumu sērija turpinājās 
astoņas nedēļas – tik liels bija cilvēku garīgais izsalkums. Pasāku-
mu plaši atspoguļoja nacionālās radiostacijas un populārākie ASV 
žurnāli. Tā tikai dažu mēnešu laikā Bilijs Grehems kā evaņģēlists kļuva 
pazīstams visā Amerikā.

1950. gadā Grehems nodibināja “Bilija Grehema Evaņģēlisko asociā-
ciju” (BGEA). Tā organizējusi plaša mēroga evaņģelizācijas dievkalpo-
jumus, veidojusi radioraidījumus “Hour of Decision”, kurus translēja 
simtiem radiostaciju visā pasaulē. BGEA veidojusi arī kristīgas TV 
programmas ASV un Kanādas telekanāliem, izdevusi žurnālu “De-
cision”. BGEA stāvējusi arī pie žurnāla “Christianity Today” šūpuļa. 
Asociācijai pieder kinostudija “World Wide Pictures”, kas producējusi 
vairāk nekā 130 kristīgu filmu. Nozīmīgs darbs Evaņģēlija pasludinā-
šanā noritējis arī Interneta vidē. 2013. gada aprīlī BGEA sāka jaunu 
evaņģelizācijas programmu “My Hope”, kuras mērķis ir Evaņģēlija 
pasludināšana mājas grupās, rādot video “Krusts” ar Bilija Grehema 
piedalīšanos. Šī programma parādījusi ceļu pie Kristus miljoniem 
cilvēku visā pasaulē.

Bilijs Grehems sludinājis Evaņģēlija vēsti vairāk nekā 215 miljoniem 
cilvēku 185 pasaules valstīs. Viņam bijusi milzīga ietekme uz ASV 

garīgo, sabiedrisko un politisko dzīvi. Viņa portrets rotājis gandrīz 
visu lielāko preses izdevumu vākus. Grehema vārds daudzkārt minēts 
100 pasaules ievērojamāko cilvēku sarakstos. Vislielākā auditorija, 
ko Grehems jebkad uzrunājis, ir 1,1 miljons cilvēku Joido laukumā 
Seulā, Dienvidkorejā, 1973. gadā. Statistika liecina, ka kopumā Bilija 
Grehema dievkalpojumos vairāk nekā 3,2 miljoni cilvēku atsauku-
šies aicinājumam “pieņemt Kristu kā savu personīgo Glābēju”. Savā 
garajā mūžā Grehems ir pasludinājis Evaņģēliju vairāk cilvēkiem, nekā 
jebkurš cits sludinātājs visā kristietības vēsturē. Pats Grehems, apko-
pojot eveņģelizācijas pasākumu rezultātus, teicis: “Tas nav stāsts par 
lieliem koriem, tūkstošiem klausītāju un simtiem cilvēku, kas aizpilda 
atsaukšanās kartiņas. Tas ir stāsts par izmainītām sirdīm.”

Grehems bija pirmais evaņģēlists pēc Otrā Pasaules kara, kas saviem 
dievkalpojumiem izmantoja sporta halles, stadionus un parkus. Viņš 
bija arī pirmais pēc 19. gadsimta sludinātāja Dvaita Mūdija, kas masu 
pasākumos aicināja cilvēkus iznākt altāra priekšā grēcinieka lūgšanai. 
Viņa altāra aicinājumu vienmēr pavadīja Šarlotes Eliotas brīnišķīgā 
himna “Just As I Am” (”Kāds esmu, tāds es atnāku”). Pēc dievkalpoju-
miem cilvēkiem vienmēr tika dota iespēja runāt ar kristīgiem padom-
devējiem, lai uzzinātu vairāk par Dievu, tāpat saņemt Jāņa evaņģēliju 
vai kādu citu kristīgu literatūru. 

Bilijs Grehems bija pirmais Rietumu evaņģēlists, kam “Aukstā kara” 
gados izdevās sludināt ļaudīm aiz “dzelzs priekškara”. Brīnumainā 
kārtā komunistu vara viņam atļāva vērsties pie tūkstošiem cilvēku 
Austrumeiropā un Padomju Savienībā, aicinot uz mieru un sapraša-
nos starp tautām. Tā viņam pavērās iespēja līdzās “runām par mieru” 
pasludināt arī Evaņģēlija vēsti. 

Biruta Šterna (Liepājas Ciānas draudze): “Pateicoties bīskapa emeritus 
Jāņa Tervita labajiem sakariem ar Vissavienības Evaņģēliski kristīgo 
baptistu savienības un ārzemju baptistu vadītājiem, 20 cilvēku grupai no 
Latvijas bija iespēja piedalīties Eiropas Baptistu federācijas 10. kongre-
sā, kas 1989. gadā notika Budapeštā, kur bija uzaicināts piedalīties arī 
Bilijs Grehems. Tā mums, kas dzīvojām aiz “dzelzs priekškara”, bija īpaša 
Dieva dāvana. Atceros, ka Grehems runāja emocionāli, temperamentī-
gi, visa viņa personība izstaroja kaut ko īpašu. Galvenais temats – par 
grēku nožēlu un glābšanu Jēzū Kristū. Kad skanēja aicinājums iziet 
priekšā un nodot savu dzīvi Kristum, notika brīnums – ļaudis plūda lejā 
straumēm no visām tribīnēm. Piedzīvoto nevar vārdiem izteikt – viss 
bija tik grandiozs, it kā būtu atvērušās debesis. Piepildījās Jēzus vārdi, ka 
mācekļi darīs lielākas lietas nekā Viņš.”

1984. gadā Grehems viesojās PSRS, lai sludinātu četrās pilsētās – 
Maskavā, Ļeņingradā (tagad Sanktpēterburga), Novosibirskā un 
Tallinā.

Agita Roziņa (Rīgas Mateja draudze): “Mēs, grupa no Latvijas, tikām 
slepeni ievesti pa sānu durvīm Tallinas Olevistes baznīcā. Vēlējāmies 
būt pēc iespējas tuvāk, lai redzētu Biliju Grehemu. Olevistes baznīca 
bija pārpildīta, gaisa nebija. Nekas pārdabisks nenotika, bet Grehema 

Tas ir Kristus darbs
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personība uzrunāja - garš, stalta auguma, neparasti smaidīgs. Nenovēr-
tējams bija arī “Cerības festivāls” 2010. gadā, ko vadīja Bilija Grehema 
dēls. Svētība un Svētā Gara klātbūtne – tā notiek, kad cilvēks atsaucas 
un paklausa Dievam!”

Vislielākais pasākums ar Bilija Grehema piedalīšanos bija “Global 
Mission” 1995. gadā. Vairākas dienas evaņģelizācijas dievkalpojumi 
no Sanhuanas Puertoriko caur satelītu tika pārraidīti uz tūkstošiem 
pilsētu, ciematu un lauku sētu visā pasaulē, nodrošinot sinhrono 
tulkojumu 48 valodās, arī latviešu valodā. Baznīcās, teātros, pilsētu 
laukumos, sporta arēnās un citās vietās no Krievijas līdz Ruandai, no 
Dienvidkorejas līdz Mehiko miljoniem ļaužu uz lielajiem ekrāniem 
vēroja Grehemu sludinām glābjošo Evaņģēlija vēsti. 

Viljams Šulcs (Rīgas Golgātas draudze): Man bija iespēja būt Puertoriko 
un kopā ar Aigaru Baštiku nodrošināt tulkojumu latviešu valodā. Bilijs 
Grehems ir sludinātāju “karalis”. Viņa stilu nav jākopē, bet no viņa sludi-
nāšanas principiem var mācīties. Viņš runāja ārkārtīgi vienkārši, bet tajā 
pašā laikā – dziļi. Var nedaudz kaitināt, ka viņš vairākas reizes atkārtoja 
vienu un to pašu – esam grēcinieki, mums vajadzīgs Jēzus Kristus. Bet 
tas bija ļoti tālredzīgi – atkārtot, līdz tas cilvēkiem “aiziet”. Atceros Bilija 
Grehema runu TED forumā. Tur viņš teica to pašu – esam grēcinieki, 
neviens cits nevar glābt kā Kristus.” 

Savas dzīves laikā evaņģēlists sarakstījis 33 grāmatas, no kurām vairā-
kas kļuvušas par bestseleriem. Tās izdotas miljonu tirāžās un tulkotas 
daudzu pasaules tautu valodās. 

Evita Biezbārde (Valmieras draudze): Savulaik, 20. gadsimta deviņdes-
mitajos gados, nebija tik lielas kristīgās literatūras izvēles. Mūsu mājās 
kā vienas no pirmajām bija ienākušas Bilija Grehema grāmatas “Laimes 
noslēpums”, “Pasaule liesmās” un citas. Toreiz es kā jaunpiedzimusi 

kristiete ar lielu interesi lasīju šīs grāmatas. Tās manā dzīvē kļuva par 
vērtību, un pats Grehems - par garīgu autoritāti. No sirds apbrīnoju viņa 
paklausību Dievam un drosmi nostāties milzīgas auditorijas priekšā, jo 
pašai man nebija drosmes kaut viena svešinieka klātbūtnē atvērt muti un 
apliecināt Jēzu par savu Kungu.”

Visu mūžu Bilijs Grehems centies veicināt evaņģelizācijas kustību 
visā pasaulē. Domājot par evaņģēlistiem jaunattīstības valstīs, īpaši 
par jauno evaņģēlistu paaudzi, Grehems 1983., 1986. un 2000. gadā 
Amsterdamā, Nīderlandē, organizēja liela mēroga mācību konfe-
rences ceļojošajiem evaņģēlistiem. Uz šīm konferencēm pulcējās 
tūkstošiem evaņģēlistu no vairāk nekā 200 valstīm, arī no Latvijas. 
Lai apvienotu kristiešus no visām konfesijām pasaules evaņģelizācijai, 
Grehems izveidoja Lozannas kustību. Kustības kongresi notikuši arī 
1989. gadā Manilā, Filipīnās, un 2010. gadā Keiptaunā, Dienvidāfri-
kā. Pēdējā piedalījās 4000 dalībnieku un 1000 viesu no 197 valstīm, 
tostarp Latvijas.

Grehems saņēmis vairāk nekā 30 dažādus apbalvojumus un balvas no 
valsts, sabiedriskajām un reliģiskajām organizācijām. Viņam piešķirti 
vairāk nekā 20 goda doktora tituli dažādās ASV augstskolās. Viņš 
ir vienīgais garīdznieks, kas iekļuvis Holivudas Zvaigžņu alejā. Kopš 
1955. gada viņa vārds bijis iekļauts Gallapa institūta aptaujā “10 pa-
saules apbrīnojamākie cilvēki”. Tomēr Bilijs Grehems, saņemot visas 
atzinības, vienmēr radis iespēju norādīt uz Kristus upuri un Dieva 
mīlestību. “Dažkārt cilvēki domā, ka atmoda atrodas manā koferī – 
pietiek uzaicināt mani, un viss notiks. Bet tā nav patiesība. Tas ir 
Dieva darbs. Man pie tā nav nekādu nopelnu.”

Izmantoti materiāli no Ervīna Jākobsona raksta www.laikmetazimes.lv
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Apustulis Pāvils ir ceļā uz Grieķijas pilsētu Korintu, sava laika izglītības 
citadeli. Viņš uzrunā korintiešus, rakstot: “Es apņēmos pie jums neko 
citu nezināt kā vien Jēzu Kristu, krustā sisto.” (1. Korintiešiem 2:2) 

Pāvila vārdi satrauc korintiešus: vēsts par krustu šķiet muļķība un neko 
neizsaka! Pāvils atbild: “Jo Dieva muļķība ir gudrāka par cilvēku gudrī-
bu, un Dieva nespēks ir daudz stiprāks par cilvēku spēku.” (1. Kor. 1:25) 
Jēzus Kristus Evaņģēlijs arī šodien miljoniem cilvēku šķiet nenozīmīgs, 
un daudzi mirst bez cerības uz glābšanu. Daudz mazāk cilvēku atzīst, 
ka atbilde uz visām viņu problēmām ir rodama pie krusta. Raugoties uz 
izmisušo un bezcerīgo pasauli, mums ir jājautā Bībeles vārdiem: “Kur 
tad ir gudrais? Kur Rakstu skaidrotājs? Kur šī laikmeta vārdu meistars? 
Vai Dievs nav vērtis šīs pasaules gudrību muļķībā? Tā kā pasaule ar savu 
gudrību nav atzinusi Dievu viņa gudrībā, Dievs nolēma tos, kas tic, glābt 
ar muļķīgu sludināšanu.” (1. Kor. 1:20-21)

“Mēs sludinām Kristu, krustā sisto...” – tā ir Evaņģēlija vēsts. Uzlūko-
jot Krustāsisto, mēs redzam biedējošu skatu: tur karājas Jēzus un no 
viņa brūcēm plūst asinis. Bībele saka: “Viņš izlēja savas asinis par mūsu 
grēkiem!” Šo asiņu izliešanu daudzi uzskata par pretīgu un nespēj 
pieņemt Jēzus krustā sišanu. Arī korintieši nesaprata, kādēļ Jēzus tika 
sists krustā, tādēļ veids, kādā Jēzus mira, viņiem šķita absurds. Grieķu 
vārds, kas šeit lietots, ir morie (tulkojumā – neprāts). Korintiešiem 
krustā sišana bija neprāts. Lepnajiem un augstprātīgajiem, kas domāja, 
ka viņiem pieder visa pasaules gudrība, vēsts par krustu šķita pilnīga 
muļķība. Pašapzinīgi viņi jautāja: “Kā mēs varam tikt glābti caur kaut 
kādu krustā sistu Jēzu?!” Bet tiem, kas tic Jēzum ar vienkāršu sirdi, 
krusts ir spēks un Dieva gudrība.

Reiz biju pieņemšanā pie ANO ģenerālsekretāra Ņujorkā. Viņš mani 
ieveda mazā lūgšanu telpā ANO ēkā. Ieejot pustumšajā telpā, radās 
dīvaina sajūta, ka kaut kā trūkst. Pēkšņi sapratu – tur nebija krusta. 
Kaut arī te bieži lūdza daudzu nāciju pārstāvji, krusta nebija. Pasaules 
tautas pārstāv dažādas reliģijas, un daudzi nav pieņēmuši Jēzu par savu 
Glābēju un Kungu. Joprojām daudz cilvēku maldās pa dzīvi un dodas uz 
mūžību un tiesu, neuzzinājuši, ka Jēzus ir viņu vienīgā cerība. Lūkojoties 
uz krustu, varam izdarīt nozīmīgus secinājumus. 

Krusts ir visspēcīgākā cilvēku vainas izpausme. Nekad grēks nav bijis 
drausmīgāks kā pie Golgātas krusta. Te cilvēka sirds atklājas pilnībā – 
ļauna un samaitāta. Grēks ir sasniedzis savu visaugstāko punktu. Gad-
simtu gaitā daudzi vīrieši un sievietes ir pieņēmuši Jēzu par savu Kungu, 
tādēļ varētu domāt, ka, ja Jēzus nāktu vēlreiz, viņš netiktu sists krustā, 
bet sagaidīts ar pienācīgu godu. Jēzus jau nāk pie mums katru dienu 
savā Vārdā – Bībelē, kuru nelasām. Viņš nāk sludinātajā Vārdā draudzē, 
kuru neapmeklējam. Viņš nāk attiecībās ar cilvēkiem, kurus atraidām.

Esmu pārliecināts, ja Jēzus šodien nāktu vēlreiz, Viņš tiktu piesists 
krustā daudz ātrāk nekā toreiz, pirms 2000 gadiem. Grēks nekad ne-
mainīsies. Pilāta tiesas zālē skanēja saucieni: “Sist viņu krustā! Sist viņu 

krustā!” Cilvēki bija redzējuši Jēzus brīnuma darbus. Dzirdējuši viņa 
brīnišķīgos vārdus. Redzējuši, kā viņš palīdz cilvēkiem. Kādēļ pūlis klie-
dza tik nikni? Kādēļ viņi bija kā apsēsti ar vēlmi nogalināt Jēzu? Atbilde 
ir atrodama dziļi cilvēka sirdī, kura nav mainījusies. Skatoties uz krustu, 
mēs atpazīstam arī savu vainu un dzirdam Dieva spriedumu: “… jo visi 
ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības.” (Rom. 3:23) 

Krusts ir visspēcīgākais pierādījums tam, cik ļoti Dievs ienīst grēku. 
“Jo alga par grēku ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīve Jēzū Kristū, 
mūsu Kungā.” (Rom. 6:23) Ja esam sapratuši, kāda ir Dieva attieksme 
pret grēku, tad kļūst skaidrs, kādēļ Jēzum bija jāmirst krusta nāvē. “Pēc 
bauslības, ar asinīm tiek šķīstīts gandrīz viss, un bez asins izliešanas nav 
piedošanas.” (Ebr. 9:22) Grēks nevar tikt piedots, kamēr par to nav sa-
maksāts. Dieva svētums un taisnīgums pieprasa nāvessodu. Mūsdienās 
grēks tiek banalizēts un mīkstināts. Bet Dievs saka: “Grēks ir briesmīgs.” 
Raugoties uz krustu, redzam, kā Dievs izturas pret grēku: “Viņu, kas 
grēku nepazina, viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu 
par Dieva taisnību.” (2. Kor. 5:21) Dievs mūsu dēļ sūtīja nāvē savu Dēlu.

Pie krusta Dievs brīnumaini pauž savu mīlestību pret mums. Nekur 
Dieva mīlestība neizpaužas tā, kā viņam upurējot savu Dēlu pie krusta. 
“Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai 
ikviens, kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība.” (Jāņa 
3:16) Pāvils raksta romiešiem: “Un paredzētajā laikā Kristus, kad vēl 
bijām nespēcīgi, nomira par mums, bezdievīgajiem. Diez vai kāds mirtu 
par taisno, drīzāk par to, kas labs, kāds apņemtos mirt. Bet Dievs savu 
mīlestību uz mums parāda ar to, ka Kristus par mums nomiris, kad 
mēs vēl bijām grēcinieki.” (Rom. 5:6-8) Tā ir vislielākā Dieva mīlestības 
izpausme.

Krusts ir arī uzvaras zīme. Krusts ir instruments, ar kuru Dievs mūs 
izrauj no sātana rokām un atbrīvo no soda par grēkiem. Mūsu grēks un 
miesīgā daba ir pienagloti pie krusta. Jēzus maina mūsu sirdi. Mēs vairs 
nekalpojam grēkam, un tas vairs nevalda pār mums. Tomēr arī kristieši 
cīnās ar pārbaudījumiem un grēku. Sātans izmanto lepnību, greizsir-
dību, nesātību, iekāri, visatļautību, izpriecas, lai valdītu pār cilvēkiem. 
Bet vēsts par krustu dod mums spēku to pārvarēt. Savas dvēseles cīņu 
laukos es atkārtoti esmu piedzīvojis, ka Dievs tur savus apsolījumus. 
Viņš ar sava Dēla krusta nāvi dāvina mums uzvaru katru dienu, līdz 
mēs ar Pāvilu varam teikt: “Līdz ar Kristu esmu pienaglots krustā, tādēļ 
nevis es dzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Un mana dzīve miesā tagad ir 
ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un atdevis sevi par mani.” (Gal. 
2:19b-20)

Pāvils pirms 2000 gadiem teica: “Mēs sludinām Kristu, krustā sisto.” 
Arī šodien pasaulei vajadzīga tieši šī vēsts - miera, cerības un brālības 
vēsts, kuru pasaule dēvē par “muļķību”, bet Dievs sauc par “gudrību”.

Izmantoti žurnāla Entsheidung 2/2008 materiāli

Sagatavoja Elza Roze

Vēsts par krustu
Bilija Grehema svētruna

Baptistu Vēstnesis - SVĒTRUNA
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•	 Ventspils draudzei pietrūkst pavisam nedaudz, lai tās 
123 gadus senās kultūrvēsturiskās ēkas jumta nomaiņu 
varētu uzsākt šajā pavasarī. Kopā nepieciešami EUR 
72256. Ar draudzes spēkiem ir sarūpēti EUR 28000, un 
Ventspils Dome atbalsta ar EUR 35000. Ziedojumu var 
veikt, ieskaitot to Ventspils baptistu draudzes kontā 
ar mērķi “jumta remontam”: Draudzes reģistrācijas 
Nr. 90000316554, AS LUMINOR BANKA, konts 
LV12RIKO0002013022362 

•	 Pļaviņu draudze 18. martā svinēja dievkalpojumu – 
pateicību Dievam par izremontētajām baznīcas telpām. 
Draudzes īpašā pateicība – Raivim Spēlītim, Pēterim 
Kaptānam un Pēterim Karakanam par remontdarbu 
veikšanu un ikvienam, kas dažādos veidos iesaistījās 
draudzes nama atjaunošanā.

•	 BPI SĀC seminārs “No izpratnes uz rīcību” draudžu 
vadības komandām notiks 7. aprīlī plkst. 10:00 Savienības 
namā, Rīgā, Lāčplēša ielā 37. Dalības maksa EUR 8 
personai. Pieteikšanās līdz 26. martam: bpi@lbds.lv, 
mob. 27702028.

•	 BPI Timoteja skolas Atvērto durvju diena notiks 7. aprīlī 
plkst. 11:00-16:00 Savienības namā, Rīgā, Lāčplēša ielā 
37. Pieteikšanās līdz 3. aprīlim: timotejaskola@lbds.lv; 
mob. 29110770.

•	 No 19. līdz 21. aprīlim Rīgā notiks Ziemeļvalstu un Baltijas 
valstu baptistu draudžu dibināšanas konference. 

•	 Lai piedalītos Oklahomas Baptistu savienības vīru 
kalpošanas konferencē un gūtu pieredzi šīs kalpošanas 
attīstīšanai Latvijā, no 24. aprīļa līdz 3. maijam pieci 
LBDS draudžu pārstāvji – mācītājs Mārcis Zīverts 
(Priekules draudze), sludinātājs Nauris Graudiņš (Rojas 
jaundibināmā draudze), Māris Megnis (Rīgas Āgenskalna 
draudze), Oskars Lūsis (Olaines jaundibināmā draudze) 
un Guntars Lašauri (Priekules draudze) dosies vizītē uz 
ASV.

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

Ziņas īsumā

(27.10.1946.-17.02.2018.)
Šī gada 17. marta naktī Mūžībā tika aizsaukts izcilais latviešu mūziķis 
un ērģelnieks, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas Ērģeļu kla-
ses profesors Tālivaldis Deksnis. Viņš koncertējis visā pasaulē, kā arī 
kalpojis daudzām draudzēm ar savu Dieva doto mūziķa talantu – gan 
sniedzot padomus ērģeļu aprūpē un restaurācijā, gan arī kalpojot kā 
ērģelnieks Rīgas Golgātas, Āgenskalna un Semināra draudzēs. 

Latvijas Baptistu draudžu savienība izsaka dziļu līdzjūtību ģimenei, 
bērniem un tuviniekiem.

Tālivaldis Deksnis
(26.02.1933.-26.02.2018.)

Šī gada 26. februārī, 85 gadu jubilejā, Dievs Mūžībā aizsauca Liepājas 
Ciānas draudzes ilggadējo kora diriģentu, komponistu, ērģelnieku un 
pianistu Gunāru Knesi.

Latvijas Baptistu draudžu savienība izsaka dziļu līdzjūtību ģimenes 
locekļiem un tuviniekiem.

Apraksts par viņa dzīves gājumu un kalpošanu publicēts “Baptistu 
Vēstneša” marta numurā.

Gunārs Knesis

Draudžu svētdienskolās bērni gatavojas Dziesmu dienai, kas šogad 
notiks 28. aprīlī, Mateja baznīcā. Uz šogad tik bieži uzdoto jautāju-
mu: ko dāvināt Latvijai dzimšanas dienā, Svētdienskolu apvienība un 
Dziesmu dienas organizētāji atbild – bērnu dziedātas pateicības un 
slavas dziesmas Dievam. Lai dāvana izskanētu ne tikai vienā koncer-
tā, bet turpinātu skanēt mašīnās, mājās, lai tā tiktu iekļauta mūzikas 
klausīšanās listēs, top arī dziesmu ieraksts, kurā ir dziesmas ar Bībeles 
tekstu vārdiem solistu un bērnu izpildījumā. Dziesmu diena būs arī šī 
ieraksta atklāšanas svētki. 

Esiet mīļi aicināti uz koncertu 28. aprīlī 15:00, Rīgā, Mateja baz-
nīcā, lai slavētu Dievu kopā ar bērniem. Būsim pateicīgi katram, kas 
finansiāli atbalstīs īpašās dāvanas sagatavošanu, ziedojot dziesmu 
ieraksta izveidei. Sīkāka informācija: sa@lbds.lv

www.istamilestibagaida.lv
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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 sekojo-
šas 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 dele-
gātu 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.

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 . 
Latvijas Baptistu draudžu savienība, Reģ.nr. 90000085765, SEB Banka, kods: UNLA LV2X, Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314

LBDS KONGRESS 2018

DARBA KĀRTĪBA
9:00-10:00 Reģistrēšanās

10:00-12:30 Pirmā sēde. Vada Rīgas baptistu draudzes 
“Mājvieta” sludinātājs Kārlis Kārkliņš

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

12:30-13:30 Pārtraukums

13:30-16:00 Otrā sēde. Vada LBDS Ārmisijas darba 
vadītājs, Madonas draudzes mācītājs Pēteris Eisāns

Jaunas draudzes uzņemšana LBDS

Nominācijas komisijas ziņojums par LBDS bīskapa 
kandidātu

Bīskapa kandidāta uzruna

LBDS bīskapa vēlēšanas aizklātā balsošanā

Nominācijas komisijas ziņojums par LBDS 
Padomes kandidātiem

LBDS Padomes locekļu vēlēšanas aizklātā balsošanā

Nominācijas komisijas ziņojums par nākamā 
Kongresa komisiju kandidātiem

Komisiju vēlēšanas

Revīzijas komisijas ziņojums, LBDS finanšu darbības 
pārskata un budžeta apstiprināšana

LBDS apvienību, nozaru aktualitātes

LBDS bīskapa uzruna, Padomes, komisiju locekļu 
sveikšana

Informācija

16:00-17:30 Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu un 
Baltijas Pastorālā institūta Pastorālās kalpošanas 
programmas 8. izlaidums. Vada LBDS mācītājs 
Pēteris Sproģis

“Celieties un nebīstieties!” (Mateja 17:7)

Sestdien, 19. maijā, plkst. 10:00-17:00

Savienības namā, Lāčplēša ielā 37, Rīgā
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Aizlūgšanu kalendārs aprīlis

Bībeles lasījums
26.03. - 1.04.

Pamācības 14-16
Titam 1-3

Bībeles lasījums
2.04. - 8.04

Pamācības 17-18
Filipiešiem 1-4

Bībeles lasījums
9.04. - 15.04.
Pamācības 19
Efeziešiem 1-6

Bībeles lasījums
16.04. - 22.04.
Pamācības 20
Ebrejiem 1-5

01
Kristus Augšāmcelšanās 
svētki. Pirmās Lieldienas

Kristus ir augšāmcēlies – 
patiesi, augšāmcēlies!

02
Otrās Lieldienas

Lai pateicamies Dievam, 
svinam Jēzus uzvaru un 
Viņa uzdevumā nesam 
glābšanas vēsti cilvēkiem.

03
Lūgsim par Jelgavas 
draudzes sludinātāju 
Aināru Ginteru. 
Pateiksimies par paveikto 
un lūgsim par būvdar-
biem draudzes mājā. 
Lai Dievs dod spēku 
draudzes kalpotājiem un  
draudzes locekļiem būt 
Kristus lieciniekiem.

04
Lūgsim par topošo 
draudzi Dagdā, tās 
vadītājiem Oļegu Galile-
jevu un Alekseju Ban-
duru, lai Dievs atspirdzina 
un dod spēkus turpmākai 
kalpošanai.

05
Lūgsim par Bulgārijas 
Baptistu savienību ar 
128 draudzēm un 5150 
locekļiem.

06
Lūgsim par Jelgavas 
krievu draudzi, mācītāju 
Viktoru Abramovu, 
sludinātāju Stefanu 
Rošioru un viņu ģi-
menēm. Lūgsim par 
draudzes kalpošanu 
bērnunamos; par kora 
diriģentu un jauniešu 
vadītāju. 

07
Pateiksimies, ka “Tas 
Kungs gādā par mums” 
(Psalmi 40:18b).

BPI SĀC rīkotā draudžu 
vadības komandu ap-
mācība

BPI Timoteja skolas 
Atvērto durvju diena

08
Pateiksimies par Dieva 
žēlastību un apsolījumu: 
“Jo Dievs nav netaisns, 
ka aizmirstu jūsu darbu 
un mīlestību, ko esat 
parādījuši Viņa vārdā 
ar to, ka esat kalpojuši 
svētajiem un vēl kalpojat.” 
(Ebr. 6:10)

Sirsnīgi sveicam mācītāju 
Miervaldi Lindmani 70 
gadu jubilejā!

09
Lūgsim par Jūrmalciema 
draudzes sludinātāju Kārli 
Baštiku un viņa ģimeni. 
Lūgsim par vietējo 
iedzīvotāju pestīšanu, 
ticību un iedrošinājumu 
tiem, kas netiek uz kopē-
jām sapulcēm. Lūgsim 
Dieva vadību un gudrību 
draudzes dzīvei.

10
Lūgsim par mācītāju, 
LBDS bīskapa vietnieku  
un bīskapa amata kan-
didātu Kasparu Šternu 
un viņa ģimeni, lai 
Dievs vada un stiprina 
kalpošanā Ādažu Misijas 
draudzē un LBDS pienā-
kumos.

11
Lūgsim par Horvātijas 
Baptistu savienību ar 
48 draudzēm un 2000 
locekļiem.

12
Pateiksimies Dievam par 
grāmatu apgādu AMNIS. 
Lūgsim par darbiniekiem, 
kas pašaizliedzīgi kalpo 
cilvēkiem. 

13
Lūgsim par Kandavas 
draudzes sludinātāju 
Oskaru Jēgermani un 
viņa ģimeni. Pateiksimies, 
ka draudze iesaistās 
kalpošanā kā vienota 
komanda. Lūgsim par 
evaņģelizācijas darbu 
Vidzemē un lai draudze 
spēj novest līdz galam 
uzsāktās kalpošanas.

14
Pateiksimies par Rem-
bates misijas staciju un 
tās vadītāju Jāni Ločmani. 

15
“Tas Kungs ir tavs sargs.” 
(Psalmi 21:5) Lūgsim, 
lai Dievs sargā mūs no 
kārdinājumiem un visa 
ļaunā.

16
Lūgsim par Ķemeru 
draudzes mācītāju Ivanu  
Rošioru, lai Dievs turpina 
viņu svētīt. Lūgsim par 
draudzes svētdienskolu, 
tās vadītājiem, par bēr-
niem un viņu vecākiem, 
kuri vēl nepazīst Dievu; 
par dievnama rekon-
strukciju. Lūgsim par 
Ķemeriem un visu 
Jūrmalu, par šīs pilsētas 
atmodu. 

17
Pateiksimies Dievam, 
mūsu Glābējam, kas glābj 
cilvēkus nevis to darbu 
dēļ, bet savas žēlsirdības 
dēļ (Titam 3:5). 

18
Lūgsim par Jordānijas 
Baptistu savienību ar 
21 draudzi un 1200 
locekļiem.

19
Pateiksimies par iespēju 
kalpot misijas darbā. 
“Pacelies, ak, Dievs, pāri 
pār debesīm un izplet 
savu godību pār visu 
pasauli!” (Psalmi 57:12)

19.-21. aprīlis Misijas 
dienas “Pāri robežām”

20
Lūgsim par Kuldīgas 
draudzes garīdznieka 
vietas izpildītāju Jāni 
Jūrmali un viņa ģimeni.
Lūgsim par jauniešu 
piedzimšanu no 
augšienes un māceklību;
par draudzes locekļu 
atgriešanos draudzē un 
kalpošanu Svētā Gara 
spēkā.

21
Lūgsim par Sīrijas 
Baptistu savienību ar 
13 draudzēm un 600 
locekļiem.

22
Pateiksimies par Dieva 
Vārdu, “kas ir dzīvs un 
spēcīgs un asāks par 
jebkuru abās pusēs 
griezīgu zobenu.., un 
ir domu un sirdsprāta 
tiesnesis” (Ebr. 4:12).

23
Lūgsim par Liepājas 
Ciānas draudzi, mācītāju 
Andri Biti un viņa ģimeni. 
Lūgsim par svētdien-
skolu, skolotājiem un 
vadītāju. Lūgsim par 
kopdarbu ar Oklaho-
mas draudzi. Lūgsim, 
lai draudzē ir prieks un 
miers no Dieva. 

24
Lūgsim, lai Dieva Gars 
dāvā jaunas idejas par 
vīru kalpošanu LBDS 
draudžu pārstāvjiem, 
viesojoties pie Oklaho-
mas draudzēm.

25
Lūgsim par Zviedrijas 
Baptistu savienību ar 
1000 draudzēm un 87500 
locekļiem. 

26
Lūgsim par LBDS 
Kongresa sagatavošanas 
darbiem, lai Dievs mūs 
vada, dod gudrību, spēku 
un mieru.

27
Lūgsim, lai “Dieva miers, 
kas ir augstāks par visu 
saprašanu, pasargā mūsu 
sirdis un domas Jēzū 
Kristu” (Filip. 4:6).

28
Lūgsim, lai gadskārtējā 
Bērnu Dziesmu diena 
ar dziesmām un mūziku 
pagodina Dievu, 
iepriecina dalībniekus 
un klausītājus, svētī 
organizatorus un 
vadītājus.

LBDS Svētdienskolu 
apvienības Bērnu 
Dziesmu diena

29
Pateiksimies Dievam, 
mūsu Kungam, par 
Viņa apsolījumu: “Es 
tevi neatstāšu un tevi 
nepametīšu.” (Ebr.13:5) 

30
Lūgsim par Serbijas 
Baptistu savienību 
(Ziemeļu) ar 69 draudzēm 
un 1983 locekļiem. 

Bībeles lasījums
23.04-29.04.
Pamācības 21
Ebrejiem 6-10
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