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No otras puses – ar prāta spējām un gudrību vien nepietiek 
svētīgai, Dievam tīkamai dzīvei. Apustulis Pāvils pat apgalvo, 
ka “šīs pasaules gudrība ir Dieva priekšā ģeķība” (1. Korintie-
šiem 3:19).

Un tomēr Dievs vēlas redzēt, ka nav veltīgi mums devis 
prātu. Svarīgākais ir tas, ar ko piepildām savu prātu. Prāts 
ir jāpilda ar to, kas nāk no Dieva, lai “mums ir Kristus prāts” 
(1. Korintiešiem 2:16).

Mūsu dzīves vadības īstais centrs ir sirds. Bībelē mēs tiekam 
mudināti: “Paļaujies uz Dievu!” Paļāvība ir sirds darbība. Lai 
kā mēs censtos lietot savu prātu, Dievs savu Valstību veido 
ne caur mūsu inteliģenci, bet gan caur mūsu atpestīto sirdi. 

Dieva bērniem Kunga vadība un mūsu prāts veido to ve-
selumu, kurā piepildās Dieva griba mūsu dzīvei. Šeit dažas 
atziņas, kas varētu mums šajā ceļā palīdzēt.

 •  Nevērtē savu prātu par augstu, bet piepildi to ar Dieva 
gudrību. Ar Viņa likumiem. Ar Viņa vērtību izpratni. Ar 
Viņa Vārdu. Lai Dievs tavā dzīvē ir nozīmīgāks par tava 
prāta spējām. 
 •  Runā ar Dievu, pirms pieņem būtiskus lēmumus un iz-
dari svarīgas izvēles. Iesaisti Dievu savā dzīvē ļoti apzināti. 
Kad prāts savu padomu ir devis, jautā to arī paļāvības 
pilnajai sirdij. 
 •  Iepazīsti Dieva vadības rokrakstu savā dzīvē. Bieži 
vien tas ir saistīts ar gaidīšanu, ar Dieva dotām iespējām 
un nepieciešamību tev pašam pieņemt lēmumus. Dieva 
vadītie lēmumi atnes mieru (skat. Filipiešiem 4:7). 
 •  Lieto savu prātu – izvērtē un pārbaudi, vai tavas izvēles 
saskan ar Dieva doto tavas dzīves mērķi. 

Salamans savā gudrībā redz svētību, kura nāk, uzticoties 
Kungam. Viņš ir saskatījis to, ko mēs vēl pilnīgākā veidā esam 
saņēmuši no sava Pestītāja Jēzus Kristus – Dievs ir mūsu 
pusē. Viņš vēlas mums palīdzēt. Dievs par mums domā, pie-
dalās mūsu dzīves veidošanā un ir atvērts mīlestības pilnām 
attiecībām ar mums.

Sagaidot 2019. gadu, aicinu no jauna novērtēt Dieva mums 
dotās dāvanas, it īpaši lielāko no tām: Dievs caur Jēzu Kristu 
ir nācis, lai būtu ar mums ikdienas dzīvē un lai tā veidotos 
mūžīgai dzīvei Dieva Valstībā.

Edgars Godiņš
LBDS bīskapa vietnieks

Palaujies  uz  ,

visas  sirds

savu  prata gudribu
_ _

--

Katru mēnesi šogad esam pārdomājuši kādu no Pamācību 
atziņām. Paldies jums, rakstu autori, par to, ka ik mēnesi 
esat šīs atziņas skaidrojuši, vērtējuši un ienesuši mūsu dzīvē.

2018. gadu mēs noslēdzam ar Pamācību mudinājumu pa-
ļauties uz Dievu, mūsu Kungu, nevis uz sava prāta spējām. 
Mani pārsteidz šī Salamana atziņa, jo cilvēki no tālām 
zemēm nāca aplūkot tieši viņa prāta gudrību, nevis viņa 
dievbijību. Bet tad, kad daudz piedzīvots un sakrājusies pie-
redze, tad saprot, ka prāts nav drošākais, uz ko paļauties.

Prāts un Dieva vadība. Kas vairāk nosaka mūsu izvēles un 
lēmumus? 

No vienas puses, prāts ir Dieva dāvana cilvēkam un Viņa 
līdzības nesējs. Tā ir spēja analizēt, izvērtēt bijušo un pār-
vērst to pieredzē, spēja pieņemt atbildīgus lēmumus. Tā ir 
spēja rīkoties radoši un rast atrisinājumus grūtām situāci-
jām. Tāpēc mēs attīstām un nemitīgi papildinām sava prāta 
gudrību. Apustulis Pāvils, kuru uzskatām par paraugu dzīvei 
Dieva vadībā, saka: “Es taču gribu Dievu lūgt garā, bet gribu 
lūgt arī ar prātu; es gribu dziedāt garā, bet gribu dziedāt arī 
ar prātu.” (1. Korintiešiem 14:15) 

Prāts un Dieva 
vadība

Baptistu Vēstnesis - PĀRDOMAS

Lai kā mēs censtos lietot
savu prātu, Dievs savu
Valstību veido ne caur mūsu
inteliģenci, bet gan caur
mūsu atpestīto sirdi.
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Pāvils Vēstulē efeziešiem raksta: “Tad nu raugieties nopietni 
uz to, kā dzīvojat: nevis kā negudri, bet kā gudri; izmanto-
jiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas! Tāpēc nepadodieties neprā-

tam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu Kunga prāts.” (5:15-17)

Dievs ir radījis šo pasauli laikā. Viņš iezīmēja dienas, naktis, ne-
dēļas, mēnešus, gadus. Nekas šajā pasaulē nav mūžīgs. Visam ir 
laika robežas. Arī Ījaba grāmatā par to rakstīts. “Ja jau viņa mūža 
laiks ir sīki ar ziņu noteikts, ja viņa mēnešu skaits ir pie Tevis no-
likts un Tu viņam esi licis robežu, ko viņam nepārsniegt...” (14:5)

Katra gada 31. decembris mums atgādina, ka kāds posms ir pa-
gājis. Otro reizi 2018. gadu mēs nepiedzīvosim. Laiks ir kā valūta, 
ko mēs par maz novērtējam un reizēm pat nelietderīgi izman-
tojam. Tu vari izrēķināt, cik tev ir naudas, un, ja vajag, tu vari 
mēģināt sapelnīt to vairāk. Tu vari saskaitīt, cik tev ir draugu, un 
censties iegūt vairāk draugu. Bet tu nevari zināt, cik liels ir tavs 
laika budžets. Tu nevari to piepelnīt klāt, tu nevari to atgūt. Tu 
to vari tikai izniekot vai izlietot. Tādēļ laiks ir tik nenovērtējami 
vērtīgs. 

Kas ir gudri izmantots laiks? Gudri izmantots laiks ir vienādības 
zīme kvalitatīvai dzīvei. Gudri izmantots laiks ir apziņa, ka tev 
dotais laiks ir dāvana, kuru Dievs tev ir uzticējis. Dzīvot ar patei-
cību Dievam par katru dienu un iespēju, ko Viņš dod, bet tajā pat 
laikā pārdomāti skatīties uz priekšu un rīkoties.

Gudri izmantots laiks ir lietderīgi izmantots laiks. Pāvils saka, šīs 
dienas ir ļaunas. Acīmredzot Pāvils runāja par Efezas kontekstu, 
kur bija savas problēmas un izaicinājumi. Bet arī šodien mums 
ir jābūt gudriem – kā dzīvojam un izmantojam savu laiku, jo arī 
šodien ir daudzi laika zagļi, ko mēs varam saukt par sava veida 
“ļaunumu”, kā rezultātā mēs tukši iztērējam laiku, tādējādi zau-
dējot fokusu no būtiskā.

Kāpēc tā notiek? Viens no galvenajiem iemesliem varētu būt tas, 
ka dzīvojam un izdarām savas izvēles, balstoties uz apetīti. Mēs 
darām to, ko tajā brīdī sajūtam vai vēlamies. Līdz ar to mēs kļūs-
tam haotiski, bezmērķīgi, kā rezultātā nesvarīgais kļūst neatlie-
kams. Tā tas notiek, ja dzīvojam, vadoties pēc savām vēlmēm. Bet 
laiks, kurā mēs dzīvojam, mūs nežēlos. Dziesma “Laika pēdas”, 
kas skan muzikālajā projektā “Mesa”, ļoti precīzi raksturo šādu 
attieksmi pret laiku.

...Viss, kas tev ir, ir laiks, 
Tā ir tava valūta, 
Neiztērē to, lai tik pretī naudu dabūtu, 
Neapmaldies melos, atrodi sevi patiesībā, 
Pērc pieredzi, atdod laiku attiecībām. 
Velti iztērēts laiks 
Tevi vairs nežēlos, 
Esi labākais, 
To kādam dāvājot.

Pāvils aicina “nopietni raudzīties”, kā dzīvojam, gudri izmantot 
laiku. Dzīvo pārdomātu dzīvi, dzīvo organizētu dzīvi, lai tas, kas 
patiešām ir svarīgs, kļūst tev kā neatliekams. Izmantot laiku tā, lai 
saprastu Dieva gribu. Kā arhibīskaps Jānis Vanags simtgades diev-
kalpojuma svētrunā sacīja: “Māci mums, Kungs, Tavu ceļu saprast 
un drosmi pa to staigāt.” Tas ir arī mans novēlējums ikvienam 
jums personīgi, kā arī visām mūsu draudzēm.

Dievs mums dāvā 2019. gadu. Tā ir mūsu iespēja. Arī 2019. gadā 
būs pietiekami daudz izaicinājumu, pretsitienu, kritienu, bet 
mēs ticam, ka 2019. gadā būs arī daudz svētību un iespēju. Ne-
vadīsimies tikai pēc apetītes, bet lūgsim, lai Dievs mums rāda, 
kāda ir Viņa griba, lai varam gudri dzīvot un pārvaldīt mums 
visiem tik dārgo laiku!

Kristus mīlestībā, 

bīskaps Kaspars Šterns

Baptistu Vēstnesis - BĪSKAPA SVEICIENS

LBDS galda kalendārs 2019. gadam - dāvana draudzēm.
Iespēja iegādāties arī veikalā AMNIS.
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Baptistu Vēstnesis - NOTIKUMI

No 5. līdz 16. novembrim bīskaps Kaspars 
Šterns un Baltijas Pastorālā institūta 
(BPI) direktors Pēteris Sproģis viesojās 
Amerikas Savienotajās Valstīs, kur satikās 
ar brāļiem un māsām Amerikas Latviešu 
Baptistu apvienībā, Oklahomā, Teksasā un 
Kalifornijā. Vizītes mērķis bija informācijas 
apmaiņa par aktuālitātēm LBDS un BPI 
darbā ar līdzšinējiem un iespējamajiem 
sadarbības partneriem un atbalstītājiem. 
Bīskaps Kaspars Šterns viesošanās laikā arī 
sludināja Bukskauntijas latviešu baptistu 
draudzē, uzrunājot klātesošos par tēmu 
“Dieva valstība ir šeit un tagad”. Pateicība 
par viesmīlīgo uzņemšanu un atbalstu 
Latvijas baptistu draudžu darbam!

Latviešu garīgās koru mūzikas koncerti 
Latvijas simtgadei “Sirds lūgšanas” ir Golgā-
tas draudzes muzikālā vadītāja Arvīda Keiņa 
izlolots sapnis, kuram atsaucās diriģenti 
Rudīte Tālberga un Māris Dravnieks no Mateja 
draudzes, kā arī Toms Kazimirisaņecs no Rīgas 
Doma ev. luteriskās draudzes. Koncertos 
Golgātas, Mateja un Rīgas Doma baznīcā 
piedalījās kori no minētajām draudzēm, kā 
arī pēdējā koncertā Lutera draudzes koris 
Matīsa Tuča vadībā. Koriem pievienojās arī 
Mateja draudzes ritma grupa un Emīla Dārziņa 
mūzikas vidusskolas stīgu kvartets. Koncertos 
skanēja E. Melngaiļa, P. Dambja, Ē. Ešenvalda, 
R. Dubras, Z. Liepiņa, A. Keiņa,  K. Līdaka, 
J. Ezeriņa, M. Dravnieka kora dziesmas.  

“Kas dzied, tas lūdz divkārt,” tā ir teicis svētais 
Augustīns. Mūsu sirdīs ir lūgšana par Latviju, 
par tās nākotni, par tās cilvēkiem. Mūsu sirdīs 
ir dziesma – dziesma par pateicību Radītājam, 
kas devis mums Latviju, dziesma, kas lūdz – 
svētī, Kungs, šo mūsu zemi.

Notikumi

3. novembrī Rīgā, Mārupes ielā 16, tika 
atklāts Latvijas Kristīgās alianses bāre-
ņiem ģimeņu atbalsta centrs “Tilts”, kam 
Labklājības ministrija piešķīrusi oficiālu 
atbalsta centra statusu. Tā mērķis ir 
atbalstīt esošos un topošos adoptētājus 
un audžuģimenes, piedāvājot atbilsto-
šu apmācību, un rūpēties par bērniem, 
kuri palikuši bez vecāku gādības. Centrs 
organizē arī atbalsta grupas, kuru tikša-
nās notiek ne tikai Rīgā, bet arī Ogrē un 
Jelgavā, tiek plānots tās uzsākt arī Siguldā. 
Ar atbalsta centru “Tilts” iespējams sazinā-
ties, rakstot: palidzibareniem@gmail.com 
vai zvanot 29130210.

Izstāde “Gleznas Latvijai” ir zviedru 
mākslinieka Janerika Johansona gleznu 
un instalāciju izstāde, kas līdz 13. janvārim 
apskatāma Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. 
Daļa no darbiem tapuši laikā, kad Latvija 
vēl atradās okupācijas varā un māksli-
nieks caur tiem centās pievērst uzmanību 
Latvijā notiekošajiem procesiem, un daļa 
no darbiem ir kā veltījums Latvijai valsts 
simtgadē. Janerika Johansona garīgās 
mājas ir Malmes baptistu draudzē, kas ir 
Āgenskalna draudzes māsu draudze. Viņa 
mākslas darbos atspoguļojas gan pilso-
niskā atbildība, atgādinot par drosmi un 
atbildību, indivīda iesaisti sabiedriskos un 
politiskos notikumos, gan arī Kristus vēsts, 
noformulēta spēcīgos mākslinieciskos 
simbolos, kas nereti nes arī pravietisku 
vēstījumu.
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Baptistu Vēstnesis - ABONĒŠANA

Uzdāvini sev – 3 dāvanas visam gadam!

Lai stiprinātu cits citu – pārdomas par katra mēneša tēmu, intervijas, liecības,  
Savienības notikumu apraksti. 

Lai rosinātu uz mīlestību un labiem darbiem  – svētrunas, izglītojoši raksti, notikumu 
apraksti un informācija par plānotajiem notikumiem draudzēs un Savienības darba 
nozarēs.

Lai aizlūgtu cits par citu – Bībeles lasīšanas un draudžu aizlūgšanu kalendārs. 

Aicinām abonēt un izplatīt draudzēs, kā arī abonēt personīgi, lai izdzīvotu kopības svētī-
bu – esot cits citam par stiprinājumu, rosinot uz mīlestību un labiem darbiem, aizlūdzot 
cits par citu un apzinoties sevi kā daļu no lielākas Dieva ģimenes.  
“Baptistu Vēstnesis” – vienmēr par aktuālo, izceļot nozīmīgo un iezīmējot ceļu uz vieno-
tību. 2019. gadā “Baptistu Vēstnesis” būs biezāks nekā līdz šim un iznāks 6 reizes gadā.

Katru gadu dodamies 940 miljonus kilometru garā ceļojumā (tieši tik garš ir Zemes ceļš 
apkārt Saulei gada garumā). Ceļojuma laikā parasti rodas daudz un dažādi jautājumi. 
2018. gadā “Labas Ziņas bērniem” palīdzēja meklēt atbildes uz dažiem no tiem, piemē-
ram, - Kāda Dievam adrese? Kāpēc Dievs radījis ērces un odus? Vai Dievs ir latvietis? 
Turpināsim arī 2019. gadā – katrā numurā meklējot atbildi uz citu jautājumu.

“Labas Ziņas bērniem” ģimeņu un draudžu pastkastītēs pastnieks ieliks 6 reizes gadā. 
Katru reizi izdevumā atradīsiet bērnu, eksperta un Bībeles atbildes uz numura jautājumu, 
komiksu, opīša vēstuli, plakātu, Bībeles stāstu, uzdevumus, mīklas, spēles, ieteikumus 
sarunām ģimenes lokā. Šogad katrā numurā lasītāji iepazīsies ne tikai ar kādu personību 
kristīgās baznīcas vēsturē, bet būs arī intervijas ar interesantiem cilvēkiem.

“Labas Ziņas bērniem” – tas ir ne vien gaidīts pārsteigums pašu pastkastītē, bet arī 
lieliska dāvana, lai visa gada garumā iepriecinātu savus draugus, kaimiņus vai kādu skolu, 
bibliotēku, dienas centru.

Sieviešu kalpošanas apvienības veidots žurnāls sievietēm “Padod tālāk” iznāk 4 reizes 
gadā – martā, jūnijā, septembrī un decembrī. Žurnāls tiek veidots tā, lai caur citu cilvēku 
dzīvesstāstiem, atklātām liecībām un izglītojošiem rakstiem mudinātu lasītājas meklēt 
spēku un piepildījumu attiecībās ar Jēzu, kā arī iedvesmotu un iedrošinātu tās sievie-
tes, kuras iet cauri dažādiem dzīves pārbaudījumiem. Protams, kā jau sieviešu žurnālā, 
neiztikt arī bez ļoti praktiskām tēmām, kas ir aktuālas ikvienai sievietei - viegli pagatavo-
jamas ēdienu receptes, idejas ceļojumiem, mājas dekorēšanai, piemērota apģērba izvēlei 
un vēl daudz kas cits. 

Abonē sev un uzdāvini citiem! Lai optimizētu piegādes un loģistikas jautājumus, arī turp-
māk priecāsimies par kopīgiem pasūtījumiem no draudzes.

Abonēšana – ej.uz/BaptistuVestnesis2019 
Informācija – kanceleja@lbds.lv; 20390979

Viena gada abonementa cena 
līdz 10. janvārim 
   individuāli - 10 eur 
   draudzēm - 7 eur 
pēc 10. janvāra 
   individuāli - 12 eur 
   draudzēm - 9 eur

Abonēšana – ej.uz/LZB2019 
Informācija – sa@lbds.lv; 26091697, 29110770

Viena gada abonementa cena 
līdz 20. decembrim 
   10 eur Latvijā 
   15 eur ārzemēs 
pēc 20. decembra 
   12 eur Latvijā 
   17 eur ārzemēs

Pasūtot 5 un vairāk gada abonementus uz vienu 
adresi, atlaides, par kurām informācija abonēša-
nas anketā.

Abonēšana – ej.uz/PadodTalak2019 
Informācija – padodtalak.lv; 29384007 

Viena gada abonementa cena 
   līdz 31. janvārim - 8 eur 
   pēc 31. janvāra - 10 eur
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Baptistu Vēstnesis - INTERVIJA

AR
ATVĒTRĀM

DURVĪM
Marta un Raimonds Logini 
pirms neilga laika no dzī-
vokļa Rīgas centrā pārcēlās 
uz dzīvi Pārdaugavā. Abi 
kopā viņi audzina un mājsko-
lo trīs meitiņas Amēliju (7), 
Naomiju (4) un Matildi (1,5), 
kā arī meklē dažādas iespē-
jas, kā cilvēkiem pastāstīt 
par Dievu.
Viņiem pagalmā ir garāža, kas pašlaik pār-
top par nelielu sporta zālīti, kur jauniešiem 
trenēties. Raimonds strādā organizācijā 
“Jauniešu virzība”, ir izveidojis “Baptistu 
Vēstneša” jauno vizuālo identitāti, šogad 
tika pie fitnesa trenera diploma ar mērķi 
veidot mācekļus, savukārt Marta ir sko-
lotāja, fotogrāfe, raksta ģimenes blogu 
musulapa.lv un, kā pati saka, ir pilna laika 
mamma un sieva. “Garāža ir kā atbildēta 
lūgšana. Raimonds vasarās iet uz sporta 
laukumu vingrot, kur parasti satiek dažā-
dus džekus. Tā kā Raimonds var uzsākt 
sarunu ar jebkuru, ļoti ātri viņš sāk puišus 
ne tikai trenēt, bet veido ar viņiem arī 
attiecības. Kad pienāk aukstais laiks, ne-
viens vairs neiet uz stadionu. Kad nācām 
skatīties šo māju un ieraudzījām garāžu, 
bija skaidrs, ka mums tā jāņem. Tā bija 
atbildēta lūgšana. Tagad gaidu, kas notiks 
tālāk, kā Dievs to lietos”, stāsta Marta.

Kāds izskatās jūsu ikdienas rīts? 
Raimonds: Sākam ar kafiju. 
Marta: Jā, kad tikko pamostos, jau nevaru 
sagaidīt brīdi, kad nonākšu lejā un tikšu 
pie savas kafijas. Tā kā mājmācībā nav rīta 
steigas, brokastis varam izbaudīt lēni un 
mierīgi.  
R: Ne vienmēr brokastoju kopā ar meite-
nēm, ir arī rīta futbols ar džekiem, dažādas 
tikšanās, aktivitātes. Ikdiena ir ļoti mainī-
ga, pašlaik daudz laika pavadu garāžā. Tad 
vēl jānomenedžē trīs bērni. 

Kādi jums šobrīd ir lielākie izaicinājumi 
saistībā ar meiteņu audzināšanu? 
M: Kad ģimenē ienāca Matildiņa, bija 
ļoti grūti. Likās, ka ar diviem bērniem 
varēju tikt galā, bet ar trim... Bija krīze un 
jautājums: “Kā es tagad pieradīšu pie trim 

bērniem?” Tad internetā uzgāju pētījumu 
par to, ka trešais bērns ģimenē ienesot 
vislielāko spriedzi, jo tev ir tikai divas 
rokas, nav trīs. Un tas palīdzēja pieņemt 
jauno situāciju. Ik pa laikam joprojām sev 
jāatgādina, ka šis ir tikai periods, ja pa 
naktīm kāds neguļ, tad tas ir pārejoši. Liels 
izaicinājums ir arī atrast laiku randiņiem ar 
vīru. Pirms Matildiņas katru piektdienu gā-
jām uz randiņu, tagad...stipri retāk. Tāpat 
izaicinājums ir arī tas, ka viņas strīdas, bet 
no otras puses – tā ir arī iespēja meitenes 
mācīt, kā pateikt kaut ko, lai otrs neapvai-
nojas, kā atvainoties. 

R: Nezinu, kā būtu ar puišiem, bet ar mei-
tenēm ļoti labi darbojas sarunas. Lielajām 
meitām vispirms ļaujam strīdu atrisināt 
pašām savā starpā, bet, ja situācija kļūst 
kritiska un skaļos toņos, tad iejaucamies, 
dodot viņām laiku padomāt. Kad emoci-
jas pierimušas, tad ir saruna, kurai seko 
atvainošanās. 
M: Vai arī, ja meitenes sastrādā kādas 
blēņas, tad mums ir: “Viens, divi, trīs!” Ja 
esam aizskaitījuši, bet rīcība nemainās, tad 
viņām jāiet sēdēt uz krēsla un tas viņām 
šausmīgi nepatīk, un ir raudāšana, jo ir 
jāsēž, jādomā. Pēc padomāšanas atkal 
izrunājam, kas bija par iemeslu tam, ka bija 
jāsēž uz krēsla. Sarunas un krēsls ir tas, kas 
viņām ļoti nepatīk, bet mums tas strādā. 

Kā tu, Raimond, atrodi vietu meiteņu pa-
saulē jeb kā tu draudzējies ar meitām? 
R: ... spēlējoties ar lego. Man patīk, ... es 
jau, protams, gribētu, lai Marta arī spēlē-
jas, bet viņas grib to darīt ar mani. Caur 
spēlēm draudzējamies. Vakaros stāstu pa-
sakas, mums pat ir pasaku seriāli, pasakas 
par Lailiņu - meiteni, kura kaut ko uzzīmē 
un tad tas piepildās.  
M: Meitenes nevar sagaidīt pasakas. To 
stāstīšana Raimondam ļoti labi padodas. 
Man tā nesanāk, nav tādas izdomas. Viņš 
reizēm apsedzas ar segām, skrien pa 
istabu. 
R: Tās ir rādīšanas pasakas. Tās nav tik 
bieži.

Jums ir plašs draugu loks? 
M: Jā. Ļoti plašs.  
R: Es nāku no Viesītes, kur mācītājs mita 
divstāvu mājā - pirmajā stāvā bija baznīca, 
savukārt otrajā bija viņa mājvieta. Mēs kā 
jaunieši bieži gājām ciemoties, viņam ne-
kad nebija durvis ciet, un tas ļoti palīdzēja 
mums veidot attiecības vienam ar otru. 
Kad atbraucu uz Vīlandes draudzi, Martas 

vecākiem (Intai un Ģirtam Ašneviciem) 
bija tieši tāpat. 
M: Maniem vecākiem nekad nav bijusi 
tukša māja. 
R: Šo viesmīlību esam pārmantojuši un 
gribam, lai arī mūsu meitenes to mācītos. 

Jums ir aktīva dzīve sociālajos tīklos, rak-
stāt blogu. Jums tas ir hobija līmenī vai arī 
tā ir mērķtiecīga darbošanās? 
M: Mēs sākām blogu kā dienasgrāmatu 
meitenēm, kā arī, lai, piemēram, mana 
omamma Aizputē varētu sekot līdzi mūsu 
ikdienai. Aptuveni tajā pašā laikā izveidoju 
arī kontu Instagram. Pavisam neplānoti, 
tas ir attīstījies un ir radušās ļoti dažādas 
sadarbības iespējas. Esmu daudz cilvēku 
iepazinusi caur sociālajiem tīkliem, ar ku-
riem sarakstāmies un satiekamies. Nezinu, 
vai blogojam profesionāli, iespēju ir daudz, 
bet mēs cenšamies izvērtēt un rakstām 
tikai par to, ko ikdienā tiešām lietojam. 
Negribētu, lai mana dienasgrāmata kļūst 
par produktu katalogu. Tā ir forša iespēja 
parādīt, ka kristieši var būt “normāli”. Man 
instagramā ir rakstījuši: “O, es domāju, 
ka kristieši ir tikai vecas tantiņas, kas sēž 
baznīcā.”  
R: Domāju, ja mēs gribētu to darīt pro-
fesionāli, iespējas būtu lielas, bet tas nav 
mūsu mērķis.  
M: Tā ir ļoti interesanta pieredze. Ja ir 
reizes, kad meitenēm uzdāvina kādas drē-
bītes, mēs to saucam par Dieva svētību. 
Piemēram, meitenes tika pie ļoti labiem 
ziemas kombinezoniem, ko citādāk neva-
rētu atļauties. 

No kā jūs profesionāli esat attiekušies, lai 
varētu darīt to, ko tagad darāt? 
R: Kad saņēmu piedāvājumu strādāt 
“Jauniešu virzībā”, sākotnēji atteicos, jo 
man tajā laikā bija ļoti labi atalgots darbs 
dizaina aģentūrā un mums tikko bija 
piedzimusi Amēlija, es neredzēju iespēju, 
kā mēs varētu izdzīvot, tāpēc pieņemt 
lēmumu strādāt pilna laika kalpošanā bija 
ļoti grūti. 
M: Turklāt, tev arī ļoti patika un padevās 
tas, ko darīji. 
R: Ļoti lūdzām par šo lēmumu. Tā nebija 
izvēle starp to, kas ir izdevīgāk. 
M: Īstenībā es biju tā, kura teica: “Nē!” 
Likās, kā mēs tagad dzīvosim? Kā samaksā-
sim īri? Bet Dievs mainīja mūsu attieksmi. 
R: Man ļoti palīdzēja kāda brāļa teiktais, 

Divas lietas ir
mūžīgas – Dieva
vārds un cilvēki.

Skrienot klausos 
sprediķus un mūziku
un citreiz, ja apkārt
neviena nav, skrienu
ar atplestām rokām.
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ka divas lietas ir mūžīgas – Dieva vārds un 
cilvēki. “Investē šajos”, viņš sacīja. 

Kas jums ikdienā palīdz uzturēt attiecības 
ar Dievu? 
M: Kad nebija trīs bērnu un meitas gāja 
dārziņā, man bija lielākas iespējas atrast 
laiku Dievam, lasīt, lūgt. Tagad ir sarežģī-
tāk, taču, ja agrāk nevarēju palasīt nekārtī-
gā istabā, tagad esmu iemācījusies lasīt ne 
tikai bardaciņā, bet arī troksnī.  
R: Man ļoti patīk agrie rīti, kad meite-
nes vēl guļ, un es varu lasīt savu lozungu 
grāmatu. Diezgan daudz sanāk rakstīt arī 
svētrunas, kas liek iedziļināties dažādos 
teoloģiskos aspektos, skrienot klausos 
sprediķus vai mūziku un citreiz, ja apkārt 
neviena nav, skrienu ar atplestām rokām. 
Garāžā strādājot, uzlieku mūziku, varu 
dziedāt. Tās ir manas attiecības ar Dievu. 
M: Palīdz arī mūsu savstarpējās sarunas 
par to, kā Dievs mūs ir uzrunājis. Tas 
stiprina ne tikai attiecības ar Dievu, bet arī 
attiecības vienam ar otru. 

Kā esat piedzīvojuši Dievu? 
R: Mans pēdējais lielais ceļojums ar Dievu 
ir... Jauniešu vadītāju apmācībā vajadzēja 
mācīt par Trīsvienību. Par Jēzu man viss ir 
diezgan skaidrs, arī par Svēto Garu daudz 
maz zinu, ko Tas dara, kā darbojas, bet, 
kad nonācu līdz daļai par Tēvu, priekšā 
bija bloks, kaut ko es nesapratu. Tad sāku 
domāt... Esmu uzaudzis bez tēta, neko par 
viņu nezinu. Atceros, ka ilgi sapņoju par 
to, ka tēvs atgriezīsies pie mums, bet tas 
nenotika, un es iekšēji izlēmu, ka man tēti 

nevajag. Gatavojoties apmācībām, man 
pēkšņi saslēdzās - ir tas pants, kur Jēzus 
saka: “Es Esmu ceļš, patiesība un dzīvība; 
neviens netiek uz debesīm, kā vien caur 
Mani.” (Jāņa 14:6) Tā es visu laiku to pantu 
lasīju un redzēju, bet tur ir rakstīts “netiek 
pie Tēva”. Visu savu kristīgo dzīvi biju 
dzīvojis ar domu, ka man Tēvu nevajag. Jā 
Jēzus, jā Svētais Gars, bet Tēvs nē, taču 
Bībele rāda, ka augstākais atalgojums ir 
tieši Tēvs. No tā brīža man ir sācies liels 
ceļojums. Joprojām ir daudz jautājumu, 
cīņu, neizpratnes, bet tas bija tāds “Aha” 
moments.  
M: Savukārt man bija pasmags periods 
pirms kādiem diviem gadiem, kad biju 
mājās ar meitenēm un likās, ka Raimonds 
tik daudz ko dara, viņš iet tur un tur, 
bet kas esmu es? Es esmu tikai mamma. 
Turklāt bieži nācās dzirdēt citu teikto: “A, 
nu tu jau neko nedari.” Bet es visu dienu 
kaut ko darīju un vakarā biju tik nogurusi, 
taču neviens to nenovērtēja, un tad man 
iestājās krīze, sāku sev pārmest: “Kas tad 
es esmu?” Un tad viena pavecāka sieviete, 
kad izstāstīju, kā jūtos, dusmīgi norādīja: 
“Nekad neuzdrošinies sev tā teikt. Dievam 
tu esi pietiekama ar to, ko dari”. Tas man 
bija lūzuma punkts, pēc tā Dievs ļoti mai-
nīja manu sirdi, zinu, ka esmu pietiekama 
un ka daru ļoti nozīmīgu darbu, būdama 
mamma, jo viņas ir mani trīs mācekļi. Tas 
ir kaut kas liels, ko varu dot saviem bēr-
niem. Ja tagad kāds reizēm pasaka, ka es 
neko nedaru, tikai pasmaidu, man citiem 
nekas nav jāpierāda!

Kādas jums ir tradīcijas Adventes laikā un 
Ziemassvētkos? 
M: Gaidot Ziemassvētkus, mums ir Ad-
ventes kalendārs. To bērni ļoti gaida. Kas 
vēl mums ir? Ar draugiem mēs jau vairākus 
gadus pēc kārtas 24. decembra rītā satie-
kamies kafejnīcā Rīgas centrā, kur pirms 
ēšanas visi dziedam “Happy birthday to 
Jesus”, apdāvinām viens otru, fotografē-
jamies. Tā mums ir ļoti īpaša tradīcija, ko 
visi gaidām, ir liels šums, jo esam četras 
ģimenes, bet tas ir ļoti forši. Vakarā ejam 
uz baznīcu, un tad svinības turpinām pie 
maniem vecākiem.  
R: Atceros, kad es kā students biju Rīgā, 
tad Martas vecāki uz šīm Ziemassvētku 
vakariņām aicināja ikvienu. Manuprāt, 
tā ir skaistākā tradīcija, kas mani ir ļoti 
ietekmējusi.  
M: Manai ģimenei nekad nav bijis tāds 
Ziemassvētku vakars, kad mēs būtu tikai 
ģimenes lokā. 

Zinu, ka esmu 
pietiekama un ka
daru ļoti nozīmīgu
darbu, būdama
mamma, jo viņas ir
mani trīs mācekļi.

Sagatavoja

Evija Mileiko
Pilna intervija izlasāma lbds.lv
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3. novembrī Mateja draudzes telpās īpašā Dieva klātbūtnē 
noritēja Sieviešu kalpošanas apvienības (SKA) rīkotā 
konference “Kad klusēšana nav zelts”. 203 sieviešu dalība 
apliecināja, ka izvēlētā tēma tiešām ir aktuāla. Grūti pateikt, 
kas bija konferences īpašākais mirklis – laiks, kad sieviete no 
mūsu pašu vides liecināja par pāridarījumiem viņas dvēselē un 
miesā vai īpašās viešņas no Āfrikas liecība, vai laiks, kurā sievietes 
varēja viena par otru lūgt un būt Dieva klātbūtnē, bet viens ir 
skaidrs – latviešu tautā tik populārais teiciens, ka klusēšana ir 
zelta vērtē, uz pāridarījumiem gan nav attiecināms.

Ar konferencē gūtajiem iespaidiem dalās Tabita Runce no Ģipkas 
draudzes: “Atbraucu no konferences, iegāju siltā dušā... un pēkšņi 
attapos kā nepelnīti apdāvināta. Kā karaliene, kas slepus bauda 
izmeklētas ērtības, kamēr netālu daudzi spiesti gulēt dubļos, ciest 
netaisnību un ļaunumu...

No prāta neizgāja tumšādainās viešņas Marijas Kristīnes 
Nibagvaires stāstījums, kā viņa izglābās Ruandas genocīdā pirms 
24 gadiem. Viņa bija jauna sieviete, uzaugusi kā divpadsmitais 
bērns vienā no valsts ievērojamākajām ģimenēm, ieguvusi 
vislabāko izglītību, laimīgi precējusies, divgadīgas meitiņas 
māte, dzīvoja lielā mājā radu pulkā kopā ar tantēm, māsām un 
viņu bērniem. Mājā, kas vienmēr bija atvērta kaimiņiem, jo viņu 
kultūrā visa tuvākā apkārtne ir tavi brāļi un māsas, un vislielākā 
vērtība ir plaša ģimene. Kādā mierīgā vakarā mājā negaidot 
ieskrēja paziņa, saukdams, lai visi nekavējoties skrien prom, jo 
bruņoti teroristi valsts prezidenta mājā nupat visus nogalinājuši, 

un tagad viņi nākot šeit. Neko nesaprotot, Marija tikai paspēja 
savu meitiņu uzsiet lakatā uz muguras, kad militāristi bija klāt 
un atklāja uguni ļaužu pilnajā istabā. Nokrītot uz grīdas kopā 
ar citiem, Marijas vienīgā doma bija pasargāt uz muguras 
uzsieto bērnu. Pēc neiedomājami ilga laika, visapkārt valdot 
kapa klusumam, un pat nesaprotot, vai pati ir maz dzīva, Marija 
izdzirdēja savas meitiņas kluso čukstu. Lēnām uzceļoties un 
kāpjot pāri kritušajiem, viņa izlavījās no mājas un neuzkrītoši 
devās prom, kur acis rāda – ka tikai tālāk. Ar meitiņu lakatā, 
bez ēdiena un drēbēm, ceļā piedzīvojot prātam neaptveramas 
briesmas un vardarbību, nepārtraukti ejot, viņai izdevās šķērsot 
valsts robežu, kājām iziet cauri četrām valstīm un pēc vairākiem 
mēnešiem nonākt bēgļu nometnē Kenijā. Saņemot nežēlastību 
no cilvēkiem, Marija tomēr spēja saskatīt, ka Dievs nav viņu 
atstājis, bet tieši otrādi – neticamā veidā Dievs vadījis, ka vēlāk 
viņa varēja būt par atbalstu saviem tautiešiem un citiem bēgļiem. 
Tagad – pēc daudziem gadiem – viņa koordinē palīdzību, brauc 
uz dažādām valstīm, izglīto un palīdz ļaudīm, kas cietuši dažāda 
veida uzbrukumos.

Marijas stāsts sasaucās ar konferences tēmu “Pāridarījumi 
dvēselei un miesai – mīti un realitāte”. Viss dzirdētais lika 
padomāt – cik mēs esam patiesi savās maskās, ko bieži uzliekam, 
lai citiem rādītos laimīgi un veiksmīgi. Vai spējam saskatīt 
blakus esošo nelaimi, netaisnību un ciešanas, ja staigājam 
svēti nogludināti? Kā izdzīvot patiesu kristietību ikdienā, kad 
esam vieni ar problēmām, slimībām, ļaunumu, arī dusmām, 
strīdiem un zaudējumiem? Mums blakus staigā sievietes, kas 

SKA Padomes locekles pēc pirmā kalpošanas gada kopā ar 

konferences viešņu. (no kr. 1. rindā – Rasa Cirvele, SKA vadītāja 

Agnese Megne, Marija Kristīne Nibagvaire, Marta Mežecka,  

2. rindā – Lāsma Ašme, Agnese Spura) Konferencē par Padomes 

locekli tika apstiprināta arī Ilze Lasmane.

Aija Rieba iepazīstināja ar 

programmām, kas palīdz dziedēt 

ievainojumus – ”Īsta brīvība” un 

“Dziedināšanas laiks.”

Kad klusēšana nav zelts

Baptistu Vēstnesis - SIEVIEŠU KALPOŠANAS APVIENĪBA

Dzīve ilgstošā noliegumā laupa spēju pilnvērtīgi dzīvot – 

uzticēties un veidot attiecības ar cilvēkiem un Dievu. 

“Atmetuši melus, runājiet patiesību ikviens ar savu tuvāko, 

jo mēs esam locekļi viens otram.” (Efeziešiem 4:25)
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PĀRDOMAS – JANVĀRIS
Ir cilvēki, kuri saka, ka viņi tic Dievam, bet nevēlas neko 
dzirdēt par Jēzu. Labākajā gadījumā viņi pieņem, ka tāds 
Jēzus ir kādreiz dzīvojis, ka ir tāds Dievs, bet, ka Jēzus ir 
Dievs – tas jau ir par daudz!

Cilvēks pazaudēja ceļu pie Dieva jau Ēdenes dārzā, grēks 
šķir cilvēku no attiecībām ar Dievu. Nav iespējamas 
attiecības grēcīgam cilvēkam ar svēto Dievu, ja vien kāds 
par to nesamaksā, ja vien kāds nekļūst par mierizlīgumu 
starp cilvēku un Dievu. Un šis kāds ir Jēzus Kristus. Nav 
neviena cita, kurš spētu samaksāt par maniem un taviem 
grēkiem, kā tikai Jēzus. Vienīgā patiesība un vienīgais 
ceļš, kas ved cilvēku atpakaļ pie Dieva, atpakaļ pie 
dzīvības, ir Jēzus.

Atzīstot un pieņemot Jēzu, tiek pieņemts Dievs, 
noliedzot Jēzu, tiek noliegts Dievs, jo neviens nevar nākt 
pie Tēva kā vien caur Dēlu. 

Jēzus viņam saka: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; 
neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani.” Jāņa ev. 14:6

Jēzus Kristus nav problēma, Viņš ir risinājums ikvienai 
problēmai mūsu dzīvē, nāvē un mūžībā. Henrijs Alens 
Ironsaids

Nekad nedomā, ka pie Dieva ved dažādi ceļi. Jēzus ir 
vienīgais kvalificētais Ceļš, vienīgais kvalificētais Upuris 
un vienīgais kvalificētais Glābējs. Ervins V. Lutcers

Ja Jēzus ir Dieva Dēls, tad Viņa mācība nav vienkārši 
labi padomi, ko dod labs skolotājs; tie ir Dieva vārdi, uz 
kuriem es droši varu būvēt savu dzīvi. Lī Strobels

Dienas lasījums no grāmatas “365 otrās iespējas” 

© Munise Lamberte, teksts, 2018  

Grāmata pieejama kristīgajā grāmatnīcā Amnis un citās 

grāmatnīcās pēc pieprasījuma.

Sagatavoja

Sieviešu kalpošanas apvienība

SKA Padomes meitenes bija sarūpējušas skaistu un viesmīlīgu vidi.

pārcietušas varmācību bērnībā vai cieš visdažādākos veidos katru 
dienu bez apstājas. “Neērtās tēmas daudzās kristiešu ģimenēs ir tabu 
jautājumi, kas rūpīgi tiek slēptas no citu cilvēku acīm. Neslēpsimies, 
runāsim patiesību ikviens ar savu tuvāko,” aicināja sieviešu kalpošanas 
vadītāja Agnese Megne. “Nelietosim paviršas frāzes (Viss būs labi! Tu 
par maz tici. Tev vajag vienkārši vairāk lūgt.), tā ievainojot vēl vairāk. 
Jeremijas 6:14 Dievs saka: “Tie grib vainu pavirši dziedināt, sacīdami: 
“Miers, miers! Kur miera nav....” Būsim atklāti, saprotoši un pieņemoši, 
lai varētu paši tikt dziedināti un palīdzēt arī citiem!”  Savukārt Inese 
Drēska aicināja neatbalstīt klusēšanas ieradumu, šādā veidā pieverot 
acis uz netaisnību. Nekušināsim bērnus, neļaujot viņiem runāt par 
pāridarījumiem, tā iemācot, ka nevis ļaunums, bet atklātība ir netikums. 
Trauma dzīvo ķermenī visu laiku – pārspīlēts kauns, izolēšanās, 
izdegšana, vēlāk alkoholisms vai audzēji – tās ir sekas neizrunātām 
problēmām, kas var ietekmēt līdz pat trešai paaudzei. Ja paši neesam 
tikuši ar pārdzīvojumiem galā, nereti nevēlamies uzklausīt arī citus. Aiz 
“kristīgas uzvedības” nereti slēpjas dziļi ievainojumi. Mums jārada droša 
vide mājās, ģimenē, draudzē. Lietosim 3T principu: talking, tears, time – 
sarunas, asaras, laiks. Klausīsimies, ļausim runāt, apkampsim. Viss, kas 
palīdz izjust ķermeni caur maņām: fiziskas nodarbes, mūzika, skaistais 
dabā un mākslā – tas ļauj domām mainīties, atrast prieku par darbu, 
radošumu – tad arī cilvēki, dzīve un Dievs šķitīs labi!

Dziedu dušā aiz pateicības... Kā ūdens aizskalo nogurumu un visu 
netīro, tā ļausim Dieva mīlestībai plūst caur mums – tīrīt, dziedināt un 
svētīt – mums vistuvākos un tālākos.”

“Viss atmaskotais gaismā top redzams, jo viss, kas gaismā redzams, ir gaisma.” 

(Efeziešiem 5:13-14)

Foto

Madara Parma



Šogad Global Leadership Summit (GLS) konference pasaulē 
kopumā pulcēja vairāk nekā 445 000 dalībnieku vairāk nekā 
135 valstīs. Jau astoto gadu GLS notika arī Latvijā. 9. un 10. 
novembrī apmēram 700 esošie un topošie Latvijas uzņēmumu, 
organizāciju, biedrību, draudžu un citu jomu vadītāji draudzes 
“Labā Vēsts” telpās caur kvalitatīvām video lekcijām un 
klātienes intervijām mācījās, kā pieaugt un atstāt pozitīvu 
un paliekošu ietekmi sabiedrībā. Konferenci vadīja mācītājs 
Pēteris Eisāns, to muzikāli papildināja grupa „My Radiant 
You”.

Tēmas, kuras šogad aptvēra GLS, saistījās ar vadītāja īpašībām, 
drosmi un pārliecinātību par sevi, kā arī kultūras ietekmi 
organizācijās un kā veidot vidi, kurā ikviens darbinieks jūtas 
novērtēts un sadzirdēts. Konferences dalībniekus uzrunāja 
dažāda spektra pārstāvji – draudžu vadītāji un mācītāji, 
kvalitatīvas vadīšanas speciālisti, kā arī dažādu pasaulslavenu 
kompāniju un zīmolu pārstāvji, kuri cauri gadiem ir pierādījuši 
sevi kā veiksmīgus vadītājus, atzīstot, ka ceļā bijušas un ir arī 
kļūdas, neizdošanās, kas bieži vien ir nenovērtētas, bet īstenībā 
sniedz vērtīgas mācību stundas, lai turpinātu darbu un kalpošanu. 
Nereti tieši kļūdas, neizdošanās un zaudējumi ir tie, kas veicina 
izaugsmi, jo “ceļš uz panākumiem ir bruģēts ar labi pārvarētām 
kļūdām.” Visai konferencei cauri vijās pārliecība, ka Dieva 
klātbūtne un ietekme, kas veido vadītāju, ir visnozīmīgākā, un 
vērtības, kuras izkopj vadītājs, palīdz sasniegt vadības virsotnes 
gan individuāli, gan organizācijā kopumā.

Vairāki konferences dalībnieki atzina, ka viņus spēcīgi uzrunājusi 
Losandželosas Mozaīkas draudzes dibinātāja Ervina Makmanusa 
lekcija “Pēdējā bulta”, kurā viņš izaicināja dalībniekus meklēt 
veidus, kā varam kļūt par tādiem cilvēkiem, kādus Dievs mūs 
radījis. “Mēs visi nesam sevī bailes par to, ka nekad neīstenosim 
visu potenciālu, kuru Dievs mūsos ielicis. Otrā pusē bailēm ir 
brīvība. Mūsu potenciālu ierobežo sāpes – fiziskas, emocionālas, 
psiholoģiskas, bet otrā pusē šīm sāpēm ir izcilība, taču, ja 
neatļaujam Dievam šajās sāpēs darboties, tās mūs var aizkavēt 
kļūt par tiem, kādiem Dievs mums paredzējis būt. Mūs ietekmē 
arī mūsu pagātnes kļūdas, bet mūsu izvēle ir tām atļaut veidot 
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mūsu identitāti vai arī saskatīt tās kā “sižeta pavērsienus”, 
kuros arī darbojas Dievs.” Ervins Makmanuss nesen uzveicis 
onkoloģisku saslimšanu, tādēļ jo īpaši uzrunājošs bija viņa 
aicinājums izturēties pret katru dienu kā pret kaut ko svētu 
un būtisku, tajā jūtoties, runājot un rīkojoties tā, it kā tā būtu 
pēdējā. “Cik daudzi no mums kaut ko glabā nākamajai dzīvei, 
kaut arī mums ir dota tikai šī dzīve?” jautāja Ervins Makmanuss. 

Pēc lekcijas, kurā draudzes Life.Church līdzdibinātājs un mācītājs 
Kregs Grešels iezīmēja tāda vadītāja īpašības, kuram citi vēlas 
sekot, konferences dalībnieki varēja ieklausīties intervijā, kuru 
sniedza EY (Ernst&Young) pārstāvis, konsultāciju prakses 
kvalitātes vadītājs Andris Lauciņš. Arī viņš apstiprināja, ka 
vadītājiem svarīgi būt godīgiem, drosmīgiem, tādiem, kuri tur 
doto vārdu, izsaka atzinību un saredz, ka katra darbinieka dzīve 
balstās uz “četrām ķeblīša kājām”, kas ir viņa profesionālais 
izaicinājums, ģimene, garīgā pasaule un laiks pašam ar sevi.

Vadības eksperts un koučs Džons K. Maksvels raksturoja 
vadītājus kā cilvēkus, kas “redz vairāk nekā citi un saskata to 
ātrāk nekā pārējie.” Taču, lai tas notiktu, svarīgas ir divas lietas – 
radošums, kas ir spēja saredzēt, ka vienmēr ir kāds risinājums, un 
elastība – apziņa, ka parasti ir vairāk nekā tikai viens risinājums. 
Bieži vien cilvēki paši ir “vāks” vai ierobežojums savai spējai 
lūkoties uz izaicinājumiem radoši un elastīgi. Taču mūsu iespēju 
griesti ir Dieva iespēju grīda, jo “Viņš spēj darīt daudz vairāk 
par visu, ko lūdzam un saprotam” (Efeziešiem 3:20). Latvijā kā 
cilvēku, kura radošums pārsteidzis un turpina pārsteigt, zinām 
atbalsta programmas «Plecs» vadītāju, iniciatīvas platformas 
«ManaBalss.LV», radio «Dod pieci» un dažādu citu projektu 
ideju autoru Jāni Ertu. Arī viņš iedrošināja būt drosmīgiem 
īstenot idejas, kurām ticam, un kas var padarīt sabiedrību labāku. 
Ja vēlamies pārmaiņas valstī un sabiedrībā, tad nepieciešama 
arī mūsu iesaiste, piedāvājot konstruktīvas idejas, kuras varas 
pārstāvji varētu realizēt, lai mēs kā valsts augtu un attīstītos. 

Mūsu vīzijai jābūt lielai. Ne tādai, kurai visi tic, bet gan tādai, no 
kuras pat paši nedaudz baidāmies. Tomēr tās realizācija sākas ar 
maziem, šķietami nenozīmīgiem soļiem, un bieži vien tā prasa 
spert soļus ārpus mums drošās un zināmās vietas. Gluži kā 
ērglēniem – viņi iemācās lidot, ļaujoties kritienam. Šo aicinājumu 
konferences dalībnieki saņēma no bīskapa T. D. Džeiksa 
nodarbībā, kuras nosaukums bija ļoti lakonisks – “Lido!”

ietekme.TEV IR

Mūsu vīzijai jābūt lielai. 
Ne tādai, kurai visi tic, bet
gan tādai, no kuras pat
paši nedaudz baidāmies.

Mēs esam izglābti
dievišķam mērķim.
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Tomēr ne vienmēr labi rezultāti ir sekas pareiziem lēmumiem 
vai augstai darba kvalitātei, tādēļ svarīgi, ka pat tad, ja bijušas 
veiksmes un uzvaras, neieslīgstam pašapmierinātībā – brīdināja 
uzņēmējs Rasmuss Ankersens. Arī jauniešu kora “Balsis” 
mākslinieciskais vadītājs Ints Teterovskis apliecināja, ka “balva, 
ko saņem, ir tā mirkļa novērtējums. Paņem šo balvu, noliec zemē 
un kāp augstāk, jo balva nav nekas tāds, ko vari nolikt priekšā un 
lielīties – tā mēs desmit gadus atpakaļ uzvarējām kādā konkursā. 
Ko tu dari šodien, kas ir tavs šodienas sasniegums?!”

Sintija Lejniece no draudzes “Mājvieta” un Marita Caune no 
Jelgavas draudzes konferencē piedalījās pirmo reizi, un bija 
pārsteigtas par tās augsto organizatorisko kvalitāti un iegūto 
atziņu daudzumu un dažādību, kas rezonējas pašu dzīvē. “Cik 
svarīgi, ka varam savu darbu savienot ar ticību Dievam, kā to 
redzējām vairāku lektoru piemēros, kas ieņem augstus amatus. 
Mani tas iedrošina vēl vairāk darīt savā karjerā un pateikties 
Dievam par tiem augļiem, ko Viņš dod,” saka Sintija. Marita 
atzīst, ka konferencē iegūtās zināšanas varēs pielietot četrās 
dzīves jomās: «Tās noderēs manā personīgajā izaugsmē, varēšu 
tās pielietot ģimenē, tās palīdzēs arī manā profesionālajā 
darbā, kā arī varēšu tās pielietot kalpošanā draudzē. Ir jāriskē, 
ir nepieciešama ne tikai ticība, bet arī darbība, konkrēti soļi, kas 
atbalsosies pēc GLS konferencē dzirdētā un pārrunātā.” Savukārt 
mācītājs Mārcis Zīverts bijis visās GLS Latvija konferencēs, tomēr 
atzīst, ka arī šogad saņēmis sev nozīmīgas atbildes, kā vadīt sevi 
tālāk vidē, kurā Dievs viņu aicinājis, kā vadīt ģimeni un kā vadīt 
draudzi, un guvis jaunu iedrošinājumu darīt to, kas sagādā prieku 
pašam un pagodina Dievu. 

Mēs dzīvojam laikā, par kuru saka, ka “tumsa vairojas”, tomēr – jo 
lielāka tumsa, jo gaisma spīd spožāk. Katram no mums ir ietekme. 
Katrai draudzei ir ietekme. Mēs esam izglābti dievišķam mērķim. 
Tādēļ – lai nečīkstam par to, kas ir vai nav, bet radām to, kam 
jābūt!

Sagatavoja

Dana Gintere un BV redakcija

Šī un iepriekšējo gadu GLS 
videolekciju DVD ar titriem 

latviešu valodā pieejami 
veikalā AMNIS.

Reģistrācija uz GLS konferenci 
2019. gada 8., 9. novembrī 

www.glslatvija.lv

Foto

Mareks Šteins
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Aizmirstie 70 
Jēzus mācekļi

Kad pēdējo reizi dzirdēji svētrunu par Jēzus 70 mācekļiem? Kāpēc 
tik maz par tiem runājam? Vai tiem nav nekādas nozīmes? Vai 
zināji, ka tieši šie “aizmirstie” mācekļi norāda uz Jēzus nodomu 
aizsniegt ar Evaņģēliju visas tautas?

Palūkosimies uz Jēzus piemēru. Jūdejā un Jeruzālemes apkārtnē 
Jēzus kalpoja samērā īsu laiku. Kurai Svētās zemes daļai tad 
Viņš deva priekšroku? Galilejas ziemeļaustrumu daļai. Savai 
darbībai Jeruzālemes vietā Viņš izvēlējās mazu ciematiņu, 
vārdā Kapernauma. Kādēļ? Vai tāpēc, ka Viņam patika skats uz 
ezeru? Nē. Jēzus piepildīja pravieša Jesajas pravietojuma vārdus: 
“Zebulona zeme un Naftaļa zeme, piejūras ceļš, Aizjordāna, citu 
tautu Galileja.” (Mat. 4:15) Kāpēc šī Galilejas ziemeļaustrumu 
daļa nosaukta par citu tautu Galileju? Atrodiet Svētās zemes 
kartē Galilejas jūras ziemeļu galā Kapernaumu, tad paskatieties 
mazliet uz ziemeļiem – ko jūs tur redzat? Tikai dažus kilometrus 
uz ziemeļiem no Kapernaumas atrodas Sīrija. Tās galvaspilsēta 
ir lielā pilsēta Damaska. Uz rietumiem no Galilejas atrodas vēl 
cita zeme – Feniķija, un arī tā nebija pārāk tālu no Kapernaumas. 
Turklāt Jordānas upes augšdaļas otrā pusē un Galilejas jūras 
austrumpusē atradas apgabals, ko tajā laikā sauca par Dekapoli. 
Dekapole ir grieķu vārds, kas nozīmē “desmit pilsētas”, un 
Dekapoles iedzīvotāji bija grieķi un runāja grieķu valodā. 

Neaizmirstot par savu sūtību jūdu vidū, Jēzus apzināti un 
mērķtiecīgi vēlējās būt pieejams visām tautām. Jēzus kalpoja 
savējiem un kalpoja citiem. Vai nebūtu loģiski sagaidīt, ka Jēzus 
mācekļi seko viņa piemēram?

Jēzus sūtīja savus mācekļus nest Valstības evaņģēliju, un Viņa 
uzstādījumi iekļāva visas tautas. Lūkas evaņģēlija 9. un 10. nodaļā 
lasām par 12 un 70 mācekļu izsūtīšanu. (Dažos manuskriptos 
72 mācekļi.) Abas šīs grupas precīzi reprezentē paša Jēzus 
kalpošanas mērogu. Kāpēc Jēzum bija tieši 12 mācekļi, nevis 9 
vai 15? Skaitlis divpadsmit reprezentē divpadsmit Israēla ciltis. 
Lūkas evaņģēlija 9. nodaļa iesākas ar instruktāžu un sūtīšanu 
kalpošanā. Ko simbolizē šo 12 mācekļu sūtīšana? Tā ir kalpošana 
savā valodā, savai tautai, savai kultūrai, savējiem. Jēzus sagaida, 
ka Viņa mācekļi kalpos savā tautā. Lūkas evaņģēlija 10. nodaļa 
iesākas ar gandrīz identisku instruktāžu un sūtīšanu darbā. Šoreiz 
ne vairs 12, bet gan 70 mācekļi tiek izsūtīti misijā. Kāpēc ne 50 vai 
100? Ko simbolizē skaitlis 70? Pēc Noas plūdiem tiek uzskaitītas 
visas tautas uz zemes (1. Moz. 10). Šajā sarakstā ir 70 tautas, 
tāpēc Jēzus laikā ļoti nepārprotami šo skaitli uztvēra kā norādi 
uz kalpošanu citā valodā, citā vidē, citai kultūrai, citām tautām, 
citiem. Jēzus sagaida, ka Viņa mācekļi kalpos citām tautām. 

Manuprāt, šeit atklājas princips, ko es gribētu nosaukt par 
māceklības upi. Viens krasts ir 12 mācekļu izsūtīšana, jeb 
kalpošana savējiem (Lūk. 9:1-6). Otrs krasts ir 70 mācekļu 
izsūtīšana, jeb kalpošana citām tautām (Lūk. 10:1-12). Bet starp 
šiem abiem notikumiem ir trīs sarunas par to, ko nozīmē būt 
Jēzus sekotājam (Lūk. 9:57-62). Mācekļa dzīvei ir jābūt ar mērķi 
sludināt savā tautā un sludināt citām tautām. Nav iespējama upe, 
ja viena no šiem krastiem vispār nav. Upē ir spēks, ja abi šie krasti 
ir augsti un stipri. 

Vai Tavā dzīvē un kalpošanā šie abi krasti ir vienlīdz augsti? Vai 
Tavas lūgšanas ir vien par sevi un savējiem, jeb Tu apzināti lūdz 
par Evaņģēlija sludināšanu citās tautās? Vai Tava ziedošana 
aizsniedz vien savējos, jeb Tu mērķtiecīgi ieguldi arī kalpošanā 
visām tautām? Vai Tavs laiks, dāvanas un talanti veltīti kalpošanai 
tikai savā kultūrā, jeb Tu neatlaidīgi meklē iespējas kalpot arī 
citu tautu kontekstā? Vai Tavā draudzē ir mērķtiecīga kalpošana 
tautām? Vai visu uzmanību paņem kalpošana savējiem un savās 
lūgšanās, ziedošanā, laika un enerģijas izlietojumā citiem nekas 
nepaliek pāri? Vai, aizmirstot par Jēzus septiņdesmit mācekļiem, 
mēs neesam piemirsuši, ka Jēzus vienmēr ir vēlējies, lai viņa 
mācekļi šīs abas puses turētu līdzsvarā – kalpošanu savējiem un 
kalpošanu citām tautām?

Pēteris Eisāns
LBDS Ārmisijas vadītājs
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Aizlūgšanu kalendārs decembris

Bībeles lasījums
26.11.-2.12.

Pamācības 27
Romiešiem 11-16

Bībeles lasījums
03.12.-09.12.
Pamācības 28
2. un 3. Jāņa

Bībeles lasījums
10.12.-16.12.
Pamācības 29

2. Korintiešiem 1-5

Bībeles lasījums
17.12.-23.12.

Pamācības 30
2. Korintiešiem 6-10

01
Pateiksimies Dievam par 
dzīves laiku un uzdevu-
mu, ko Viņš mums saga-
tavojis. Lūgsim gudrību 
un Svētā Gara vadību tā 
īstenošanai. 

02
Pirmā Adventa svēt- 
diena 
Gatavosim savas sirdis 
Kristus piedzimšanas 
svētkiem.
Pret latviešu tautu 
vērstā totalitārā komu-
nistiskā režīma genocīda 
upuru piemiņas diena

03
Lūgsim par Viesītes 
draudzi, mācītāju Juri 
Grigu un viņa ģimeni; 
lai Dievs dod Svētā 
Gara gudrību un spēku 
turpināt kalpošanu un 
svētī kristīgā bērnu 
sporta kluba AWANA 
nodarbības. Pateicība par 
Dieva vadību aizvadītajā 
gadā.

04
Pateiksimies Dievam, 
ka Viņa žēlastībā varam 
piedzīvot aizejošā 
gada pēdējo mēnesi un 
norimšanos dabā.

05
Lūgsim par Rumānijas 
Baptistu savienību ar 
1722 draudzēm un 98 672 
locekļiem.

06
Lūgsim par Ziedkalnes 
draudzi, sludinātāju 
Eināru Vanagu un viņa 
ģimeni; par draudzes 
garīgo izaugsmi, bibliskas 
mācības nostiprināšanos 
un misijas kalpošanu, 
par vīru grupu un Bībeles 
studijām.

07
Lūgsim par ārpus 
draudzēm veidotiem 
pasākumiem svētku laikā, 
lai tie aizsniedz cilvēkus 
ar Kristus vēsti.
Sirsnīgi sveicam LBDS 
mācītāju Jāni Pallo 70 
gadu jubilejā!

08
Pateiksimies Dievam par 
Viņa pestīšanas plānu, 
sūtot pasaulei Glābēju 
(Jes. 11:1-2).

09
Otrā Adventa svētdiena 
Pateiksimies Dievam 
par Jēzu, kas ir žēlastība, 
pestīšana un gaisma 
ikvienam cilvēkam (Jāņa 
12:46).

10
Lūgsim par Ainažu 
draudzi, sludinātāju Juri 
Vasuli un viņa ģimeni; lai 
Dieva vadība un drosme 
liecināt cilvēkiem par 
Jēzu; par muzikālās 
kalpošanas attīstību 
draudzē un gudrību, 
kā vadīt draudzi; par 
dievnama remontu un 
uzlabošanu.

11
Pateiksimies par drau- 
dzes dibināšanas vietu 
Karostā, Liepājā; lūgsim 
par sludinātāju Mārci 
Dejus un viņa ģimeni. 

12
Lūgsim par Slovākijas 
baptistu savienību ar 24 
draudzēm un 1931 locekli.

13
Lūgsim par slimiem un 
vientuļiem cilvēkiem, 
par bāreņiem un 
viņu aprūpētājiem. 
Iepriecināsim viņus ar 
Labo Vēsti un sarūpētām 
dāvanām.

14
Lūgsim par Aizputes 
draudzi, mācītāju Jāni 
Balodi un viņa ģimeni; 
lai ticību, kas balstīta 
Evaņģēlijā un apustuļu 
sludinātajā, neizšauba 
dažādu mācību vēji; lai 
sētā Evaņģēlija sēkla 
bērnos, pusaudžos un 
jauniešos nes augļus; lūg-
sim mīlestību, kas dziedē 
pagātnē cirstās rētas. Par 
visu pateicība Dievam.

15
Lūgsim gudrību 
pasludināt Evaņģēliju cil-
vēkiem, lai viņi no tumsas 
nāk dzīvības gaismā (Jāņa 
ev. 8:12).

16
Trešā Adventa svētdiena
Pateiksimies par Jēzu, 
kurā piepildās visi Dieva 
apsolījumi (Jes. 9:5).

17
Lūgsim par Aizvīķu 
draudzi un sludinātāju 
Arti Peterlevicu, lai Dievs 
dod iespēju augt Vārda 
izpratnē, lūgšanu dzīves 
dziļumos, mīlestībā uz 
Dievu un cilvēkiem. 
Sirsnīgi sveicam LBDS 
mācītāju Agri Miķelsonu 
75 gadu jubilejā!

18
Lūgsim par LBDS 
garīdzniekiem, lai Dievs 
atjauno garu un dod 
spēku turpināt kalpot 
savās draudzēs un 
pilsētās.

19
Lūgsim par Lietuvas 
Baptistu savienību ar 8 
draudzēm un 290 drau- 
dzes locekļiem.

20
Lūgsim par Auces 
draudzi, lai Dievs palīdz 
atjaunot draudzi, dziedi-
na dvēseles, dod gudrību 
un spēku sludinātāja v.i. 
Leonīdam Barsukam un 
viņa ģimenei, uzsākot 
kalpošanu draudzē.

21
Lūgsim par Alūksnes 
draudzi, BPI studenta 
Dzintara Strodāna un 
viņa ģimenes kalpošanu, 
lai Dievs dod spēku un 
gudrību; par draudzes 
kalpošanas komandas 
vienotību un tālāku 
attīstību.

22
Lūgsim par garīgu 
atdzimšanu un at-
jaunošanos kristiešu vidū. 
„Netopiet šai pasaulei 
līdzīgi, bet pārvērtieties, 
atjaunodamies savā garā, 
lai pareizi saprastu, kas 
ir Dieva griba: to, kas ir 
labs, tīkams un pilnīgs!” 
(Rom. 12:2) 

23
Ceturtā Adventa svēt-
diena
Lūgsim par kristiešiem 
pasaulē, kuri cieš ticības 
dēļ un nevar brīvi svinēt 
Ziemassvētkus; par 
bēgļiem un cilvēku 
tirdzniecības upuriem.

24
Ziemassvētku vakars
Pateiksimies, ka varam 
būt draudzē un līdzdalīt 
prieku par Jēzus Kristus 
piedzimšanu. „Gods Die-
vam augstībā, un miers 
virs zemes, un cilvēkiem 
labs prāts.” (Lūk. 2:14)

25
Pirmie Ziemassvētki. 
Kristus piedzimšanas 
svētki
Lai pateicamies par Dieva 
dāvanu: „Jo tik ļoti Dievs 
pasauli mīlējis, ka Viņš 
devis savu vienpiedzi-
mušo Dēlu, lai neviens, 
kas Viņam tic, nepazustu, 
bet dabūtu mūžīgo dzīvī-
bu.” (Jāņa 3:16) 

26
Otrie Ziemassvētki
Pateiksimies Dievam 
par iespēju būt kopā 
ar saviem tuvākajiem 
un ģimeni, lai no 
jauna izdzīvotu Jēzus 
piedzimšanas stāstu.

27
Lūgsim par Velsas 
Baptistu savienību ar 
406 draudzēm un 12423 
draudzes locekļiem.

28
Pateiksimies par Rem-
bates misijas staciju un 
vadītāju Jāni Ločmani, 
lai Dievs dod spēku un 
izturību kalpošanā. 

29
Lūgsim par mieru un sati- 
cību ģimenēs, lai Kristus 
tiktu pagodināts.

30
Lūgsim par iespēju kalpot 
līdzcilvēkiem, kuriem 
ikdienas aizņemtībā 
neveltām pietiekamu 
uzmanību. Lai mūsu labie 
darbi pagodina Dievu 
(Mat. 5:16). 

31
Vecgada diena
Pateiksimies par svētībām 
un pārbaudījumiem, caur 
kuriem aizvadītajā gadā 
esam varējuši nākt tuvāk 
Dievam un pieaugt Viņā.

Bībeles lasījums
24.12.-30.12.
Pamācības 31

2. Korintiešiem 11-13
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Aizlūgšanu kalendārs janvāris

Bībeles lasījums
31.12.-06.01
Psalmi 1-2
Mateja 1-2

Bībeles lasījums
07.01.-13.01.

Psalmi 3-5
Mateja 3-4

Bībeles lasījums
14.01.-20.01.

Psalmi 6-8
Mateja 5-7

Bībeles lasījums
21.01.-27.01.
Psalmi 9-11
Mateja 8-10

01
Jaungada diena 
Pateiksimies par jaunu 
Dieva žēlastības gadu! 
Lai mūs iedrošina Dieva 
apsolījums: “(..) Jo Kungs, 
tavs Dievs, ir visur ar tevi, 
kurp vien tu iesi.”  
(Jozua 1:9)

02
Lūgsim par Latvijas 
Saeimu un valdību. Lai 
viņu darbs kalpo sabiedrī-
bas labumam un lēmumi 
tiek pieņemti ar atbildību 
Dieva un tautas priekšā.

03
Pateiksimies par ticības 
brīvību un izmantosim 
iespējas kalpot līdzcil-
vēkiem, pasludinot 
Evaņģēliju un praktiski 
palīdzot.

04
Lūgsim par „Jēzus 
Kristus atkalnākšanas” 
Balvu draudzi, mācītāju 
Mihailu Voronovu un 
viņa ģimeni; par Balvu 
rajona iedzīvotājiem un 
cilvēku atsaucību Jēzus 
aicinājumam; par jauniem 
kalpotājiem, kurus Dievs 
aicina Savā druvā.

05
Lūgsim, lai akcijas „Zvaig-
zne austrumos” sagata-
votās dāvanas netraucēti 
sasniegtu bērnus Gruzijā, 
Jordānijā un Indijā.

06
Zvaigznes diena
Palīdzēsim meklējošiem 
cilvēkiem atrast ceļu pie 
Kristus. Lai mūsu dzīves 
ikdienā izstaro Viņa gais-
mu (Mat.5:14). 

07
Lūgsim par Liepājas 
draudzi “Evaņģēlija 
gaisma”, mācītāju Sergeju 
Garkušu un viņa ģimeni; 
par jaunas kalpotāju 
paaudzes sagatavošanu, 
draudzes locekļu garīgo 
izaugsmi un cilvēku 
aizsniegšanu ar Evaņģēli-
ja vēsti.

08
Pateiksimies par LBDS 
nozaru un draudžu 
kalpošanas iespējām, lai 
Dievs turpina lietot arī 
2019. gadā Savas valstī-
bas darbā.

09
Lūgsim par LBDS 
bīskapa vietnieku Edgaru 
Godiņu, lai Jaunajā gadā 
Dieva vadība un spēks 
kalpošanā draudzēs un 
ikdienas izaicinājumos.

10
Lūgsim par draudzes 
dibināšanas vietu Rojā 
un tās vadītāju Nauri 
Graudiņu un viņa ģimeni.

11
Lūgsim par draudzi 
“Bētele” Garkalnē, 
mācītāju Nikolaju Vdovu 
un viņa ģimeni; par jau-
niešu kalpošanu draudzē 
un atmodu misijas vietā 
Tilžā.

12
Pateiksimies Dievam par 
veselību, spēju mācīties 
un strādāt, par ģimeni 
un draudzi. Lūgsim un 
atbalstīsim cilvēkus, 
kuriem ir fiziski un garīgi 
ierobežojumi.

13
Lūgsim par Latvijas 
skolām un skolu reformu, 
lai jaunatnes audzināšanā 
tiktu saglabātas kristīgās 
vērtības. 

14
Lūgsim par Armēnijas 
evaņģēlisko kristiešu 
Baptistu savienību ar 
155 draudzēm un 4920 
locekļiem.

15
Lūgsim, lai Dievs dod jau-
nu vīziju un atjauno cerī-
bu gan katra personīgā 
dzīvē, gan draudzē.

16
Pateiksimies  par Aus-
trijas Baptistu savienību 
ar 31 draudzi un 1674 
locekļiem.

17
Lūgsim par pusaudžu 
un jauniešu kalpoša-
nu draudzēs un jaunu 
vadītāju sagatavošanu.

18
Lūgsim par Bauskas 
draudzi, mācītāju Rai-
mondu Locu, sludinātā-
ju Jāni Čakšu un viņu 
ģimenēm; par jauniešu 
kalpošanas uzsākšanu 
un finansiālo atbalstu 
draudzes nama rekon-
strukcijai. Pateicība par 
sadarbību ar ASV Okla-
homas draudzēm.

19
Lūgsim, lai draudzēs 
ir pieejama garīga un 
praktiska palīdzība tiem, 
kas cieš no atkarībām un 
vardarbības ģimenēs.
Sirsnīgi sveicam LBDS 
mācītāju Jāni Balodi 75 
gadu jubilejā!

20
1991. gada barikāžu aiz-
stāvju atceres diena
Pateiksimies Dievam par 
nosargāto brīvību un cil-
vēkiem, kuri pašaizliedzī-
gi piedalījās barikāžu 
notikumos. 

21
Lūgsim par Rīgas Betāni-
jas draudzi, sludinātāju 
Vasiliju Gredasovu un 
viņa ģimeni; par draudzes 
garīgo izaugsmi un 
kalpošanu Pļavniekos; 
par pusaudžu un jauniešu 
kalpošanas attīstību.

22
Lūgsim par draudzi “Gais-
ma” Siguldā, sludinātāju 
Māri Skaistkalnu un viņa 
ģimeni; lai dievkalpo-
jumos cilvēki tuvojas 
Dievam ne tikai ar prātu, 
bet ar sirdi; par divgadīgu 
meiteni ar smagām 
veselības problēmām un 
viņas mammu; lai Dievs 
paver iespējas kalpošanā 
izmantot draudzes māju 
Ieriķos.
Sirsnīgi sveicam draudzes 
“Gaisma” sludinātāju 
Māri Skaistkalnu 35 gadu 
jubilejā!

23
Lūgsim par tautiešiem 
ārpus Latvijas, lai nezūd 
saikne starp ģimenēm un 
paplašinās atgriešanās 
iespējas dzimtenē.

24
Lūgsim par Cēsu draudzi, 
mācītāju Oļegu Jermolā-
jevu un viņa ģimeni; lai 
attīstās svētdienskolas 
darbs, sekmīgi tiktu 
pasludināts Evaņģēlijs 
pilsētā un lai vienotība 
draudzes mērķu un 
uzdevumu īstenošanā. 

25
Lūgsim par Brocēnu 
draudzi, lai Dievs izrauga 
draudzes ganu; par 
kalpošanas komandas 
vienotību, jauniešu un 
svētdienskolas darbu.

26
Latvijas Republikas 
starptautiskā (de jure) 
atzīšanas diena
Lūgsim par Latvijas 
attiecībām ar citām 
valstīm, lai tās veidojas 
savstarpējas sapratnes un 
uzticības gaisotnē.
Lūgsim par sekmīgu 
svētdienskolu darbu 
draudzēs un LBDS 
Svētdienskolu apvienības 
vadītāju Esteri Rozi.
LBDS Svētdienskolu 
apvienības konference

27
Lūgsim par starp-
tautiskām palīdzības 
organizācijām, kas 
kalpo dabas katastrofās, 
terorismā un vardarbībā 
cietušajiem daudzās 
pasaules valstīs.

28
Lūgsim par Turcijas 
Baptistu aliansi ar 7 
draudzēm.

29
Lūgsim par misijas staciju 
Nīcā un Mežgalciema 
draudzes atbalstu šajā 
vietā.

30
Lūgsim par Lielbritāni-
jas Baptistu savienību 
ar 2080 draudzēm un 
132 008 locekļiem.

31
Lūgsim par savu sirdi: 
„Kungs, pārbaudi mani(..), 
vai es neesmu uz ļauna 
ceļa, un vadi mani pa 
mūžības ceļu!”  
(Psalmi 139:23-24)

Bībeles lasījums
28.01.-03.02.
Psalmi 12-14
Mateja 11-13
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• Akcijas “Zvaigzne austrumos” dāvanu 
pieņemšanas punkti darbosies līdz 10. 
decembrim. Akcijas ietvaros t/c „Domina“ 
apskatāma izstāde “Lai labie darbi turpinās”. 
Izstādes noslēguma dienā 9. decembrī būs 
pasākums bērniem ar klaunu piedalīšanos, 
uzstāsies mūziķe Kristīne Prauliņa.  
www.zvaigzneaustrumos.lv

• 8. un 15. decembrī Ieriķu draudzes namā 
notiks Siguldas draudzes “Gaisma” 
organizētie “Adventes laika omulīgie 
rokdarbu vakari”, kuros interesenti varēs 
jaukā atmosfērā paši darināt dāvaniņas un 
eglīšu rotājumus.

• Saldus baptistu draudzē 8. decembrī - 
evaņģelizācijas diena! 10:00-12:00 apmācība 
un 12:00 evaņģelizācija uz ielām, lai nestu vēsti 
par Jēzu tiem, kam tas visvairāk vajadzīgs!

• Mateja draudzē 10. decembrī notiks sieviešu 
vakars „Sagatavo sirdi Ziemassvētkiem”. 
Sievietes ir mīļi aicinātas būt kopā 
Ziemassvētku noskaņās. Programmā sirsnīgs 
vakars pie kafijas un kūciņām, Ziemassvētku 
ieskaņas mūzika, intervija ar Agnesi Kiršteini. 

• History Makers ielūdz uz krāšņu Ziemassvētku 
koncertu “Gaismas apmirdzēts!” 17. decembrī 
19:30, Rīgā, Lāčplēša ielā 37, draudzes 
“Mājvieta” telpās. Ieeja par ziedojumiem.

• Liepājas Karostas draudzē un Liepājas Centra 
draudzē decembrī tiks uzsākts “Exodus” 
mācekļu kurss jauniešiem. 

• Studenti aicināti pieteikties LKSB organi-
zētajā nometnē “Interaktīvā Jaungada spēle 
“The Rescuers””, kas notiks no 30. decembra 
līdz 1. janvārim nometņu centrā “Ērgļa spārni”. 
www.lksb.lv

• Iespēja sagaidīt Jauno gadu baznīcā - 
Āgenskalna draudzē Jaunā gada sagaidīšanas 
dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu – 31. 
decembrī 23:00 kopā ar mācītāju Edgaru Maži 
un draudzes Slavas & pielūgsmes grupu.

Par FEBRUĀRĪ UN MARTĀ gaidāmajiem 
notikumiem draudzēs, par kuriem vēlaties 
informēt “Baptistu Vēstneša” lasītājus, 
informāciju gaidām līdz 15. JANVĀRIM e-pastā: 
kanceleja@lbds.lv.

Ziņas īsumā

Izsakām visdziļāko līdzjūtību  
mācītājam Haraldam Bartkevičam,  
sievu Ivetu mūžībā pavadot!

“Es, Tas Kungs, tavs Dievs, mācu tev to, kas tev par svētību, un vedu 
tevi pa to ceļu, pa kuru tev jāstaigā.” (Jesajas 48:17) Šī Rakstu vieta 
bieži saistīja Ivetas pārdomas, domājot gan par sevi, gan visiem ci-
tiem, lai, sekodami Kristum, varam reiz atkal visi būt kopā.

Pateicamies par Ivetas uzticīgo kalpošanu un dzīvi, kas rādīja ceļu pie 
Kristus un bija daudziem par svētību! 

Kā saprast bērnus? Kā viņus uzrunāt? Ko un kā mācīt? Kā, kalpojot citiem, 
nepagurt, bet turpināt arī pašiem pieaugt? Šie ir tikai daži no jautājumiem, 
kurus sev uzdod svētdienskolotāji. Ja vēlies atbildes uz tiem meklēt kopā ar 
esošajiem un topošajiem svētdienskolotājiem pieredzējušu bērnu kalpošanas 
vadītāju un zinošu pasniedzēju vadībā, esi aicināts pieteikties mācībām BPI 
Timoteja skolā!

Timoteja skolā stiprinām saknes, paplašinām sakņu sistēmu un saņemam 
spēku, lai mūsu dzīves koks veidotos stiprāks, lai kāpnes, pa kurām kāpjam 
pie Tēva, kļūtu vēl spēcīgākas un stabilākas, un daudzi jo daudzi bērni un 
viņu ģimenes varētu tās lietot, lai nokļūtu un staigātu pa to ceļu, kurā esam 
kopā ar Dievu.

Tā kā septembrī vairāki no potenciālajiem BPI Timoteja skolas dalībniekiem 
nevarēja uzsākt mācības, jaunas grupas mācību sākums tika atlikts uz 2019. 
gada februāri. Tagad ir iespēja pievienoties arī tiem, kas vasaras steigā 
nepaspēja pieteikties, kā arī tiem, kas šajā rudenī sapratuši – arī manām 
saknēm jātop stiprinātām, man jāsaņem, lai varētu tālāk dot. Būsim kopā 
Timoteja skolā, lai saņemtu, ko Dievs mums sagatavojis, pieaugot savās 
zināšanās, prasmēs un sirdsgudrībā!

Gaidīsim Jūsu pieteikumus līdz 20. janvārim!

Informācija – www.bpiriga.lv, timotejaskola@lbds.lv, 29110770

Aicinām turpināt atbalstīt LBDS ar mērķziedojumu LBDS pagraba 
pārseguma atjaunošanai! Lai šis projekts varētu īstenoties, 
kopumā ir nepieciešami 30 000 EUR.

Esam pateicīgi draudzēm un privātpersonām par ziedojumiem! 
Līdz 20. novembrim ir saziedoti 3500 EUR, ziedojušas 10 draudzes 
un 9 privātpersonas.
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9. februārī 10:00-15:00
Jelgavas baptistu baznīcā, 

Mātera ielā 54

Programmā:
- mācītāju Edgara Maža un Mārča Zīverta uzrunas, 
- domu apmaiņa par draudžu muzikālo dzīvi,
- Koru festivāls Priekulē 2019. gada 9.-11. augustā,
- Dziesmu svētki 2020. gada vasarā,
- jaunu dziesmu sadziedāšana,
- pusdienas.

Vadītāji: 
komponists Ēriks Ešenvalds un 
Golgātas draudzes muzikālais vadītājs Arvīds Keinis.

Muzikālās kalpošanas apvienība aicina
draudžu muzikālos vadītājus, diriģentus un 

pielūgsmes vadītājus uz tikšanos 

MĒS ESAM VIENS OTRAM PAR SVĒTĪBU 


