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Mēs, līdzīgi Pilātam, visu mūžu dažādos veidos meklējam 
atbildi uz jautājumu: Kas ir patiesība? Vai citiem vārdiem: Kāda 
visam ir jēga? Jēzus toreiz Pilātam un mums šodien sniedz īsu, 
bet dziļu atbildi.

Es esmu dzimis. Ja es rakstu – es esmu dzimis. Ja tu lasi un 
domā – tu esi dzimis. Tu esi dzimis mīlestības vai tā gadījās dēļ. 
Tas ir fakts. Konkrēts laiks un vieta.
Jēzus piedzima pirms vairāk nekā diviem tūkstošiem gadu 
Betlēmē. Bet šī necilā dzimšana izrādījās visnozīmīgākā visā 
pasaules vēsturē. Tik svarīga, ka sākām cilvēces laiku skaitīt no 
sākuma.
Es esmu dzimis. Tas man liek domāt par maniem vecākiem. Par 
senčiem. Saknēm. Piederību. Par turpinājumu. Par Dieva doto 
spēju radīt. Dot dzīvību. Dot turpinājumu dzimtai. Tautai.
Es esmu dzimis. Tas man liek domāt par Mūžību, jo Bībele runā 
par divām dzimšanām. Es esmu dzimis no mātes. Taču cilvē-
kam ir jāpiedzimst arī no Dieva (1. Jāņa 5:1-4). Tas liek domāt 
par piedzimšanu miesā un garā (Jāņa 3:6-7).
Es esmu dzimis. Kāds ir tavs dzimšanas datums? Un tas otrais?

Es esmu nācis. Tas ir process. Gan dzimis, gan nācis runā par 
pagātni. Par to, kas reiz bijis. 
Manai dzīvei ir sākums, kad esmu pilnīgi atkarīgs no vecākiem 

vai citiem pieaugušajiem. Arvien vairāk šodien runā par to, cik 
svarīgi bērna izaugsmē ir tieši pirmie dzīves gadi, cik izšķiroši 
nozīmīga ir mātes un tēva mīlestība. Un cik ātri bērni tiek 
atrauti no vecākiem un nodoti citu audzināšanai bērnudārzos, 
skolās, pulciņos vai mobilajos telefonos. It kā ar cēlu mērķi – lai 
mēs varētu vairāk nopelnīt un bērni kaut ko iemācītos. Taču 
mums nekad nav gana, un bērni kļūst sveši, jo nākšanu – audzi-
nāšanu un vērtības – māca visi citi, tikai ne vecāki.
Es esmu nācis. Tas ir laika nogrieznis, ko var raksturot kā saga-
tavošanos. Kā sevis meklēšanu. Apzināšanos. Nobriešanu. Kā 
izšķiršanos par to, kā dzīvot.

Lai liecinātu patiesību. Jēzus Kristus dzima un nāca šajā 
pasaulē ar noteiktu mērķi – atklāt un liecināt patiesību par 
Dievu, cilvēku un Mūžību. Viņš dzima un nāca pasaulē izglābt 
grēciniekus (1. Timotejam 1:15).
Es esmu dzimis. Kaut ko meklējis. Mācījies. Sapratis. Taču 
mana būtība atklājas tikai tad, kad sāku liecināt. Kad es kaut ko 
saku. Daru. Rīkojos.
Liecība ir mana ikdiena. Manas uzvaras un zaudējumi. Bēdas 
un prieki. Darbi un nedarbi. Vārdi un klusēšana. Tas viss ir 
liecība.
Liecība ir mana dzīve, kas atklāj patiesību par to, kas es esmu. 
Cik patiess es esmu un cik spēju liecināt – dzīvot patiesi? Tas 
vienmēr ir grūts jautājums.
Patiesība ir kā izvēle uzņemt fotogrāfi ju. Es varu nofotografēt 
visu. Arī nesmuko un neglīto. Vai nofotografēt tikai daļu – to 
skaisto un glīto. Arī tā būs patiesība. Bet ne visa. Man ir izvēle 
dzīvot un liecināt par to, kas ir izdevīgi un patīkami, vai meklēt 
un saprast visu dzīves kopainu.
Es varu liecināt par savu dzimšanu un dzīves sasniegumiem. 
Taču Jēzus šodienas melu laikā aicina līdzdalīt patiesību. Patie-
sību par Viņa dzimšanu un manu jaunpiedzimšanu.

“Mēs zinām, ka esam no Dieva, un visa pasaule ir grimusi 
ļaunumā. Bet mēs zinām, ka Dieva Dēls ir nācis un devis mums 
saprašanu, ka atzīstam patieso. Un mēs arī esam patiesajā – 
viņa Dēlā Jēzū Kristū. Šis ir patiesais Dievs un mūžīgā dzīvība.” 
(1. Jāņa 5:19-20)

Ainars Baštiks
Mateja draudze
LBDS Padomes loceklis

Baptistu Vēstnesis – PĀRDOMAS

Kādēļ dzimis?

 Jēzus šodienas melu laikā  
 aicina līdzdalīt patiesību.  
 Patiesību par Viņa dzimšanu 
 un manu jaunpiedzimšanu. 
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Baptistu Vēstnesis – NOTIKUMI

Notikumi

31. janvāra diena atnāca īpaši skaista – koši zilām debesīm, 
žilbinošas saules gaismas apmirdzēta un apsarmojušu koku 
izrotāta. Rīgas Āgenskalna baptistu draudzei šī diena bija 
prieka un pateicības pilna – pēc 54 gadiem, pateicoties 
Dieva žēlastībai un daudzu ziedojumiem, savā vietā tika 
pacelta atjaunotā Āgenskalna baznīcas torņa smaile ar 
krustu, kas jau iztālēm liecina, ka tur ir vieta, kur pielūdz 
Dievu. 

Draudzes dievnams Mārupes ielā 14 tika uzcelts 1916. gadā 
pēc arhitekta Aleksandra Vanaga projekta, bet padomju 
vara to 1961. gadā draudzei atņēma. 1965. gadā tika 
nojaukts tornis, pārbūvēta dievnama zāle, aizmūrēti logi, 
piebūvēta paralēla piebūve, likvidēts ieejas portāls. Periodā 
līdz 1991. gadam telpas izmantoja Latvijas Televīzija, un tur 
atradās LTV “C” studija. 

Bet Dievs ir uzticams. 1991. gadā Āgenskalna baznīca bija 
pirmais no padomju varas atgūtais dievnams. Dievs lika 
sirdī arī sapni par torņa atjaunošanu, kas tagad ir kā zīme 
Viņa uzticamībai.

BPI Drafts ziemas nometne 
“MOBILIZĀCIJA” notika 15.-17. februārī, 
Užavā, nometņu vietā “Ganības”. 
Nometnē piedalījās 43 puiši. Nometnes 
vadītāju komandā bija brāļi no vairākām 
baptistu draudzēm, viņi vadīja lekcijas un 
praktiskos uzdevumus, kā arī līdzdalīja 
savu personīgo dzīves pieredzi. Šī gada 
ziemas nometnes mērķis bija likt 
jauniešiem pārdomāt laika nozīmību. 
Laiku nevaram pagriezt atpakaļ, tādēļ 
svarīgi atcerēties, ka mūsu šodienas 
izvēles ietekmē rītdienu. Jauniešiem bija 
iespēja praktiski pārliecināties par savu 
izvēļu sekām – viena nakts tika pārlaista 
mežā. No tā, kā puiši šai naktij bija 
sagatavojušies, bija atkarīgs tas, kā šī nakts 
tika aizvadīta. 

24. februārī Limbažu baptistu draudzē 
par mācītāju tika ordinēts draudzes 
sludinātājs Mārtiņš Anševics.
Par jauno mācītāju aizlūdza LBDS bīskaps 
Kaspars Šterns, bīskapa vietnieks Edgars 
Godiņš un Garīdznieku brālības Vidze-
mes reģiona pārraugs, mācītājs Mārtiņš 
Rijnieks. Piedalījās mācītāji Andris Bite 
(Liepājas Ciānas dr.), Aivars Vadonis 
(Mežgalciema dr.) un Ainažu draudzes 
sludinātājs Juris Vasulis. Dievkalpojumu 
caurvija atgādinājums, cik ļoti svarīgi ir 
atsaukties un pieņemt Dieva aicinājumu. 
Mārtiņš Anševics atbildes uzrunā uzsvēra: 
“Kristiešiem tas var patikt, var nepatikt, 
bet pasaule par Dievu spriež, skatoties uz 
mums. Mana iekšējā misija, lai Jēzum Kris-
tum un draudzei pilsētā ir laba slava.”

BPI Timoteja skolā 22.-23. februārī 
mācības uzsāka 4. grupa. 
Programmas ietvaros esošie un topošie 
svētdienskolotāji un bērnu kalpošanas 
vadītāji gada laikā iepazīsies ar Bībeles pār-
skatu, gūs ieskatu vecumposmu raksturo-
jumos, praktizēs dažādas mācību metodes, 
veidos nodarbību un pasākumu plānus, kā 
arī apgūs kristīgās vadības pamatprincipus, 
tiksies ar speciālistiem, piedalīsies mazo 
grupu diskusijās un mentoringa grupās. 
Šis būs gads, kura laikā 14 Timoteja skolas 
dalībnieki pieaugs savās prasmēs un 
zināšanās, kā arī personīgajās attiecībās ar 
Kristu, lai, kā atklāšanas svētbrīdī norādīja 
bīskaps Kaspars Šterns, būtu “par Kristus 
saldo smaržu Dievam” (2. Kor. 2:15). 
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Baptistu Vēstnesis – INTERVIJA

Tu jau esi trīskārtējs Latvijas Lielās 
mūzikas balvas ieguvējs (2011., 2013., 
2015. gadā), bet šogad tiki nominēts 
pat divās kategorijās – kopā ar Trio 
Palladio kategorijā “Par izcilu sniegu-
mu gada garumā”, kā arī nominācijā 
“Par izcilu interpretāciju”. Kāds bijis 
tavs ceļš uz to, ka, minot tavu vārdu, 
tam priekšā saka “izcils”?
Mans ceļš, lielas Dieva žēlastības vadīts, 
ir mani vedis caur četru izcilu skolotāju 
rokām, un katrs no viņiem ir atstājis 
manī savu unikālo nospiedumu. Šeit jo 
īpaši jāatzīmē mani pēdējie divi skolotā-
ji – Boriss Bermans Jēla universitātē un 
Kristofers Eltons Londonas Karaliskajā 
Mūzikas akadēmijā – , jo viņi ir savstar-
pēji pilnīgi pretēji savā pieejā mūzikai. 
Un man šķiet, ka šo pretmetu kopā likša-
na kaut kādā interesantā veidā nes labus 
augļus manā mūzikas izpratnē.
Bet izcilība kā tāda ir viena no pamatsa-
stāvdaļām kristiešu liecībā pasaulē un arī 
draudzē. Dot savu vislabāko, vienalga, 
vai uz skatuves, vai mājās, ir mazākais, 
ko varam darīt pateicībā par mūsu 
izcilā Dieva pāri plūstošo žēlastību pret 
mums. Paradoksālā kārtā arī kļūdīšanās 
ir liecība pasaulei, jeb precīzāk, tas, kā 
kristieši uzņem savu un citu kļūdīšanos, 
jo zina par cilvēka vājumu. Bet paviršība 
ir drīzāk apliecinājums populārajam uz-
skatam, ka kristieši patiesībā ir viduvējī-
bas, kuri savu paviršumu attaisno, sakot, 
ka Dievam nav tik svarīgs rezultāts kā 
sirds attieksme. Esmu to daudz redzē-
jis protestantu draudzēs, kur brāļi un 
māsas, kuriem ir kaut nelielas prasmes 
kādā mākslā vai mūzikas stilā, par visām 
varēm grib tās izmantot visas draudzes 

priekšā, un draudžu vadība tieši tādu 
rīcību arī iedrošina. Bet ko tādas senti-
mentālas svētdienskolas glezniņas atklāj 
par varenā Dieva būtību? Ko tāda diev-
kalpojuma kārtības lapiņa ar gramatikas 
kļūdām pasaka nejaušam viesim par 
mūsu attieksmi pret mazākajām lietām?
Tātad izcilība pēc būtības ir viens no 
maniem mērķiem šajā dzīvē. Tomēr tā 

izcilība, kuru atzīmē, piemēram, Lielās 
Mūzikas balvas žūrija, ir lielā mērā sub-
jektīva padarīšana. Ja žūriju veidotu citu 
cilvēku grupa, varbūt viņu skatījumā mana 
interpretācija būtu tālu no izcilas. Tieši tas 
notiek arī klasiskās mūzikas konkursos, kur 
viens žūrijas loceklis tev saka – vislabāk 
tev sanāca Šopēns, kamēr otrs saka, ka 
Šopēnu nu gan tā nedrīkst spēlēt. Un, kad, 
teiksim, nākošgad es nebūšu nominēts, vai 
tas norāda, ka es gada griezumā Latvijā 
nespēlēju diez ko izcili? Tāpēc mana at-

tieksme pret tāda veida komplimentiem ir: 
censties neņemt galvā.

Nominācijā “Par izcilu interpretāciju” 
minēts koncerts “Gaismas domas” pa-
gājušā gada 18. novembrī VEF Kultūras 
pilī, kurā atskaņoji latviešu komponis-
tu mūziku. Parasti tu pats ļoti rūpīgi 
izvēlies savu koncertu programmu, bet 
šajā koncertā programmu izvēlējās 
klausītāji. Kas mudināja uz šādu izvēli?
Pilnīgi pareizi, es nekad iepriekš tā ne-
biju rīkojies un arī nedomāju to atkār-
tot. Principā tas koncerts bija un paliks 
neatkārtojams. Mūsu valsts simtgades 
dzimšanas diena ir tikai viena, un tāpēc 
arī šim koncertam bija jābūt īpašam. 
Vienkārši to pašam sev pateikt, bet 
ko tieši darīt, lai tas būtu īpaši? Mana 
pirmā doma uzreiz bija – lai tiem, kas 
izvēlēsies atnākt, tā būtu kā dāvana. Kad 
man lūdza dot koncertam nosaukumu, 
prātoju, ka tajā dienā manai tautai vairāk 
nekā salūts, izklaide un laba mūzika būs 
vajadzīgas kādas vērtīgas, iedrošinošas 
domas, kuras paņemt līdzi tālāk. Bet kas 
tie par ceļavārdiem, kur tos ņemt? Pirmā 
“gaismas doma”, kas man deva virzienu, 
nāca no kādas Egila Levita intervijas, kur 
viņš vienkāršos vārdos paskaidroja, ka 
jēgu un vajadzību turpināt pastāvēt kā 
tautai mums nepiešķirs neviens cits, kā 
vien mēs paši; ja pašam latvietim sava 
valoda, zeme, vēsture, kultūra un valsts 
neatkarība nav svarīga, tad citiem neat-
karīga Latvija vēl jo mazāk ir vajadzīga. 
Šo domu, kas man pašam nāca kā šoks, 
es arī vēlējos kaut kādā veidā nodot caur 
koncertu VEF Kultūras pilī.
Kādēļ šoks? Domāju, daļēji tādēļ, ka ne 

Dot vislabāko 
Reinis Zariņš ir viens no izcilākajiem latviešu mūsdienu pianistiem, kura sirdī 
ir mīlestība ne vien uz mūziku, bet arī mūzikas un visa Visuma Radītāju. Ceļu 
kopā ar Dievu uzsācis Rīgas Mateja draudzē. Pašlaik kopā ar ģimeni – sievu 

Ligitu un četriem bērniem – dzīvo Londonā.

 Dot savu vislabāko, 
 vienalga, vai uz 
 skatuves, vai mājās, 
 ir mazākais, ko 
 varam darīt 
 pateicībā par mūsu 
 izcilā Dieva pāri 
 plūstošo žēlastību 
 pret mums.
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Baptistu Vēstnesis – INTERVIJA

Latvijā, ne Anglijā es draudzē neesmu 
ticis mācīts par šīm lietām. Jā, kristietim 
ir jāklausa valdošā vara, laba vai slikta, 
jāpadodas savas mītnes zemes likumiem, 
bet tālāk? Kādēļ, ārzemēs dzīvojot, vis-
pār mācīt saviem bērniem latviešu valo-
du, ja daudz izdevīgāk būtu mācīt angļu, 
krievu, franču valodas? Kādēļ latviešiem 
aizstāvēt savu mazo zemi, kad to grib 
paņemt sveša lielvara? Joprojām neesmu 
atradis labu, bibliski veselīgi pamatotu 
grāmatu par šo tēmu, kas nāktu nevis 
no ASV, kur kristietība un nacionālisms 
vienā katlā, bet no kādas mazas, apdrau-
dētas valstiņas, kā mūsējās. Varbūt kāds 
var ieteikt?
Šī bija novirze, bet, runājot par šo svētku 
koncertu, beigu beigās atradu Ojāra 
Vācieša dzeju pilnu ar tādām domām – 
domām, kas mudina uz vienotību un tau-
tiešu mīlestību, un sirsnīgu pieķeršanos 
savai Latvijai kā visskaistākajai. Un kā 
lai zina, kāda mūzika atnākušajiem šķitīs 
piemērota dāvana tik īpašā dienā? To 
nevar zināt – to var tikai pajautāt viņiem 
pašiem! Tā es arī izdarīju, un beigās 
iznāca patiešām jauki: pat tos darbus, 
kurus biju nolēmis spēlēt neatkarīgi no 
klausītāju vēlmēm, kāds beigās ieteica, 
un tādas ziņas turpināja nākt līdz pat 
koncerta dienai! Koncertu noslēdzu ar 
mūsu tautas himnu, kuru lūdzu dziedāt 
kā personīgu lūgšanu, nevis ierastajā 
pompozajā manierē. Tā mēs arī visi 
darījām, un vienā brīdī es varēju atstāt 
skatuvi un pabeigt mūsu himnu savu 
klausītāju vidū. Atcerēšos to vēl ilgi. Man 
šķiet, ka beigu beigās es pats biju tas, 
kuru tajā dienā apdāvināja, apmīļoja.

Kādā intervijā, atbildot uz jautājumu 
par to, kāds ir ideāls mūziķis, tu saki, 
ka galvenais esot, kāda cilvēkam ir 
sirds. Kas notiek tavā sirdī?
Interesanti – šis it kā iet pretrunā ar 
to, ko teicu par izcilību. Ja nemaldos, 
es šajā citētajā intervijā ar to biju 
domājis glābjošu ticību, bez kuras viss, 
ko darām, aizies iznīcībā, arī visizcilākā 
muzicēšana. Tobrīd gan laikam nebiju 
vēl sastapis to otru galējību – ļaudis 
ar glābjošo ticību, kuriem izcilība šīs 
zemes lietās šķiet nesvarīga, jo tas viss 
taču aizies iznīcībā šā vai tā, kāda jēga 
piepūlēties.
No manas paša sirds, kā vienmēr, tā arī 
tagad, iznāk savtīgas domas, visvisādas 
kārības, lepnums, vienaldzība – un 
turpat līdzās mājo arī Svētais Gars, 
kurš mani mudina domāt, kā es varu 
pagodināt savu Tēvu. Man šķiet, ka 
visgrūtākā lieta normālā kristieša dzīvē ir 
palikšana iegūtajā ticībā, drošās cerības 
saglabāšana cauri dzīves līkločiem. 
Tagad šķiet, ka nākt pie ticības nemaz 
nav tik grūti, jo īpaši, ja iznāk sastapt 
tādu harizmātisku evaņģēlistu, kāds 
bija mans pirmais mācītājs Pēteris 
Sproģis. Bet, kad nebeidzamās ikdienas 
atbildības jaucas kopā ar neskaitāmiem 
pārliecinošiem argumentiem pret 
kristietību, tad tā nodzīvot vairākus 
desmitus gadu drošā cerībā patiešām 
nav vienkārši. Joprojām uzskatu, ka 
“zāles” ir vienas un tās pašas – lasīt 
Vārdu, lūgties Tēvu un satikties ar citiem 
kristiešiem. Tomēr tik daudz citu tiešām 
labu lietu gribas darīt un ir jādara, ka šīs 
trīs vienmēr ir apdraudētas.

Pirmo reizi mūzika dzimst komponista 
sirdī, otro reizi – atskaņotāja sirdī, bet 
trešo reizi klausītāju sirdīs. Par savu 
sirdi jau pastāstīji. Cik nozīmīgi tev 
pazīt tos, kuru sirdis ir pirmā un trešā 
dzimtene mūzikai – komponistu un 
klausītājus?
Es, protams, nevaru pazīt lielāko 
vairumu savu klausītāju, bet es nesu 
atbildību šo mūziku viņiem nodot pēc 
iespējas patiesā formā. Būtībā mans 
mērķis ir panākt, lai klausītāji atveras 
uzņemt manis “teikto”, un tad viņiem 
“teikt” patiesību, to, kāda šī mūzika 
ir, ko tā stāsta savā valodā un ka tas 
attiecas arī uz mums šodien. Bet no šī 
arī kļūst skaidrs, ka es nevarētu šādu 
vidutāja lomu pildīt, ja notiņas ir viss, 
kas mani interesē. Lai patiesi saprastu 
skaņdarbu, jācenšas to atkodēt, uzzinot 
par tā autora dzīves notikumiem, 
pasaules skatījumu, aizrautībām, sāpēm, 
jācenšas atrast, kādēļ autors vispār šo 
darbu rakstījis, un tā tālāk. Šerloka stilā. 
Tas ir ļoti aizraujoši, jo īpaši mūsdienās, 
kad tik daudz informācijas var iegūt 
caur internetu, vienīgi laika vienmēr par 
maz visu pieejamo izpētīt un sagremot. 
Jādara, cik var.

Jēzus savu misiju apzinās ļoti skaidri – 
Viņš ir “dzimis un pasaulē nācis, lai 
apliecinātu patiesību.” Kas ir tavs mū-
ziķa, vīra un tēva uzdevums šajā laikā?
Šī patiesība, šī Sliktā un tai sekojošā 
Labā vēsts, šī Dieva taisnība un žēlastība 
vienā vārdā — tas bija un paliek manas 
cerības avots un visas manas rīcības mo-
tīvs, vienalga, vai mājās, vai darbā. Esmu 
grēcinieks, kurš bieži aizmirst pildīt 
savus vārdus, bet tas neko neatņem no 
šī uzdevuma skaistuma.

Sagatavoja

Estere Roze

 Visgrūtākā lieta 
 normālā kristieša 
 dzīvē ir palikšana  
 iegūtajā ticībā, 
 drošās cerības 
 saglabāšana cauri 
 dzīves līkločiem.
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Baptistu Vēstnesis – SVĒTDIENSKOLU APVIENĪBA

Konferences virstēma aicināja paskatīties uz pasauli bērna 
acīm. Kas tajā mainījies, kopš mēs skatījāmies uz pasauli kā 
bērni? Kas palicis nemainīgs kopš mūsu bērnības? Kā mainīgais 
un nemainīgais pasaulē ietekmē to, kā uzrunājam bērnus 
draudzē, kā kalpojam viņiem un viņu ģimenēm?

“Kad domājam par Dievu, ir tik dabīgi pieņemt, ka Dievs ir 
nemainīgs. Bet problēma sākas tajā brīdī, kad apzināmies, 
ka mēs, cilvēki, esam mainīgi. Mēs augam un arī Dievu 
iepazīstam pakāpeniski. Dievs ir tik varens un liels, ka mēs, 
mainīgie cilvēki, turpināsim aptvert un iepazīt Viņu visas 
dzīves garumā,” – teica mācītājs Edgars Mažis, liekot domāt 
par to, kā ar nemainīgo un mūžīgo Dievu iepazīstinām bērnus. 
Nemainīga ir arī Kristus vēsts un aicinājums – atgriezieties 
no grēkiem! “Tomēr Jēzus nenāk pasauli tiesāt, bet gan 
izglābt. Tas nozīmē, ka tas, ko mācām par grēku, jāsabalansē 
ar to, ko Kristus ir izdarījis, lai varam būt glābti.” Arī Bībele, 
Dieva  Vārds, šodien ir tas pats, kādu to iepazinušas paaudzes 
iepriekš. Bērni “redz” tos pašus Bībeles stāstus, tomēr 
esam aicināti uzmanīgi pieiet tekstam, meklējot – ko tas 
nozīmēja toreiz, un ko tas nozīmē šodien. Mūsu uzdevums 
un izaicinājums ir mainīgajā pasaulē ienest un darīt pieejamu 
nemainīgā Dieva nemainīgo Vēsti.

Tā kā pasaule, ko bērni ierauga šodien, atšķiras no tās 
pasaules, kurā uzauguši viņu vecāki, vecvecāki, skolotāji, 
rodas jautājums – kā to darīt? Par šo jautājumu konferences 
dalībnieki domāja kopā ar ģimenes psihoterapeiti Kristīni 
Maži. Kas ir svētdienskolas mērķis? Vai tās ir tikai zināšanas 
par nemainīgo Dievu un Viņa Vārdu? Kā lai bērns mūsdienu 
pasaulē, kurā pat pieaugušajiem grūti atšķirt, kuras ziņas 
ir patiesas, saprot, kas patiesība un kas viltus ziņas? Kā lai 
nenonāk to vidū, kas, saņēmuši zināšanas, tālāk dzīvo pēc 
principa – klausieties uz maniem vārdiem, neskatieties uz 
maniem darbiem? Kristīgā ticība ir piedzīvojama, ne vien 
teorētiski apzināma. Labi, ja tas notiek bērnu ģimenēs, bet arī 
svētdienskolā varam zināšanām pielikt klāt rīcību, kas palīdzēs 
piedzīvot patiesību par Dievu. Ne vien zināt, ka Dievs teicis, 
lai nebīstamies un nebaiļojamies (Jozua 1:9), un mācēt atstāstīt 
Bībelē aprakstītos notikumus, kuros cilvēki nav piekāpušies 
baiļu priekšā, bet arī pašiem runāt par savām bailēm, mācīties 
lietot Dieva dotos instrumentus savā ķermenī, kas palīdz 
bailes pārvarēt. Dieva Vārds ir praktiski piedzīvojams, un tas 
mūsdienu bērniem, skatoties pasaulē ar savām acīm, ir tik ļoti 
nozīmīgi – ne vien par ticību dzirdēt, bet piedzīvot, ieraudzīt 
to!

 Pasaule 
bērna acīm

26. janvārī Āgenskalna draudzes svētdienskolas telpās notika Svētdienskolu 
apvienības (SA) rīkotā svētdienskolotāju gadskārtējā konference. Lai 

pateicībā atskatītos uz piedzīvoto, ielūkotos šī gada iespējās, kopā mācītos, 
uzklausītu cits citu un aizlūgtu. 
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Baptistu Vēstnesis – SVĒTDIENSKOLU APVIENĪBA

Bieži vien, domājot par mērķiem, kas sasniedzami, un metodēm, kuras 
izvēlamies izmantot to sasniegšanai, vadāmies pēc savas pieredzes, pēc tā, 
kas saprotams mūsu pašu acīm, kas mūsu dzīvē nostrādājis. Konferences 
dalībniekus, par to domājot, uzrunāja K.S. Lūisa vārdi: “Man šķiet, ka mēs 
bieži gandrīz īgni atgrūžam to labumu, ko Dievs mums piedāvā, jo tajā brīdī 
mēs gaidījām kādu citu labumu. Vai zināt, ko es ar to domāju? Katrā mūsu 
dzīves līmenī – mūsu reliģiskajā pieredzē, mūsu gastronomiskajā, erotiskajā, 
estētiskajā un sociālajā pieredzē – mēs vienmēr griežamies atpakaļ uz kādu 
gadījumu, kurš mums šķita sasniedzam pilnību, padarot to par normu un visus 
pārējos gadījumus noniecinot caur salīdzināšanu. Bet šie citi gadījumi, es tagad 
nojaušu, bieži vien ir pilni paši savu svētību, ja vien mēs sevi tām atvērtu. Dievs 
mums parāda jaunu godības aspektu, bet mēs atsakāmies uz to skatīties, jo vēl 
joprojām meklējam veco. /../ Visi šie pagātnes zelta mirkļi, kuri ir tik mokoši, 
ja mēs tos paceļam kā normu, ir pilnībā barojoši, veselīgi un burvīgi, ja mēs 
apmierināmies pieņemt viņus par to, kas tie ir – atmiņas.” Tas attiecas arī uz 
kalpošanu bērniem – paskatoties uz pasauli ar bērnu acīm, varēsim veidot 
jaunus “zelta mirkļus”, kuros viņi iepazīst Dievu un mācās veidot attiecības ar 
Viņu, kā arī ar sev apkārtējiem.

Lai paskatītos uz pasauli bērna acīm, mums svarīgi zināt – kāds ir šis bērns 
šobrīd? Kādas ir viņam esošās un nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas? 
Bērnu attīstība notiek ne tikai fiziskā līmenī, arī garīgi viņi piedzīvo dažādus 
“vecumposmus”. Bērni nav “mazi pieaugušie”, lai gan dzīvo pieaugušo pasaulē. 

Bērni šodien daudz vairāk pakļauti virtuālās pasaules ietekmei, kā rezultātā 
samazinās viņu uzmanības noturība, tiek provocēta nesavaldība. Pasauli 
šodien raksturo akūts dzīvu attiecību trūkums, to piedzīvo arī bērni. Draudze, 
kuras aicinājums ir mīlēt, iedrošināt, rūpēties citam par citu, var palīdzēt 
bērniem piedzīvot attiecības bez ekrānu starpniecības, esot blakus cits citam. 
Paskatoties uz pasauli bērna acīm, redzēsim, kas ir viņus interesējošie jautājumi, 
un varēsim tos izzināt kopā ar viņiem, par pamatu ņemot Dieva Vārdā atklātās 
atbildes. Varēsim to darīt ne tikai pastāstot vai izlasot, bet izmantojot visas 
mums dotās maņas, tādējādi piedzīvojot to taustāmā realitātē.

Konferences laikā dalībnieki tikās grupās, lai pārrunātu svētdienskolu darba 
aktualitātes draudzēs. Darbam SA Padomē tika apstiprināti līdzšinējie Padomes 
locekļi – Tabita Ašnevica un mācītājs Mārcis Zīverts, kā arī Anna Astapenko, 
novēlot viņai būt tiltam uz svētdienskolotājiem krievu draudzēs. Esam pateicīgi 
par katru, kam rūp bērni, kas gatavi paskatīties uz pasauli bērna acīm un kalpot, 
lai redzētu bērnus pieaugam mīlestībā uz Dievu.

Estere Roze
LBDS Svētdienskolu apvienības vadītāja

Pirms konferences lūdzu Dievu, lai 
uzrunā, dod spēku, iedrošinājumu un 
apstiprinājumu manai turpmākajai 
kalpošanai. Konference norisinājās 
man īpašā vietā, Āgenskalna baptistu 
draudzes svētdienskolas telpās, ar 
kurām man saistās mīļas atmiņas. 
Dievs uz mani bagātīgi runāja gan 
caur liecībām, gan slavas dziesmām, 
bet vispersonīgāk mani uzrunāja K.S. 
Lūisa citāts, ko minēja Kristīne Maže. 
Sapratu, ka, lai arī cik skaistas būtu 
manas atmiņas, ceļš turpinās un nes 
līdzi jaunas svētības, pat, ja šodien tās 
vēl nespēju saskatīt.

Evita Biezbārde
Valmieras draudze

Draudzes svētdienskolā sāku kalpot, 
kad mācījos vidusskolā. Tajā laikā 
svētdienskolas vadītāja aicināja doties 
uz ikgadējo SA konferenci, bet bija 
citas prioritātes, un es turp nedevos. 
Pirmo reizi konferenci apmeklēju 2016. 
gadā. Tad es sapratu, ka iepriekšējos 
gados esmu palaidusi garām ko vērtīgu 
un labu. Man vislielāko prieku sagādā 
satikt māsas un brāļus no citām 
draudzēm, aprunāties un sajust kopību, 
kuru ikdienas steigā var arī nepiedzīvot. 
Vienmēr ir vērtīgas lekcijas, SA darbības 
pārskats un jaunumi, kas ļauj ieraudzīt, 
kādā veidā Dieva valstība darbojas šeit 
uz Zemes, un kā es un mana draudze 
varam būt šī darba dalībnieki.

Aija Šķerberga 
Jelgavas draudze
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9. februārī Sieviešu kalpošanas apvienība rīkoja konferenci 
“Pagrieziena punkts”, kurā rosināja sievietes domāt par to, kas 
ietekmē mūsu vērtību un identitāti, aicinot atšķirt melus no 
tās patiesības, ko par katru no mums domā Dievs. Konferencē 
piedalījās 302 sievietes, kas ir apliecinājums tam, ka kopīgi 
pasākumi sievietēm ir vajadzīgi. Pēc konferences saņēmām ļoti 
daudz pateicības vārdus, kā arī lūgumus – rīkot šādus pasākumus 
biežāk. Mēs saprotam jūsu vēlmes, bet tajā pat laikā vēlamies 
iedrošināt rīkot pasākumus uz vietas savās draudzēs, tādējādi 
aizsniedzot tās sievietes, kuras ir jūsu draudzē un dzīvo tuvējā 
apkārtnē. Tieši jūs vislabāk viņas pazīstat, un tieši jūs varat veidot 
ar viņām ilgtermiņa attiecības. 

Visām vienādi vai dažādība

Ir palikušas pavisam nedaudz draudzes, kurās izdodas visas 
sievietes apvienot vienā māsu pulciņā. Un vēl mazāk ir to 
draudžu, kurās var identifi cēt vienu, konkrētu māsu pulciņa 
vadītāju. Atbildība par visām draudzes sievietēm, viens māsu 
pulciņš, viena vadītāja – tas daudzām no mums izklausās 
biedējoši..., un vai tam ir jābūt mūsu mērķim? Arvien biežāk 
draudzēs ir pieejami dažādi pasākumi sievietēm, un tas ir tik 
dabiski, jo mūsu vajadzības, intereses un pat laika iespējas, lai 
tiktos, ir tik atšķirīgas. 

Māsu pulciņš vai dāmu brokastis

Reizēm mēs nevajadzīgi ilgi domājam par veidu, kā rīkot šādus 
pasākumus. Vai tie ir sarunu vakari, lūgšanu grupa, māsu pulciņš 
vai dāmu brokastis, tam visam ir pakārtota nozīme. Ja sirdis būs 
atvērtas kalpot citām sievietēm, ja iestāsieties lūgšanās par savas 
draudzes un tuvējās apkārtnes sievietēm, tad pavisam dabīgi būs 

tas, ka vēlēsieties radīt viesmīlīgu atmosfēru, kas ļautu sievietēm 
justies īpašām un gaidītām, neatkarīgi no tā, kāds būs pasākuma 
nosaukums.  Un Svētais Gars paveiks visu pārējo. Vairākas idejas, 
kāda veida pasākumus rīkot, ir apkopotas mūsu mājas lapā – 
www.padodtalak.lv.

Sinepju grauds

Lai LBDS draudzēs veicinātu kalpošanu sievietēm, Sieviešu 
kalpošanas apvienība sadarbībā ar Amerikas latviešu baptistu 
apvienību (ALBA) piedāvā jums “Sinepju graudu” – 
starta kapitālu sieviešu kalpošanas darbam. Kā šo naudu gudri 
izmantot tā, lai tā nestu augļus? To vislabāk zināsiet jūs. Gaidīsim 
jūsu ideju aprakstus, sūtiet tos e-pastā uz adresi ska@lbds.lv.

Vairāk informācijas par šo iespēju un nosacījumiem starta kapitāla 
saņemšanai varat uzzināt mājas lapā – 
www.padodtalak.lv. 

 

“Tad Viņš teica: “Kam Dieva valstība ir līdzīga, ar ko Es to 
salīdzināšu? Viņa ir līdzīga sinepju graudiņam, kuru kāds paņēma 

un iedēstīja savā dārzā un kurš auga un izauga par koku, kura zaros 
putni apakš debess taisīja savas ligzdas.””

(Lūkas 13:18-19)

 Kopā mēs varam daudz lielākam sieviešu skaitam parādīt, kāda 
ir Debesu valstība. Tev tiek dota sēkla, izdari izvēli – pieņem un 
kop to, lai īstajā brīdī tā nestu augļus! 

Agnese Megne
LBDS Sieviešu kalpošanas 
apvienības vadītāja

Baptistu Vēstnesis – SIEVIEŠU KALPOŠANAS APVIENĪBA

Kalpošana 
sievietēm
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Baptistu Vēstnesis – MUZIKĀLĀS KALPOŠANAS APVIENĪBA

Jaunas dziesmas un jaunas atziņas 9. februārī izskanēja Jelgavas 
draudzes dievnamā, kur Muzikālās kalpošanas apvienība (MKA) 
aicināja draudžu muzikālos vadītājus līdzdarboties kopīgā 
pasākumā “Mēs esam viens otram par svētību”.

Mūsu draudzēs dziedāšana un daudzveidīga muzicēšana vienmēr 
bijusi ļoti būtiska kalpošanas sastāvdaļa, tādēļ svarīgi, ka darām to 
ne tikai draudzēs, bet arī kopīgi muzicējot Muzikālās kalpošanas 
apvienības pasākumos, tādējādi dodot jaunas ievirzes draudžu 
muzikālajai kalpošanai katram savā vietā. Arī šajā pasākumā 
skanēja dziesmas un tika saņemta vērtīga informācija par 
turpmākajiem muzikālajiem pasākumiem un aktivitātēm.

Pārdomāt kalpošanas motivāciju aicināja Jelgavas baptistu 
draudzes mācītājs Mārcis Zīverts. Uzrunājot klātesošos, viņš 
mudināja domāt par Dieva žēlastību un vēlmi patikt Dievam. 
Mācītājs aicināja palūkoties apkārt un censties saskatīt Dieva 
žēlastību, apņemties to meklēt vietās, kur to neesam meklējuši, 
cilvēku sejās, cilvēku dzīvēs. Tas ir lielākais izaicinājums katram, kas 
esam Dieva žēlastības misijā.
 Savukārt Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas Romas katoļu draudzes 
prāvests Andris Kravalis aicināja pārdomāt garīgās dzīves principus, 
kalpošanu, kurā visi esam iesaistīti, un sūtību, ko Kristus mums 
uzticējis, proti, lielo uzdevumu – iet un darīt par mācekļiem visas 
tautas. Vai mūsu dzīve ir tāda, ka cilvēki, kuriem liecinām, kas mūs 
redz un dzird, gribētu sekot Kristum un būt viņa mācekļi? Andris 
Kravalis norādīja, ka, lai cilvēki vēlētos iepazīt Kristu un kļūtu 
par Viņa mācekļiem, mums nepieciešama gudrība, pazemība un 
lēnprātība. Prāvests novēlēja piedzīvot Jēzus tuvumu, saredzēt to, 
ka Jēzus pats caur mums uzrunā ļaudis. Tam nevajag īpašas atziņas 
vai gudrību, bet pietiek ar to, ka mē s staigājam garā un patiesībā, 
un esam nodevušies kalpošanai.

Tikšanās dalībnieki atzinīgi novērtēja iespēju satikties, tikt 
stiprinātiem, saņemt informāciju, kopā muzicēt, izdziedot vismaz 
20 jaunas vai mazāk dzirdētas dziesmas un saņemt nošu materiālu, 
kā arī tuvāk iepazīties citam ar citu, lai varētu būt viens otram par 
svētību. Marita no Jelgavas draudzes atzīst: “Tas bija labs pasākums 
gada sākumā, lai satiktos klātienē ar citu draudžu koru diriģentiem, 
mūziķiem un citādi aktīvi iesaistītajiem muzikālajā kalpošanā. 
Varējām garīgi stiprināties ne tikai no garīdznieku A. Kravaļa un 
M. Zīverta uzrunām, bet arī dalībnieku liecībām un sarunām 
pie kafi jas vai tējas. Bija svarīgi arī uzzināt par plānotajiem 
pasākumiem, kas dod virzību draudžu muzikālajā kalpošanā. Un, 
protams, prieks par kopā dziedāšanu.” Lidija no Talsu draudzes 
saka, ka seminārs devis iedvesmu darboties tālāk, lai mūsu 
draudzēs skanētu koru mūzika. “Uz Jelgavas semināru devos ar 
prieku, jo zināju, ka būs iespēja izdziedāties, un tā arī bija. Ļoti 
patika un bija noderīga jauno un nedaudz piemirsto dziesmu 

izdziedāšana, kā arī prieks, ka varējām nodot citu lietošanai kādu 
no radošo talsinieku veikumiem.” Baiba no Kuldīgas draudzes 
atzīmē, ka lielākais ieguvums ir satikšanās ar brāļiem un māsām no 
citām draudzēm: “Tikai tiekoties un esot kopā, mēs varam uzzināt, 
kā iet citiem. Tikai kopā esot –  sarunās, liecībās, mēs varam cits 
citu stiprināt ticībā un mums no Dieva uzticētajā uzdevumā. Arī 
dzirdētais vārds no mācītājiem un kopā dziedāšana iedrošina un 
palīdz turpināt kalpošanu savā draudzē.” 

Lai saņemtu MKA informāciju, piedalītos nošu bibliotēkas 
papildināšanā un kopīgā muzicēšanā, lūgums pārliecināties, ka 
draudžu muzikālie vadītāji saņem ziņas elektroniski. Ja draudzē 
mainījušies muzikālie vadītāji vai arī mainījusies e-pasta adrese, 
lūgums par to informēt Muzikālās kalpošanas apvienību, sūtot 
informāciju uz e-pasta adresi: inga.titova@gmail.com. Aicinām arī 
sekot Facebook – LBDS Muzikālās kalpošanas apvienība.

Muzikālās kalpošanas apvienība aicina piedalīties un aizlūgt:
• 13. aprīlī Golgātas draudzē jauniešu mūzikas festivāls “Kompass – 
virziens augšup!” (sk. uz pēdējā vāka)
• 9.-11. augustā Priekulē Muzikālās kalpošanas apvienības 5. mūzi-
kas festivāls.
• 2020. gadā Kuldīgā paredzēti Latvijas baptistu draudžu IX Dzies-
mu svētki.

Gaidām Jūsu ierosinājumus, jautājumus un aktīvu līdzdalību, lai visi 
kopā varam darboties Kristus evaņģēlija pasludināšanā!

Sagatavoja

Muzikālās kalpošanas 
apvienības padome

Viens otram par 
svētību
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Baptistu Vēstnesis – BALTIJAS PASTORĀLAIS INSTITŪTS

Mierā un 
līdzsvarā

Lūkass Tolberts, BPI 1. kursa students
Vecums: 34 gadi
Ģimene: sieva Patrīcija, bērni – Anna Keita (9), Karolīna (7), 
Eleonora (5), Kristofers (2 mēneši)
Kristīts: Norsaidas baptistu draudze, Dienvidkarolīna, 2002
Šobrīd: Misijas draudze – sludina, kalpo draudzes padomē un 
slavēšanas komandā.

Mana mīļākā Bībeles grāmata – Pāvila vēstule efeziešiem.
Cilvēks Bībelē, kuram jūtos līdzīgs –Timotejs.
Savu dzīvi nevaru iedomāties bez manas ģimenes… un kafi jas.
Pasauli redzu, kā Jēzus to redzēja. “Un, kad Viņš ļaužu pulkus redzē-
ja, sirds Viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija novārdzināti un atstāti kā 
avis, kam nav gana.” (Mat. 9:36)
BPI iegūta atziņa: Es esmu iemācījies, ka vienmēr ir kaut kas, ko es 
varu mācīties par Dievu un Viņa Vārdu. Kā arī, vienmēr ir kaut kas, ko 
varu mācīties no maniem brāļiem un māsām Kristū. Man ļoti patika 
BPI lektora Bila Zipa kurss par Pāvila vēstulēm. Bija ļoti interesanti 
redzēt, kā Pāvila dzīvesstāsts palīdz mums saprast Pāvila vēstuļu 
kontekstu un vēsti.

Kad pajautājām taviem kursabiedriem, lai viņi tevi raksturo, 
tad kādi minēja, ka esi “miera mika”. Vai zini, ko tas nozīmē?
Jā, es domāju, ka saprotu, ko viņi mēģina pateikt. Bet es tāds 
vienmēr neesmu bijis. Kad es biju jaunāks, es daudz cīnījos ar 
stresu un nemieru, un dažreiz es vēl aizvien ar to cīnos. Taču 
esmu iemācījies, ka es neesmu Dievs. Kad es cīnos ar nemieru, 
man jātic Dievam tā, kā Pāvils rakstīja Filipiešiem 4:7: “Un Dieva 
miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un 
jūsu domas Kristū Jēzū.”  
Man ir ļoti aizņemta dzīve. Pat tās lietas, kuras, dzīvojot ASV, 
man nesagādāja grūtības, tagad valodas un atšķirīgās kultūras dēļ 
ir daudz grūtākas. Kad dzīvojam ASV, mūsu bērni mācījās mājmā-
cībā, bet tagad mūsu divas vecākās meitas mācās Ādažu vidus-
skolā. Tādēļ mums jālīdzsvaro ģimene, kalpošana, draudze, skola, 
attiecības un viss pārējais. Ļoti svarīga Rakstu vieta manā dzīvē ir 
Efeziešiem 5:15–16: “Tad nu raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat: 
nevis kā negudri, bet kā gudri; izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir 
ļaunas!” Es ticu, ka laiks ir dāvana no Dieva un mums tas jāizman-
to gudri. Vienreiz vai divreiz gadā mēs ar sievu kopā pārrunājam 
un lūdzam Dievu par mūsu ģimenes, kalpošanas, darba un per-
soniskajiem sapņiem nākamajam gadam. Tad kopā plānojam, kā 
mēs varētu tiekties pēc tiem, ievērojot veselīgu darba un atpūtas 
līdzsvaru savā dzīvē. 
Taču domāju, ka lielākais uzdevums ir uzlūkot Jēzu, kā Vēstulē eb-
rejiem sacīts: “Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks 
liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolik-
dami visu smagumu un grēku, kas ap mums tinas, un raudzīsimies 
uz Jēzu...” (12:1–2a). Tādēļ man ir noderīgi atkal un atkal pajautāt 
sev – kā es varu pagodināt Dievu man dotajā laikā kopā ar manu 
ģimeni, manā darbā, draudzē, ar draugiem?

Lūdzu, atklāj mums savu noslēpumu – kā tik īsā laikā tik labi 
iemācīties latviešu valodu? 
Es nezinu... Dažreiz joprojām jūtos, ka vispār nemāku runāt 
latviešu valodā. Taču es redzu, ka soli pa solim eju uz priekšu 
un sanāk arvien labāk. Es domāju, ka manām valodas studijām 
palīdzējušas trīs lietas. Pirmkārt, mana sieva ir ļoti gudra, viņa ļoti 
daudz palīdzēja un iedrošināja. Otrkārt, pirmajā gadā man bija 
brīnišķīga privātskolotāja, un trešā atslēga ir mūsu draudze un 
draugi, kuri piekrita ar mums runāt tikai latviski, lai gan daudzi 
no viņiem māk runāt angliski. Viņi bija ļoti pacietīgi ar mums un 
palīdzēja izlabot mūsu daudzās kļūdas!

Kad pirms pāris gadiem ieradies Latvijā, tavā plānā droši vien 
nebija mācības BPI. Kādēļ tomēr to izvēlējies un ko tas tev 
dod?
Jā, mans plāns nebija mācīties BPI. Taču bīskaps Kaspars 
Šterns ieteica, ka BPI varētu man palīdzēt. Mēs ar sievu pado-
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mājām un lūdzām par to. Mums šķita, ka šī būs laba iespēja, lai 
es varētu turpināt apgūt latviešu valodu un arī veidot attiecības 
ar citiem kristiešiem, mācītājiem, vadītājiem un draudžu dibinā-
tājiem Latvijā. Lai gan esmu studējis seminārā ASV, es joprojām 
izbaudu iespēju iemācīties jaunas lietas. BPI dod man šo iespēju. 

Tu Latvijā pārstāvi misiju IMB (International Mission Board). 
Kāds ir jūsu uzdevums? Un kāpēc tieši Latvijā?
IMB fokuss ir draudžu dibināšana. Tas ir mūsu ilgtermiņa 
mērķis – palīdzēt draudžu dibināšanā Latvijā. Taču tas neno-
zīmē, ka mēs kalposim tikai jaunām draudzēm. Mēs vēlamies 
kalpot arī esošām draudzēm. Vēlamies kopā strādāt pie tā, lai 
aizsniegtu Latviju Kristum. Kāpēc Latvija? Tas ir ļoti garš stāsts, 
bet īsā versija ir, ka Dievs mums pavēl “ejiet un dariet par mā-
cekļiem visas tautas” (Mat. 28:19). Mēs gribējām paklausīt šai 
pavēlei un lūdzām Dievu, lai Viņš mūs nosūta, kur Viņš vēlas. 
Vairākos veidos Dievs mūs vadīja uz Latviju. ASV apgabalā, kur 
dzīvojām, uz 65 000 iedzīvotājiem ir gandrīz 50 baptistu drau-
dzes! Kopā ar citām konfesijām tur ir vairāk nekā 125 draudzes! 
Mūsu sapnis bija dzīvot tur, kur nav tik daudz draudžu, kur va-
ram kalpot. Un kopš mūsu pārcelšanas uz Latviju mēs turpinām 
saredzēt un saprast, ka tieši šeit ir vieta, kur Dievs vēlas, lai mēs 
esam. 

Esam Lieldienu laikā. Kas ir tavas “lielās dienas” ar Jēzu?
Es biju uzaudzis reliģiskā ģimenē un domāju, ka esmu kristietis. 
Man šķita, ka kristiešiem vienkārši jātic Dievam un ka pestīšana 
nāk caur darbiem. Vidusskola dažādu iemeslu dēļ bija grūts laiks 
manā dzīvē. Kādu dienu mans klasesbiedrs uzaicināja mani uz 
jauniešu vakaru viņa baznīcā. Tur mācītājs sludināja par Bībeli, 
Jēzu, grēku un pestīšanu. Es beidzot sapratu, ka mēs nevaram 
glābt paši sevi, bet Jēzus izdarīja to, ko mēs nevarējām izdarīt. 
Viņš dzīvoja nevainojamu dzīvi, ko mēs nekad nevarētu dzīvot. 
Viņš nomirdams izcieta sodu, ko mēs par mūsu grēkiem būtu 
pelnījuši. Tā diena bija mana “lielā diena” – es izlēmu nožēlot 
grēkus un sekot Jēzum Kristum. 
Sekot Jēzum nenozīmē, ka mūsu dzīve būs bez grūtībām. Bet 
arī grūtajos laikos Jēzus ir ar mums, un Viņš izmanto grūtības, 
lai palīdzētu mums pieaugt mūsu ticībā. Tieši tad piedzīvojam 
uzvaras, par ko Jēzus stāstīja: “To visu Es esmu runājis uz jums, 
lai jums miers būtu Manī. Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu 
prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!” (Jāņa 16:33) Katra šāda reize ir 
kā Lieldienas kopā ar Jēzu. To nesen arī piedzīvojām, pārceļoties 
uz Latviju. Mums bija bailes un raizes, bet caur lūgšanām, drau-
dzi un Viņa Vārdu, Dievs mūs iedrošināja soli pa solim iet tālāk.

Pēc divarpus gadiem mācības BPI būs beigušās. Vai jau esi 
domājis – kas tālāk?
Lielā atbilde ir “draudzes dibināšana”. Taču, ko tas tieši nozīmē? 
Mēs vēl nezinām, bet mēs turpinām lūgt Dievu un sekot Viņam 
ticībā. Mēs zinām, ka Dievs vēl darīs lielas lietas Latvijā, un mēs 
lūdzam, lai Viņš mums parāda, kā mēs varam Viņam pievienoties 
šajā darbā. 

Kā lai “Baptistu Vēstneša” lasītāji aizlūdz par tevi un tavu 
ģimeni?
Mums tikko piedzima brīnišķīga dāvana no Dieva – mūsu 
dēls Kristofers. Aizlūdziet par viņu un mūsu ģimeni šajā laikā. 
Aizlūdziet arī par mūsu valodas studijām un manām mācībām 
BPI. Lūdziet par mūsu attiecībām ar nekristiešiem, lai mēs būtu 
drosmīgi dalīties ar viņiem Evaņģēlijā.

Sagatavoja

 Baltijas Pastorālais institūts 

UZŅEMT NEIZNĪKSTOŠO
Pārtikai mūsu dzīvē ir ļoti nozīmīga loma. Mēs strādājam, lai 
nopelnītu, un tērējam daudz līdzekļu, lai pabarotu sevi un 
savas ģimenes. Jēzus sevi salīdzina ar ēdienu, kam ir dzīvības 
uzturēšanas funkcija. Kādā ziņā Jēzus ir maize? Tieši tāpat 
kā pārtika, Jēzus ir dzīvības un nāves jautājums mums kat-
ram vienam. Kristus uzsver, cik svarīga ir mūsu ticība Viņam. 
Tas ir pats svarīgākais lēmums mūsu dzīvēs, kam seko viss 
pārējais. Jēzus mūs aicina uz rīcību – nākt un ticēt. 

Savā ikdienā mēs ne vienmēr ēdam veselīgus ēdienus. 
Steigā pagatavojam pusfabrikātus. Skrienot šo to apēdam. 
Mūsu ģimenē aug pieci bērni, un viņi ik pa laikam prasa 
“kaut ko garšīgu”. Visbiežāk tie nav burkāni vai āboli, bet 
gan konfektes, čipsi un “Coca-Cola”.

Jēzus ir dzīvības maize, kas mums dos dzīvību, un mums 
vairs nesalks un neslāps. Bet kāpēc ir cilvēki, 
kas baznīcās mūždien ir izslāpuši, staigā no vienas 
draudzes uz citu, meklē atklāsmes citās reliģijās un aiziet 
prom no drau dzes? Iespējams, ka kristieši sāk ēst garīgus 
“pusfabrikātus” un pārtiek no “čipsiem”. Viņi ēd to, kas ātri 
ir pieejams, bet paši nemeklē un negatavo. Tā parasti dara 
zīdaiņi. Lai pats meklētu un pagatavotu maltīti, ir jāpie-
liek pūles un jātērē laiks. Jēzus mūs aicina veltīt laiku un 
uzmanību Viņam, uzņemt Viņa Vārdus, kas rakstīti Bībelē. 
Jēzus aicina satikties lūgšanās un pielietot ticību darbos, 
nevis turēt to kā piespraudi ar uzrakstu “ES TICU”. Jēzus 
saka: ”Uzņemiet sevī nevis iznīkstošo barību, bet barību, 
kas paliek mūžīgai dzīvībai, kuru jums dos Cilvēka Dēls, jo 
Dievs Tēvs Viņu ir apzīmogojis” (Jāņa ev. 6:27).

Gita Kudiņa 
Brocēnu draudzes valdes locekle
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Baptistu Vēstnesis – BPI BIBLIOTĒKA

Montijs Robertss jaunību pavadīja ASV prēriju augstienēs, kur 
nodarbojās ar savvaļas mustangu pieradināšanu. Viņa vardarbīgais 
tēvs jaunos zirgus piesēja pie staba ar iemauktiem un virvi un tad 
biedēja tos ar segu, lai zirgi censtos aizbēgt. Vairākkārt atkārtojot 
šo procesu, tēvs spēja salauzt zirga gribu un kontrolēt to. Vērojot 
to visu, Montijam radās doma, ka ir jābūt citam veidam, kā pieradi-
nāt zirgu – daudz efektīvākam un labdabīgākam veidam.

Viņš devās uz līdzenumiem un vēroja, kā savstarpēji sazinās savva-
ļas zirgi. Īpašu uzmanību viņš pievērsa bara vadošās ķēves rīcībai 
brīžos, kad baram pievienoties centās jauniņais. Kad jauns ērzelis 
centās pievienoties baram, vadošā ķēve traucās viņa virzienā, 
pieglauda ausis un ieskatījās ērzelim tieši acīs. Tā bija poza un 
valoda, kas jauno zirgu izaicināja. Ērzelis neturpināja savu ceļu pie 
bara, bet apstājās un sāka izturēties kā kumeļš – ar kāju kašāja zemi 
un pazemīgi nolieca galvu. Tad ķēve pavērsa pret jauno zirgu savu 
sānu un aicinoši saspicēja ausis. Šī poza bija izteikta ievainojamības 
poza no vadošās ķēves puses, jo viņa atsedza sānu - to ķermeņa 
daļu, kurai parasti uzbrūk plēsēji. Tā bija ķermeņa poza, kas norā-
dīja uz ievainojamību un atvērtību. Kad jaunais ērzelis bija saņēmis 
šo uzaicinājumu, viņš soli pa solim tuvojās vadošajai ķēvei. Ķēve 
atkal pavērsās pret ērzeli, pieglauda ausis un cieši ieskatījās viņam 
acīs. Jauns izaicinājums. Šis uzaicinājuma un izaicinājuma process 
tika atkārtots, līdz ķēve un ērzelis pieskārās viens otram. Tajā brīdī 
jaunais ērzelis tika uzņemts barā.

Montijs sāka pētīt, vai, trenējot zirgus, būtu iespējams atkārtot šo 
procesu, kurā pārmaiņus tiek piedāvāts izaicinājums un uzaicinā-
jums. Šobrīd viņš spēj dažu minūšu laikā pieradināt pat vislielāko 
vardarbību piedzīvojušu zirgu.

Jēzus bija vislabākais māceklības “zirgu vārdotājs”. Viņš spēja izvei-
dot māceklības kultūru, kurā attiecībās bija pareizais uzaicinājuma 
un izaicinājuma savienojums. To brīnišķīgi ilustrē Mateja evaņģēlija 
16. nodaļa, kurā Pēteris saņem atklāsmi, ka Jēzus ir Dieva Dēls. 
“Jēzus viņam atbildēja: “Laimīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo miesa 
un asinis to tev neatklāja, bet mans debesu Tēvs. Es tev saku: tu 
esi Pēteris, un uz šīs klints es celšu savu Baznīcu, un elles vārti to 
neuzveiks.”” (Mateja 16:17-18)

Apstiprinot Pētera teikto, Jēzus aicina Pēteri tuvoties viņam. Bet 
Jēzus sper vēl nākamo soli. Viņš dod Pēterim iesauku “mazā klints” 

(“Pēteris” tulkojumā no grieķu valodas vārda Petras nozīmē “mazā 
klints”). Kalna svētrunas beigās, līdzībā par gudro un muļķīgo celt-
nieku, Jēzus sauc sevi par Petra – “lielā klints”. Jēzus ir lielā klints, 
Pēteris – mazā klints. Jēzus no savas identitātes dāvā identitāti 
Pēterim. Pēterim ar Dievu Tēvu tagad ir tādas pašas attiecības 
kā Jēzum ar savu Tēvu. Pēteris tiek ieaicināts dziļākās attiecībās 
ar Jēzu, tā ka Pēterim tiek piedāvātas Dieva valstības atslēgas un 
pieeja Jēzus autoritātei un spēkam. Pēterim tas, visticamāk, bija 
neaizmirstams brīdis.

Tomēr tikai dažus pantus tālāk, kad Pēteris ir aizvedis Jēzu malā, lai 
mudinātu viņu vairs nerunāt par nāvi Jeruzālemē, Pēteris tiek izaici-
nāts ne pa jokam: “Atkāpies no manis, sātan, tu man esi par apgrēcī-
bu, tu nedomā pēc Dieva, bet pēc cilvēku prāta.” (Mateja 16:23)

Evaņģēlijos atkārtoti redzam, ka Jēzus darbojas kā klasisks “zirgu 
vārdotājs”. Viņš aicina savus sekotājus uz tuvām attiecībām ar sevi, 
vienlaicīgi tieši izaicinot uzvedību, ko viņš uzskata par nepareizu 
vai neveselīgu. Viņš aicina savus mācekļus tuvāk, mīl viņus, bet 
vienlaicīgi dod viņiem iespēju uzņemties māceklības atbildību: “Ja 
kāds grib man sekot, tas lai aizliedz sevi, ņem savu krustu un seko 
man! Jo, kas grib glābt savu dzīvību, to zaudēs, bet, kas savu dzīvību 
zaudēs manis dēļ, tas to atradīs.” (Mateja 16:24-25)

Uzaicinājums nozīmē, ka cilvēks tiek ieaicināts attiecībās, kurās 
ir pieejama otra cilvēka dzīve un tai piemītošā drošība, mīlestība, 
iedrošinājums un vitalitāte. Mēs mācāmies no tā, ko skaidri redzam 
Jēzu darām otra cilvēka dzīvē. To varam redzēt tikai tad, ja mums ir 
pieeja šī cilvēka dzīvei. Bet, pieņemot uzaicinājumu, mēs pieņe-
mam arī izaicinājumu. Izaicinājums nozīmē dzīvot saskaņā ar savu 
kā Dieva meitas vai dēla identitāti. 

 Māksla labi līdzsvarot 
 uzaicinājumu un izaicinājumu to 
 cilvēku dzīvē, kurus mācekļojam, 
 nav vienkāršs uzdevums, bet tas 
 sniedz lielu gandarījumu.

Māceklība: 
uzaicinājums un 

izaicinājums
Šajā pavasarī sērijā “BPI BIBLIOTĒKA” iznāks Maika Brīna grāmata 

“Māceklības kultūras veidošana: kā mācekļot cilvēkus tā, kā to darīja Jēzus”. 
Grāmata tiek izdota sadarbībā ar BPI Kalpošanas stratēģiskās attīstības 

centru SĀC. Piedāvājam izvilkumus no grāmatas 2. nodaļas “Jēzus modelis”.
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Jēzus izveidoja izteikti uzaicinošu un izteikti izaicinošu kultūru, kurā 
viņa mācekļi varēja darboties un augt. Ja vēlamies veidot māceklības 
kultūru, tad jāmācās turēt pareizā līdzsvarā abus – uzaicinājumu un 
izaicinājumu. Jēzus visu laiku bija savu mācekļu “zirgu vārdotājs”…

Prasmīgas vadības pamats ir uzaicinājums būt attiecībās un izai-
cinājums mainīties. Apdāvināts mācekļotājs ieaicina citus derības 
attiecībās ar sevi, bet vienlaicīgi tiešā un žēlastības pilnā veidā izai-
cina otru cilvēku izdzīvot savu patieso identitāti. Ja šie abi elementi 
neiet roku rokā, tad cilvēki neaug un netop par tādiem cilvēkiem, 
kādus Dievs viņus ir radījis. […]

Daudzas draudzes, ar svētdienas dievkalpojumu vai mazo grupu 
palīdzību cenšoties radīt ērtu vidi, ir zaudējušas spēju jēgpilnā veidā 
izaicināt cilvēkus. Izaicinājums var izskanēt no kanceles vai platfor-
mas svētdienas rītā, bet vislabāk to ir paust un saņemt personīgu 
attiecību kontekstā. Mēs mākam noklausīties svētrunu par sarež-
ģītiem jautājumiem un pēc tam nolemt neko nedarīt. Tas, ka kāds 
sludina vai māca par piedošanu, nenozīmē, ka kāds mums prasīs 
atbildēt par to, kā piedodam cilvēkiem nākamās nedēļas laikā. 

Tas pats raksturo vairumu mazo grupu. Parasti tajās izdodas radīt 
labu kopienas sajūtu un omulīgu, ērtu vidi. Tomēr tās netiek veido-
tas tā, lai kādu arī izaicinātu. Mazo grupu vadītāji veicina diskusijas 
un sarunas, veidojot kultūru, kurā jaunpienācēji (kas, iespējams, vēl 
nav kristieši) uzreiz var iejusties un sajusties droši. Kurš jaunpienā-
cējs justos droši, pievienojoties grupai, kuras vadītājs dalībniekus 
regulāri izaicina? Jaunpienācējs nav “piekritis” šādām attiecībām. 
Daudzas draudzes apgalvo, ka tajās māceklība notiek mazajās gru-
pās. Taču patiesībā mazajām grupām pietrūkst vienas no būtiskā-
kajām māceklības kultūras iezīmēm – izaicinājuma. Es neapgalvoju, 
ka vide, ko piedāvā mazā grupa, nav svarīga. Es tikai gribu teikt, ka 
tajās pārāk labi nenotiek māceklība, kā to defi nē Bībele. Taču rodas 
problēma.

Ja draudzēs ir silta, omulīga, ērta, uzaicinoša vide, tad kādam ir 
jāgādā par to, lai tā pastāvētu. Tas nozīmē, ka draudzē, kurā lielai 
daļai cilvēku tiek nodrošināta uzaicinoša vide, pastāv kāda cilvēku 
grupa, uz kuras pleciem gulstas izaicinājums veidot šādu vidi un 
no kuriem tiek sagaidīts, ka viņi to darīs. Šī grupa ir draudzes 
vadītāji. Mācītāji. Darbinieki. Padome. Diakoni. Valde. Brīvprātī-
gie. Katrā draudzē situācija ir citāda. Parasti 15-20% cilvēku veic 
gandrīz visu draudzes kalpošanu. Tāpēc viņu pieredzē izaicinā-
juma līmenis ir ļoti augsts, bet uzaicinājuma līmenis – ļoti zems. 
Kādas iespējas šiem cilvēkiem ir saņemt iedrošinājumu, izman-
tot brīvo laiku un atpūsties? Kurš viņus atbalsta un veicina viņu 
izaugsmi? Katrai nākamajai svētdienai ir jābūt lielākai un labākai 
par iepriekšējo! Tāpēc šie cilvēki pastāvīgi ir nomākti, aizkaitināti 
un dzīvo stresā. Izdegšana viņu vidū ir normāla parādība. Kadru 
mainība ir milzīga. […]

Māksla labi līdzsvarot uzaicinājumu un izaicinājumu to cilvēku dzī-
vē, kurus mācekļojam, nav vienkāršs uzdevums, bet tas sniedz lielu 
gandarījumu. Ja vēlamies atbrīvot cilvēkus no “klienta/pakalpojumu 
sniedzēja” mentalitātes, kuru arvien vairāk novērojam draudzēs, 
un tās vietā radīt “māceklības/sagatavošanas” kultūru, tad mums 
jāapņemas nepadoties un par katru cenu gūt uzvaru. Mums ir 
jāsagaida, ka kļūdīsimies, un jābūt gataviem koriģēt savus plānus. 
Bet mums arī ir jāmērķē uz “zemas kontroles/augstas atbildības” 

līmeņa māceklību un jādara viss iespējamais, lai sagatavotu un 
stiprinātu vadītājus, kuri nevis patērē, bet rada un pavairo.

Angļu teologs un rakstnieks G. K. Čestertons reiz teicis: “Ja kaut 
ko ir vērts darīt, tad to ir vērts darīt arī slikti.” Neviens nepiedzimst 
par izcilu mācekļotāju. Ir vajadzīgs laiks un prakse. Pašā sākumā 
jums labāk padosies vai nu uzaicinājums, vai izaicinājums. Un tas, 
kas jums tik labi nepadodas, būs jāapgūst, lai jūs spētu darīt labi arī 
to. Tā kā ir vērts veidot cilvēkus par Kristus mācekļiem, tad ir vērts 
sākumā to darīt ne tik labi un ar laiku iemācīties darīt patiešām labi. 

Vienkāršiem vārdiem sakot, māceklības kultūras veidošana ir 
vienīgais veids, kā spēsiet izveidot kopienu, kuru Jēzus un Jaunās 
Derības autori sauktu par draudzi, - dinamisku un dzīvu organismu, 
kas ir pietiekami organizēts, lai spētu funkcionēt efektīvi, vienlaicīgi 
turpinot būt autentiska kopiena, kas ir pilna ar Dieva doto dzīvību. 
Tāda kopiena, kurā cilvēki atver savas sirdis Dievam, viens otram 
un vajadzību pilnajai pasaulei.

Baptistu Vēstnesis – BPI BIBLIOTĒKA

 Neviens nepiedzimst par 
 izcilu mācekļotāju. 
 Ir vajadzīgs laiks un prakse.

 Māceklības kultūras veidošana 
 ir vienīgais veids, kā spēsiet
 izveidot kopienu, kuru Jēzus un 
 Jaunās Derības autori sauktu 
 par draudzi.
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Baptistu Vēstnesis – NOTIKUMI

Bila Ankerberga 
viesošanās Latvijā
No 3. līdz 8. februārim Latvijā viesojās mācītājs Bils 
Ankerbergs no ASV, Converge asociācijas, ar kuru LBDS ir 
sadarbības līgums.

2014. gadā trīs LBDS garīdzniekiem – Andrim Bitem, Pēterim 
Eisānam un Edgaram Mažim – bija iespēja piedalīties mācītāja 
Ankerberga vadītajā seminārā Tartu, iepazīstot viņu kā paze-
mīgu un vienkāršu mācītāju, kurš daudzajos kalpošanas gados 
dažādās draudzēs ir ieguvis lielu pastorālo pieredzi. Dažus gadus 
vēlāk viņš vadīja arī semināru baptistu mācītājiem Rīgā.

Šogad, ciemojoties Latvijā, Bils Ankerbergs sludināja Āgenskalna 
draudzes dievkalpojumā, runājot par to, cik svarīgi ir jebkuru 
darbu darot, to darīt kā Kristum, nevis kā sev. Savukārt 
februāra pirmajā nedēļā viņš četras dienas vadīja nodarbības 
BPI studentiem, runājot par dažādiem kalpošanas aspektiem. 
Kā atzīst 3. kursa students Matīss Babrovskis, Bils Ankerbergs 
pārsteidza gan ar savu pieredzi, gan pazemību: “Bils Ankerbergs 
ieradās ar 50 gadu kalpošanas pieredzi, no kuras mēs varējām 
ļoti daudz mācīties. Tajā pat laikā fascinējoša bija viņa vēlme 
arī pašam mācīties un mainīties jebkādā veidā, lai tikai 
Kristus evaņģēlijs tiktu pasniegts saprotamā veidā tiem, kas 
vēl ir pazuduši. No Bila staroja ne tikai liela pieredze, bet arī 
apbrīnojama pazemība un mīlestība.” Arī 1. kursa students Toms 
Grenevics augstu novērtē Bila Ankerberga sniegtās zināšanas un 
iedrošinājumu kalpošanas darbā: “Viņš uzsvēra, ka svarīgi skatīties 
uz dzīvi kā garu skrējienu, kurā sagaida arī cīņas un pārbaudījumi. 
Tomēr mums jāpabeidz skrējiens labi, līdz beigām.”

Mācītājam Bilam Ankerbergam bija arī tikšanās ar LBDS mācī-
tājiem. Pēc viesošanās Latvijā B. Ankerbergs devās uz Igauniju, 
kur vadīja semināru igauņu baptistu mācītājiem.

Leonīda Barsuka licencēšanas 
dievkalpojums
20. janvārī Auces baptistu draudzē notika Leonīda Barsuka 
licencēšanas dievkalpojums un viņa 55 gadu jubilejas svinības. 

Kuplā Barsuku ģimene ir no Jelgavas baptistu draudzes. Viņu 
ceļš uz Auces draudzi sākās 2018. gada vasarā, kad viņi atsaucās 
vajadzībai palīdzēt bērnu Vasaras Bībeles skolas organizēšanā. 
“Gāja laiks, arvien vairāk iemīlējām Auces draudzi un biežāk 
sākām turp braukt un kalpot. Esmu pateicīga Dievam par 
iespēju būt draudzē un kalpot Viņam. Man ir liels prieks par to, 
ka mans tētis ir Dieva izraudzīts būt par sludinātāju šajā vietā” – 
stāsta Leonīda Barsuka meita Samanta.

Svētku dievkalpojumā piedalījās ap 70 cilvēku, tajā skaitā 
viesi no dažādām draudzēm. Dievkalpojumā muzicēja 
Jelgavas un Auces draudžu jauniešu ansamblis. Aizlūgšanā par 
jauno sludinātāju piedalījās LBDS bīskapa vietnieks Edgars 
Godiņš, Garīdznieku brālības Zemgales reģiona pārraugs, 
mācītājs Raimonds Locs un Auces draudzes bijušais mācītājs 
Aivars Rudzītis. Izskanēja sveicieni un novēlējumi jaunajam 
sludinātājam un draudzei  turpināt nest Labo Vēsti Aucē un tās 
apkaimē, šajā kalpošanā nomainot iepriekšējo sludinātāju Aldi 
Šneideru. Pēc dievkalpojuma sekoja sadraudzība un cienasta 
baudīšana, kuru bija sagatavojušas Sarkanā Krusta darbinieces 
un Auces draudzes māsas. 

Joprojām aktuāli ir Jēzus vārdi, kurus Viņš reiz teica 
saviem mācekļiem: “Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz. 
Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš izsūta strādniekus 
Savā pļaujamā” (Mateja 9:37-38).

Lai Dievs bagāti svētī Auces baptistu draudzes sludinātāju 
un viņa kalpošanu! Lai izredz vēl citus, kas atsaucas Viņa 
aicinājumam būt par strādniekiem Viņa pļaujas laukos.
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Evaņģēlijs sporta pasaulē
Biedrība “Uzvara, kas iedvesmo” laidusi klajā grāmatu “Patiesā 
uzvara: trenēties un trenēt”, kas ir īpašs Latvijas simtgades 
izdevums – dāvana cilvēkiem, kurus interesē sports. Šī gada 
janvārī grāmata tika prezentēta un sāka ceļu pie saviem 
lasītājiem. Grāmatas “Patiesā uzvara: trenēties un trenēt” 
centrālā daļa ir Jaunā Derība jaunajā tulkojumā, kā arī tajā 
atrodamas ar sportu saistītu cilvēku liecības par Jēzus Kristus 
darbu viņu dzīvē. Savās liecībās dalās baptistu, katoļu, luterāņu, 
mesiānisko, Vasarsvētku un citu draudžu locekļi, kuri pārstāv 
dažādus sporta veidus. Šo cilvēku stāstos atklājas, ka ne sportā 
un panākumos, bet gan attiecībās ar Jēzu tie rod dzīves patieso 
jēgu un piepildījumu.

Izdevuma mērķis ir nest Evaņģēlija gaismu sporta pasaulē. 
Grāmatā atrodams arī plāns Jaunās Derības regulārai lasīšanai, 
atsauces uz Rakstu vietām, kas var būt noderīgas sportistiem 
un treneriem dažādās dzīves situācijās. Cilvēkiem, kuri vēl nav 
iepazinuši Jēzu Kristu, pielikumā tiek paskaidrots, kā uzsākt 
ticības skrējienu, savukārt tiem kristiešiem, kuri aktīvi darbojas 
sportā, veltīts pielikums «Pieci dzīvi izmainoši principi sportā», 
kas palīdz saprast, kā savienot ticību un sportu, kā pagodināt 
Dievu ar savu dzīvi gan sporta laukumā, gan ārpus tā.

Pāvils Timotejam raksta, ka “miesīgā vingrināšanās ir visai maz 
noderīga, bet dievbijība ir noderīga visās lietās, jo tai ir tagadējās 
un nākamās dzīves apsolījums” (1.Tim. 4:8). Gluži tāpat kā 
ķermeņa muskuļi jātrenē, lai tie būtu stipri, mums jātrenē arī 
ticība, uzņemot Jēzus teikto savā sirdī, pārdomājot to, lūdzot 
Dieva vadību un spēku, lai dzīvotu saskaņā ar Viņa likumiem un 
noteikumiem (2.Tim. 2:5). Iedrošināsim cits citu un stāvēsim stipri 
ticībā (2.Tim. 4:7), jo dzīves skrējiens ir izturības skrējiens!  

Grāmata nenonāks pārdošanā, tādēļ interesenti, kuri vēlas 
saņemt grāmatu, lai lasītu paši vai uzdāvinātu kādam, kurš Jēzu 
vēl nav iepazinis, aicināti rakstīt e-pasta vēstuli  uz 
sportsplus.lv@gmail.com, un biedrības pārstāvji sazināsies ar 
jums, lai vienotos par labāko grāmatas piegādes veidu.

Gunita Tālberga
sporta kapelāne
biedrības “Uzvara, kas iedvesmo” pārstāve

Baptistu Vēstnesis – NOTIKUMI

Sirsnīgi sveicam 
LBDS bīskapu emeritus Pēteri Sproģi un viņa ģimeni 
ar meitas Skārletas Annes piedzimšanu 19. martā!

Marta vidū LBDS bīskaps Kaspars Šterns kopā ar Kuningamu 
ģimeni (ASV) devās vizītē uz Latgali, kuras laikā tikās ar 
sludinātāju Vjačeslavu Istratiju un viņa sievu Irinu un apmeklēja 
viņu vadīto draudzes dibināšanas vietu Krāslavā.

16.-23. februārī Baltijas Pastorālā institūta 1. kursa studenti 
piedalījās Karostas evaņģelizācijas nedēļā, kur viņi kalpoja 
vietējiem iedzīvotājiem un pasludināja Evaņģēliju. 

8. un 9. martā Rīgā un Liepājā notika svētdienskolotāju semināri 
“Neierasti par ierasto”, kuros Torbens Osterbergs, misionārs no 
Dānijas “Open Air Campaigners”, apmācīja dalībniekus ilustratīvo 
līdzekļu izmantošanā darbā ar bērniem.
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 Teodors Bērziņš
(1928-2019)
“Tie nāks no austrumiem un rietumiem, no ziemeļiem un 
dienvidiem un apsēdīsies pie galda Dieva valstībā.” (Lūkas 
13:29) Šis pants kā dienas lozungs bija 27. janvārī, kad sēdēt pie 
galda Dieva valstībā devās mācītājs Teodors Bērziņš.

Teodors Bērziņš dzimis Baškīrijā. Savu garīgo kalpošanu uzsācis 
Ventspils baptistu draudzē, vadot draudzes krievu grupu. Teodors 
Bērziņš ordinēts par mācītāju 1970. gadā. Kad 1971. gadā radās 
iespēja mācīties Neklātienes Bībeles kursos Maskavā, viņš bija 
pirmo Latvijas pārstāvju vidū, kas šo iespēju izmantoja.

Teodors Bērziņš kalpojis Piltenes, Cēsu, Smiltenes un Sakas 
draudzēs. Viņš bija izteikti uzticīgs savam aicinājumam, kas 
īpaši redzams kalpošanā Sakas draudzē, kur viņš kalpoja 
pēdējos 30 gadus, mērojot ceļu no Aizputes divas reizes 
nedēļā. Un tā līdz pat pēdējai sava zemes mūža svētdienai.

Vienmēr ar dedzīgu sirdi kalpot savam Pestītājam – tāds 
bija Teodors Bērziņš, gan kalpojot draudzēs kā mācītājs, gan 
padomju laikā tulkojot un izplatot garīgo literatūru.

Draudze, piederīgie un darba biedri atvadījās no mācītāja 
Teodora Bērziņa 2. februārī, izvadot viņu no Sakas baznīcas.

Pateicamies Dievam par 

Leonarda Skrundas (1936-2019) 
piepildīto mūžu!

Leonards Skrunda bija diriģents Rīgas Mateja draudzē, 
Mazsalacas draudzē, kā arī viens no LBDS vīru kora “Brā-
lība” vadītājiem. Viņš ar lielu rūpību veica nošu pārrakstī-
šanas darbu, sniedzot nozīmīgu ieguldījumu LBDS nošu 
datubāzes izveidošanā. Ilgus gadus Leonards Skrunda 
bija arī Valsts Akadēmiskā kora “Latvija” dziedātājs un 
administrators.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību ikvienam, kas izjūt šķiršanās 
sāpes.

Ziņas īsumā
 LTV1 dievkalpojumi 7. aprīlī un 12. maijā tiks pārraidīti no 

Rīgas Mateja draudzes.

 27. janvārī Liepājas Pāvila draudzē notika kristības 2 
jauniem draudzes locekļiem.

 3. martā Āgenskalna draudzē notika kristības 3 jauniem 
draudzes locekļiem.

 6. aprīlī 17:00 Mateja baznīcā Garīgās kora mūzikas kon-
certs, kurā skanēs Bob Chilcott “A Little Jazz Mass”(Bobs 
Čilkots “Mazā džeza mesa”). Piedalās Rīgas Āgenskalna 
un Mateja baptistu draudžu kori un Baltijas Pastorālā in-
stitūta studenti Krišs Pozemkovskis un Matīss Babrovskis. 
Ieeja par ziedojumiem.

 12. aprīlī 9:30 Pestīšanas armija aicina visus interesentus 
uz konferenci “Patiesība par vilinošiem darba piedā-
vājumiem” Rīgā, Bruņinieku ielā 10a. Konference notiek 
plašākas Eiropas mēroga kampaņas ietvaros ar mērķi 
palielināt izpratni par cilvēku tirdzniecību un mūsdienu 
verdzību, riska faktoriem. Dalība konferencē ir bez mak-
sas. Pieteikumu līdz 31. martam lūdzam nosūtīt uz info@
pestisansarmija.lv. 

 21. aprīlī 18.00 Priekules draudzē notiks Pielūgsmes 
vakars.

 3.-5. maijā Bruknas muižā notiks LBDS garīdznieku 
atpūtas un atjaunošanās dienas. Šis būs norimšanas un 
atbalsta saņemšanas laiks lūgšanās, svētbrīžos, dvēseļu 
kopšanas sarunās un diskusijās, piedzīvojot laiku vienatnē 
ar Dievu. 

 24.-26. maijā Užavā, nometņu vietā “Ganības” notiks 
atveseļošanās programmas “Īsta brīvība” nometne 
esošajiem dalībniekiem un interesentiem. Informācija un 
pieteikšanās līdz 15. maijam - 26414918.

 Sākusies kristīgo draudžu pieteikšanās 2019. gada 
Baznīcu naktij, kas notiks 7. jūnijā. Draudzes ir aicinātas 
pieteikt dalību līdz 14. aprīlim, aizpildot dalībnieku anketu 
www.baznicunakts.lv.

 Notiek sagatavošanās darbi tam, lai septembrī mācības 
varētu sākt BPI Pastorālas kalpošanas programmas pir-
mā neklātienes grupa.

 Martā sākti Savienības nama būvprojekta “Pārseguma 
virs pagraba telpas atjaunošana” izpildes darbi. Pateicība 
draudzēm un individuālajiem ziedotājiem par līdz šim 
saziedotajiem EUR 7430,07 šo remontdarbu veikšanai.

Par JŪNIJĀ UN JŪLIJĀ gaidāmajiem notikumiem drau-
dzēs, par kuriem vēlaties informēt “Baptistu Vēstneša” 
lasītājus, informāciju gaidām līdz 15. MAIJAM 
e-pastā: kanceleja@lbds.lv.
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                          01 
Pateiksimies Dievam par 
dabas atmodu un īpašo 
mēnesi gada ritumā, kad 
piemin ēsim Jēzus Kristus 
ciešanas, nāvi un svinēsim 
Augšāmcelšanos. 

                        02 
“Tādēļ Es esmu dzimis 
un pasaulē nācis, lai 
apliecinātu patiesību” 
(Jāņa 18:37). Lai šie 
Jēzus vārdi iedvesmo 
mūs liecināt par Viņu 
kā vienīgo Glābēju un 
Kungu.

                        03 
Lūgsim par LBDS 
Kongresa sagatavošanas 
darbiem un komandu, lai 
Dieva gudrība, izturība 
un vadība ir ar katru 
darbinieku.

                        04 
Lūgsim par Liepājas 
Pāvila draudzi, sludinātāja 
v.i. Kristapu Kulpi un 
viņa ģimeni; nozaru 
vadītājiem, vienprātību 
un saliedētību draudzē; 
drosmi draudzei 
pasludināt Evaņģēliju 
Liepājā.

                        05 
Lūgsim par Sīrijas 
Baptistu savienību ar 
13 draudzēm un 600 
locekļiem.

                        06 
Lūgsim par katru koman-
du, līdzjutējiem un labiem 
laika apstākļiem, lai 
satikšanās un sacensību 
prieks vieno bērnus un 
vairo sadraudzību.
Svētdienskolu Sporta 
diena Ventspilī

                        07
Lūgsim par slimajiem un 
grūtību nomāktajiem, 
lai Dievs dziedina un 
atjauno. Stiprināsim tos, 
kas piedzīvo ticības krīzes 
brīžus.
“Tas Kungs ir tuvu tiem, 
kam salauztas sirdis, un 
palīdz tiem, kam satriekts 
un noskumis prāts.” 
(Psalmi 34:19)

                        08 
Lūgsim par Krimuldas 
draudzi un sludinātāju 
Fridrihu Kaptānu; Dieva 
vadību, gatavojoties 
draudzes evaņģelizācijas 
pasākumam jūlijā.
Sirsnīgi sveicam mācītāju 
Miervaldi Lindmani 
70 gadu jubilejā!

                        09 
Lūgsim par Bulgārijas 
Baptistu savienību ar 
128 draudzēm un 5150 
locekļiem.

                        10 
Lūgsim par Kuldīgas 
draudzi un vadītājiem, 
pievienojoties Kuldīgas 
draudzes lūgšanai: „Lai 
Kristus mūsos aug un 
mēs ejam mazumā.“

                        11
Lūgsim par LBDS pensio-
nētajiem garīdzniekiem 
un atraitnēm, lai Dievs 
stiprina un iepriecina viņu 
garu.

                        12
Lūgsim par Liepājas 
Ciānas draudzi, mācītāju 
Andri Biti un viņa ģimeni; 
lai Dievs vada un svētī 
draudzes nozaru darbu 
un vadītājus.

                        13
Lūgsim par jauniešiem, 
kas šajā dienā būs 
kopā, lai vienotos Dieva 
pielūgsmē un ieaicinātu 
tajā arī koncerta 
apmeklētājus.
MKA Jauniešu mūzikas 
festivāls “Kompass – 
virziens augšup” Rīgā

                        14
Palmu (Pūpolu) 
svētdiena
Pateiksimies Dievam par 
Viņa pestīšanas plānu. 
Lūgsim, lai aizņemtībā un 
steigā varam atvēlēt laiku 
savas sirds sagatavošanai 
Jēzus Kristus ciešanu ceļa 
sākumam.

                        15
Lūgsim par Baltijas 
Pastorālā instituta 
1. kursa studentiem, lai 
Dievs turpina uzturēt 
viņu vēlmi mācīties 
un pieaugt personīgās 
attiecībās ar Jēzu. 

                        16
Lūgsim par Liepājas 
krievu draudzi “Evaņģēlija 
Balss”, mācītāju Sergeju 
Garkušu un viņa ģimeni.

                        17
Lūgsim par Horvātijas 
Baptistu savienību ar 
48 draudzēm un 2000 
locekļiem.

                        18
Zaļā ceturdiena
Lūgsim par tiem, kas 
ir ticības meklējumos, 
lai Kristus ciešanu laikā 
Dievs īpaši atklājas un 
atver viņu sirdis pieņemt 
Jēzus Kristus glābjošo 
upuri.

                        19
Lielā piektdiena
Pateiksimies par Jēzus 
Kristus nāvi pie krusta 
mūsu grēku dēļ un mūžī-
gās dzīvības dāvanu. 
“(..), lai neviens, kas Viņam 
tic, nepazustu, bet iegūtu 
mūžīgo dzīvību.’’ (Jāņa 3:16)
Sirsnīgi sveicam sludinā-
tāju Zigmāru Atvaru 40 
gadu jubilejā un sludinā-
tāju Rūdolfu Kroiču 55 
gadu jubilejā!

                        20 
“Pārbaudi mani, ak, Dievs, 
un izzini manu sirdi; 
izmeklē mani un izdibini 
skaidri manas domas.” 
(Psalmi 139:23) Lūgsim, lai 
šajā klusajā Lieldienu laikā 
izmeklējam savu sirdi un 
sagatavojam to Augšām-
celšanās vēstij, kā arī lai 
Svētais Gars īpaši darbojas 
svētku dievkalpojumos.

                        21
Kristus Augšāmcelšanās 
svētki. 
Pirmās Lieldienas
Lai kopā ar kristiešiem 
visā pasaulē apliecinām: 
Kristus ir augšāmcēlies – 
patiesi augšāmcēlies!

                        22
Otrās Lieldienas
Apmeklēsim cilvēkus slim-
nīcās un pansionātos, lai 
iepriecinātu un stiprinātu 
ar Augšāmcelšanās vēsti.

                        23
Lūgsim par misijas staciju 
Rembatē, vadītāju Jāni 
Ločmani, lai Dievs turpina 
vadīt un paplašināt savu 
darbu.

                        24
Lūgsim par Ķemeru 
draudzi, mācītāju Ivanu 
Rošioru un viņa ģimeni; 
par garīgu un fi zisku 
spēku draudzes vadībai; 
lai Dievs palīdz īstenot 
draudzes ēkas remontu. 

                        25
Lūgsim par Jordānijas 
Baptistu savienību ar 21 
draudzi un 1200 locek-
ļiem. 

                        26
Lūgsim par Liepājas 
Centra draudzi, sludi-
nātāju Tomu Bermaku 
un viņa ģimeni; lai Dievs 
piešķir draudzei jaunas 
telpas, jo esošās ir par 
šauru; kā arī par draudzes 
vajadzību pēc 9-vietīga 
minibusa. Pateicība par 
Dieva gādību visās vaja-
dzībās, kā rezultātā gada 
laikā draudze varējusi 
pieaugt gan skaitliski, gan 
attiecībās ar Jēzu Kristu. 

                        27
Lūgsim par misijas staciju 
Nīcā, lai Evaņģēlija vēsts 
aizskar cilvēku sirdis un 
ved viņus tuvāk Jēzum.

                        28
Pateiksimies par misijas 
iespējām mūsu personī-
gajās dzīvēs, draudzes 
kopienā un visā pasaulē; 
lai esam vienmēr atvērti 
Kristus uzdevumam.
Misijas svētdiena

                        29
Lūgsim par Liepājas 
Nācaretes draudzi, mā-
cītāju Egīlu Ķeiri un viņa 
ģimeni; lai Dievs svētī 
draudzi, ka tā pieaug gan 
dziļumā, gan plašumā. 
Pateicība un aizlūgšanas 
par visiem, kuri kalpo 
draudzes nozarēs.

                        30
Pateiksimies Dievam par 
nozīmīgiem notikumiem 
mūsu dzīvē un arī mazām 
lietām. “Par visu esiet 
pateicīgi! Jo tāda ir Dieva 
griba Kristū Jēzū attiecībā 
uz jums.” (1. Tes. 5:18) 

Aizlūgšanu kalendārs aprīlis

Bībeles lasījums
01.04.-07.04.

Psalmi 39-41
Marka 7-28

Bībeles lasījums
08.04.-14.04.

Psalmi 42-44
Marka 9-10

Bībeles lasījums
15.04.-21.04.

Psalmi 45-47
Marka 11-12

Bībeles lasījums
22.04.-28.04.

Psalmi 48-50
Marka 13-14

Bībeles lasījums 
29.04.-05.05.

Psalmi 51-53
Marka 15-16
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Aizlūgšanu kalendārs maijs
                        01
Darba svētki. Latvijas 
Republikas Satversmes 
sapulces sasaukšanas 
diena.
Pateiksimies Dievam par 
brīvu valsti un darbu, ko 
varam darīt, lai svētītu 
citus.
Lūgsim par Svētdienskolu 
apvienības organizēto 
gadskārtējo bērnu 
Dziesmu dienu – lai 
dziesmās un mūzikā 
skan slava un pateicība 
Dievam par Viņa 
mīlestību.
Bērnu Dziesmu diena 
Mateja dievnamā

                        02 
Lūgsim par Zviedrijas 
Ba ptistu savienību ar 
700 draudzēm un 63000 
locekļiem

                        03
Lūgsim par Līgatnes 
draudzi, mācītāju 
Mārtiņu Rijnieku un viņa 
ģimeni; par Līgatnes 
iedzīvotājiem, lai viņu 
sirdis būtu atvērtas 
Evaņģēlijam. Lūgsim 
gudrību draudzes 
vienotības stiprināšanā, 
kā arī Dieva svētību 
un vadību fi nanšu 
piesaistei draudzes nama 
renovācijai.

                        04
Latvijas Republikas 
Neatkarības deklarācijas 
atjaunošanas diena.
Pateiksimies par brīvu, 
neatkarīgu valsti. Lūgsim 
par mūsu vadītājiem un 
tautu, lai Dievs svētī, dod 
gudrību un vada. 

                        05
Lūgsim par garīgu 
atmodu draudzēs, 
evaņģelizācijas darbu 
ārpus draudzēm, lai 
sabiedrībā vairojas 
kristiešu klātbūtne.

                        06
Lūgsim par Limbažu 
draudzi, mācītāju Mārti-
ņu Anševicu un viņa ģi-
meni; lai draudzes locekļi 
iesakņotos Dieva Vārdā, 
apzinātos un lietotu sev 
piešķirtās Svētā Gara 
dāvanas; lai Kristus evaņ-
ģēlijs un draudze būtu 
pieejami Limbažu pilsētā.

                        07
Lūgsim par Serbijas 
Baptistu savienību 
(Ziemeļu) ar 69 draudzēm 
un 1983 locekļiem.

                        08
Nacisma sagrāves un 
Otrā pasaules kara 
upuru piemiņas diena
Lūgsim par karā cietušo 
un bojā gājušo tuvinie-
kiem visās tautās. Lai 
Dievs dziedē sāpes un 
atjauno; lai tiek novērsti 
kara draudi pasaulē.

                        09
Eiropas diena
Pateiksimies Dievam par 
tām iespējam un pienesu-
mu, ko devusi iestāšanās 
Eiropas savienībā. Lūgsim, 
lai netiktu mazinātas tau-
tu pašnoteikšanās tiesības 
un kristīgās vērtības.
Sirsnīgi sveicam Mērsraga 
draudzes sludinātāju Jāni 
Buli 45 gadu jubilejā!

                        10
Lūgsim par Madonas 
draudzi, mācītāju Pēteri 
Eisānu un viņa ģimeni; par 
draudzes riteņbraucienu 
no Madonas uz Ērgļiem 
un sadraudzības pasāku-
mu Ērgļos; par draudzes 
jauniešiem eksāmenu 
laikā un studiju uzsākša-
nā augstskolās, lai tiek 
saglabāta ticība un dzīvas 
attiecības ar Dievu; par 8 
vasaras nometnēm: bēr-
niem, pusaudžiem, jaunie-
šiem, bāreņiem u.c.; par 
misijas braucienu augustā 
uz Gruziju.

                        11
Lūgsim par Serbijas 
Evaņģēlisko kristiešu 
Baptistu savienību 
(Dienvidu) ar 14 
draudzēm un 700 
locekļiem.

                        12
Mātes diena 
Pateiksimies par savām 
mātēm un garīgo 
mantojumu, ko viņas 
atstājušas. Rūpēsimies un 
cienīsim mātes un viņu 
padomu, ja esam vēl kopā.

                        13
Lūgsim par Mazsalacas 
draudzi un mācītāja 
v.i. Sīmani Balodi; 
par svētdienskolas un 
jauniešu darba attīstību, 
par jauniešu vadītāju.

                        14
Lūgsim par 
Azerbaidžānas Baptistu 
savienību ar 22 draudzēm 
un 3000 locekļiem.

                        15
Starptautiskā ģimenes 
diena
Lūgsim par ģimenēm, lai 
tās ir stipras un spēcīgas 
pastāvēt un būt par labu 
piemēru sabiedrībai laikā, 
kad ģimeniskās saites 
un kristīgās vērtības 
mazinās.

                        16
Lūgsim par Mērsraga 
draudzi, sludinātāju Jāni 
Buli un viņa ģimeni; par 
jauniešu kalpošanu, nozaru 
vadītājiem un Svētā Gara 
ietekmi uz Mērsraga un tā 
apkārtnes iedzīvotājiem. 
 
                        17
Ugunsdzēsēju un 
glābēju diena
Pateiksimies par glābē-
jiem un viņu darbu, lai 
Dievs dod izturību un 
apsargā kritiskās situā-
cijās. Lūgsim par viņu 
ģimenēm.

                        18
Lūgsim par Kongresa 
norisi, par delegātiem 
un viesiem, par tiem, kas 
uzrunās sapulcētos; lai 
tā ir garīgi bagātinoša, 
svētīga un vienojoša 
diena. 
LBDS Kongress 2019

                        19
Lūgsim, lai Dievs 
aizdedzina mūsu sirdis 
mīlestībā un līdzjūtībā 
pret cilvēkiem, kas 
nepazīst Jēzu, lai ar 
vārdiem un darbiem 
pasludinām Labo vēsti.

                        20
Lūgsim par Mežgalciema 
draudzi, mācītāju Aivaru 
Vadoni un viņa ģimeni; 
par uzsākto divu gadu 
Pateicības maratonu – 
pateicoties par draudzes 
namu (celts 1939. gadā) 
un draudzi (dibināta 1920. 
gadā). 

                        21
Pateiksimies par misijas 
staciju Nīcgalē, lai Dieva 
darbs turpinās un cilvēku 
dvēseles ir atvērtas 
Labajai vēstij. 

                        22
Lūgsim par Ukrainas 
Evaņģēlisko kristiešu 
Baptistu savienību ar 
2382 draudzēm un 125509 
locekļiem. 

                        23
Lūgsim par LBDS 
garīdzniekiem, lai Dievs 
stiprina kalpošanā un 
atjauno pagurušos. 

                        24
Lūgsim par Misijas  drau-
dzi, mācītāju Kasparu 
Šternu, sludinātāju Ilvaru 
Ieviņu un viņu ģimenēm; 
lai Dievs vada un dod 
iespējas draudzei tikt pie 
sava nama; lai svētī un pa-
līdz Vasaras Bībeles skolas 
sagatavošanas procesā. 

                        25
Lūgsim par misionāriem, 
kas kalpo Latvijā, un 
par tiem, kas dodas 
no Latvijas ārmisijā 
nest Dieva Vārda vēsti 
pasaulē.

                        26
“Mana dvēsele ir klusu 
savā svētcerē uz Dievu, 
no Viņa nāk man 
palīdzība! Tiešām, Viņš 
ir mans akmenskalns 
un mans palīgs, mans 
patvērums: es gan 
nešaubīšos!” (Psalmi 
62:2-3) 

                        27
Pateiksimies Dievam 
par Timotejas skolas 
dalībniekiem, lai iegūtās 
zināšanas un prasmes 
palīdz svētdienkolu 
kalpošanai kļūt plašākai 
un dziļākai. 

                        28
Lūgsim par Nāriņciema 
draudzi; sludinātāju 
Raivi Deksni un viņa 
ģimeni; Dieva vadību 
svētdienskolas darbā; 
gudrību un mīlestību 
aizsniegt Nāriņciema 
iedzīvotājus ar Evaņģēliju.

                        29
Lūgsim par savas 
draudzes mācītāju un 
vadītājiem. Lai Dievs 
vada viņus lēmumu 
pieņemšanā.

                        30
Lūgsim par Šveices 
Baptistu savienību ar 
12 draudzēm un 1084 
locekļiem.

                        31
Pateiksimies par bērniem, 
kam beidzas mācību 
gads; lūgsim vadību 
un sargāšanu vasaras 
ceļos. Lai tas ir svētīgs 
laiks ģimenēm kopā ar 
bērniem.

Bībeles lasījums
29.04.-05.05.

Psalmi 51-53
Marka 15-16

Bībeles lasījums
06.05.-12.05.

Psalmi 54-56
Lūkas 1-2

Bībeles lasījums
13.05.-19.05.

Psalmi 57-59
Lūkas 3-4

Bībeles lasījums
20.05.-26.05.

Psalmi 60-62
Lūkas 5-6

Bībeles lasījums 
27.05.-02.06.

Psalmi 63-65
Lūkas 7-8
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LBDS Padomes informatīvs izdevums. Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: 20390979, kanceleja@lbds.lv, www.lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps Kaspars Šterns, Žanna Drūnese, Marika Kozlovska, Līva Fokrote, Līvija Godiņa, Elza Roze, Estere Roze, maketētāja Zane Spēlīte.
Latvijas Baptistu draudžu savienība, Reģ.nr. 90000085765, SEB Banka, kods: UNLA LV2X, Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314

 LBDS KONGRESS 2019
ceļā uz MĒRĶI
“… aizmirsdams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos 
pretim mērķim, goda balvai – Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū.”
(Filipiešiem 3:13-14)

Sestdiena, 18. maijs
Savienības nams, Lāčplēša iela 37, Rīga

PIETEIKŠANĀS
Lūdzam Kongresa delegātu un viesu sarakstu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, 
tālrunis, e-pasts, draudze, statuss) sūtīt uz: LBDS, Lāčplēša ielā 37, 
Rīga, LV-1011, vai e-pastu: kanceleja@lbds.lv līdz šī gada 17. aprīlim.

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

Līdz 10.05.2019. Pēc 10.05.2019.

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

EUR 17 EUR 20

Pārējām draudzēm par 
1 delegātu vai viesi

EUR 13 EUR 20

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

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

DELEGĀTU UN VIESU IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA
Aprēķini jāizdara, ņemot vērā draudzes locekļu skaitu 2019. 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.* 
Savlaicīgi pieteikto viesu skaits nav ierobežots.

Latvijas Baptistu draudžu savienības Satversmes punkts Nr. 6.3.2. nosaka sekojošo:
„Dalībnieka delegāta statuss Kongresā ir Garīdznieku brālības ordinētiem 
garīdzniekiem („Latvijas Baptistu Draudžu Savienības likumā’’ – Baznīcas 
garīdznieku sarakstā iekļautais garīgais personāls), kuri dalībnieka draudzē 
vai dalībnieka pārraudzībā esošās jaundibināmās draudzēs kalpo kā draudzes 
mācītāji vai sludinātāji.’’

IELŪGUMS
Kongresā īpaši aicināti piedalīties LBDS pensionētie garīdznieki. 
Dalības maksu sedz LBDS.
LBDS aicina piedalīties Kongresā viesa statusā garīdzniekus, kuri pašlaik nekal-
po konkrētā draudzē, kā arī jaundibināmo draudžu pārstāvjus.

*Atvainojamies par februāra/marta “Baptistu Vēstnesī” maketēšanas procesā radušos neprecizitāti.

DARBA KĀRTĪBA 

9:00-10:00 Reģistrācija

10:00-13:00 Pirmā sēde 
Vada mācītājs Mārtiņš Anševics

Svētbrīdis, Kongresa atklāšana, konstruēšanās

Viesu sveicieni 

Bīskapa Kaspara Šterna uzruna “Ceļā”

Kafi jas pauze

Mandātu komisijas ziņojums

Nominācijas komisijas ziņojums par LBDS 
Padomes kandidātiem

LBDS Padomes locekļu vēlēšanas aizklātā 
balsošanā

Revīzijas komisijas ziņojums, LBDS fi nanšu 
darbības pārskata un budžeta apstiprināšana

Nominācijas komisijas ziņojums par Revīzijas 
komisijas kandidātiem

LBDS Revīzijas komisijas vēlēšanas aizklātā 
balsošanā

Nominācijas komisijas ziņojums par nākamā 
Kongresa komisiju kandidātiem

Komisiju vēlēšanas

LBDS apvienību, nozaru aktualitātes

Debates

13:00-14:00 Pusdienu pauze

14:00-16:30 Otrā sēde 
Vada mācītājs Mārcis Zīverts

Pateicība par Mūža ieguldījumu 

Mūžībā aizgājušo darbinieku pieminēšana

Padomes, komisiju locekļu sveikšana

Bīskapa Kaspara Šterna uzruna “Uz Mērķi”

Jaunas draudzes uzņemšana LBDS

Aizlūgums par LBDS jaunajiem garīdzniekiem

Baltijas Pastorālā institūta Pastorālās kalpošanas 
programmas absolventu sveikšana

Svētais Vakarēdiens

Kongresa noslēgums
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virziens augšup

Rīgas Golgātas baptistu baznīcā,
Hospitāļu ielā 32

Informatīvi atbalsta:Organizē:

KoncertuKoncertu
ar noslēguma

visas dienas garumā

Programma “ sta Br v ba” sadar Bal jas Pastor
ins pied v  lekcijas  
 

P D BAS IE AS CIL AT B  

 
Lekcijas ks Bal jas Pastor j t  

l ša iel R  
 m -  

 
Galven ma : 

 k  ce k em  
me  l ce em 

 Pama p d em n v
men m 
  kal  ar m e m l  

 
R  
Dr. De d n  (Davi ) - psi ijas doktor

domdev js cilv kiem atkar s  Ameri
izveidojis vair kas kalpošanas atkar b . 
 

 (Bill Specht) - padomdev js cilv kiem 
atkar s n imenes locek i s no 
kalpošanas “ sta Br ” vad iem Ameri n 
iniciatoriem Latvi . 
 

e e kšan : lr. ; e-pasts: kanceleja@lbds.lv 


