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Ganāmpulkam visdrošākā vieta, kur atrasties, ir laba gana 
tuvumā. Labs gans vienmēr centīsies rūpēties par katru, kurš 
ir ganāmpulkā, centīsies paredzēt tuvojošos riskus, pasargās 
no plēsīgiem zvēriem un būs gatavs arī upurēt savu drošību, 
lai ganāmpulks būtu aizsargāts. To nav grūti saprast, kamēr 
runājam par ganāmpulku, kurā ir aitas vai govis, tomēr Jēzus 
šādu salīdzinājumu teica, domājot par ganāmpulku, kurā ir 
patiesi ticīgi cilvēki, kuriem ir vajadzība pēc tā, lai Jēzus būtu 
viņu vienīgais Gans.

Jēzus vārdi par to, ka Viņš ir Labais Gans, mums atgādina par 
vairākām patiesībām:

100% drošs tu vari būt tikai par Jēzu Kristu.
Mums ir dažādi veidi, kā mēs pieaugam savā ticībā: lasām 
grāmatas, klausāmies svētrunas, apmeklējam dievkalpojumus, 
iesaistāmies kalpošanas darbos, utt. Tomēr ar drošu pārliecību 
tu vari dzīvot tikai tad, ja tev ir patiesas attiecības ar Jēzu Kris-
tu, ja pazīsti Viņa balsi un saskaņā ar to arī pieņem lēmumus. 
Par Kristu tu vari būt drošs. Viss pārējais, iesp ējams, var būt 

labs, bet tomēr vienmēr pārbaudāms. Šķiet, ka lielā mērā mēs 
pazīstam tos, kas stāsta un runā par Kristu, bet daudz mazāk 
pazīstam tiešo Kristus balsi – Labā Gana balsi.

Jēzus sargā un aizstāv savu draudzi.
Šī aizstāvība no Jēzus puses visvairāk izpaužas tieši tajā, ka Viņš 
atdeva dzīvību par savām avīm. Šis fakts draudzes cilvēkiem 
gadsimtu garumā ir devis drošību un pārliecību vissarežģītāko 
problēmu priekšā. Jēzus atdeva Savu dzīvību! Tā ir vislielākā 
ziedošanās, turklāt tā parāda, ka Visvarenais Dievs ziedojas 
cilvēku labā, lai mūs aizsargātu un aizstāvētu. Domāju, ka 
bez šīs nāves draudze nespētu dzīvot! Tā būtu bezspēcīga un 
pamirusi! Jēzus ir ne tikai Labais Gans, bet Labais Gans, kurš 
nežēloja neko, lai Viņa ganāmpulks tiktu aizsargāts. Nežēloja 
Savu dzīvību! Jēzus nāve parāda, cik vērtīgs Dieva acīs ir Viņa 
ganāmpulks – draudze. 

Ir arī citi gani.
Jēzus ir Labais Gans, bet Rakstu vieta kopumā brīdina arī no 
cita veida ganiem, kuru motivācija ir pievilt, aplaupīt un izpos-
tīt ganāmpulku. Dažādu mācību un ideju pārpilnībā mūsdienu 
draudzei šie viltus gani ir nopietns drauds, kuri bieži gan netiek 
uztverti nopietni. Brīdinājumi par viltus ganiem tiek aktuali-
zēti gandrīz katrā Jaunās Derības grāmatā. Ir daudz aizraujošu 
pasākumu, iniciatīvu un „saldu vārdu sludinātāju”, kas šķietami 
neko sliktu nedara, bet tomēr nemanot vada ticīgos nevese-
līgā virzienā, kur Kristus balss vairs netiek praktizēta kā pirmā 
nepieciešamība.

Manas kristieša dzīves lielākais izaicinājums ir mācīties būt 
fokusētam uz Kristus balsi. Uz tā balsi, kas mani sargā un aiz-
stāv, jo blakus vienmēr ir gani, kuri novērš uzmanību no Kristus 
vārdiem, Kristus balss. Kristus balss nav apklususi, lai gan pārāk 
bieži mēdzam izvēlēties citas, skaļākas balsis!

Mārtiņš Anševics
Limbažu draudze
LBDS Padomes loceklis

Baptistu Vēstnesis – PĀRDOMAS

Drošībā 
ar Kristu

 Par Kristu tu vari būt drošs. 
 Viss pārējais, iespējams, var 
 būt labs, bet tomēr vienmēr 
 pārbaudāms.

2



Baptistu Vēstnesis – NOTIKUMI

Notikumi

Vasaras nometnes arī šogad aicina bērnus atklāt un piedzīvot 
Dieva mīlestību. Viena no pirmajām bija Liepājas Pāvila draudze, 
kurā nedēļa sākās jau 10. jūnijā. Arī Ādažos Misijas draudzes 
organizētā Bībeles skola, kurā vietas jau maijā aizpildījās dažu 
dienu laikā, notika jūnijā, taču tās turpinājums ir visas vasaras 
garumā, bērniem tiekoties Vasaras Bībeles klubā. Vasaras 
nometnes kā iespēju uzrunāt bērnus un vecākus aktīvi izmanto 
misijas un draudžu dibināšanas vietas, piemēram, Olaine, Karos-
ta, Ropaži, Ieriķi, Betānijas draudze, kas rīkoja dienas nometni 
Purvciemā. Dienas nometnes parasti notiek draudzes telpās, 
bet Jaunā Evaņģēliskā draudze, kas darbojas Vecmīlgrāvī, VBS 
organizēja kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, savukārt Ogres draudze 
savās telpās uzņēma Ogres kristīgo draudžu starpkonfesionālo 
bērnu nometni. Dažāda veida vasaras nometnes ir pa spēkam ne 
tikai lielajām draudzēm – Mateja, Ciānas, Āgenskalna draudzēm, 
tās notiek arī Limbažos, Aucē, Bauskā, Piltenē, Užavā, Paplakā, 
Valdemārpilī (pa nedēļai katrā vasaras mēnesī!), u.c. Īpaša šī vasa-
ra bija Saldus draudzē, kur vasaras nometne notika pēc vairāk kā 
desmit gadu pārtraukuma. Vairākas draudzes vasaras nometnes 
bērniem rīko sadarbībā ar māsu draudzēm Oregonā, kā arī esam 
pateicīgi Amerikas Latviešu baptistu apvienībai par atbalstu 
lauku draudžu kalpošanai!

BPI DRAFTS nometnes kļūst populāras 
ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās. 
Šovasar Raitis Šķerbergs un Andrejs 
Goloborodko devās uz Krieviju, lai no 
8. līdz 12. jūlijam palīdzētu vadīt pirmo 
DRAFTS nometni Krievijā. Brauciena 
mērķis bija pārraudzīt nometnes norisi, 
dot atgriezenisko saiti, kā arī pašiem vadīt 
kādas aktivitātes un rūpēties, lai netiktu 
pazaudēta DRAFTS “sāls”. Nometne 
notika Rjazaņas apgabalā. To apmeklēja 
24 dalībnieki, no kuriem astoņi vienlaicīgi 
bija dalībnieki un vadītāji. Sakarā ar vietējo 
varas iestāžu attieksmi pret baptistu 
konfesiju, nometne notika kustībā, 
katru dienu ar plostiem mērojot 8-15 km 
attālumu pa upi, kas, izrādījās, nebija 
šķērslis nometnes norisei.

Ar mērķi pabūt kopā un priecīgi pavadīt 
laiku 13. jūlijā Liepājas Ciānas draudzē 
notika Dārza svētki, kuru laikā tika vākti 
līdzekļi, lai sagādātu svētkus bērniem ar 
īpašām vajadzībām un apmaksātu ceļu uz 
Latviju kristiešiem no Piedņestras. Viss 
izdevās lieliski – Dārza svētku dalībnieki labi 
pavadīja laiku, kā arī tika savākti vairāk kā 
800 eiro iepriekš minētajiem mērķiem. Dār-
za svētkos bija iespēja piedalīties dažādās 
meistarklasēs – veidot rokdarbus, mācīties 
itāļu valodu. Notika ekskursijas pa baznīcu, 
bija iespēja uzzināt, kas mēs, baptisti, esam. 
Varēja uzspēlēt dambreti ar mācītāju, pieda-
līties dažādās atrakcijās un nobaudīt garšīgus 
ēdienus, iegādāties jaukas lietas labdarības 
tirdziņā. Mums visiem nepieciešams vairāk 
prieka, to Dievs arī deva šajos svētkos!

20. jūlija vakarā Cēsu draudzes zvanu 
ansamblis „Soli Deo Gloria” svinēja 10 
gadu jubileju. Pateicībā Dievam un cilvē-
kiem par iepriecinājumu koncerts notika 
draudzes nama pagalmā, un tajā piedalījās 
mūziķi, kuri jau iepriekš sadarbojušies ar 
ansambli. Tie ir: Cēsu Stīgu kvartets – 
Andris Riekstiņš, Fiona Vilnīte, Agnis Krū-
zītis, ansambļa čelliste Ilze Petrovska un 
viņas audzēknis Pauls Ēriks Skujiņš, solisti 
Laura Grušina, Santa Augškāpa, Agnese 
Koļesņika, komponists un mūziķis Vilnis 
Daņiļevičs. Koncertu vadīja Iveta Reķe. 
Zvanu ansambli kopš tā dibināšanas vada 
Tabita Marhela, kura veido skaņdarbu 
salikumus un aranžējumus.
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Baptistu Vēstnesis – INTERVIJA

Visjēgpilnākais dzīvē
Rīgas Vīlandes draudze 26. maijā svinēja īpašu svētdienu – 

LBDS sludinātāja licenci saņēma Raimonds Logins un Markus Rožkalns. 

Ceļš no Kristus iepazīšanas līdz sludināšanai draudzē, nākotnes ieceres un 
virziens, kurā augt kopā ar citiem – iepazīsimies ar Raimondu un Marku.

Lūdzu, pastāstiet par sevi, savu ģimeni, ikdienas darbu.
Markus Rožkalns: Gandrīz 15 gadus esmu precējies ar savu jaunības 
draudzeni Esteri, ar kuru iepazinos, kad vēl dzīvoju Vācijā. Tieši viņa 
bija viens no galvenajiem iemesliem, lai pārceltos atpakaļ uz dzīvi 
Latvijā, tādēļ vēl jo vairāk esmu Dievam pateicīgs, ka varu būt viņas 
vīrs un arī dzīvot Latvijā. Kopā audzinām četrus dēlus, kuru uzturē-
šanu nodrošinu, strādājot savā uzņēmumā Graftik par digitālo risi-
nājumu dizaineri. Šo nodarbi mācu arī nākamajai dizaineru paaudzei 
Latvijas Mākslas akadēmijā. Vaļasprieku man ir daudz, bet kā pirmais 
noteikti jāmin Vācijā iemīlētais futbols.

Raimonds Logins: Esmu vīrs sievai Martai un tētis 3 meitiņām. Esam 
ģimene misijā. To cenšamies izdzīvot ļoti dažādos veidos. Ļoti daudz 
laika tiek veltīts, kalpojot organizācijā Jauniešu Virzība un Vīlandes 
draudzē. Šajā dzīves posmā fokusējos uz jauniešu darbu.

Kāds ir Jūsu ceļš līdz Vīlandes draudzei un lēmumam 
“LBDS sludinātājs”? 
Raimonds Logins: Uzsākot studijas Rīgā, viens no svarīgiem jautāju-
miem bija draudze. Centos iekļauties kādā no draudzēm, bet Vīlande 
bija tā, kur spēju iekļauties un tiku ļoti labi pieņemts. Kā mājās! Varu 
teikt, ka piedzīvojums ar Vīlandi sākās caur Metro jauniešu kalpoša-
nu, bet ceļš uz sludinātāja amatu sākās jau manā pirmajā draudzē – 
Viesītē. Man ir ļoti paveicies. Abās draudzēs, kur esmu kalpojis, 
mācītāji ir ļāvuši sludināt arī citiem. Manā gadījumā tā nebija mana 
iniciatīva, bet gan mācītāju aicinājums kalpot, daloties īsās pārdomās 
dievkalpojumā vai vadot lūgšanu vakarus. Gan Viesītes, gan Vīlandes 
draudzē tas sākās pamazām, līdz pienāca brīdis, kad Vīlandes drau-
dze aicināja gan mani, gan Marku kļūt par sludinātājiem. To arī ar 
lielu pateicību kā lielu pagodinājumu esam pieņēmuši, esam atsau-
kušies Dieva aicinājumam. Paldies Vīlandes draudzei par superīgu 
iespēju kļūt labākiem Dieva kalpiem Dievam par godu. Īpašs paldies 
arī manai sievai Martai par uzticēšanos un kopīgu piedzīvojumu, 
atsaucoties Dieva aicinājumam. Paldies mācītājiem Jurim Grigam un 
Ģirtam Ašnevicam par ieguldīšanu manī un uzticēšanos. 

Markus Rožkalns: Uzaugot Vācijā, vecāki mani veda uz dažādām 
draudzēm, pārsvarā brīvi evaņģēliskām. To forma un saturs visvairāk 
līdzinājās baptistu konfesijai, tādēļ, atgriežoties Latvijā, sāku apmeklēt 
Rīgas Mateja baptistu draudzi. Bet drīz vien apprecējos ar Esteri, kura 
ir uzaugusi luteriskā vidē, esot Jēzus draudzes mācītāja meita. Kopīgi 
izlēmām, ka iesim uz viņas draudzi, kur arī pavadījām desmit gadus.

Bet ap septīto gadu manā dzīvē notika kāds lūzuma, jeb pareizāk 
sakot – plīsuma punkts. Proti, spēlējot futbolu, kuru gandrīz vai fanā-
tiski praktizēju, gadiem ilgi neizlaižot nevienu spēli un pat savā kāzu 

dienā pamanoties nospēlēt vienu puslaiku, saplēsu ceļa krusteniskās 
saites. Man tas bija liels trieciens. Tomēr tas atnesa labus augļus. 
Sāku izvērtēt savu dzīvi, pārcilāt akmeņus, nožēlot grēkus. Runāju 
un strīdējos ar Dievu, cenšoties izzināt iemeslus, kādēļ bija vajadzīgs 
šāds, futbolistaprāt, tik radikāls sods. Bet Viņa žēlastībā spēju beigās 
atzīt, ka esmu dzīvojis kā liels liekulis, kurš visiem stāsta, ka Dievs 
viņam esot pirmajā vietā dzīvē, taču laiku lūgšanām un Bībeles lasī-
šanai nav atradis. Tādēļ šajā plīsuma punktā devu solījumu Dievam – 
katru dienu izlasīt vismaz vienu nodaļu dienā. Un tā nu sāku to pildīt. 
Reizēm trijos naktī, pabeidzis dizaina darbus, ņēmu Bībeli un devos 
uz vannas istabu lasīt. Drīz vien šī mehāniskā apņemšanās sāka 
pāraugt mīlestībā. Acis atvērās un ieraudzīju, kas ir šis Dieva Vārds! 
Cik tas ir skaists! Cik dziļš, cik ass, cik darbīgs. Tas tiešām darbojās 
manā dzīvē, radot vēlmi izprast To, Kurš slēpjas aiz šī Vārda. Un tā nu 
sāku celt augšā doktrīnu aiz doktrīnas, jo vēlējos saprast to, kam es 
ticu. Vismaz tik daudz, lai varētu citiem paskaidrot. Katru rītu cēlos 
ar vārdiem no 119. psalma: “Māci man visu pareizi saprast un atzīt, jo 
es ticu Taviem baušļiem.” Vēlējos saņemto dot tālāk, tādēļ sāku vadīt 
mazo grupu kopā ar Raimondu Loginu, ar kuru tajā laikā strādājām 
Graftik. Sāku nojaust, ka Dievam ir kāds plāns manā dzīvē attiecībā 
uz Viņa Vārda sludināšanu. Nonākot līdz kādām zināmām doktrīnām, 
nācās secināt, ka nevaru piekrist visam, ko māca manis tolaik pārstā-
vētajā konfesijā. Tādēļ pēc pusotra gada ilgām sarunām ar četriem 
draudzes vadītājiem, tai skaitā teologiem, nonācu pie secinājuma, 
ka ir jāsper sāpīgs solis – jāmaina konfesija. Šis solis man šodien ir 
viens no galvenajiem atgādinājumiem, cik nopietni man ir jāizturas 
pret šo Dieva aicinājumu, jo samaksātā cena bija augsta: manai sievai 
bija jāatstāj draudze, kurā uzaugusi, kurā ne vien visa ģimene, bet 
pat gandrīz viss radinieku pulks mājo. Tomēr viņa, paklausot Kristus 
pavēlei, pakļāvās savam vīram. Par to viņu ļoti cienu, jo zinu, ka viņa 
to darīja ne tik daudz manis, kā sava Kunga Kristus dēļ.

Tā kā caur mazo grupu biju jau satuvinājies ar Vīlandes draudzi, kādu 
dienu saņēmu aicinājumu no mācītāja Ģirta Ašnevica sludināt svēt-
dienas dievkalpojumā. Tā bija mana pirmā svētruna. Sešu gadu laikā 
tai sekojušas daudzas citas, nu jau kā draudzes diakonam, līdz drau-
dze izvirzīja mani kā kandidātu LBDS sludinātāja amatam. Man nekad 
nav bijis svarīgs amats un allaž esmu uzsvēris, ka vēlos, lai cilvēki mani 
vērtē pēc vārdiem, kas nāk no manas mutes, nevis vārdiem, kas raks-
tīti mana uzvārda priekšā. Tomēr, esmu priecīgs pakļauties LBDS ga-
rīdznieku brālības autoritātei, lai arī caur to pār baudītu un apliecinātu 
šo Dieva aicinājumu. Lai Dievs palīdz, ka spēju šo aicinājumu turēt 
kā visaugstāko savā dzīvē. Kā Čārlzs Sperdžens ir teicis: “Kad Dievs 
tevi aicina par sludinātāju, neskaties vairs lejup uz karaļa troni.” Es 
nekad nebiju plānojis kļūt par sludinātāju vai mācītāju, sākotnēji pat 
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stājos pretī šai domai. Teicu Dievam, ka man vajag vismaz trīs cilvēku 
mutisku apliecinājumu. Kad bija sasniegti trīs, paaugstināju latiņu līdz 
pieciem. Tagad zinu, ka tā ir Dieva griba. Un apzinos, ka nest Viņa 
Vārdu pasaulei ir vislielākais, vistālejošākais, visjēgpilnākais, ko varu 
darīt šajā dzīvē. Manis veidotie dizaina darbi, kurus pēc pāris mēnešu 
vai gadu lietošanas izmet miskastē, ir pupu mizas, salīdzinot ar darbu 
Dieva druvā. Laicīgais darbs ir kā krēslu pārkārtošana uz grimstošā 
Titānika klāja. Bet ar laicīgo darbu uzturu Mūžības darbu. 

Kādi ir Jūsu nākotnes plāni, virzieni, jomas draudzē, kas jo īpaši 
nozīmīgas?
Markus Rožkalns: Kad ierados Vīlandes draudzē, vēlējos iedzīvināt 
trīs lietas: mazo grupu darbu, svētrunu sērijas un mājaslapu ar fi ltrē-
jamu svētrunu arhīvu. Manuprāt, mazās grupas ir kā mazas draudzī-
tes, kurās iespējama kvalitatīvāka sadraudzība, spējot gan uzticēt 
personīgākas rūpes, sāpes un priekus un lūgt vienam par otru, gan 
aizsniegt tuvākos apkārtējos. Taču mazās grupas ir pakļautas riskam 
atsvešināties no lielās draudzes, kā arī iedzīvoties maldu mācībās, 
ja izmanto sazin kādus mācību materiālus. Tādēļ otrā sastāvdaļa – 
svētrunu sērijas. Tās ļauj draudzei kopā augt vienā virzienā, vairākas 
nedēļas vai pat mēnešus domājot par vienu Bībeles grāmatu vai 
vēstuli un esot vienotā domas plūsmā. Svētdienā dzirdi Vārdu, pa 
nedēļu mazajā grupā to pārrunā un izstudē detalizētāk, meklējot 
arī praktiskus pielietojumus. Tā mums tapa vairākas sērijas, kurām 
gatavojām arī mazo grupu materiālus. To visu apkopojām mājaslapā, 
kurai pieejams fi ltrs, kas ļauj atlasīt svētrunas pēc sērijām, Bībeles 
grāmatām utt. Mūsu draudzes mājaslapā vilande.lv top šāds arhīvs, 
tai skaitā ar mazo grupu materiāliem. Šīs trīs komponentes atspogu-
ļo to, kas, manuprāt, ir visas kristietības pamats – proti, Dieva Vārds. 
Ne tikai saukļos un vārdos, bet arī rīcībā.

Raimonds Logins: Arvien vairāk apzinos, ka Dievs man devis 
misionāra sirdi. Šobrīd tas ir cieši saistīts ar jauniešiem. Ļoti daudz 
laika paiet domās un centienos mācekļot citus. Vīlandes draudzi 
vēlos redzēt kā draudzi, kura spēj vadīt cilvēkus pa māceklības ceļu. 
Katru individuāli un draudzes nozares kopumā. Vēlētos, ka Vīlandes 
draudze ir vieta, kur tiek sagatavoti jaunie vadītāji, un ar to domāju, 
sagatavoti zināt, sludināt un liecināt Dieva Vārdu. Man tas ir svarīgi, 
jo Jēzus ikvienam sekotājam ir devis pavēli, iet un darīt par mācek-
ļiem visas tautas.

Kā Jūs saredzat, sajūtat, sadzirdat – kādai ir jābūt draudzei, lai tā 
uzrunātu mūsdienu dažādu paaudžu un pieredžu cilvēkus?
Markus Rožkalns: Domāju, ka vislabākais veids, kā draudzei 
aizsniegt visas paaudzes, tai skaitā ticīgos un neticīgos, ir darīt to, 
ko darīja Jēzus. Mateja ev. 4:23 ir apkopota visa Viņa zemes dzīves 
kalpošana: “Jēzus staigāja pa visu Galileju, mācīdams viņu sinagogās 
un sludinādams Valstības evaņģēliju, un dziedinādams visas slimības 
un sērgas tautā.” Tātad, Jēzus mācīja, sludināja un dziedināja. Ja 
draudze koncentrēsies uz šīm trim nozarēm, piedomājot par šodie-
nas cilvēkam saprotamu formu, tad Dievs lietos to Savam godam. 
Mācīšana ir attiecināma uz draudzi, ticīgajiem. Mācīt uzticīgi, iet 
dziļumā, neizvairīties no nepatīkamajiem Rakstu tekstiem. Sludi-
nāt Valstības evaņģēliju ir uzrunāt pasauli. Tas nozīmē visupirms 
iedrošināt draudzes cilvēkus apzināti meklēt veidus mācekļošanai. 
Kaut vai ar vienu cilvēku tikties regulāri un mācīties no Bībeles. Dot 
tālāk to, ko esi saņēmis. Un dziedināt slimos ir praktiskais mīlestības 
darbs. Ja arī mums vairs nav tās Gara dāvanas, kādas bija apustu-
ļiem, tomēr mums ir daudz lielāka un efektīvāka dāvana – drau-
dzes lūgšanu spēks. Ja draudze koncentrēsies uz šo trīs uzdevumu 
uzticamu pildīšanu, neatstājot novārtā nevienu no tiem, neatšķaidot 
saturu un meklējot veidus, kā to pasniegt šodien saprotamā formā 
un cilvēkiem pieejamā vidē, tad Dievs spēs bagātīgi lietot to Savam 
godam un cilvēkiem par svētību.

Raimonds Logins: Jēzus saka, ka mūs pazīs kā Kristus sekotājus, ja 
mīlestība būs brāļu un māsu starpā. Pirmkārt, draudzei ir jābūt tai 
vietai, kurā mēs mīlam viens otru. Vietai, kurā ikviens ienācējs sāktu 
uzdot jautājumu, kas tas ir, kas šo draudzi tik ļoti vieno? Draudzei ir 
jābūt ar skaidru Dieva Vārda sludināšanu. Cilvēkus neuzrunā mora-
lizēšana, tas, ko viņi par sevi jau zina. Ir jāsludina Dieva Vārds, kas ir 
aktuāls šodienas klausītājam, kas izaicina, aicina, iedrošina un maina 
sirdi, ne tikai emocijas. Draudzēm ir vajadzīgi Svētā Gara pārpildīti 
sludinātāji! Vēl draudzei ir jābūt draudzei sabiedrībā. Jābūt cilvēkos. 
Jāsaprot sabiedriskie notikumi un tajos jāiesaistās, cīnoties par taisnī-
bu, aizstāvot vājākos.

***

Jaunos sludinātājus sveica un par viņiem aizlūdza LBDS bīskaps 
Kaspars Šterns, bīskapa vietnieks un Garīdznieku brālības priekšsēdē-
tājs Edgars Godiņš, Dr. Ilmārs Hiršs, Viesītes draudzes mācītājs Juris 
Grigs, Rīgas ev. lut. Jēzus draudzes mācītājs Erberts Bikše un Vīlandes 
draudzes mācītājs Ģirts Ašnevics. 

Ģirts Ašnevics par jaunajiem sludinātājiem saka: „Esot kopā ar Rai-
mondu un Marku, izbaudu šo laiku, daudz mācos no viņiem, cenšos 
savu pieredzi nodot tālāk. Uzklausām viens otru, lūdzam viens par 
otru, cenšamies kopīgi izrunāt svētrunu tēmas. Draudzē kalpotāji ne-
rodas paši no sevis, tie izaug draudzē. Tāpēc ir svarīgi turēt acis vaļā 
un ar mīlestību katru pieņemt un ieraudzīt sfēras, kur katrs var būt 
noderīgs. Sākt ar mazām lietām. Un nebaidīties, ka var arī kļūdīties. 
Svarīgi tad būt blakus, iedrošināt, varbūt pat uzņemties citu kļūdas 
uz sevi. Darīt kopā – esmu pārliecināts, ka tikai tā var izaugt jauni 
kalpotāji draudzē. Un ikvienam draudzes loceklim novēlu – mīliet 
Dieva Vārda sludinātājus, nekad nebeidziet lūgt par viņiem! “

Sagatavoja

Dace Šūpule
Rīgas Vīlandes draudze

Intervija publicēta saīsināti. Pilna intervija lbds.lv.

(No kreisās) Raimonds Logins, Ģirts Ašnevics, Markus Rožkalns 
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Baptistu Vēstnesis – AKTUĀLI DRAUDZĒS

„Ar Dieva palīdzību, jā!” – tie bija vārdi, kurus Kristaps Kulpe atkārto-
ja, dodot solījumu Dievam un draudzei, stājoties sludinātāja amatā. 
Aizlūgumu par Kristapu un viņa dzīvesbiedri Kristīni veica bīskaps 
Kaspars Šterns, Garīdznieku brālības priekšsēdētājs Edgars Godiņš, 
mācītājs Edgars Mažis un Stīvens Teklenbergs no Grobiņas draudzes.

Kristapa un Kristīnes ģimenē aug trīs bērni, kurus vecāki raksturo 
šādi: Sofi ja Anna (3) – mazā viesuļvētra, Jonatans (10) – buņģieris un 
bokseris, Kristians (13) – šahists un prātvēders pusaudzis. Kristīne ir 
fi lologs, viņai patīk akadēmiskā vide. Kristapam ir bakalaurs biznesa 
vadībā, kā arī viņš ir absolvējis BPI Pastorālās kalpošanas programmu. 
Par sevi Kristaps saka: “Mani hobiji ir ķimerēties pa garāžu, kopā 
ar dēliem braukt ar velosipēdiem vai vienkārši pamosties brīvdienu 
rītā un kopā ar ģimeni kāpt mašīnā un kaut kur doties. Patīk lasīt 
grāmatas. Mans sapnis kalpošanā ir redzēt jaunus glābtus cilvēkus un 
to, kā ilggadēji kristieši atmostas un draudze atkal uzplaukst Kristus 
godībā un Gara spēkā.“

Pāvila draudzē Kristaps Kulpe sludina, gana, slavē, ir garīgās vadības 
komandas sastāvā kopš 2018. gada augusta. Jautāts, kā atsaucies 
kalpošanai Pāvila draudzē, Kristaps stāsta: „Strādāju uzņēmumā pie 
draudzes priekšnieka, biju attālināti klāt visam, kas draudzē notika. 
Kad iepriekšējais mācītājs Mārtiņš Balodis devās prom, pacēlās jau-
tājums par sludinātāja vietu. Reiz, kad sludināju Pāvila draudzē, mani 

uzrunāja kāds brālis, jautājot, vai es neapsverot kļūt par kalpotāju 
šajā draudzē? Biju pārsteigts, mana atbilde bija – viennozīmīgs nē. 
Pagāja vairāki mēneši, līdz sapratu, ka man šī doma neliek mieru, 
sāku par to lūgt. Tad kopā ar sieviņu bijām Dāvida Viskupaiša licen-
cēšanas dievkalpojumā Saldū. Mani īpaši uzrunāja vārdi: ,,Ja vari 
nedarīt – nedari, bet, ja nevari nedarīt, tad labāk dari.” Sapratu, ka 
man dotās dāvanas ir piemērotas tagadējai draudzes situācijai un 
vajadzībām un ka Dievs mani aicina. Turpināju meklēt Dieva prātu, 
vaicāju arī citu cilvēku viedokli – kādi bija noraidoši, kādi – atbalstoši. 
Sapratu – tas ir starp mani, manu ģimeni un Dievu. 

Sākotnēji iesaistījos komandā, kas pēc iepriekšējā mācītāja aiziešanas 
uzņēmās sludināšanas pienākumus, līdz pamazām kļuva skaidrs, ka 
esmu gatavs uzņemties ko vairāk un iet tālāk ar šo komandu. Pašreiz 
esam četri vīri, kas tiekas reizi nedēļā, lai lūgtu, domātu par sludinā-
šanu, garīgajiem jautājumiem, kopējo draudzes virzību un mērķiem. 
Priekšā vēl daudz izaicinājumu, daudz darba, daudz pārmaiņu, vēl 
daudz jāaug mums katram atsevišķi un visiem kopā. Es ticu, ka Dievs 
mani aicina, jo, kā Pāvils raksta fi lipiešiem – Viņš ir tas, kas dod gribu 
(2:13), bet tajā pašā laikā uzsveru, ka tā ir Viņa draudze, ne manējā, 
tā ir Viņa autoritāte, ne manējā, tā ir Viņa aicināšana, un es ik dienas 
izmeklēju savu sirdi, lai nepārsteigtos ar savu paša gribēšanu.”

Svētku dievkalpojumā piedalījās un sveiciena vārdus teica baptistu 
draudžu mācītāji: Edgars Mažis, Edgars Godiņš, Egils Ķeiris, Haralds 
Bartkevičs, kā arī Liepājas diecēzes bīskaps Viktors Stulpins, luterāņu 
mācītājs Arvīds Bobinskis un metodistu draudzes mācītāja Vivita 
Kalniņa. Draudzi pielūgsmē vadīja Deivids Maikls Karillo no Brocēnu 
draudzes un Ieva Ābola no Pāvila draudzes.

Bīskaps Kaspars Šterns, atsaucoties uz notikumiem Izraēla tautas 
ceļā uz apsolīto zemi (4. Mozus 13), svētrunā mudināja domāt, ka 
mēs katrs ejam uz apsolīto zemi, un pa ceļam sastopami dažādi 
milži: baiļu milži, pagātnes pieredzes milži, ierobežoto resursu milži, 
apkārtējo viedokļu milži, apstākļu milži, attaisnojumu milži. “Kas ir 
lielāks – Dieva nodoms manā dzīvē vai šie milži? Dievs saka, uzticies 
man! Tas nenozīmē, ka nebūs šķēršļu. Tas nozīmē redzēt pāri 
milžiem un vēl vairāk – skatīties uz augšu. Iet kopā ar Dievu, pilnīgi 
uzticoties Viņam.” Lai šie vārdi iedrošina sludinātāju Kristapu Kulpi 
un Liepājas Pāvila draudzi, kopā kalpojot, vairot Kristus ietekmi savā 
apkārtnē!

Sagatavoja 

Arta Rabuško 
Liepājas Pāvila draudze

Ceļā uz apsolīto
Šī gada 9. jūnijā, Vasarsvētku dienā, Liepājas Pāvila draudzē notika 

sludinātāja Kristapa Kulpes licencēšanas dievkalpojums. 
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Šogad BPI DRAFTS nometņu noslēguma 
kūku rotā skaitlis 10. Jau desmit gadus 
puiši vecumā no 13 līdz 19 gadiem tiek 
aicināti uz nometnēm, lai izprastu Evaņ-
ģēliju, pilnveidotu raksturu, piedzīvotu un 
novērtētu komandas darbu un saprastu 
savu aicinājumu. 
BPI vadītājs Aleksandrs Kenigsvalds iepa-
zīstina ar desmit galvenām atziņām, kuras 
apmēram 450 puiši šo gadu laikā mācīju-
šies, izdzīvojuši un paņēmuši līdzi dzīvē.

Meklējot tos, 
kas vēlas būt sūtīti

Baptistu Vēstnesis – BPI DRAFTS

Jēzus Kristus ir vīrišķības 
etalons.

Dari visu ar 100% 
atdevi.

Uzņemies atbildību.

Neļaujies 
kārdinājumiem.   

Strādā komandā.

Kalpo cilvēkiem – no 
teorijas uz praksi.

Lai vadītu citus, jāspēj 
vadīt pašam sevi.

Neplūsti līdzi straumei, ļauj 
Dievam veidot tavu personību.

Mums visiem vajadzīgs 
Dieva Dēls Jēzus Kristus.

1.

4. 8.

9.

10.

5.

6.

7.

2.

3.

Visu izdari labi – līdz galam, 
neskatoties uz grūtībām.

FOTO: Mareks Šteins
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Baptistu Vēstnesis – AKTUĀLI DRAUDZĒS

Visi aicināti
Baibu Baikovsku un viņas uzticamo pavadoni, suni Elfu, var sastapt 

dievkalpojumā, studentu auditorijā, stand-up izrādēs. 
“Es esmu tāda pat kā jūs visi, tikai nedaudz citādāka” – tā viņa saka par 

sevi, un tā aicina uzlūkot arī citus, kas pārvietojas, redz, dzird, runā nedaudz 
citādāk nekā vairums cilvēku. 

Saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas datiem cilvēku ar invali-
ditāti skaits turpina palielināties, jo palielinās cilvēku vidējais dzīves 
ilgums. Fakti, kas pašlaik raksturo cilvēku ar invaliditāti situāciju 
pasaulē, ir sekojoši: 
“1. Vairāk nekā miljardam cilvēku ir kāda invaliditāte. 
2. Invaliditāte nesamērīgi ietekmē neaizsargātos sabiedrības slāņus. 
3. Cilvēki ar invaliditāti bieži nesaņem vajadzīgo veselības aprūpi. 
4. Bērni ar invaliditāti neapmeklē skolu biežāk nekā bērni bez invali-
ditātes. 
5. Cilvēki ar invaliditāti ir biežāk pakļauti bezdarbam nekā cilvēki bez 
invaliditātes. 
6. Cilvēki ar invaliditāti ir vairāk pakļauti nabadzībai. 
7. Rehabilitācija var uzlabot funkcionalitāti un sekmēt neatkarību. 
8. Cilvēki ar invaliditāti var dzīvot un iekļauties sabiedrībā. 
9. Invaliditātes radītie šķēršļi ir pārvarami. 
10. Konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām (CRPD) veicina, 
aizsargā un nodrošina visu personu ar invaliditāti cilvēktiesības.”1

Arī Latvijā statistika un situācija invaliditātes jomā daudz neatšķiras 
no situācijas pasaulē, bet es ticu, ka kristīgā draudze to var mainīt, 
aizsniedzot cilvēkus ar invaliditāti ar Evaņģēlija Vēsti un ļaujot viņiem 
realizēt savu Dieva doto potenciālu.

Pašlaik Latvijā ir aptuveni 175 000 cilvēku ar invaliditāti. Ja viņus 
visus saliktu vienā pilsētā, tā būtu kā Daugavpils un Liepāja kopā 
ņemtas . Šajā pilsētā dzīvojošos raksturotu zemākais izglītības un 
nodarbinātības līmenis, bet pats būtiskākais – šajā pilsētā dzīvojo-
šie būtu vismazāk aizsniegti ar Evaņģēlija vēsti.

Latvijas kristīgajās draudzēs ir ļoti neliels skaits cilvēku ar invaliditā-
ti. To var skaidrot ar vairākiem faktoriem, kas var būt arī nesaistīti 
ar fi ziskiem šķēršļiem, piemēram, kāpnēm (rampu trūkumu). Pirm-
kārt, tie ir Rakstu skaidrojuma un teoloģiski pārpratumi. Otrkārt, 
sabiedrībā valdošie aizspriedumi – no personiskās pieredzes varu 
teikt, ka Latvijā viens no lielākajiem aizspriedumiem attiecībā uz 
cilvēkiem ar invaliditāti ir tas, ka viņiem nepieciešama tikai nauda 
un aprūpe. Treškārt, ideoloģiski aizspriedumi – piemēram, viens 
no tādiem aizspriedumiem ir, ka cilvēki ar invaliditāti nespēj paši 
pieņemt lēmumus par savu dzīvi.2 Tas ir ideoloģisks šķērslis, kas 
cilvēkus ar invaliditāti bieži padara par labdarības objektiem. Taču 
šo ideoloģisko aizspriedumu ir grūti mainīt, jo tas liek labi justies 
cilvēkiem, kas nodarbojas ar labdarību. Diemžēl arī kristīgajās 
draudzēs mēs nereti skatāmies uz cilvēkiem ar invaliditāti kā uz 
labdarības objektiem, kuriem nepieciešami tikai mūsu materiālie 
līdzekļi un aprūpe, bet tā tas nav. Visbiežāk cilvēkiem ar invaliditāti 
ir nepieciešama pieņemšana un iespēja realizēt savu potenciā-
lu – lietot dāvanas, ko Dievs viņiem devis, lai ar tām kalpotu gan 
draudzē, gan sabiedrībā.

Ir prieks redzēt, ka situācija uzlabojas un ka ir draudzes, kurās arī 
cilvēku ar invaliditāti potenciāls tiek pamanīts un lietots Dieva 
draudzes misijas laukā. Taču joprojām ir arī vietas, kur cilvēki 
ar invaliditāti netiek pieņemti un viņiem tiek liegts lietot Dieva 
doto potenciālu misijas laukā. Šajās vietās notiek aizbildināšanās 
ar to, ka viņiem nav attiecīgi apmācītu speciālistu, lai strādātu 
ar cilvēkiem ar invaliditāti vai arī viņiem nav aicinājuma strādāt 
ar cilvēkiem ar invaliditāti. Es ticu un zinu, ka ir daudzi, kuri man 
piekrīt, ka aicinājums iekļaut un strādāt gan priekš, gan ar cilvēkiem 
ar invaliditāti ir visām draudzēm. Lūkas 14:16-23 lasām, kā ķēniņš uz 
dēla kāzām aicina visus – arī nabagos, kroplos, aklos, tizlos – tātad 
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aicināti ir visi, tostarp cilvēki ar invaliditāti. Kāds reiz teica, ka bez 
cilvēkiem ar invaliditāti draudze ir nepilnīga. Es varu tikai piekrist 
šim viedoklim, jo, ja mēs no draudzes izstumjam cilvēkus ar invali-
ditāti, kuri pēc Pasaules Veselības organizācijas statistikas ir 15% no 
visiem pasaules iedzīvotājiem1, tad mēs tiešām neaizsniedzam lielu 
daļu cilvēku ar Evaņģēlija vēsti, lai gan Mateja 28:18-20 tiekam aici-
nāti to pasludināt visām tautām. Šī Jēzus pavēle un statistika mums 
neļauj ignorēt cilvēkus ar invaliditāti. Arī viņiem ir tiesības dzirdēt 
Evaņģēlija glābjošo vēsti un kalpot Kristus draudzē.

Man ir prieks būt draudzē, kurā esmu pieņemta un kurā man ir ie-
spējas darboties un būt aktīvai draudzes loceklei, neskatoties uz to, 
ka ikdienā pārvietojos riteņkrēslā. Un tieši kalpošanas iespējas bija 
tās, kas mani paturēja šajā draudzē, jo, aizejot no savas iepriekšējās 
draudzes, meklēju vietu, kur es būtu pieņemta un kur es varētu 
arī dot, ne tikai ņemt. Pašlaik bez tā, ka regulāri rīkojam dievkal-
pojumus par invaliditātes tematiku bibliskā skatījumā, kopā ar 
Āgenskalna draudzi esam uzsākuši projektu “Visi iekšā”, kura moto 
ņemts no jau iepriekš pieminētās Rakstu vietas Lūkas evaņģēlija 
14. nodaļā. Projekta ietvaros plānojam nodrošināt draudzes fi zisko, 
vizuālo, audio, intelektuālo pieejamību, kā arī rīkot informatīvus 
seminārus par šo tēmu.

Ja Tevi un/vai Tavu draudzi interesē līdzdalība projektā “Visi iekšā”, 
lai padarītu arī jūsu draudzi pieejamu cilvēkiem ar invaliditāti, 
aicinu sazināties ar mani, rakstot baiba.baikovska@gmail.com vai 
zvanot +371 29341872.

Baiba Baikovska
Āgenskalna draudze 

Seko man
Pelču speciālajā internātpamatskolā no 1.-7. jūlijam notika 
nometne ģimenēm, kurās ir bērni un jaunieši ar īpašām vaja-
dzībām. Projekts „Cerību Planēta” aizsākās pirms 12 gadiem. 
Kad ģimenē ienāk bērns ar īpašām vajadzībām, tad emocionāli 
un sociāli mainās dzīve visiem ģimenes locekļiem – vecākiem, 
vecvecākiem, brāļiem un māsām. Bieži vien māmiņām ir jāatsa-
kās no darba, karjeras, citiem plāniem un 24 stundas diennaktī 
jāveltī īpašajiem bērniem. Tādēļ šajā nometnē viens no mērķiem 
ir dot nedēļas atelpu māmiņām. Bērni un jaunieši ar īpašām 
vajadzībām pavada laiku kopā ar „sargeņģeļiem”, piedalās no-
darbībās, dažādās radošās darbnīcās un aktivitātēs. Sargeņģeli 
ir jaunieši no dažādām Latvijas draudzēm un basketbola kluba 
„Ventspils”, kuri darbojās sporta kapelāna un Ventspils draudzes 
mācītāja Pētera Tervita vadībā. Māmiņas tiek atbrīvotas no rū-
pēm par bērniem un var piedalīties dažādās nodarbībās, lekcijās 
un radošajās darbnīcās. Šāds nometnes modelis ļauj sasniegt 
vairākus mērķus: bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām aktīvi 
pavada brīvo laiku kopā ar jauniem draugiem, notiek savstarpē-
ja integrācija, jaunieši „sargeņģeļi” praksē mācās rūpēties par 
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Draudzības saites turpinās arī 
pēc nometnes. Māmiņas atrod savstarpējus kontaktus, kas arī 
turpinās pēc nometnes.

Nometnes lielais mērķis ir ar mīlestības darbiem parādīt Kristus 
mīlestību līdzcilvēkiem un pasludināt vēsti par Dievu tiem dalīb-
niekiem un darbiniekiem, kuri to nepazīst. Tas atspoguļojas arī 
nometnes tēmā, kas šogad bija „Seko man”.  

Elita Lapiņa
Ventspils draudze

1 http://evangelicalfocus.com/blogs/2253/Developing_Young_Leaders_
with_Disabilities un https://www.who.int/features/factfi les/disability/en/
2 http://evangelicalfocus.com/blogs/2253/Developing_Young_Leaders_
with_Disabilities
3 https://www.who.int/disabilities/world_report/2011/report/en/
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Dzintars Strodāns, BPI 2. kursa students
Vecums: 40 gadi
Ģimene: precējies 15 gadus. Sieva Baiba, 3 dēli – Emīls (13), 
Kārlis (10), Ralfs (6)
Kristīts: 2000. gada 16. oktobrī
Šobrīd: Alūksnes baptistu draudze. Kalpošana – stiprināt un celt. 

Mana mīļākā Bībeles grāmata – nav izteiktas, šobrīd ikdienas 
gaitās 1. Mozus grāmata šķietami atkārtojas, notiek tie paši senie 
stāsti. 
Cilvēks Bībelē, kuram jūtos līdzīgs – es izvēlētos divus – no 
Vecās derības Mozus un no Jaunās derības Jānis – mīlestības 
apustulis.
Savu dzīvi nevaru iedomāties bez Dieva apziņas, ka Dievs eksistē 
un valda pār visu. 
Pasauli redzu kā smilšu kasti ar dārgām pērlēm.
BPI iegūta atziņa: Dievs joprojām ļoti mani mīl. 

Kad tikko biji uzsācis mācības BPI, tu Facebook ieteici LBDS, rak-
sturojot to ar trīs vārdiem – labsirdīgi, godīgi, cilvēcīgi. Kas bija 
par pamatu tam, lai dotu tieši šādu raksturojumu? Ko tu rakstītu 
tagad, kad pirmais gads kā BPI studentam jau aiz muguras?
Pamats jau gauži vienkāršs – tieši tā sajutos. Brīžiem nogursti no 
tā, ka cilvēki cenšas būt tie, kas nav, un tad sarunas veidojas tādas 
samocītas. Jau mācību sākumā mani uztvēra kā vienkāršu lauku vīru 
ar ne visai labām dzejnieka runas prasmēm. Lai arī man patīk klau-
sīties sarežģītas tēmas, runāt tomēr man patīk par vienkāršo un, ja 
iespējams, skaidri un tieši. Tādas tās sajūtas un domas bija sākumā. 
Ko rakstītu tagad? Nezinu, vai tas labi vai slikti, bet rakstītu to pašu, 
varbūt tikai pareizinātu ar divi. 

Tu esi no Alūksnes. Glika ozoli tur jau 330 gadus nes liecību par 
Bībeles iztulkošanu latviešu valodā. Cik garš un kāds līdz šim 
bijis tavs ceļš, iepazīstot Dievu un Dieva Vārdu – Bībeli?
Šis ceļš man jau ir 40 gadu garumā, lai gan atceros, ka mamma 
stāstīja, ka lūgusi Dievu, lai dāvā vēl vienu bērnu, bet tādu labiņu. 
Tad nu varētu teikt, ka mans dzīves ceļš ar Dievu ir mazliet garāks 
nekā dokumentos ierakstīts. Dieva apziņa manī bija jau no agras 
bērnības, lai arī uz baznīcu nekad negājām, nebija arī tuvumā. 
Izrādās, arī dzīvojot laukos un ganot govis, cilvēks var apzināties 
Radītāja esamību. 
Atskatoties var salasīt daudz drupaču, kas veicinājušas manu garīgo 
dzīvi un izaugsmi. Viens no nozīmīgajiem notikumiem notika 
pamat skolā. Jauna mūzikas skolotāja kādā no pirmajām nodarbībām 
pamatskolniekiem pasludināja Evaņģēliju. “Man ģimenē ar vīru bija 
problēmas, bet Jēzus visu atrisināja, un arī jums viņš var palīdzēt”, 
kaut kā tā to atceros. Viņa arī piedāvāja tiem, kas vēlas, saņemt 
Gideona Jauno derību. Lai gan pamatskolā biju viens no kautrīgā-
kajiem, pēc nodarbības tomēr piegāju pie viņas un paprasīju. Tā es 
ieguvu savā īpašumā Jauno derību. Lai arī pagājuši daudzi gadi, ir 
Rakstu vietas, kuras joprojām ir dziļi iespiedušās prātā un sirdī. 

Tu esi šaha treneris. Kā šahista prasmes vai ieradumi ietekmē 
to, kā tu skaties uz dzīvi? Vai saredzi kādas līdzības arī ar tām 
cīņām, kuras jāizcīna īstajā dzīvē?
Ja šahu izvēlas kā līdzību, lai raksturotu dzīvi un tās procesus, tad 
līdzība sanāktu diezgan plaša. Domājot par savu dzīvi, varētu teikt, 
ka saskatu trīs būtiskas līdzības.
Katram gājienam ir jēga, un katram gājienam ir sekas. Lai arī man 
ir svarīgi saprast, kāpēc kas notiek vai tiek darīts, tas nenozīmē, 
ka visus lēmumus pieņemu, rūpīgi izsverot jēgu un sekas. Tāpat 
kā šahā, vislabāk man patīk pēc notikušā pārskatīt partiju un 
saprast, kurā gājienā kaut ko nepamanīju un kurā pieļāvu kļūdu. 
Vēl pie šī jāpiebilst, ka bieži nākas skaidrot, ko no apgalvojuma 
“katram gājienam ir jēga un sekas” nevar izsecināt. Nevar izseci-
nāt to, kas nav pateikts. Es nesaku, ka vienmēr redzu jēgu tam, ko 
daru, vai, ja es apzinos sekas, tad vienmēr rīkojos pareizi. 

Baptistu Vēstnesis – BALTIJAS PASTORĀLAIS INSTITŪTS

Uzvarētājs 
noskaidrots
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IZVĒLĒTIES DZĪVĪBU

Augšāmcelšanos varam salīdzināt ar jaunpiedzimšanu. 
Mēs katrs ienākam šajā pasaulē ar iedzimto grēku, un caur 
grēka nožēlu un Jēzus atzīšanu par mūsu dzīves Kungu 
mēs jaunpiedzimstam jeb garīgi augšāmceļamies un 
iegūstam dzīvību. Nevis vienkārši dzīvību, bet gan mūžīgo 
dzīvību, dzīvības turpinājumu arī tad, kad mūsu dzīve šeit 
beigsies.

Jēzus caur savu augšāmcelšanos ir nāvi uzvarējis un 
mūsu grēkus izpircis. Jēzus apliecina, ka “ES ESMU” visa 
piepildījums un Glābējs. Vai pēc mūsu “augšāmcelšanās” 
viss ir piepildīts? Vai mazam bērnam nākot pasaulē, viss 
ir piepildīts? Nebūt ne. Piedzimšana ir dzīves sākuma 
punkts, no kā sākas attīstība, visas dzīves garumā 
iepazīstoties ar mūsu Glābēju. Ar Glābēju, kas savā 
žēlastībā ierakstījis mūs Dzīvības grāmatā. Ne mēs ar 
saviem darbiem to nopelnām, bet gan saņemam žēlastībā. 

Paļaujies uz Jēzu! Viņš patiesi ir augšāmcelšanās un 
dzīvība Tavā dzīvē, un, ja Tu uz Viņu paļaujies un no 
sirds Viņu  meklē, Viņš Tevī ielies jaunu svaigumu, jaunu 
degsmi un piepildījumu. Neskatoties uz to, kāds ir Tavs 
veselības stāvoklis, maka biezums vai vecums, Jēzus vēlas 
individuālas un dzīvas attiecības ar Tevi, Viņš vēlas būt 
Tavs dzīvības avots. Jēzus Tevi ļoti mīl un vēlas ik brīdi 
būt ar Tevi kopā. Tā ir Tava izvēle, vai Tu atsauksies šai 
mīlestībai.  

Lauris Grīns
Rīgas Mateja draudze, diakons

Man patīk dinamiska spēle, ar uzbrukumiem un upuriem. Skatoties uz 
savu dzīvi, man vienmēr ir bijis svarīgi apzināties, ka pats svarīgākais 
manā dzīvē ir Dievs un Viņa griba. Bet izpausme diemžēl vai par laimi 
ir tāda, ka dažreiz uz spēles galdiņa ir diezgan liels juceklis. Ja runā par 
upurēšanu, tad tā jau būtībā ir ļoti garīga padarīšana, tikai dzīvē upuri ir 
dzīvi un dažreiz pat paši protestē, ka tiek pienesti kā upuri. Īpaši nepa-
tīkami bija apzināties, ka mācību dēļ ģimene bija jāpamet viena, līdz ar 
to sievai un bērniem nācās ciest no atbalsta un palīdzības trūkuma. Par 
laimi, mācību gads ir galā,  un var sākties jauns dzīves posms. 
Vēl, salīdzinot dzīvi ar šahu, varu teikt, ka man patīk vairāk pati spēle 
nekā uzvara. Nezinu kāpēc, varbūt gana daudz uzvarēts un zaudēts, 
bet vairāk saista pats spēles process un dažādo spēles situāciju risināša-
na. Šajā ziņā arī dzīvē ir labi, ka var dzīvot ar Dievu un apzināties, ka uz-
varētājs jau ir noskaidrots, kas noņem stresu par dzīvi un tās grūtībām. 

Alūksne pēdējo gadu laikā ļoti mainījusies, tā kļuvusi sakoptāka, 
tajā daudz interesantu apskates vietu. Savukārt draudze vairākus 
gadus bijusi bez garīdznieka. Kā tas ietekmējis draudzi? Ko vēlaties 
saskatīt, raugoties uz priekšu?
Kā tas ietekmējis draudzi? Šo daļu alūksniešiem lūgums nelasīt 
(smaida). Draudzi varētu raksturot šādi – ļoti patstāvīgi un izturīgi 
palikt savā vietā. Man šķiet, kādā noteiktā dzīves posmā tas ir ļoti labi, 
bet pienāk brīdis, kad tomēr ir jāsper solis ārā no savas ligzdas. Kristieši 
kopumā, man šķiet, ir zemes sāls, kas ir iekārtojies sāls trauciņā, un ja 
viņus īpaši nepaaicinās, tad viņi tajā trauciņā arī paliks. 
Vēlēšanās, lai mēs katrs ar tām dāvanām un spējām, kas mums ir dotas, 
kalpotu cits citam un nestu svētību draudzei un sabiedrībai. Pietrūkst 
apziņas, ka mēs katrs esam svarīgs Dieva acīs un katram Dievs ir saga-
tavojis to pašu labāko darbiņu, kurā darboties. 

Alūksnes draudze vairākus gadus lūgusi pēc garīdznieka. Vai esi 
atbilde uz šo lūgšanu?
Vai tad tik tiešus jautājumus drīkst uzdot?! Vispārīgi atbildot, domāju, 
ka jā. Bet, ja man jautātu, ko es par to domāju, tad mana atbilde būtu – 
kāpēc es, vai nav kāds labāks? Vienmēr esmu domājis, ja saņemšu 
skaidru ziņu no Dieva, tad bijībā un pazemībā pateikšos un klausīšu, bet 
izrādās, degošais krūms īpaši nepalīdz. Kad emocijas mazliet norimst, 
tad pašam rodas izbrīns, kā es uzdrošinos čīkstēt pretī Dievam, jo ar
argumentiem Dievu īpaši neizdodas pārliecināt. Bet varbūt šis jautā-
jums jāuzdod Dievam, vai arī man pēc 20 gadiem? 

Tu mācības BPI uzsāki kā cilvēks ar dzīves pieredzi. BPI ir vieta, 
kurā pieaug, neatkarīgi no tā, cik pieaudzis jau esi. Kur redzi lielākās 
izmaiņas sevī šī gada laikā? 
Lielākās izmaiņas ir kilogramos, 3 kilogrami ir lielas izmaiņas priekš 
manis (smejas). Bet, ja nopietni, tagad mazāk taisnojos par to, ko daru, 
vairāk mācos paskaidrot, kāpēc to daru. Mācos skaidri pateikt, ko 
domāju, un tas prasa lielu piepūli. Turpinu mācīties runāt. Ja man piedā-
vātu lāpstu un teiktu, lai roku no šejienes un uz priekšu vai runāju, es 
tiešām ar prieku raktu. 

Kas ir tās jomas, kurās redzi nepieciešamību turpināt pieaugt?  
Sirds skaidrībā. Saprast to, ko redzu un jūtu. Manas dzīves pamatvēlē-
šanās ir izprast Dieva prātu un izpatikt Dievam, darot pēc Viņa prāta.

Kā lai “Baptistu Vēstneša” lasītāji aizlūdz par tevi?
Pacietību un neatlaidību ikdienas darbos.

Sagatavoja

Baltijas Pastorālais institūts

11



Pirms dažiem mēnešiem biju konferencē “B4TEXPO” (Business for 
Transformation) par tēmu Bizness kā misija. Vairāki runātāji liecināja, 
ka sākuši misijas kalpošanu kā profesionāli misionāri un nonākuši uz 
izdegšanas robežas. Evaņģēlijam slēgtajās zemēs tradicionālajiem 
misionāriem ir grūti darboties un radīt autentisku vidi Evaņģēlija ko-
municēšanai. Taču, kad viņi atklāja un pamēģināja biznesu kā misiju, 
ilgtermiņā tas iezīmēja būtisku pavērsienu uz labu.

Piemēram, Anna atvēra ceptuvi un kafejnīcu Turcijā. Viņa ražo kūkas, 
un pie viņas kafejnīcā sievietes nāk dzert kafi ju. Ja esat ceļojuši Tuva-
jos Austrumos, tad zināsiet, ka tur kafejnīcās sievietes redz ļoti reti, 
jo sievietes vieta ir mājās. Annas kafejnīca ir droša vieta sievietēm. 
Viņai ir savstarpējas uzticēšanās pilnas attiecības ar daudzām pilsētas 
sievietēm, un tagad viņā ieklausās, ne tā kā agrāk. Savukārt Džons 
strādā Katarā. Viņš stāsta: “Es biju jaunākais mūsu darba vietā. Islā-
ma pasaulē augstu vērtē statusu, kompetenci, uzvaras, tāpēc manas 
jaunības dēļ man bija grūti iegūt uzmanību, lai kāds manī ieklausī-
tos. Bet, kad manis izstrādātā naftas lauku ietilpības aprēķināšanas 
metode izrādījās efektīvāka par esošajām un manējo ieviesa visos uz-
ņēmuma pārvaldītajos naftas laukos, notika pavērsiens. Man pēkšņi 
radās ļoti daudz iespēju sarunāties par Kristu ar maniem musulmaņu 
kolēģiem. Viņi ar interesi nāca un uzdeva daudz jautājumu. Profesio-
nālā kompetence bija atslēga uz Evaņģēlija apliecināšanu.” 

Šajā konferencē dzirdēju daudz stāstu, kā Evaņģēlija sludināšanai tiek 
lietoti uzņēmumi, kas nodarbojas ar ēdināšanu, tūrismu, valodu ap-
mācību, golfa laukumiem, digitālajiem pakalpojumiem, datu apstrādi, 
naftas industriju, utt. Daudzās Evaņģēlijam slēgtās valstīs nevienam 
nedos vīzu reliģiskai darbībai, bet iegūt biznesa vīzu ir daudz vieglāk. 
Tāpēc šai pieejai ir nākotne.

Ko varam darīt Latvijā? 
Kā mēs varam praktiski iesaistīties?

Pirmkārt – paplašini domāšanas mērogu. Apzinies, ka tev ir aici-
nājums un iespējas, kas var ietvert visu pasauli. Kļūsti par “telšu 
taisītāju” kā apustulis Pāvils (Ap. d. 18). Telšu taisītājs ir ticīgs cilvēks, 
kas piesakās darbā citā zemē un kultūrā, lai tajā vidē nestu liecību par 
Jēzu, un nesaņem citu cilvēku fi nansiālu atbalstu. Ne katrs, kas strādā 
ārzemēs, ir telšu taisītājs. Diezgan daudzi latvieši strādā ārzemēs, bet 
viņi to dara naudas dēļ. Telšu taisītājs strādā ārzemēs misijas apziņas 
vadīts ar Evaņģēlija mērķi. Jaunieši, kļūstiet par izciliem speciālistiem 
sevis izvēlētajā jomā un jums būs pielietojums Dieva Valstības darbā 
jebkurā vietā pasaulē. Mācies un kļūsti par labāko iespējamo ārstu, 
inženieri, programmētāju, skolotāju, un tu kļūsi par tādu, kurā cilvēki 
gribēs ieklausīties. 

Otrkārt – uzdrošinies sapņot un radi biznesu kā misiju. Ar jēdzienu 
“bizness kā misija” saprot jebkuru leģitīmu un ekonomiski dzīvospējīgu 
biznesu, kurā vienlaicīgi integrēti peļņas gūšanas un Evaņģēlija nešanas 
mērķi. Great Commission Company Challenge (GC3) ir biznesa un kal-
pošanas plānu konkurss, kura mērķis ir sagatavot kristīgos uzņēmējus, 
palīdzot apgūt nepieciešamās zināšanas, iemaņas un prasmes, lai uz-
sāktu veiksmīgu uzņēmējdarbību, kas veicinātu Dieva valstības darbu 
Baltijā un visā pasaulē. Tev nav noteikti jābūt uzņēmējam ar ilgstošu 
pieredzi, vari būt arī iesācējs, kas gatavs spert pirmos soļus.

Pirmais GC3 biznesa un kalpošanas plānu konkurss Latvijā notika 
2018. gadā, tā uzvarētāji sadalīja 6000 eiro balvu fondu. Šogad GC3 
balvu fonds būs gandrīz 10 000 eiro, kas tiks piešķirti GC3 uzvarētā-
jiem, kas radīs un prezentēs vispārliecinošāko biznesa un kalpošanas 
plānu. Gada laikā GC3 ciklā būs četras tikšanās, lai palīdzētu saga-
tavot un noslīpēt plānus, bet tev jābūt drosmei un gatavībai veidot 
biznesu ar misijas mērķi. Pirmā šī gada GC3 tikšanās notiks 1. un 
2. novembrī. Būs dalības maksa. Vēlamas angļu valodas zināšanas. 
Septembra vidū sīkāka informācija tiks publicēta mājas lapā 
www.gc3.eu. Lai neko nepalaistu garām, iesakām jau tagad informēt 
par savu interesi piedalīties, sūtot ziņu uz e-pastu bgi.birojs@gmail.
com vai sazinoties ar mani personiski. Konkur sā piedalīsies preten-
denti arī no Lietuvas un Igaunijas. Atsaucies un veido biznesu, kura 
mērķis ir misija!

Pēteris Eisāns
LBDS Ārmisijas vadītājs

Baptistu Vēstnesis – MISIJA

Bizness un 
misija
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Krāslavā, Rīgas ielā 112 vairākus gadus uz fasādes bija rakstīts “Krāsla-
vas kristīgais Bībeles centrs”. Tagad uzraksts papildināts – “Krāslavas 
baptistu draudze”. Izmaiņas notikušas arī LBDS draudžu sarakstā, 
jaunākā tagad tajā ir Krāslavas draudze, kas reģistrēta 2019. gada 
martā un uzņemta LBDS sastāvā 2019. gada Kongresā 18. maijā.

Pirmsākumi misijas darbam Krāslavā meklējami jau 1933. gadā, kad 
Viljams Fetlers šeit izveidoja misijas staciju, sludinot atgriešanos no 
grēkiem un aicinot uzticēties Glābējam Jēzum Kristum. Misijas staci-
ja darbojās līdz 1941. gadam, tomēr draudze neizveidojās. 

Es savu ticības dzīvi uzsāku tālu no Krāslavas, Ukrainā. Pirmos soļus 
ticībā spēru 12 gadu vecumā, sekojot vecāku mīlošajam piemēram 
pret draudzi, Dievu un Bībeli un pieņemot personīgu lēmumu sekot 
Kristum. Kristībā to apliecināju 16 gadu vecumā, kad 1985. gadā tiku 
kristīts kopā ar vēl 44 cilvēkiem, kas pievienojās Černovcu draudzei, 
kurā bija vairāk nekā 1200 draudzes locekļu. Sākās pārmaiņu un at-
modas laiks, un Dievs atveda mani uz Latviju, kur kalpoju kā sludinā-
tājs Betānijas draudzē, Rīgā. Bīskaps Jānis Tervits reiz dzirdēja manu 
sludināšanu un nosūtīja mani uz Daugavpils draudzi, kur kalpoju no 
1998. līdz 2016. gadam.

Jau uzsākot kalpošanu Daugavpils draudzē, sajutu aicinājumu dibināt 
jaunas draudzes Latgales nozīmīgākajās apdzīvotajās vietās. Latgalē ir 
daudz baznīcu, bet maz cilvēku, kas pazītu Rakstus, kam būtu perso-
nīgas attiecības ar Kristu. Pirmo reizi uz Krāslavu aizbraucu 1998. gadā. 
Toreiz lūdzu Dievu par šo pilsētu un jautāju Dievam: “Kādēļ cilvēki šajā 
pilsētā nelasa Bībeli? Kāpēc te nav draudzes, kuras pamats ir Bībele?” 
Turpmākajos gados Krāslavā izveidojās Daugavpils draudzes misijas 
vieta, te notika sociālais darbs, tika organizētas nometnes bērniem, 
dažādas tikšanās, līdz 2017. gadā kopā ar ģimeni pārcēlos uz pastāvīgu 
dzīvi Krāslavā ar mērķi nodibināt draudzi. Priecājos, ka šajā aicinājumā 
un kalpošanā varu būt kopā ar savu ģimeni, sievu Irinu. Tā ir liela svētī-
ba, ka varam būt vienoti un atbalstoši viens otram šajā darbā.

Pašlaik Krāslavas draudzes kalpošana noris un tiek plānota piecos 
virzienos:
- bērni – notiek svētdienskolas nodarbības, kuras katru nedēļu ap-
meklē 30-45 bērni, augustā uzsāksim klubu AWANA un organizēsim 
nometni; lūdziet par jauniem skolotājiem, bērnu kalpošanas darba 
komandu;
- bērni un jaunieši – organizējam Alfa kursu, kur iespēja iepazīt Bībeli 
un kristietības pamatus; vēlamies atvērt kristīgu kafejnīcu, kur jau-
nieši varētu satikties, studēt Bībeli; 
- ģimenes – Krāslavas draudzē ir māmiņu un vīru grupas; pirmskolas 
vecuma bērnu māmiņas tiekas reizi nedēļā un Irinas vadībā Bībeles 
gaismā pārrunā viņām aktuālus ģimenes un bērnu audzināšanas jau-
tājumus, savukārt es vadu vīru grupu, kurā bieži jārisina ar alkoholis-
mu saistītas problēmas, kā arī kopā konsultējam ģimenes;

- seniori – cilvēki pensijas vecumā tiekas, lai kopā studētu Bībeli, 
aizlūgtu, piedalītos radošajās darbnīcās, rūpētos cits par citu nevese-
lības gadījumā, palīdzētu dažādās vajadzībās;
- maznodrošinātie – veicam sociālo kalpošanu, katru nedēļu rīkojot 
zupas virtuvi, izdalot apģērbu, apavus.

Mēs esam jauna draudze, kas vēlas augt un attīstīties. Tādēļ esam 
priecīgi būt LBDS kopībā, kur varam gūt pieredzi, izmantot piedā-
vātās izglītības programmas, saņemt dažāda veida atbalstu. Ceram, 
ka arī mēs varam būt kā iedrošinājums citām draudzēm, lai ar Kristu 
iepazīstinātu tos, kuriem Viņa vārds vēl svešs.

Vjačeslavs Istratijs
Krāslavas draudze

Baptistu Vēstnesis – JAUNU DRAUDŽU DIBINĀŠANA

Jauna draudze 
Krāslavā
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Baptistu Vēstnesis – AKTUĀLA GRĀMATA 

Nenoliedzami, izredzēšana ir viens no centrālajiem jēdzieniem 
Bībelē. Dievs jau iepriekš ir iedibinājis noteiktu kārtību. Jēdzienu 
„Dieva iepriekšējais nodoms” var attiecināt uz visām sfērām – gan 
uz radītajām lietām, gan arī uz attiecībām ar Viņu. Dievs pēc savas 
gribas un iepriekšēja nodoma radīja šo pasauli tādu, kāda tā ir: ar 
tieši tādiem fi zikas, ķīmijas, bioloģijas, astronomijas u. c. zinātņu 
likumiem. Dievs pēc savas gribas un iepriekšēja nodoma noteica tieši 
tādu vērtību sistēmu un morāles principus, cilvēka rīcības cēloņu 
un seku kopsakarības, tieši šādu pestīšanas kārtību, proti, caur Jēzu 
Kristu. Vai Dievs varēja rīkoties savādāk? Protams! Bet tieši šāds bija 
Viņa iepriekšējais nodoms un plāns. Arī attiecības starp Dievu un 
cilvēku nav stihiskas, pakļautas nejaušībām, bet jau pirms pasaules 
radīšanas, pirms cilvēka radīšanas stingri noteiktas un pakļautas 
Dieva absolūtajai gribai, Viņa iepriekšējam nodomam. Un šis 
iepriekšējais Dieva nodoms attiecībā uz cilvēku bija izredzēšana.

Izredzēšana ir Dieva centrālā darbošanās un galvenā Bībeles vēsts. 
Dievs izredz cilvēkus, tautu, vietas – faktiski viss, absolūti viss ir 
Viņa izredzēšanas rezultāts. Viņš izredz uzdevumam, un Viņš izredz 
glābšanai. Tieši pēdējais ir šī Dieva darba galvenā tēma. Dažas lietas 
ir jāatzīmē Dieva izredzēšanas un cilvēka glābšanas kontekstā. 

(..) 6) Dieva iepriekšzināšana un izredzēšana. Neapšaubāmi Dievs visu 
arī par cilvēku ir zinājis jau iepriekš. Psalmists saka: „Tavas acis mani 
redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas 
manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas.” (Ps. 139:16)

Bet vai Dievs būtu izredzējis tikai tos, par kuriem jau iepriekš Viņš ir 
zinājis, ka tie Viņa pestīšanas aicinājumu pieņems? Citiem vārdiem 

sakot, vai mūsu atgriešanās, ko Dievs jau ilgi iepriekš ir zinājis, ir arī 
mūsu izredzēšanas cēlonis?

Protams, Dievs iepriekš zināja, kuri Viņa aicinājumu pieņems un 
atgriezīsies pie Viņa un kuri Viņu noraidīs. Bet Dieva iepriekšzināšana 
Jaunajā Derībā  nekur netiek saistīta ar atpestītā ticību vai neticī-
bu, vispār ne ar kādu viņa īpašību vai stāvokli iepretī Dievam. Mēs 
varētu teikt, ka Dievs zina iepriekš tāpēc, ka Viņš šīs lietas iepriekš ir 
noteicis. Citiem vārdiem sakot: Dievs zina iepriekš cilvēku, jo Viņš šo 
cilvēku iepriekš ir izredzējis.

Ja tiešām Dievs izredzētu cilvēku tāpēc, ka ir iepriekš zinājis viņa 
nākotnes rīcību, resp., ticību, labo gribu, izšķiršanos par Kristu, tad 
vārds „izredzēt” būtu pilnīgi neiederīgs. Tad vajadzētu lietot kādu no 
vārdiem „apbalvo”, „atalgo” vai „atlīdzina”. Un tad tā nebūtu Dieva 
žēlastībā veikta izvēle, bet Viņa atzinība cilvēka darbībai. Izredzēšana 
ir Dieva brīvas žēlastības izvēle. Tas ir Dieva gribas suverēns nodoms 
mani glābt, Viņa vienpusējs žēlastības darbs. Mana izredzēšana nav 
Dieva atbilde vai reakcija uz manu ticību. Neviens cilvēks nav glābts, 
taisnots, aicināts un izredzēts uz savu nopelnu pamata. Ja izvēle 
būtu pēc darbiem, tad tā vairs nebūtu nekāda žēlastība. Un tad būtu 
jānosaka kritēriji, kas cilvēkus kvalifi cē glābšanai. Bet JD to nedara. 
Rom. 11:6: „Bet, ja pēc žēlastības, tad vairs nav pašu nopelna, citādi 
žēlastība vairs nebūtu žēlastība.”

Čārlzs Hedons Sperdžens par savu sludināšanu ir teicis: „Es neslu-
dinu no šīs kanceles cerībā, ka kāds no brīvas gribas izvēlēsies sekot 
Kristum. Mana cerība balstās uz citu aspektu. Es ceru, ka mans 
Kungs pieskarsies kādam no jums un pateiks: „Tu esi Mans, un tu pa-
liksi mans. Es esmu tevi izredzējis.” Mana cerība balstās uz žēlastību, 
nevis uz brīvo gribu. Brīvā griba daudzus aizved līdz ellei, bet nevienu 
uz debesīm.”

Divas mūžīgās izredzētības galvenās pamatpatiesības šeit vēl vēlos 
atzīmēt.
1. Dieva mūžīgā, žēlīgā izredzētība nav notikusi, ņemot vērā cilvēka 
nākotnē paredzamo ticību. Ticīgais netiek izredzēts savas nākotnē 
paredzamās ticības dēļ, tāpēc ka Dievs jau iepriekš ir zinājis viņa 

Izredzēšana
LBDS 2019. gada Kongresā, pasniedzot pateicību par Mūža ieguldījumu 

Dr. theol. Ilmāram Hiršam un uzskaitot dažādos veidus, kādos viņš 
kalpojis un turpina kalpot, tika minēts arī šis – pateicība kā vairāku kristīgi 
izglītojošu grāmatu un teoloģisku rakstu autoram. Tieši Kongresa dienā kā 
apliecinājums tam pie lasītājiem nonāca jauna grāmata – “Māls veidotāja 

rokās”. Aicinām iepazīties ar fragmentiem no grāmatas, kurā apskatīti 
cilvēka brīvas gribas un izredzēšanas jautājumi.

 Mana izredzēšana nav Dieva 
 atbilde vai reakcija uz manu 
 ticību. Neviens cilvēks nav glābts, 
 taisnots, aicināts un izredzēts uz 
 savu nopelnu pamata.

14



Foto: Andris Sproģis

izšķiršanos par Jēzus Kristus pieņemšanu. Iemesls ir Dieva iepriekš 
iedibinātā pestīšanas kārtība.
2. Cilvēks netiek pestīts kādas viņa paša labas īpašības, nopelna vai 
citas kvalitātes dēļ, kuru Dievs ir iepriekš paredzējis un zinājis un 
kuras dēļ ir cilvēku izredzējis. Grēcinieks tiek pestīts vienīgi no Dieva 
žēlastības. 

7) Aicināti un izredzēti. Mat. 20:16: „(..) Jo daudz ir aicinātu, bet maz 
izredzētu.” Manuprāt, tieši šī panta interpretācijā ir meklējama 
izredzēšanas izpratnes atslēga. Ja esam uzmanīgi sekojuši domu 
gaitai, tad vajadzētu kļūt saprotamākiem arī šiem it kā pretrunīga-
jiem vārdiem. Gan aicināšana, gan izredzēšana bija Dieva nodoms 
un Viņa iepriekšējs mērķis. Atšķirība starp abiem, manuprāt, ir tā, 
ka „izredzēšana” attiecas tikai uz atpestītajiem, proti, uz tiem, kuri 
ir pieņēmuši Kristu, uzticas Viņam un savā dzīvē paklausa Viņa 
norādījumiem un mācībai. Nekur Bībelē neesmu atradis norādes, ka 
izredzēšana attiektos arī uz neticīgajiem.

Tātad Dievs ir aicinājis visus, bet tos, kas Viņa aicinājumu pieņem, 
kas Viņa Dēlu Jēzu Kristu atzīst un Viņam patiesi tic, tos Viņš ir 
izredzējis pestīšanai. Tikai tos, kas pieņem Kristu, jo Kristus ir ceļš, 
patiesība un dzīvība. (Jāņa 14:6) Tas nozīmē, ka pēc Dieva iepriekšējā 
nodoma viss, kas nav Kristus, tas nav ceļš, bet maldi, nav patiesība, 
bet meli, nav dzīvība, bet nāve.

Aicinājums attiecas uz visiem cilvēkiem, izredzēšana – tikai uz ticīga-
jiem. Kam tad Dievs viņus ir izredzējis? Bībele ļoti daudzpusīgi rāda 
izredzēšanas mērķi un rezultātu: glābšana, svēttapšana, dievbērnība, 
līdzība Jēzum Kristum, mūžīga dzīvošana, svētdzīve, uzdevums utt.

Dievs tikai savus bērnus ir izredzējis glābšanai un dzīvei sadraudzī-
bā ar Viņu. Tos, kas Kristu nepieņem, Viņš ir „izredzējis” sodam un 
pazušanai. Bet nevis: Viņš ir izredzējis, kuri pieņems un kuri nepie-
ņems! Dievs ir iepriekš noteicis un pēc sava nodoma un suverēnās 
gribas ir iedibinājis šādu kārtību. Jau pirms pasaules radīšanas, pirms 
cilvēka radīšanas Viņam bija tāds iepriekšējs nodoms. Vai caur to 
Dievs kādus būtu nolēmis pazušanai? Ja skatāmies tikai uz iedibinā-
to kārtību, tad jāsaka: jā, Dieva iepriekš paredzētā kārtība nosaka, 
ka kādi tiks izglābti, bet kādi aizies pazušanā. Bet tam nav nekāda 
sakara ar visu cilvēku sašķirošanu divās grupās un izlemšanu, kurus 
glābt un kurus pazudināt. Dievs nevienu nepazudina. Cilvēks pats ar 
savu nepaklausību, pretošanos Dievam un Viņa aicinājuma noraidī-
šanu ir nolēmis sevi sodam Dieva iedibinātās kārtības ietvaros. Dievs 
tikai iedibina („izredz”) kārtību: kuri pieņems Kristu, tiks glābti, kuri 
noraidīs, pazudīs. Un šādas dievišķās kārtības iedibināšana nebūt 
nenozīmē, ka Dievs kādus atsevišķus cilvēkus ir izredzējis pazudi-
nāšanai. Nē, cilvēks pats ar savu izvēli sevi ir tai nolēmis. Dievs ir 
aicinājis visus. Jā, šāda Dieva kārtība gan nosaka, ka būs kādi, kas ies 
pazušanā. Šādā nozīmē tā ir iepriekšnolemtība. Bet tā nav atsevišķu 
indivīdu izraudzīšanās nolemtībai. Dievs gan iepriekš zina, kuri būs 
tie, kas Viņa aicinājumu noraidīs, bet šī Viņa iepriekšzināšana nekādā 
ziņā nav izredzēšana vai nolemšana pazudināšanai.

Vai Dievs nevarēja iedibināt citu kārtību: visi bez izņēmuma, neska-
toties uz viņu izšķiršanos, tiek izglābti. Protams, varēja, jo Dievs var 
visu. Bet Viņš izvēlējās šādu kārtību. Un neviens cilvēks nav Dieva 
nolemts, izredzēts pazudināšanai. Katram ir dota iespēja atbildēt 
uz Dieva aicinājumu. Izredzēšanu mums tā arī vajadzētu uztvert: kā 
svētību un žēlastību.

Vai mēs varam runāt par visu cilvēku izredzētību glābšanai? 
Tas ir atkarīgs no tā, ko mēs saprotam ar vārdu „izredzēšana” 
un kādas Dieva „darbības” tajā iekļaujam. Un arī no tā, kā mēs 
izprotam divus citus uz Dievu attiecinātus jēdzienus: iepriekšzi-
nāšana un iepriekšnolemšana. Protams, Dievs grib, lai visi cilvēki 
pieņemtu Viņa aicinājumu. Bet tā nenotiek. Vai tu kļūsi par 
Dieva izredzēto, tas ir tavās rokās. Bībele runā gan par Dieva 
izredzēšanu un iepriekšnolemtību, gan arī par Dieva gribu, lai 
visi cilvēki tiktu pestīti. Kā tas būtu iespējams, ka Dievs visiem 
piedāvā glābšanu, bet tikai dažus ir izredzējis glābšanai? Glābša-
na ir paredzēta visiem.

Tāpat arī Dievs jau iepriekš ir noteicis to, ka Viņa izredzētie būs 
Viņa bērni. Kā tad var kļūt par  Dieva izredzētu? Vispirms ir jāpie-
ņem Viņa glābšanas piedāvājums. Dievs sūta savu Dēlu, kas caur 
krusta nāvi un augšāmcelšanos šādu iespēju sagādā. Cilvēka ziņā 
ir to pieņemt vai noraidīt. Cik brīva ir šī izvēle un kas to iespaido, ir 
cits jautājums.

8) Dubultā predestinācija. Jā, Dievā patiešām ir tikai divas iespē-
jas: tikt izglābtam vai tikt atmestam. Nevis tāpēc, ka Dievs to tā 
attiecinātu uz atsevišķiem iepriekš noteiktiem cilvēkiem, ka Viņš 
būtu atlasījis no visiem cilvēkiem sev tos mīļākos, bet gan tāpēc, ka 
tāda ir Viņa jau iepriekš noteiktā dievišķā kārtība un Viņa suverēnā 
griba. Izglābts vai atmests – citas iespējas nav. Tikai nevis Dievs 
ir izvēlējies šīs grupas vai personas un cilvēci pēc kādiem sev vien 
zināmiem kritērijiem sadalījis divās daļās, bet to izdara pašu cilvēku 

 Bībele ļoti daudzpusīgi 
 rāda izredzēšanas mērķi un 
 rezultātu: glābšana, svēttapšana, 
 dievbērnība, līdzība Jēzum 
 Kristum, mūžīga dzīvošana, 
 svētdzīve, uzdevums utt.
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Sekot, lai vadītu
Baltijas Pastorālais institūts šajā vasarā uzņem 
dalībniekus divās nepilna laika apmācību programmās – 
“Pastorālā kalpošana” un “Draudzes vadība”. 
Pieteikšanās turpinās līdz 15. augustam.

Pastorālā kalpošana: programma ir domāta puišiem 
un vīriem, kas satvēruši Dieva aicinājumu uz draudzes 
garīdznieka vai draudzes dibinātāja kalpošanu, un vēlas 
iegūt nepieciešamās zināšanas, izpratni, prasmes un at-
tieksmes.

Draudzes vadība: programma ir domāta ikvienam 
draudzes loceklim un loceklei ar vadības potenciālu, kas 
ir gatavs/a savas spējas un talantus ieguldīt draudzes 
kalpošanas attīstīšanā, un vēlas iegūt nepieciešamās 
zināšanas, izpratni, prasmes un attieksmes.

Abās programmās mācību ilgums ir 3 gadi. Klātienes 
tikšanās notiks reizi mēnesī no septembra līdz maijam, 
piektdienā un sestdienā. Pirmajā gadā mācības abu pro-
grammu dalībniekiem notiks kopīgi. Pirmā tikšanās – šī 
gada 6. un 7. septembrī Rīgā, Lāčplēša ielā 37, BPI telpās.

Jūs sagaida:
- Dinamiska, kvalitatīva izglītība e-vidē un mācīšanās 
kopienas kontekstā.
- Trīs galvenie uzsvari: atbildīgi vadīt sevi un savu dzīvi, 
vadīt komandu vai kalpošanu draudzes kontekstā un 
iesaistīties draudzes vadīšanā saskaņā ar savu aicinājumu, 
dāvanām, prasmēm.
- Tēmu loki: Bībele un tās interpretācija, teoloģijas pamati, 
personiskā izaugsme, komandas un draudzes vadīšana, 
pastorālā kalpošana un padomdošana, misija un draudžu 
dibināšana, kultūras inteliģence, kā arī citas kalpošanas 
prasmes.
- Mentorings grupās un individuāls mentorings, kas sniegs 
izaugsmei nepieciešamo izaicinājumu un atbalstu. 
- Lektori – mūsu draudžu vadītāji, kā arī ārzemju viesi – 
savu jomu speciālisti.

Vairāk informācijas un pieteikšanās: 
www.bpiriga.lv, mob. 26130631 (Līva Fokrote)

attieksme pret Dieva pestīšanas darbu un Viņa žēlastības aicināju-
mu. Tāda ir dievišķās izredzēšanas kārtība. 

Dievs jau iepriekš ir noteicis gan laicīgās, gan garīgās pasaules 
likumus. Dievs iedibina pamatus, kārtību gan fi ziskās, gan garīgās 
pasaules lietās. Tas attiecas ne tikai uz likumu došanu, bet tieši uz 
iedibināto kārtību un pasaules eksistences pamatprincipiem. To 
varētu izteikt arī ar vārdiem „izredzēt” kārtību, „iepriekš noteikt” 
kārtību. Jau pirms pasaules radīšanas Dievs ir „noteicis”, „nolē-
mis”, „izredzējis” tieši šādu kārtību. Attiecībā uz fi zisko pasauli tas 
nozīmē, ka cilvēks elpos skābekli un nevis hloru, ka brīvās krišanas 
paātrinājums būs 9,8 m/s2, ka mušmires būs indīgas, ka zivis peldēs 
ūdenī un putni lidos gaisā, ka Zeme apriņķos Sauli 365 ¼ diennaktīs 
un Mēnesis – Zemi 27 diennaktīs, taisnleņķa trīsstūrī hipotenūzas 
kvadrāts būs vienāds katešu kvadrātu summai utt. Nekas nav šajā 
kārtībā nejaušs, viss, absolūti viss, ir Dieva iepriekš paredzēts un 
noteikts. 

Pestīšanā tas izpaužas, ka:
– glābšana notiek caur Dieva Dēla Jēzu Kristus nāvi un augšāmcel-
šanos;
– tie, kas pieņem Kristu, tiks izredzēti kļūt par Dieva bērniem, 
Debesu valstības mantiniekiem utt.; 
– tie, kas nepieņem, saņems sodu.

Tiek izredzēta, iepriekšnolemta kārtība, bet ne iepriekšnoteikti 
atsevišķi indivīdi vai indivīdu grupas, kuri pieņems Dieva aicinājumu 
un kuri nē. Dievs to gan iepriekš zina, bet šīs Viņa iepriekšzināšanas 
rezultāts nav kādu cilvēku nolemšana sodam. Cilvēks pats caur 
Jēzus Kristus noraidīšanu ir nolēmis sevi pazušanai. Tāda ir Dieva 
iepriekšnolemtā kārtība.

Nav runas par to, ka Dievs būtu iepriekš noteicis, kuriem indivī-
diem Viņš dos spēju izšķirties par Kristus upura pieņemšanu un 
kuriem ne, kurus izredzēs glābšanai un kurus pazudināšanai. Vai va-
rat iedomāties tādu Dievu, kas kādu vēlas izredzēt pazudināšanai? 
Mīlestībā radījis, žēlastībā pievērsies, lai beigās pazudinātu? Faktiski 
jau ne beigās. Slepenībā Viņam tāds nodoms ir bijis jau no paša 
iesākuma. Vai nejūtat, cik dīvaini tas skan saistībā ar mīlošo Dievu? 
Bībele par tādu Dievu nerunā. Bībele vispār nerunā par izredzēšanu 
pazudināšanai. 

Kādreiz daži mani oponenti ir norādījuši uz Jāņa 6:65: „Tāpēc Es 
jums esmu sacījis, ka neviens nevar nākt pie Manis, ja tas viņam 
nav Tēva dots.” Tātad arī cilvēka paša izšķiršanās par Kristus pie-
ņemšanu esot dota no Dieva. Nebūt to nenoliedzu, tomēr minētā 
rakstvieta nepasaka, kam tad Tēvs ir devis šādu spēju: dažiem, dau-
dziem vai visiem. Manuprāt, arī šeit Jānis runā nevis par atsevišķiem 
cilvēkiem, bet par jau iepriekš manis atkārtoti pieminēto vispārējo 
Dieva iedibināto izredzēšanas principu. 

 Protams, Dievs grib, lai visi 
 cilvēki pieņemtu Viņa aicinājumu.  
 Bet tā nenotiek. Vai tu kļūsi 
 par Dieva izredzēto, tas ir tavās 
 rokās. 
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                          01 
Pateiksimies Dievam par 
iespēju kalpot un būt 
noderīgiem Viņa valstības 
darbā šeit uz zemes.

                          02 
Pateiksi mies par Jēzus Kris-
tus apsolījumu: “Es Esmu 
labais gans. Labais gans 
atdod savu dzīvību par 
savām avīm.” (Jāņa 10:11)

                          03
Lūgsim par Rīgas Mateja 
draudzi, mācītājiem Aina-
ru Baštiku, Ainaru Purma-
li, Edgaru Deksni, sludi-
nātāju Matīsu Babrovski 
un viņu ģimenēm; par 
atjaunotiem spēkiem 
kalpot Dieva valstības 
pavairošanai un piepildīt 
draudzes mērķi – sludi-
nāt Jēzu, krustā sisto; lai 
draudze pieaugtu dzīvās 
attiecībās ar Kristu un 
nestu Labo Vēsti, kur tā 
vēl nav dzirdēta. 

                          04 
Pateiksimies, ka caur 
Jēzu Kristu mēs varam 
būt Dieva bērni. “Bet, cik 
Viņu uzņēma, tiem Viņš 
deva varu kļūt par Dieva 
bērniem, tiem, kas tic 
Viņa vārdam.”(Jāņa 1:12)

                          05
Lūgsim par puišiem, kas 
piedalīsies BPI DRAFTS 
nometnē, lai viņi sadzird 
un atsaucas Dieva aicinā-
jumam savā dzīvē.
5.-10. augusts 
BPI DRAFTS “Misija”

                          06
Lūgsim par Dānijas Bap-
tistu savienību ar 53 drau-
dzēm un 5200 locekļiem.

                          07
Lūgsim par Rīgas Misio-
nes draudzi, mācītāju 
Pēteri Samoiliču un viņa 
ģimeni; par mazo grupu 
darbu; vīru kalpošanu un 
tēvu kalpošanu.

                          08
Pateiksimies par Olaines 
topošo draudzi, vadītāju 
Oskaru Lūsi un viņa ģi-
meni.

                          09
Lūgsim par Priekules 
mūzikas festivāla norisi, 
dalībniekiem, vadītājiem 
un viesiem; lai notikums 
ir par svētību Priekules 
pilsētā. 
9.-11. augusts Muzikālās 
kalpošanas apvienības 
5. mūzikas festivāls 
Priekulē

                          10
“Dziediet Tam Kungam 
jaunu dziesmu, dziediet 
Tam Kungam, visa pa-
saule! Dziediet Tam Kun-
gam, teiciet Viņa Vārdu, 
sludiniet dienu no dienas 
Viņa pestīšanu!” 
(Psalmi 96:1-2)

                          11
Latvijas brīvības cīnītāju 
piemiņas diena
Ar pateicību pieminēsim 
1918.-1920. gada brīvības 
cīnītāju drosmi un upurus 
mūsu valsts brīvības no-
stiprināšanā.

                          12
 Lūgsim par Rīgas “Pes-
tīšanas Tempļa” draudzi, 
lai Dievs dod gudrību, 
izraugot jaunu draudzes 
ganu, kā arī par skaitlisku 
cilvēku pieaugumu; lai 
resursi, kas ir pieejami 
draudzei, tiktu izmantoti 
Dieva valstības darbam.

                          13
Lūgsim par Internacio-
nālo Baptistu apvienību 
ar 74 draudzēm un 5900 
locekļiem.
Sirsnīgi sveicam Ropažu 
topošās draudzes un Mi-
sijas draudzes sludinātāju 
Ilvaru Ieviņu 40 gadu 
jubilejā!

                          14
Pateiksimies par topošo 
Liepājas “Dzīvā Dieva 
draudzi” un vadītāju Kārli 
Baštiku.

                          15
Lūgsim par BPI Restarts 
dalībniekiem, lai kopā pava-
dītais laiks ir garīgas atjau-
nošanās un atpūtas brīdis 
Dieva tuvumā.
15.-18. augusts BPI Pasto-
rālās kalpošanas program-
mas studentu un apsol-
ventu ģimeņu salidojums 
Restarts

                          16
 Lūgsim par Rīgas draudzi 
“Mājvieta”, mācītāju Kārli 
Kārkliņu, sludinātāju Arti 
Lejiņu un viņu ģimenēm; 
par draudzes izdevībām 
uzrunāt apkārtējos cilvē-
kus; par vadītāju izrau-
dzīšanu un sagatavošanu; 
kopienu restartēšanu un 
izaugsmi; par Siksnu un 
Kairišu ģimenēm, uzsākot 
kalpošanu jaunā vietā.

                          17
Lūgsim par cilvēkiem ar 
īpašām vajadzībām, par 
viņu centieniem iekļau-
ties sabiedrībā un darba 
vidē.  

                          18
Lūgsim, lai cilvēku sirdis 
atveras Dieva Vārdam, 
iegūst ticību un mūžīgās 
dzīvības dāvanu (Jāņa 
5:24).

                          19
Lūgsim par Rīgas Vīlan-
des draudzi, mācītāju 
Ģirtu Ašnevicu, sludinā-
tājiem Marku Rožkalnu 
un Raimondu Loginu un 
viņu ģimenēm, lai drosme 
sludināt Evaņģēlija vēsti, 
par jaunajiem draudzes 
locekļiem, lai viņi pieaug 
ticībā un iesakņojas drau-
dzē; lai pietiek resursu 
pabeigt iesāktos dievna-
ma remontdarbus.

                          20
Lūgsim par Albānijas 
Baptistu savienību ar 8 
draudzēm un 225 locek-
ļiem.

                          21
Konstitucionālā likuma 
“Par Latvijas Republikas 
valstisko statusu” pie-
ņemšanas diena
Pateiksimies Dievam par 
Viņa vadību un apsardzī-
bu 1991. gada augusta 
notikumos, kā rezultātā 
Latvija atkal kļuva brīva. 
 
                          22
Lūgsim par Rucavas 
draudzi, sludinātāju Jāni 
Bērzi-Bērziņu un viņa 
ģimeni; par cilvēkiem, kas 
vēlas nākt uz draudzi, bet 
tiek kavēti; par dokumen-
tācijas sakārtošanu un 
fi nansiālu atbalstu, lai var 
uzsākt dievnama pārbū-
ves darbus.

                          23
Staļinisma un nacisma 
upuru piemiņas diena
Lūgsim par cilvēkiem visā 
pasaulē, kuri joprojām 
cieš no netaisnības, var-
darbības un ticības brīvī-
bas ierobežojumiem.

                          24
Lūgsim par slimiem un 
vientuļiem cilvēkiem, 
kam vajadzīga īpaša 
aprūpe; par ģimenēm, 
kurās ir bērni ar īpašām 
vajadzībām.

                          25
 Pateiksimies par drošību 
Dievā, ka esam Viņa ap-
sargāti, vadīti un svētīti 
un varam uz Viņu paļau-
ties (Psalmi 91:1-2). 

                          26
Lūgsim par Sakas draudzi 
un kalpošanas nozarēm; 
par garīgu atjaunotni, 
lai esam par gaismu un 
svētību apkārtnē dzīvojo-
šajiem ļaudīm; par tiem, 
kas pieteikušies kristībām 
un vēlas pievienoties 
draudzei; par bērniem un 
pusaudžiem svētdiensko-
lā, par viņu vecākiem un 
skolotājiem; Dieva vadību 
praktiskajos darbos, īpaši 
dzeramā ūdens akas rak-
šanas vietas izvēlē.

                          27
Pateiksimies par Īrijas 
Baptistu tīklu; viņu iegul-
dījumu un darbu Eiropas 
baptistu saimē.

                          28
Lūgsim par skolēniem un 
studentiem, kas pēc va-
saras atsāk skolas gaitas 
vai tās uzsāk pirmo reizi. 
Lai Dieva miers un gudrī-
ba skolotājiem un mācību 
spēkiem augstskolās.

                          29
Lūgsim par Saldus drau-
dzi, sludinātāju Dāvidu 
Viskupaiti un viņa ģimeni; 
lai draudze drosmīgi 
sludina Evaņģēliju; par 
dievnama apkārtnes 
iedzīvotājiem, lai Dievs 
atver viņu sirdis Labajai 
vēstij; par draudzes bēr-
niem un jauniešiem, lai 
viņi piedzīvo Kristu. 

                          30
Lūgsim par Eiropas krievu 
draudžu tīklu, lai iesāktais 
darbs turpinās un valoda 
nav šķērslis iepazīt Dievu 
personīgi. 

                          31
Pateiksimies Dievam par 
silto, skaisto vasaru un 
iespējām, ko Viņš mums 
devis; par pieredzi un 
dzīves vadīšanu.

Aizlūgšanu kalendārs augusts

Bībeles lasījums
29.07.-04.08.

Psalmi 90-92
Jāņa 1-2

Bībeles lasījums
05.08.-11.08.

Psalmi 93-95
Jāņa 3-4

Bībeles lasījums
12.08.-18.08.

Psalmi 96-98
Jāņa 5-6

Bībeles lasījums
19.08.-25.08.

Psalmi 99-101
Jāņa 7-9

Bībeles lasījums
26.08.-1.09.

Psalmi 102-104
Jāņa 10-12
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                        01 
Zinību diena
Pateiksimies Dievam par 
iespēju mācīties un mācīt, 
apgūt jaunas zināšanas un 
prasmes, nostiprinot au-
dzēkņos vērtības, kas kal-
po sabiedrības labumam. 

                        02 
Baptistu kustī bas sā-
kums Latvijā (1860)
Pateiksimies Dievam par 
baptistu kustības aizsācē-
jiem Latvijā un draudžu tā-
lāko attīstību. Lūgsim par 
esošajām 93 draudzēm, lai 
tās ir sekmīgas un draudžu 
dibināšana turpinās.

                        03 
Lūgsim par Sārnates 
draudzi, sludinātāju Egilu 
Ozoliņu un viņa ģimeni. 
Lūgsim par draudzes at-
jaunošanos.

                        04 
Lūgsim par Internacionālo 
Baptistu teoloģisko centru 
Amsterdamā un darbu, kas 
tiek veikts, lai izglītotu un 
apmācītu vadītājus. 

                        05 
Lūgsim par Siguldas drau-
dzi, sludinātāju Sandiju 
Aizupieti un viņa ģimeni; 
pateicība Dievam par 
vasarā notikušo bērnu no-
metni un jauniešu izturības 
velobraucienu; lai bērni un 
jaunieši, kas šajos pasāku-
mos dzirdējuši Evaņģēliju, 
uzticētu savu dzīvi Dievam.

                        06 
Lūgsim par visiem dalīb-
niekiem, kas uzsāk vai 
turpina mācības BPI da-
žādās programmās.
BPI “Pastorālās kalpoša-
nas” un “Draudzes vadī-
ba” programmu mācību 
gada sākums. 
Sirsnīgi sveicam draudzes 
“Bētele” mācītāju Nikola-
ju Vdovu 55 gadu jubilejā! 

                        07 
Lūgsim par savstarpējām 
attiecībām ģimenēs un 
draudzē, lai tās ir balstī-
tas mīlestībā un cieņā un 
esam atpazīstami kā Kris-
tus sekotāji (Jāņa 13:35). 

                        08 
Tēva diena
Pateiksimies un lūgsim 
par tēviem, lai viņi ir par 
labu paraugu savās ģi-
menēs, audzinot bērnus 
dievbijībā un krietnumā; 
atbalstīsim ģimenes, ku-
rās mātes vienas rūpējas 
par bērniem. 

                        09 
Lūgsim par Skatres drau-
dzi un sludinātāju Arti 
Peterlevicu, lai sludinātā 
Vēsts aizsniegtu apkārtnē 
dzīvojošos.

                        10 
Pateiksimies par Dagdas 
topošo draudzi un vadītā-
jiem Oļegu Galilejevu un 
Alekseju Banduru.

                        11 
Lūgsim par Zviedrijas 
apvienoto baznīcu ar 
700 draudzēm un 63000 
locekļiem.

                        12 
Lūgsim par Skrundas 
draudzi, garīdznieka v.i. 
Valentīnu Gromovu un 
viņa ģimeni; par Evaņģē-
lija pasludināšanu Skrun-
das pilsētā; par Dieva 
aicinājuma apzināšanos 
katram draudzes locek-
lim, to īstenojot draudzes 
dzīvē; par draudzes nama 
siltināšanu un apkures 
sakārtošanu.

                        13 
Lūgsim par Skrīveru drau-
dzi, par vadītājiem un 
kalpošanas nozarēm; lai 
Dievs dod spēku, drosmi, 
mīlestību katram, kas 
uzticīgi un pašaizliedzīgi  
iesaistās draudzes darbā; 
lai draudze ir gaisma 
apkārtnē dzīvojošiem; 
pateicība par palīdzību 
draudzes nama remonta 
darbos.
                        14 
Lūgsim par Māceklības 
programmas “Sieviete 
sievietei” izbraukuma 
pasākumu Zaļeniekos, lai 
dalībnieces tiek stiprinā-
tas, pieaugtu Kristus lī-
dzībā un noskaņotu savas 
sirdis jaunajam mācību 
gadam.

                        15 
Lūgsim, palīdzēsim un 
iedrošināsim tos, kas 
pārdzīvojumos un bēdās, 
ar Kristus apsolījumu: 
”Pasaulē jums ir bēdas, 
bet turiet drošu prātu, Es 
pasauli esmu uzvarējis!” 
(Jāņa 16:33)

                        16 
Lūgsim un atbalstīsim 
misijas darbu gan Latvijā, 
gan visā pasaulē, lai Kris-
tus vēsts aizsniedz visas 
tautas; lūgsim drosmi 
ikdienā apliecināt Kristu.

                        17 
Pateiksimies par Bernātu 
misijas staciju un vadītāju 
Aivaru Vadoni.

                        18 
Lūgsim par Spānijas Bap-
tistu draudžu savienību 
ar 101 draudzi un 11284 
locekļiem.

                        19 
Pateiksimies Dievam par 
piedzīvotām svētībām 
aizvadītās vasaras pasā-
kumos: bērnu un jauniešu 
nometnēs, Vasaras Bībe-
les skolās un BPI DRAFTS 
nometnēs, Timoteja 
skolas mācību un atpūtas 
nometnē un citos pasā-
kumos; lūgsim, lai Dievs 
stiprina un garīgi atjauno 
kalpotājus.
                        20 
Lūgsim par jaundibināta-
jām LBDS draudzēm un 
topošajām draudzēm, lai 
tās tiek stiprinātas kal-
pošanai un gūst vērtīgu 
pieredzi.
20.-21. septembris JDD 
forums

                        21 
Lūgsim par Krāslavas 
draudzi, sludinātāju Vja-
česlavu Istratiju un viņa 
ģimeni; lai Dievs turpina 
vadīt kalpošanā un ved 
cilvēkus personīgās attie-
cībās ar Jēzu Kristu.

                        22 
Baltu vienības diena
Pateiksimies Dievam par 
brīvību Baltijas valstīs; 
lūgsim par valstu vieno-
tību, vadītājiem un labu 
sadarbību, kas balstīta 
kristīgās vērtībās. 

                        23 
Lūgsim par LBDS vadī-
tājiem, nozaru darbu, 
draudžu vadītājiem un 
kalpotājiem, lai Svētais 
Gars stiprina, dod drosmi 
liecināt, māca un vada 
visā patiesībā.

                        24 
Lūgsim par Viesītes drau-
dzi, mācītāju Juri Grigu 
un viņa ģimeni; lai Dievs 
dod gudrību bērnu un 
jauniešu darba atjauno-
šanai draudzē; lai katrs 
draudzes loceklis realizē-
tu savus talantus Dieva 
valstības darbā; par drau-
dzes nama celtniecību.

                        25 
Lūgsim par Kosovas bap-
tistu apvienību, lai iesāk-
tais darbs paplašinās. 

                        26 
Lūgsim par Eiropas Bap-
tistu savienības ģenerāl-
padomes tikšanos, kas 
notiek Skotijā, Glāzgovā.
25.-28. septembris Eiro-
pas baptistu federācijas 
ikgadējā ģenerālpadome

                        27 
Lūgsim par Talsu drau-
dzi, mācītāju Miervaldi 
Lindmani un viņa ģimeni; 
par garīgu atmodu; par 
draudzes jauniešiem, kuri 
turpina studijas prom no 
mājām, un par draudzes 
svētdienskolēniem, kuri 
uzsākuši jauno mācību 
gadu.

                        28 
Pateiksimies par aizva-
dītās vasaras ražu mūsu 
druvās, tīrumos un dār-
zos; par dienišķo maizi 
mūsu galdā, par veselību, 
spēku un prieku strādāt 
un baudīt darba augļus. 

                        29 
Pateiksimies Dievam par 
paklausītām lūgšanām, 
par daudzajām kalpoša-
nas iespējām draudzēs un 
ārpus tām. 

                        30 
Lūgsim par Uzbekistānas 
Baptistu draudžu savienī-
bu, tās 60 draudzēm un 
2735 locekļiem.  

Aizlūgšanu kalendārs septembris

Bībeles lasījums
02.09.-8.09.

Psalmi 105-107
Jāņa 13-15

Bībeles lasījums
9.09.-15.09.

Psalmi 108-110
Jāņa 16-18

Bībeles lasījums
16.09.-22.09.

Psalmi 111-113
Jāņa 19-21

Bībeles lasījums
23.09.-29.09.

Psalmi 114-116
Apustuļu d. 1-2

Bībeles lasījums
30.09.-6.10.

Psalmi 117-118
Apustuļu d. 3-4
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Jauna mācību programma 
Latvijas Bībeles Centrā – 
„Kristietība, darbs un sabiedrība”
2019. gada 6. septembrī Latvijas Bībeles Centrs uzsāk jaunu 
mācību programmu “Kristietība, darbs un sabiedrība”.

Programmas mērķis ir palīdzēt strādājošiem kristiešiem būt par 
gaismu un sāli savā darba vietā, sekmējot biblisko izpratni par 
darbu, kā arī par attiecībām, kultūru un vērtībām darba vietā. 
Mācības noritēs semināru veidā aptuveni reizi divos mēnešos. 
Starp semināriem dalībnieki ik mēnesi tiksies studiju un atbalsta 
grupās. 

Daži jautājumi un tēmas, kas tiks aplūkotas šī kursa ietvaros: 
„Ko Bībele saka par darbu?”, „Darba vietas kultūra un vērtības”, 
„Attiecības un sadarbība organizācijās”, „Ģimene un darbs”, 
„Kristus darbā”. 

Pasniedzēju sastāvā ir kristīgi savas jomas profesionāļi un 
eksperti:
• Alekss Adamopolus (Alex Adamopoulos) – uzņēmējs, 
kompānijas EMERGN izpilddirektors un regulārs biznesa žurnāla 
FORBES rakstu autors.
• Betija Līduma - līderu un organizāciju attīstības konsultante, 
supervizore, koučs, mentors un augstskolas RISEBA lektore.
• Laura Celmiņa - biznesa koučs, kouču trenere, psihologs un 
Rīgas Tehniskās universitātes lektore.
• Marks Sandbergs – teoloģijas maģistrs, mācītājs Communitas 
International draudzē Rīgā un lektors.

Latvijas Bībeles Centrs izaicina jūs kļūt par aktīviem Dieva 
valstības cēlājiem savā darba vietā.

Nāc un pievienojies!

LBC ir viena no lielākajām starpkonfesionālajām neformālās 
izglītības iestādēm Latvijā ar vairāk nekā 25 gadu darbības 
pieredzi.  Tās mērķis ir apmācīt draudžu vadītājus un locekļus 
kalpošanai, praktiski pielietojot Dieva Vārdu un mācot kalpošanas 
prasmes. LBC ir lielāko Latvijas konfesiju atzīta mācību iestāde.

Vairāk informācijas:
lbc@bible.lv 
www.bible.lv
+371 27014222

Ziņas īsumā
• Vasarsvētkos, 9. jūnijā, Rīgas Mateja draudzē tika kristīti 16 

cilvēki.

• Vasarsvētku dienā kristības tika svinētas arī Valdemārpils-
Ārlavas draudzē, kur tika kristīti 2 cilvēki, kristības notika 
Sasmakas ezerā.

• Liepājas Centra draudzē 1. jūnijā kristīts 1 cilvēks. 

• Rīgas Internacionālajā draudzē “Communitas” kristības 
notika 16. un 23. jūnijā, kristīti 2 cilvēki.

• Priekules draudzē kristības notika 30. jūnijā, tika kristīti 3 
cilvēki.

• Liepājas Pāvila draudzē kristības notika 7. jūlijā. Jūrā tika 
kristīti 4 cilvēki.

• Āgenskalna draudzē kristības notika draudzes nometnes 
laikā 14. jūlijā. Ungura ezerā tika kristīti 3 cilvēki.

• Sakas draudzē 14. jūlijā notika kristības, jūrā tika kristīts 
1 cilvēks.

• 5.-7. augustā Liepājas Ciānas draudzē konference 
“Garīgas ģimenes portrets” – lekcijas, sarunas, atbildes uz 
jautājumiem, aizlūgšanas. Vadītāji Keith Jacobs un Gaylene 
no ASV.

• 1. septembrī, plkst. 15:00, Olaines novada Bērnu un jauniešu 
sociālā atbalsta centrā „OLAKS” notiks Oskara Lūša  licencē-
šanas dievkalpojums.

• 27.-29. septembrī Āgenskalna draudzē notiks draudzes 135 
gadu jubilejas svinību pasākumi. 

• 14. septembrī notiks ALFA konference – apmācības, piere-
dzes stāsti, lekcijas. Aicināti esošie Alfa kursa vadītāji, kā arī 
tie, kuri vēlas uzsākt Alfa kursu savās draudzēs. Informācija 
un pieteikšanās – www.alfakurss.lv, 27012122.

LBDS KOMPLEKTĒ GRUPU VESELĪBAS 
APDROŠINĀŠANAS POLIŠU IEGĀDEI, KAS BŪS 
SPĒKĀ NO 2019. GADA 19. AUGUSTA LĪDZ 
2020. GADA 18. AUGUSTAM.

Vairāk informācijas un pieteikšanās:
kanceleja@lbds.lv
28338890; 20390979

Veikala AMNIS darba laiki
no 22. jūlija līdz 14. septembrim:

P.  slēgts
O.  10:00-19:00
T.  10:00-19:00
C.  slēgts
Pt. 10:00-19:00
S.  10:00-16:00
Sv. slēgts

Vēlam jums un mums saulainu vasaras atpūtu!
www.amnis.lv, 26407403 
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GLS cenr dis  
(iekav s vienas dienas cena) Persona Grupa (5+) Students

L dz 23.10.2019 44 (26) 40 (24) 35 (21)

P c 23.10.2019 50 (30) 45 (27) 40 (24)

Uz tikšanos kopīgai muzicēšanai!
FESTIVĀLA IDEJAS AUTORS UN INICIATORS KOMPONISTS ĒRIKS EŠENVALDS

M
uzikālās kalpošanas apvienības 

draudžu kori u
n ansambļi 

Kompasa jauniešu koris 

Fusio
n koris 

pielūgsm
es m

ūziķi

ielu muzicēšanas g
rupas 

ikviens d
ziedātgrib

ētājs

alplp

09. - 11. 08.

lp

ansambļi 

koris 

as 

lplpošanas apvienības

Lielkoncerts
 kopā ar m

aestro
 Raim

ondu Paulu, 

solist
u Daumantu Kalniņu,  

aktie
rie

m Ditu
 Lūriņ

u un Mārtiņ
u Eglienu 

svētku atklāšanas koncerts 

piektdien, 9. augustā - 20.30

gājiens un ielu muzicēšanas maratons 

sestdien, 10. augustā - 11.00

svētku noslēguma dievkalpojums 

svētdien, 11. augustā - 11.00 

svētku lielkoncerts  sestdien, 10. augustā - 19.00


