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Šajā gadā esam domājuši par lielajiem Jēzus pašatklāsmes vār-
diem “Es esmu”. Bet Jēzus vēlas zināt, kā citi saprot Viņa sūtību. 
Un Viņš vēršas ar jautājumu “Ko jūs sakāt, kas Es esmu?” pie 
trim cilvēku grupām.

Vispirms tā ir tauta (Mateja 16:13-14), cilvēki, kas ir dzirdējuši 
Jēzus vārdus, redzējuši Viņa darbus, varbūt paši piedzīvojuši 
Jēzus brīnumus. Ko šie cilvēki saka par Jēzu? Tādas īstas skaidrī-
bas viņiem nav. Vieni saka: Jānis Kristītājs. Par Jāni Kristītāju viņi 
noteikti bija dzirdējuši, varbūt pat paši bija viņu redzējuši. Citi: 
Elija. No praviešu rakstiem jūdi zināja, ka pirms tā Kunga lielās 
tiesas dienas nāks Elija (Maleahija 3:23-24). Vēl viens minējums 
ir: Jeremija. Jūdu tradīcijas vēstīja, ka Jeremija noslēpis saiešanas 
telti, derības šķirstu un kūpināmo altāri kādā alā Nebo kalnā, no 
kura savulaik Mozus skatījās uz apsolīto zemi. Tauta ticēja, ka 
pastarā dienā Jeremija ar bauslības galdiņiem ies Mesijam pretī. 
Vairāk viņi neko nevar izdomāt. Visas ļaužu atbildes uz jautāju-
mu par Jēzu nāk no viņu zināšanām un tradīciju pieredzes, no 
cilvēcisko kategoriju jomas.

Otra grupa ir Jēzus mācekļi. “Ko jūs par Mani sakāt?” Mācekļi 
jau arī ir jūdi ar tādām pašām jūdaisma reliģijas un tradīciju 
zināšanām kā visi citi. Bet tomēr viņiem ir kaut kas vairāk. Viņi 
diendienā ir nepārtrauktā kontaktā ar Jēzu, visu laiku Viņa iedar-

bības sfērā. Un Pētera atbilde visu mācekļu vārdā ir pārsteidzo-
ša: “Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.” Vienīgi tikai Mateja 16:16 
Jēzus apzīmēts ar šādu titulu: “Dzīvā Dieva Dēls”. Pētera atbilde 
sakņojas ne vairs zināšanās un tradīcijās, bet pilnīgi citā sfērā. 
Viņam to neatklāj “miesa un asinis”, bet “Tēvs, kas ir Debesīs” 
(Mateja 16:17). Tāda atbilde var nākt tikai no dievišķās sfēras. 
Mācekļi, kas bailēs drebēja, ieraudzījuši Jēzu kā spoku staigājam 
pa jūras virsu, mācekļi, kurus Jēzus atkārtoti nosauc par mazti-
cīgiem, Pēteris, kas, viļņus ieraudzījis, izbijās un sāka grimt, – šie 
cilvēciski vājie mācekļi dod dievišķu atbildi, ko viņu prāts neva-
rētu izdomāt. Tā nav pagātnes veco tradīciju pieredze, bet jaunā 
dzīve un esība kopā ar Jēzu.

Šodien Jēzus ar jautājumu “Kas es Tev esmu?” vēršas pie katra 
no mums. Mums ir jāatrod sava atbilde uz šo vissvarīgāko 
jautājumu. Ne tikai neticīgajiem “tur ārā ļaunajā pasaulē”, bet 
arī mums, kas īsāku vai garāku laiku jau esam Jēzus mācekļi. 
Kas man ir Jēzus? Nav nemaz tik viegli uz šo jautājumu atbildēt 
tā, lai tie nebūtu tikai gudri, dievbijīgi vārdi. Protams, šodien 
mēs zinām daudz vairāk nekā mācekļi Jēzus laikā. Mūsu prāts ir 
piebāzts ar teoloģiskām “gudrībām” par Jēzu. No tā viegli varētu 
pasmelties arī atbildi uz šo jautājumu: Jēzus ir Trīsvienības otrā 
Persona, Jēzus ir Dieva Dēls, varētu kaut ko atkārtot no Jēzus 
pašatklāsmes vārdiem “Es esmu”. Bet tas atkal būtu tikai cilvē-
ciskā prāta sfēras produkts. Mēs varētu meklēt atbildi kristīgajās 
tradīcijās vai ģimenē, svētdienskolā un dievkalpojumos sadzir-
dētajā. Šodien mēs viegli varētu atbildi noformulēt, izejot no 
savu bagātīgo kristīgo zināšanu un tradīciju kategorijas. Pēteris 
atbild bez ilgas domāšanas. Uzreiz dzima atbilde, jo tā nāca no 
dievišķās sfēras, no sirds iekšienes.

Kāda būtu mana sirds atbilde? Kas man ir Jēzus, izejot nevis no 
zināšanu, prāta un tradīciju pieredzes, bet no manas garīgās 
pieredzes, no manas praktiskās dzīves ar Viņu? Kāda būtu mana 
atbilde uz Jēzus ļoti personisko jautājumu? Es atmestu visas 
savas akadēmiskās dogmatiskās zināšanas un no daudzajām at-
bildēm paliktu pie šīs: Viņš ir mans mīļais Kungs un mans labais 
Gans. Un es no sirds gribu censties vienmēr palikt Jēzus, mana 
Kunga un Gana rokās. 

Dr.theol. Ilmārs Hiršs
LBDS padomes loceklis

Baptistu Vēstnesis – PĀRDOMAS

Kas Tev ir Jēzus?

 Kas man ir Jēzus, izejot nevis 
 no zināšanu, prāta un tradīciju 
 pieredzes, bet no manas 
 garīgās pieredzes, no manas 
 praktiskās dzīves ar Viņu? 

Baptistu Vēstnesis – BĪSKAPA SVEICIENS
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Gada tumšākajā laikā mēs svinam visgaišākos svētkus. 
Neskatoties uz tumsu, šie svētki mūsos izraisa ko ļoti gaišu un 
patīkamu – laiks kopā ar ģimeni pie svinīgi saklāta galda, svētku 
dievkalpojums, izdekorētas ielas un mājas. 

Lai arī tumsai ir savs skaistums un romantika, tomēr gaismu 
mēs mīlam vairāk. Tumsā ilgi nespējam uzturēties, tā rada 
diskomfortu, aukstuma un nemājīguma sajūtu. Tiklīdz 
parādās gaisma, viss izmainās – kļūst košāks, skaidrāks, mūsu 
garastāvoklis un pašsajūta uzlabojas. 

Gaisma ir nepieciešama gan dabā, gan mūsu ķermenim. Lai augs 
varētu augt, ir vajadzīga gaisma. Cilvēka ķermenim ir vajadzīgs tik 
ļoti nozīmīgais D vitamīns, ko dod saules gaisma. 

Gaisma ir vajadzīga arī mūsu dzīvē. Bībelē ir teikts, ka Jēzus 
Kristus “bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē un spīd visiem 
cilvēkiem” (Jāņa 1:9). Gaisma nāca pasaulē, jo pasaulē ir tumsa. 
Kas ir šī tumsa? Tas ir stāvoklis, kurā mēs jūtamies apmaldījušies, 
izmisuši, iespējams, piedzīvojot sāpes, pārbaudījumus, 
neveiksmes vai pat grēku. Tas ir stāvoklis, kad ilgojamies, kaut 
mūsu dzīvē iespīdētu skaidrība. Un tādēļ Jēzus saka: “Es esmu 
pasaules gaisma.” (Jāņa 8:12) Tur, kur ir bijusi tumsa, apjukums, 

neziņa, grēks, Jēzus ienes pārmaiņas. Līdzīgi kā saules gaisma dod 
spēju dzīvot un augt, tā arī Kristus, ienākot pasaulē, ienes dzīvību. 
To, kas bijis nedzīvs un trausls, Viņš dara dzīvu un augošu.

Jēzus kā gaisma ienāca pasaulē, lai Dievs nebūtu apslēpts, bet 
lai mēs, iepazīstot Kristu, spētu iepazīt un piedzīvot pašu Dievu. 
Jēzus izgaismo mūs, lai atklātu mums to, kādi mēs patiesībā esam. 
Viņš atklāj ne tikai mūsu realitāti, bet rāda arī ceļu uz pārmaiņām. 
Jēzus gaisma atklāj mūsu skaistumu un mūsu trūkumus. Kristus 
ir mūsu gaisma, kas ļauj mums augt un mainīties. Šī gaisma ienes 
daudz skaidrāku atklāsmi par Dievu un mudina mūs tiekties pretī 
Viņam.

Novēlu, lai mēs katrs ļautu šai gaismai izgaismot mūsu dzīves. 
Ļausim gaismai ienākt arī tajā tumšajā vietā, ko par visu varu 
cenšamies noslēpt vai aizsargāt. Uzticēsimies Kristum, ka Viņa 
gaisma ir tā, kas mūs pārveido.

Lai Kristus gaisma ienāk mūsu dzīvēs, mūsu draudzēs, mūsu 
pilsētās! 

Gaišus Kristus dzimšanas svētkus! 
Lai Viņa gaisma spīd caur mums!

Baptistu Vēstnesis – PĀRDOMAS Baptistu Vēstnesis – BĪSKAPA SVEICIENS

2020. gada kalendāra koptēma – lūgšana.  
Katra mēneša lūgšana no Psalmiem būs apskatīta arī nākamā gada “Baptistu Vēstneša” pārdomu rakstos,  
kurus sagatavos BPI 1. grupas absolventi un mūsu draudžu kapelāni.

LBDS galda kalendārs 2020. gadam – dāvana draudzēm. 
Iespēja iegādāties arī veikalā AMNIS.

GAISMA NĀCA PASAULĒ

Kristus mīlestībā,

bīskaps Kaspars Šterns
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LBDS izdevums, kurā lasāmas draudžu 
un LBDS aktualitātes, intervijas, infor-

mācija par plānoto un notikumu apskati, 
aizlūgšanu kalendārs.
Iznāk 6 reizes gadā.

ABONĒŠANA 
ej.uz/BaptistuVestnesis2020

Žurnālu “Baptistu Vēstnesis” gaidu un 
izlasu no vāka līdz vākam. Patīk tematiskie 
pārdomu raksti žurnāla sākumā, intervijās 
iepazīstu esošos kalpotājus, BPI studentus, 
viņu ģimenes. Saistoši ir stāsti par lielām un 
stiprām dzimtām. Man interesanti bija lasīt 
manas paaudzes pārstāvja Ilmāra Baštika 
dzīvesstāstu un redzēt attēlā viņa kuplo 
ģimeni. No nesen lasītā mani ļoti uzrunāja 
un iedrošināja raksts “Pēdējā bulta” žurnāla 
oktobra/novembra numurā.
Tā kā esmu draudzē jau vairāk nekā 70 
gadus, tā ir kļuvusi par manu otro ģimeni. 
Informācija par notikumiem draudzēs dod 
piederības un kopības sajūtu, uzzinu par 
draudžu vajadzībām, par vajātiem kristie-
šiem, varu aizlūgt.

Biruta Šterna
Liepājas Ciānas draudze

“Baptistu Vēstnesis” – lappušu skaita ziņā 
ne pats biezākais, arī satura ziņā ne pats 
plašākais izdevums Latvijā, taču manās mā-
jās vienmēr gaidīts. Kāpēc? Galvenokārt jau 
tāpēc, ka tas nes jaunas, krāsainas ziņas no 
mūsu draudzēm. Vai tas ir raksts par jaunas 
draudzes dibināšanu Krāslavā, vai par vasaras 
skanīgāko notikumu – mūzikas festivālu 
Priekulē, priecīga ziņa par Rīgas Āgenskalna 
baznīcas atjaunoto torni, vai īsziņa vienā 
teikumā par Saldus draudzi, kur pēc vairāku 
gadu pārtraukuma atkal ir notikusi vasaras 
nometne bērniem – mana iekšējā sajūta ir, 
ka tas ir stāsts par savējiem, par mūsu kopī-
go ticību un mūsu Debesu Tēta mīlestību un 
ka par to ir jāraksta un jāvēsta.
Un kad viss žurnāls ir pārlapots (visbiežāk 
sabiedriskajā transportā pa ceļam uz un no 
darba), tad vēl katru rītu žigls skats kalendā-
rā – par ko šodien esmu aicināts pateikties 
un aizlūgt.

Mārtiņš Kleins
Āgenskalna draudze

Kristīgi izglītojošs izdevums bērniem un 
ģimenēm – bērnu jautājumi, uz kuriem 

atbildes tiek meklētas Bībelē,  
uzdevumos, dzīvesstāstos, sarunās.

Iznāk 6 reizes gadā.
ABONĒŠANA 
ej.uz/LZB2020

Pateicoties krustmātei Anitai un krust-
tēvam Ivaram, šogad pirmo reizi iepazi-
nāmies ar žurnālu “Labas Ziņas bērniem”. 
Mums ļoti patika daudzveidīgi un intere-
santi veidotās tēmas. Bībeles stāstu pār-
lasījām vairākas reizes. Risinot un pildot 
uzdevumus, radās jautājumi un garākas 
vakara sarunas visai ģimenei. Un vēl Rainai 
patika krāsot bildītes, bet paslēpušos balo-
žus žurnāla lapās meklējam katra atsevišķi, 
tad kopā, tad vēl un vēl vienu reizi...
Žurnālu “Labas Ziņas bērniem” mēs ieteik-
tu katrai ģimenei ar bērniem, gan tai, kura 
jau ilgāku laiku ir ceļā ar Dievu, gan arī tai, 
kura šo ceļu uzsāk.

Raina (7 gadi) un mamma
dzīvo Šveicē

Meklējot iespējas, kā novadīt jēgpilni kris-
tīgo stundu sākumskolas bērniem, sapratu, 
ka mūsdienu bērniem nepieciešams kaut 
kas aizraujošāks par melnbaltām darba 
lapām. Manās rokās nonāca “Labas Ziņas 
bērniem”, un es laimīgi secināju, ka tas ir 
tas, kas man nepieciešams!
Šis žurnāls lieliski palīdz realizēt Latvijas 
izglītības paraugprogrammā doto saturu. 
Mūsdienīgas un aktuālas tēmas, vizuāli pie-
vilcīgi teksti un ilustrācijas motivē skolēnus 
pildīt dotos uzdevumus. Tie vienkāršā un 
ieintriģējošā veidā dod iespēju skolēniem 
praktizēt kalpošanu, piemēram, lūgt, māca 
orientēties Bībelē, patstāvīgi meklēt nepie-
ciešamo informāciju, rada pārsteigumu un 
prieku, nonākot pie atbildes, iepazīstina ar 
pagātni un pašreizējo situāciju pasaulē, vei-
cina pētniecisko darbību un radošumu, u.c.
Es kā skolotāja esmu ieguvusi brīnišķīgu 
materiālo bāzi darbam kristīgajās stundās!

Karolīne Siliņa 
Privātās Montessori sākumskolas skolotāja

Kristietība sievietes ikdienas dzīvē – 
izdevums, kas rosina domāt,  

veicina garīgu briedumu un mudina 
spēku meklēt Dievā.
Iznāk 4 reizes gadā.

ABONĒŠANA 
ej.uz/padodtalak2020

Par žurnālu "Padod Tālāk" uzzināju, kad 
saņēmu to kā dāvanu. Šo žurnālu turot 
savās rokās un to lasot, sajūtos īpaša, 
jo vienmēr atceros, ar kādu prieku man 
tas ir ticis pasniegts. Žurnāls ir skaisti 
noformēts, tēmas rūpīgi pārdomātas. 
Visu lasu ar lielu interesi, tas negarlaiko. 
Dzīves stāsti – tie ir tik dažādi, katram 
cilvēkam atšķirīgi. Lasot un pārdomājot, 
vienmēr ir kādi atslēgas vārdi, kurus 
pārlasu vairākas reizes. Parasti tie ir 
par stiprinājumu arī man pašai. Esmu 
priecīga, ka žurnālā ir ietverti raksti 
par veselību, vingrošanu, kā arī ēdienu 
receptes.

Sanita Vegnere
Talsu draudze

Abi ar vīru esam iemīļojuši žurnālu 
“Padod Tālāk”. Vienmēr, kad žurnāls 
saņemts, abi to izlasām un pārrunājam, 
kas uzrunājis. Patīk, ka žurnāls ir 
kvalitatīvs gan vizuāli, gan saturiski. 
Pagājušajos Ziemassvētkos žurnāla 
abonementu uzdāvinājām vairākām 
sievietēm, par ko viņas bija ļoti priecīgas. 
Arī šogad žurnāls būs kādai draudzenei 
dāvanu grozā.

Silva un Zigmārs Atvari
Rīgas Golgātas draudze
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Baptistu Vēstnesis – NOtIKuMI

Notikumi

10. novembrī Rīgas Misiones draudzē bija svētku 
dievkalpojums, ievadot kalpošanā sludinātājus Vitāliju 
Petrenko un Aleksandru Zviridu. Dievkalpojumu 
iesāka draudzes koris ar līksmām dziesmām, pēc tam 
tika teikti pateicības un pagodinājuma vārdi mācītājam 
Pēterim Samoiličam, kurš Misiones draudzē kalpojis 15 
gadus. Daudz ir paveikts viņa kalpošanas laikā, nozīmīgs 
bijis arī Pētera Samoiliča ieguldījums jaunu kalpotāju 
sagatavošanā. Dievkalpojumā jaunie draudzes vadītāji 
aizlūdza par mācītāju Pēteri Samoiliču, kurš turpmāk 
vadīs Rīgas Jauno Evaņģēlisko draudzi Vecmīlgrāvī. 
Dievkalpojumā svētrunu teica Jaroslavs Pižs, Ukrainas 
Teoloģijas semināra prezidents, kur šobrīd mācās arī 
Aleksandrs Zvirids. Pēc svētrunas ceļa vārdus Vitālijam 
Petrenko un Aleksandram Zviridam sacīja LBDS bīskaps 
Kaspars Šterns un kopā ar mācītāju Pēteri Samoiliču 
un bīskapa vietnieku, mācītāju Edgaru Godiņu, rokas 
uzliekot, aizlūdza par Aleksandru un Vitāliju. Vēlam Dieva 
gudrību un vadību kalpošanas darbā! 

1.-3. novembrī Rojā notika BPI DRAFTS 
komandas tikšanās, lai saprastu, kā 
vēl efektīvāk kalpot jaunajiem puišiem, 
kuri piedalās BPI DRAFTS rīkotajās 
aktivitātēs. Vadītāju komanda izrunāja 
un izvērtēja notikumus, caur kuriem 
Dievs vedis šajā gadā, un plānoja nākamā 
gada notikumus – ziemas nometni 
“Mobilizācija”, kas notiks 7.-9. februārī, 
vasaras nometnes – “Iesaukums” 26.-30. 
jūnijā un “Misija” 13.-17. jūlijā, kā arī pirmo 
starptautisko DRAFTS nometni, kas 
plānota 2.-6. augustā. Interesenti aicināti 
sekot līdzi informācijai sociālajos tīklos 
un www.bpidrafts.lv.

Liepājas Karostas topošajā draudzē  
20. oktobrī notika jauno telpu atklāšanas 
dievkalpojums. Turpmāk draudzes diev-
kalpojumi, jauniešu vakari “Open”un citas 
aktivitātes notiks Turaidas ielā 4. “Vienmēr 
esam redzējuši, ka Dievs mūs lieto. Tomēr 
jau ilgāku laiku vērojām, ka, neskatoties uz 
dažādiem centieniem, draudze skaitliski 
neauga. Sapratām, ka mājas draudzes mo-
delis ir tas, kas ierobežo. Saglabājot dzīvas 
attiecības ar Kristu un mīlestību savā star-
pā, mainījām vietu un formu. Tagad īrējam 
jaunas, publiski pieejamas, labi redzamas 
telpas.” – stāsta Mārcis Dejus.

Cēsu draudzes zvanu ansamblis “Soli 
Deo Gloria” 16. oktobrī devās ceļā uz 
ASV Teksasas štatu, lai piedalītos zvanu 
festivālā “Bellapaluza”, kuru rīkoja 
Atēnu 1. baptistu draudze. Festivāla 
divos koncertos, Dievu godinot, piedalījās 
seši zvanu ansambļi no dažādu konfesiju 
baznīcām, koris, pūtēju orķestris, skanē-
jumu bagātināja arī ērģeles un klavieru 
pavadījums. Zvanu ansamblis apmeklēja 
un sniedza koncertu un priekšnesumus arī 
Greipvainas metodistu baznīcā, Austrum-
teksasas Baptistu universitātē, pansionātā 
„Arabella”, Smitvildas metodistu baznīcā, 
Frenkstonas baptistu baznīcā u.c. Ceļo-
juma laikā cēsinieki baudīja viesģimeņu 
viesmīlību un ir atgriezušies mājās ar 
bagātīgiem iespaidiem un pilni pateicības 
Dievam par piedzīvoto.
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Baptistu Vēstnesis – INtERVIJA Baptistu Vēstnesis – INtERVIJA

Dzīvot žēlastībā
Ko jūs sakāt – kas jums ir Dievs? Šo jautājumu uzdodot Kitijai un Atim 

Rijniekiem, varam iepazīties arī ar viņu ceļu pie Dieva, ikdienu kopā ar Viņu 
un piedzīvoto šajā gadā. Kad Ziemassvētkos svinēsim Kristus piedzimšanu, 
kura “vārds ir Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un 

Miera valdnieks”, Rijnieku ģimenei aiz katra no šiem vārdiem būs savs stāsts, 
kas apliecinās – Dieva apsolījums ir piepildījies! Un katrs stāsts apliecinās 

viņu mīlestību savā starpā un uz Dievu.

Gan Kitijai, gan Atim bagāžā jau vairāki gadi, 
kuros atsevišķi un arī kā ģimene kopā viņi 
bijuši Dieva ceļā. Zīmīgi, ka abiem nozīmīgi 
pagriezieni notikuši pusaudžu gados, un 
abi kā vienu no robežšķirtnēm min laiku, 
kad bijis piecpadsmit. “Nāku no ģimenes, 
kura nepazina Dievu. Bērnību atminos ļoti 
pozitīvu, mums bija jauka ģimene. Taču, 
kad man palika desmit gadi, avārijā nositās 
mans onkulis. Šī traģēdija pilnībā izmainīja 
mūsu dzīvi. Tētis, bēdās par zaudēto brāli, 
kļuva par alkoholiķi, un mūsu ikdiena nekad 
vairs nebija tāda kā agrāk. Tas bija ļoti smags 
posms, bet pateicos Dievam, ka Viņam bija 
un ir cits, labāks plāns manai dzīvei. Mana 
klases audzinātāja bija kristīgās mācības 
skolotāja un, pateicoties viņai, 15 gadu 
vecumā es iepazinu Dievu,” – tā ceļu pie 
Dieva atceras Kitija. Arī Atis izvēli sekot 
Dievam izdarījis 15 gadu vecumā – “Agrā 
bērnībā piedzīvoju, kā mans tētis un mamma 
nāca pie Dieva atziņas. Kopš tā brīža dzīvoju 
kristīgā ģimenē un redzēju, kā mamma un 
īpaši tētis mainās savā raksturā un uzvedībā. 
Taču nopietni savu dzīvi nodot Dievam 
izvēlējos apmēram 15 gadu vecumā kādā 
evaņģelizācijas pasākumā.”

Rijnieku ģimenes garīgā mājvieta ir 
Līgatnes baptistu draudze. Kitija ir Līgatnes 
draudzes kasiere, kā arī katru ceturtdienu 
savās mājās uzņem draudzes locekļus uz 
Bībeles stundām. Bet Atis kopā ar māsu 
vada slavēšanas dievkalpojumus. Viņš ir 
arī kristīgu dziesmu autors, reizēm dodas 
uz citām draudzēm vai pasākumiem, kur 
atskaņo savas dziesmas, kā arī velta laiku 
remontdarbu veikšanai draudzes namā. 

“Šobrīd draudze piedzīvo pārmaiņas,” ar 
Līgatnes draudzes aktualitātēm dalās Atis. 
“Agrāk atradāmies tālu no centra, cilvēkiem 
grūti sasniedzamā vietā. Tagad esam 
ieguvuši īpašumu centrā, tuvāk cilvēkiem; 
tiek veikti remontdarbi, lai drīzumā 
varētu pulcēties mūsu jaunajās telpās. 
Ceram, ka jau vasarā varēsim tur noturēt 
dievkalpojumus. Esam pateicīgi visiem, 
kas ir finansiāli atbalstījuši mūsu draudzi 
remontdarbu veikšanai. Daudz ir paveikts, 
bet daudz darba vēl priekšā, tāpēc būsim 
priecīgi par katru, kurš arī turpmāk atbalstīs 
šo darbu.”*

Ikdienā visvairāk laika Kitija un Atis velta 
saviem bērniem. Kitija atzīst, ka “ikdiena 
ar trīs bērniem nemaz nav garlaicīga. Klāvs 
(7 gadi) nu ir skolēns, ar pulciņiem un 
treniņiem, Elza (5 gadi) iet dārziņā un ik pa 
laikam ar dziesmām uzstājas pasākumos, 
pēdējā uzstāšanās viņai bija Latvijas Valsts 
lūgšanu brokastīs. Bet mazā Dārta  
(4 mēneši) kā jau mazulis, prasa īpaši daudz 
uzmanības. Turklāt, kopš Dārta bija puncī, 
tika atklāts, ka kaut kas nav kārtībā ar vienu 
no viņas nierēm. Tādēļ diezgan daudz laika 
paiet ārstu vizītēs un dažādos izmeklējumos. 
Būs vajadzīga operācija, bet ārsti grib vēl 
pāris mēnešus nogaidīt, lai būtu mazāks 
operācijas risks.”

Tā kā katra diena ir tik dažāda, Rijnieku 
ģimene ir ļoti pateicīga par elastīgu darba 
grafiku, kas ļauj veltīt bērniem salīdzinoši 
daudz uzmanības. Atis darbojas celtniecības 
jomā, taču savu iesaisti šobrīd tajā 
samazinājis, lai vairāk varētu būt mājās. Lai 
nodrošinātu sev iztiku, Rijnieku ģimene 

ikdienā gatavo bērniem dažādas lietas no 
koka, kuras sūta pa visu pasauli. “Katru dienu 
dzīvojam no Dieva žēlastības, jo mums nav 
stabilu ienākumu, ar kuriem varētu katru 
mēnesi rēķināties, kā tas ir algota darba 
gadījumā. Esam pateicīgi par katru, kurš 
iegādājas mūsu ražojumus, un līdz šim 
mums nekā nav trūcis,” ar ģimenes ikdienu 
iepazīstina Kitija. “Pietiek un vēl pāri paliek 

labiem darbiem. Tas, kā mēs dzīvojam, ir 
vienkārši – desmitā tiesa Dievam, nereti 
pat vairāk. Un tiklīdz saredzam, ka kādam 
ir vajadzība, mēģinām atbalstīt. Reizēm 
esam plānojuši kaut ko sev iegādāties, 
bet sanāk, ka šo naudu ziedojam kādam 
citam. Tukšā jau nepaliekam, Dievs dod 
jaunas iespējas nopelnīt, vai vienkārši mums 
nesaprotamā veidā kaut ko uzdāvina. Ir bijuši 
komentāri no cilvēkiem – jūs taču normāli 
pelnāt, kāpēc nesakrājat labākai mašīnai 
vai mājas remontam? Mēs uz šo skatāmies 
citādāk – mašīna funkciju pilda, pārvietoties 
varam, tad ir ok. Jumts uz galvas ir, tad ir ok. 
Protams, ka ir jārūpējas arī par savu īpašumu, 
nevar to nolaist. Šogad, piemēram, beidzot 
izremontējām mūsu istabu, tikām arī pie 
lielākas mašīnas, jo fiziski visiem pieciem 

 Cenšamies dot tālāk, 
 jo tas, kas mums 
 tiek dots, nav mūsu 
 nopelns, tā ir Dieva 
 žēlastība. 
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bija grūti salīst vecajā mašīnā. Bet ir jāatrod 
līdzsvars. Ja mēs visu tikai paturētu sev, diez’ 
vai Dievs tā svētītu. Cenšamies dot tālāk, jo 
tas, kas mums tiek dots, nav mūsu nopelns, 
tā ir Dieva žēlastība.”

Atskatoties uz šo gadu, Kitija atzīst, ka tas 
nebūt nav bijis viegls. “Gada pirmā puse 
man bija ļoti smaga. Šī grūtniecība bija 
īpašs pārbaudījums, līdz pat dzemdībām 
piedzīvoju dažādas fiziskas kaites. Vīram 
nācās uzņemties rūpi par māju un bērniem, 
jo es bieži biju bez spēka un uz gultas guloša. 
Kad man ir fiziski grūti, tad grūti ir arī lūgt 
un pabūt ar Dievu. Bet cauri visām grūtībām 
es jutu, kā Dievs mani nes. Vasaras sākumā 
piedzīvoju īpašu Dieva klātbūtni. Atkal bija 
viena smaga diena, kad knapi kustēju, bet 
bija jāpaspēj izdarīt daudz lietu. Tajā brīdī 
mājās biju viena pati. Man sākās panikas 
lēkme – reiba galva, trīcēja rokas, gāzās 
auksti sviedri, likās, ka vemšu un noģībšu. 
Dieva lūgšana man pat prātā nenāca. Aizgāju 
atgulties, un tieši tajā mirklī es saņēmu ziņu 
no vīra māsas, ar kuru sazināmies diezgan 
reti. Viņa man atsūtīja pantu no Bībeles: 
“Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums 
dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu 
sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.” (Jāņa 
14:27) Tajā brīdī man skudriņas pārskrēja pāri, 
nobira asaras, ienāca sirdī pārdabisks miers 
un lēkme norimās. Es jutu Dieva klātbūtni 
un to, ka Viņš par mani rūpējas un ir blakus 
pat tad, kad es nesaucu. Viņš ir mans miera 
avots. Jūlijā sagaidījām mūsu Dieva dāvanu – 
Dārtu, viņa mūsu ģimenē ienesa lielu prieku.”

Ģimene piedzīvojusi brīnumainas pārmaiņas 
arī dēla Klāva dzīvē. “Klāvs ir ar autiskā 

spektra traucējumiem. Mūsu dzīve 
saistībā ar šo nav bijusi viegla, bet šogad 
esam piedzīvojuši daudz pārmaiņu. Mēs 
tās saucam par mazajām uzvarām. Viņš 
pats sevi sauc par uzlabotu Klāviņu. Mēs 
tik nosmejam, bet taisnība jau viņam ir. 
Izmaiņas ir lielas, to pamanījuši daudzi. 
Paldies Dievam par atbildētām lūgšanām, 
kad redzam, ka mūsu bērns beidzot ir sācis 
priecāties par dzīvi un katru jaunu lietu 
neuztver ar bailēm un izmisumu.”

“Šis gads bija smags arī darbā. Strādājot 
celtniecībā, piedzīvoju to, ka uz cilvēkiem 
nevar paļauties, neskaitāmas vilšanās 
bijušas. Divas reizes esmu apzagts, tika 
aiznesti instrumenti vairāku tūkstošu eiro 
vērtībā. Tādos brīžos mans drošais pamats 
un vienīgais, uz ko varu paļauties, ir Dievs. 
Viņš nepieviļ, nepamet kaunā un sniedz 
risinājumu. Viņš ir manas dzīves pamats,” 
apstiprina Atis. 

“Ir kristieši, kas mēdz teikt, ka, esot 
kopā ar Dievu, nevar būt sāpes, dusmas, 
aizvainojums, sēras, slimības... Tev jābūt 
turīgam. Ja ir problēmas, tad neesi sakārtojis 
attiecības ar Dievu. Mēs domājam – tas ir 

pilnīgi aplami. Dievs nav apsolījis, ka mūs 
nepiemeklēs problēmas. Bet vienu gan Viņš 
ir teicis, ka būs mums vienmēr līdzās,” savās 
pārdomās dalās Rijnieku ģimene. “Esam 
piedzīvojuši bērniņa zaudējumu grūtniecībā, 
problēmas laulībā, finansiālas grūtības, 
slimības, zaudējumus, zādzības. Esam 
sapratuši, ka par savām cīņām, zaudējumiem 
un uzvarām ir jārunā. Šī atklātība ir atslēga 
uz neticīgo sirdīm. Viņi piedzīvo līdzīgas 
grūtības, bet viņiem nav, uz ko likt cerību.” 
Tādēļ Kitija un Atis gatavi tik atklāti dalīties 
savā pieredzē un tajā, kā Dievs palīdzējis, 
devis mieru un gudrību, lai arī tiem, kas 
Dievu vēl nepazīst, rastos cerība. “Ja 
slimnīcās, cietumos, darba vietās un vispār 
sabiedrībā nebūtu kristiešu, kā gan mēs 
varētu nodot Dieva gaismu tiem, kas Viņu 
nepazīst? Ja mēs nepiedzīvotu tādas pašas 
situācijas, kā mēs varētu viņus stiprināt un 
liecināt par Dieva darbiem mūsu dzīvēs?”

Jauno gadu Rijnieku ģimene sagaida ar 
ticību brīnumiem – Dieva vadību Dārtiņas 
veselības jomā un Dieva kārtojumu draudzes 
remontdarbu veikšanā.

Sagatavoja

“Baptistu Vēstnesis” 
redkolēģija

* Draudzes konts –  
Līgatnes baptistu draudze, 
LV57HABA0551042248117

Foto Laura Šūlmeistere

Rijnieku ģimene  
2019. gada vasarā

Kitija un Dārtiņa Latvijas dzimšanas dienas 
priekšvakarā.

Rijnieku ģimenes "Mazais Meistars" 
piedāvā attīstošas rotaļlietas bērniem.

 Esam sapratuši, ka 
 par savām cīņām, 
 zaudējumiem un 
 uzvarām ir jārunā. 
 Šī atklātība ir atslēga    
 uz neticīgo sirdīm. 
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Jau 58 gadus baptistu sievietes dažādās pasaules valstīs tiekas 
novembra pirmajā pirmdienā, lai kopā lasītu Dieva Vārdu un 
lūgtu. Pasaules baptistu sieviešu Lūgšanu diena ir skaists aplie-
cinājums pasaules baptistu sieviešu vienotībai, kas aptver  
7 kontinentus un 151 valsti.

Arī Latvijas Baptistu sieviešu kalpošanas apvienība ir daļa 
no Pasaules Baptistu sieviešu savienības un jau vairāku gadu 
garumā aicina sievietes šajā dienā pulcēties kopā, atverot savas 
draudzes vai mājas durvis citām sievietēm. Katru gadu ir kāda 
vienojoša tēma, par kuru tiekam aicinātas domāt un lūgt. Šajā 
gadā tikām mudinātas īpaši domāt par kalpošanu.

Lūgšanu dienai ir divas svarīgas sastāvdaļas: lūgšana un do-
šana. Mēs kopā piederam Kungam, un lūgšana ir viens no vei-
diem, kā mēs varam turēties kopā vienotībā, bet otrs veids – 
mēs varam dot tiem, kam ir vairāk vajadzīgs. Tāpēc katru gadu 

šajā dienā sievietes ir aicinātas vākt ziedojumus, lai atbalstītu 
dažādas vajadzības.

Mēs priecājamies par Lūgšanu dienas “vēstnesēm” Latvijā – 
sievietēm, kuras nav oficiāli ieceltas šādā statusā, bet kuru 
sirdīs Dievs licis vēlmi iestāties lūgšanās ne tikai par savas 
draudzes sievietēm, bet par sievietēm visā pasaulē. Piemēram, 
Gunta Straume no Liepājas Pāvila draudzes, kas Lūgšanu dienā 
iesaistījusies jau kopš tās pirmsākumiem Latvijā. “Mēs savā 
draudzē esam lūgušas kopš deviņdesmito gadu sākuma, kad 
līdz Latvijai nonāca ziņa, ka tāda diena tiek atzīmēta. Tā kā to 
uzzinājām caur toreizējo LBDS Māsu apvienību, loģiski bija, ka 
lūdzām māsu pulciņā. Pirmās reizes bija mulsinošas, kā tā – par 
visu pasauli, par kontinentiem, kā tas būs? Mums taču pašām 
tik daudz lūgšanu vajadzību. Pamazām nonācām pie atziņas, 
ka tā patiesībā ir daļa no misijas, ka tas ir viens no veidiem, kā 
“nest citam cita nastu”, kā uz to aicina apustulis Pāvils. Kā tad 
Āfrikas māsu nastu citādi lai nestu, kā vien lūdzot par viņām? 
Vēlāk Lūgšanu dienas pasākumos reizi gadā centāmies iesaistīt 
arī tās sievietes, kas nav aktīvas māsu kalpošanā, jo tā nav 
māsu pulciņa Lūgšanas stunda, bet gan Pasaules baptistu sie-
viešu Lūgšanu diena. Mēģinājām uzrunāt personīgi, iesaistījām 
Lūgšanu dienas organizēšanā, dodot katrai no viņām atbildību 
par vienu no kontinentiem, un vēlāk jau viņas pašas nāca ar 
vēlmi būt daļa no šīs kustības. Esam organizējušas Lūgšanu 
dienu arī kopā ar Ciānas un Nācaretes draudžu māsām. Tas 
bija labs veids, kā paplašināt robežas, saskatot vajadzības un 
arī kalpošanas iespējas ārpus savas draudzes sienām.” Gunta 
Straume piedzīvojusi, ka aizlūgšanu nozīmi vislabāk saprot 
tie, kas paši piedzīvojuši aizlūgšanu svētību. “Aizlūgšanas dod 
apziņu, ka es neesmu viena. Ja esi aizlūgšanās par citiem, neva-
ri palikt egoistiskajā izpratnē, ka “man visu vajag”, vai arī tieši 
pretēji –“ak, es nabadziņš, nevienam mani nevajag”. Aizlūdzot 
esam daļa no Dieva uzdevuma.”

Mēs katra varam degt par to, ko esam piedzīvojušas personīgi. 
Ja esam piedzīvojušas, kā citas sievietes iestājas par mums 
lūgšanās, ir daudz vieglāk lūgt par citu sieviešu vajadzībām. 
Ja esam piedzīvojušas, kā māsa no cita kontinenta uzdod de-
talizētus un patiesi ieinteresētus jautājumus par mūsu valsti, 
mūsu draudzi, mūsu personīgajām problēmām un aizlūdz, ir 
vieglāk iestāties lūgšanās par citu kontinentu, valstu sievie-
tēm. Bet reizēm vienkārši ir jāizdara izvēle – lūgt un atzīt, ka 
bez Dieva, iespējams, mums citu dzīves, un vēl citā kontinen-
tā, nemaz nerūpētu...Foto: Madara Parma
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LŪGT VISU GADU

Lūgšanu ceļvedis

Gatavojoties Pasaules baptistu 
sieviešu Lūgšanu dienai, Pasaules 
Baptistu sieviešu savienība ir 
izstrādājusi “Lūgšanu ceļvedi”, kurā 
minētas aizlūgšanu vajadzības par 
Eiropu, Klusā okeāna valstīm, Karību 
jūras reģionu, Āziju, Latīņameriku, 
Ziemeļameriku. Ceļvedī uzskaitītas 
apmēram 50 vajadzības. 

“Lūgšanu ceļvedis” atrodams  
www.padodtalak.lv, rakstā “Pasaules 
baptistu sieviešu Lūgšanu diena – 
Celies un spīdi”.

- Ik nedēļu personīgi lūdz par vienu 
no “Lūgšanu ceļvedī” atrodamajām 
vajadzībām.

- Izveido personīgo lūgšanu kalendāru, 
izmantojot šīs vajadzības.

- Izraksti aizlūgšanu vajadzības vai 
izdrukā “Lūgšanu ceļvedi”. Apciemo 
kādu, kas vecuma nespēka vai 
slimības dēļ nevar piedalīties draudzes 
pasākumos, un nogādā aizlūgšanu 
vajadzības.

- Pievienojiet draudzes aizlūgšanu 
sarakstam kādas no vajadzībām, kas 
minētas “Lūgšanu ceļvedī”.

Lūgšanu pastaiga

Dodies pastaigā pa savas dzīvesvietas 
vai baznīcas tuvējo apkārtni. 
Iepazīsti to tuvāk – kādas iestādes, 
biroji, sabiedriskas vietas ir tavā 
tuvumā? Lūdz par šo iestāžu darbu, 
cilvēkiem, kas tur strādā. Ja tuvumā 
ir krīžu centri, sociālas aprūpes nami, 
bezpajumtnieku patversmes, cietums, 
misijas vai labdarības organizācijas, 
iepazīsties tuvāk ar to darbību –  
lūdz par šīm vietām tuvējā apkārtnē 
un visā pasaulē!

Kāda vieta mūsu draudzēs ir atvēlēta lūgšanai? Cik liela prioritāte tai ir 
manā dzīvē? Tas noteikti nav viena pasākuma ietvaros atrisināms jautājums. 
Vislabākais treniņš lūgšanām, uzreiz pēc mūsu katras ģimenes, ir draudze. 
Regulāri nākot kopā, ikdienā piedzīvojot aizlūgšanu spēku, mīlestību un 
pieņemšanu bez nosodījuma, mēs varam katra būt lieciniece tam darbam, 
ko mūsu un apkārtējo dzīvēs paveic Dievs. Lai kopā lūgtu un piedzīvotu 
pārmaiņas, nav jāgaida nākamā gada novembris. Mēs varam arī visus citus 
gada mēnešus atvērt savas baznīcas vai mājas durvis, bet pirms tam savas 
sirds durvis citām sievietēm un kopā lūgt.

Lūdziet, lai kristieši piedzīvo prieku, kalpojot Kristum. 
Lūdziet pēc jaunas dedzības Kristū. 
Lūdziet, lai ikdienas skrējienā nepazaudējam pirmo mīlestību uz Kristu. 
Lūdziet, lai kristiešu ģimenes paliek stipras Dievā, neskatoties uz augsta-
jiem šķiršanās rādītājiem un nestabilitāti attiecībās. 
Lūdziet, lai sievietes būtu labs paraugs saviem bērniem. 
Lūdziet, lai jauniešus vada Svētais Gars un savu identitāti viņi atrod Dievā, 
nevis pasaulē.

Dievs negrib strādāt tikai caur Tevi. Viņš vēlas strādāt Tevī.

Agnese Megne
Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja
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Garīdznieku 
brālības 
konference 

Latvijas baptistu draudžu garīdznieki ir apvienoti Garīdznieku brālībā 
(GB), kuru vada GB kolēģija. Garīdznieku brālības dalībnieki ir LBDS 
licencētie sludinātāji un ordinētie mācītāji. Katru rudeni notiek GB 
konference. Šogad tai vietu deva un pusdienas sarūpēja Jelgavas 
draudze un mācītājs Mārcis Zīverts. 12. oktobrī konferences dalīb-
nieki varēja būt kopā sadraudzībā, lemšanā un aizlūgšanās. Šī gada 
konferences nosaukums “Priestera lūpām būs glabāt īsto atziņu” 
aizgūts no Maleahija grāmatas. Konferences uzmanības centrā bija 
jautājumi, kas saistīti ar garīdznieku izaugsmi un tālākizglītību, garīgu 
atjaunošanos un sabalansētu dzīvi starp aktivitāti un atpūtu.

Bīskaps Kaspars Šterns atgādināja par vadītāju nozīmi mūsu drau-
dzēs un sniedza ieskatu vadītāju sagatavošanas un atbalsta iespējās, 
kuras piedāvā LBDS. Viņš arī uzsvēra, cik nozīmīgi ir vadītājiem 
mācīties dzīvot, sabalansējot aktīvu darbošanos un atpūtu. Ieskato-
ties Radīšanas stāstā, bīskaps K. Šterns pievērsa uzmanību tam, ka 
pirmie cilvēki, tikko radīti, vispirms atpūtās un tikai tad sāka strādāt. 
Šo motīvu viņš attiecināja uz mums šodien, aicinot nevis “strādāt, lai 
atpūstos”, bet gan “atpūsties, lai strādātu”. 

Bīskaps iepazīstināja ar vienu no jaunākajām LBDS iniciatīvām – 
garīdznieku Sabata programmu. Tās mērķis ir ļaut LBDS draudzēs 
kalpojošiem garīdzniekiem doties 1-3 mēnešu ilgā sabatā, lai atpūstos 
un atjaunotos, izvērtētu līdzšinējo kalpošanu, stiprinātu savu laulību 
un ģimeni, garīgi pieaugtu, lai pēc tam turpinātu kalpošanu draudzē. 
Programmu pārraudzīs bīskaps emeritus Pēteris Sproģis. 

BPI Studiju daļas vadītāja Līva Fokrote rosināja garīdzniekus mazajās 
grupās pārdomāt un diskutēt par to, kas ir izaugsme, kam īsti mūsos 
ir jāaug, kā izaugsme notiek un kāds ir tās mērķis jeb galarezultāts. 
Klātesošie aktīvi iesaistījās sarunās, meklējot kopīgu izpratni par šiem 
jautājumiem.

Konferencē tika pieņemtas GB Nolikuma izmaiņas. 
1. Lai atbalstītu garīdznieku kalpošanu, GB darbs sadalīts 6 reģionos 
un katram reģionam ir savs vadītājs. Nolikumā tika iestrādāti precizē-
jumi GB reģionu darbam.

2. Garīdznieki, kuri sasnieguši 70 gadu slieksni, līdz šim tika saukti par 
LBDS pensionētiem garīdzniekiem. Turpmāk saskaņā ar GB Kolēģijas 
lēmumu viņi saņems goda nosaukumu “LBDS mācītājs emeritus” vai 
“LBDS sludinātājs emeritus”, kā apliecinājumu tam LBDS Kongresā 
pasniedzot LBDS Atzinības rakstu. Tas gan nenozīmē, ka ar šo būtu 
jāpārtrauc kalpošana draudzē vai sludināšanā.

Konferencē tika piešķirts goda apliecinājums “mācītājs emeritus” līdz 
šim pensionētajiem LBDS mācītājiem: Ilmāram Arājam, Jānim Balo-
dim, Elmāram Baumanim, Gunāram Baumanim, Dr.theol. Ilmāram 
Hiršam, Agrim Miķelsonam, Aivaram Rudzītim, Dr. Jānim Alfrēdam 
Šmitam, Aivaram Šķuburam un Imantam Tursam; goda aplieci-
nājums “sludinātājs emeritus” tika piešķirts LBDS pensionētajiem 
sludinātājiem Pāvilam Jakovļevam, Linardam Kaptānam un Gunāram 
Lemaiķim.

Paldies ziedotājiem, kas privāti, caur LBDS un ALBA draudzēm līdz 
šim devuši mums iespēju atbalstīt pensionētos garīdzniekus, kuri 
savus spēka gadus padomju laikā veltījuši darbam draudzē, tādējādi 
būtiski ietekmējot savu nodrošinājumu senioru gados. Būsim patei-
cīgi par katru ziedojumu, lai arī turpmāk varētu pēc nepieciešamības 
sniegt viņiem finansiālu atbalstu.

Konference nominēja emeritus pagodinājuma piešķiršanai LBDS 
Kongresā 2020. gadā mācītājus Miervaldi Lindmani, Jāni Pallo, Dmit-
riju Rošioru un Jervandu Grbačjanu. Pieminējām šajā gadā Dieva pa-
godinātos, uzņemot Godībā, – mācītājus Teodoru Bērziņu un Imantu 
Neilandu. Sveicām jaunos sludinātājus: Leonīdu Barsuku (Auces 
draudze), Kristapu Kulpi (Liepājas Pāvila draudze), Raimondu Loginu 
un Marku Rožkalnu (Rīgas Vīlandes draudze) un Oskaru Lūsi (topošā 
Olaines draudze). Sveicām ordinētos mācītāja pakāpē – Daini Panda-
ru (Ogres draudze), Mārtiņu Anševicu (Limbažu draudze), Māri Vītolu 
(Jaunjelgavas draudze) un Kārli Kārkliņu (Rīgas draudze Mājvieta). 

Ar prieku varējām secināt, ka LBDS bīskapa emeritus Pētera Sproģa 
sāktais ceļš uz 100 jaunām draudzēm ir apliecinājies ar vairākiem 
desmitiem jaunu garīdznieku un mūsu garīdznieku skaits pārsniedz 
draudžu skaitu.

Konferences dienas Lozunga vārdā bija lasāms Jēzus jautājums mā-
cekļiem: “Kur ir jūsu ticība”? (Lūk. 8:25) Dzīvojot starp laika realitātes 
viļņiem un Kristus doto sūtību, ticība un paļaušanās mūsu Pestītā-
jam, aicinājuma Kungam un draudzes Galvai, dod spēku kalpošanā 
un ieaicina arī citus līdzi cerībā.

Edgars Godiņš
GB priekšsēdētājs
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Irina Istratija ir mācītāja sieva un sešu bērnu māte, kas vairākus 
gadus dzīvojusi un kalpojusi Daugavpilī, bet tagad par savām mā-
jām sauc Krāslavu. Viņa ar visu sirdi nodevusies kalpošanai dažāda 
vecuma sievietēm un māmiņām. Šī gada rudenī Irina piedalījās 
MOPS starptautiskajā konferencē Orlando, Floridas štatā, ASV, 
kur bija pulcējušās vairāk kā 3000 dažāda vecuma māmiņas un 
sievietes, kas pārstāvēja 65 valstis. 

MOPS (Mothers of Preschoolers - tulk. pirmskolas vecuma bērnu 
mammas) kalpošana aizsākās 1973. gada februārī Kolorādo, ASV. 
Astoņas jaunas māmiņas nolēma satikties, lai līdzdalītu cita citai 
par grūtībām un prieku, ko viņas piedzīvo bērnu audzināšanā. Kopā 
noorganizējušas un apmaksājušas savu bērnu pieskatīšanu, viņas pāris 
stundas aizvadīja sarunās, smieklos, baudot ēdienu, veicot rokdarbus, 
kā arī esot Dieva tuvumā. Sēkla bija iesēta, lai šī kustība attīstītos un 
izplatītos. Caur draudzību, radošumu un apmācībām sievietes sāka 
saprast mammas lomas nozīmīgumu. Šodien šīs pašas vajadzības un 
vērtības tiek liktas par pamatu MOPS grupām Amerikā un citās valstīs 
visā pasaulē. MOPS kalpošanas mērķis ir caur sieviešu vajadzību piepil-
dīšanu atklāt viņām Dieva mīlestību un pasludināt Evaņģēliju.

Irina Istratija jaunajām māmiņām kalpo jau vairāk kā 10 gadus. Par šo 
kalpošanu viņa uzzinājusi, satiekoties ar MOPS kalpošanas vadītāju 
Krievijā Liju Alijevu, kas ciemojusies Daugavpilī, kur tolaik kalpoja 
Istratiju ģimene. Satikšanās bija kā apstiprinājums tam, ka arī viņai 
jāuzsāk šāda kalpošana savā pilsētā. 

Irina labprāt dalās savā pieredzē – kā kalpošana uzsākta, kā tā noris 
un kādi augļi jau piedzīvoti. “Mans vīrs, mācītājs Vjačeslavs Istratijs, 
atbalstīja un svētīja mani šajā darbā, arī draudze vienmēr ir aizlū-
gusi un atbalstījusi kalpošanu māmiņām. Sākotnēji kopā ar četrām 
jaunām māmiņām no draudzes izveidojām kalpošanas komandu, 
sagatavojām sievietēm un māmiņām aktuālas tēmas un aicinājām 
uz pasākumiem gan draudzes māmiņas, gan arī sievietes ārpus 
draudzes, pasludinājām arī Evaņģēliju. Dievs svētīja mūsu darbu, un 
aizvadītajos gados vairākas māmiņas pieņēmušas Jēzu Kristu par 
savu Kungu, viņas atvedušas uz baznīcu arī savus bērnus. Tas atstājis 
iespaidu arī uz vīriem, kuri nāca uz kopīgajiem ģimeņu pasākumiem, 
klausījās Dieva Vārdu, kā arī piedalījās pārrunās par ģimenes dzīves 
principiem.

Kad audzinām bērnus, visiem vajadzības un problēmas ir vienādas, 
bet mums, kristiešiem, ir instrukcija – Bībele, kā arī atbalsts draudzē, 
savukārt sievietēm ārpus draudzes, nepazīstot Dieva Vārdu, ir ļoti 
grūti risināt jautājumus vai konfliktus ar saviem vīriem un augošajiem 
bērniem. Mēs saprotam, ka šajās problēmās var palīdzēt tikai ticība 
Dievam. 

Sākotnēji es tikšanās ar māmiņām organizēju kafejnīcā un vasarā 
parkā, bet tad uzaicināju viņas sestdienā sapulcēties baznīcā. Jutu, ka 
sievietēm ir vēlēšanās un ilgas apmeklēt šīs tikšanās, kurās pie tējas 

un kafijas tases pārrunājām gan garīgas, gan sadzīviskas tēmas, pēc 
tam lūdzām Dievu. Tādas tikšanās esmu organizējusi arī pie māmi-
ņām mājās. Ideāla grupa ir līdz 12 dalībniekiem, bet dažreiz ieradās 
arī 20, pat 25 sievietes.”

Pašlaik Irina vada divas grupas Krāslavā, katrā līdz 15 dalībniecēm –  
vienā ir jaunas māmiņas, otrā gados vecākas. Māmiņu tikšanās no-
tiek katru nedēļu trešdienās un sestdienās. Grupā, kurā bija 14 dalīb-
nieces, tikai piecas bija draudzes locekles, pārējās tuvojas Dievam vai 
vēl netic.“ Tā ir lieliska iespēja evaņģelizācijai un draudzes augšanai,” 
ir pārliecināta Irina, “saņemot mīlestību un pieņemšanu, māmiņas 
drošāk atsaucas arī Dieva aicinājumam. Prieks redzēt, kā Dievs dar-
bojas, māmiņas mainās, Dieva Vārds viņas attīra un apgaismo. Labas 
mammas dara mūsu pasauli labāku.” 

Irina Istratija ir MOPS International oficiālā pārstāve Latvijā, viņa var 
veikt apmācību, kā uzsākt un vadīt šādas grupas. Ja vēlaties vairāk 
uzzināt par MOPS kalpošanu, esat aicināti sazināties personīgi - 
mob. 29593490.

Sagatavoja 

“Baptistu Vēstnesis” redkolēģija

Baptistu Vēstnesis – AKtuĀLI DRAuDzē

Labas mammas 
dara pasauli 
labāku
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Aicinājumam 
atsaukušies

Juris Beķeris-Brīvkalns, BPI 1. kurss
Vecums: 43
Ģimene: sieva Kristīne, meita Katrīna (17), dēli Kārlis (15),  
Rūdolfs (7) un Klāvs-Martins (4) 
Kristīts: 1997. gadā Liepājā
Šobrīd: Liepājas Centra draudze 
 
Mana mīļākā Bībeles grāmata – šobrīd tas ir Jāņa evaņģēlijs. 
Vēlos vairāk un dziļāk atklāt Dievu kā Tēvu sev personīgi un par 
to liecināt arī citiem, un īpaši to ieraugu tieši Jāņa evaņģēlijā. 

Cilvēks Bībelē, kuram jūtos līdzīgs – man vienmēr saistošs 
šķitis māceklis Pēteris. Tāpat kā Pēterim, arī man ir trūkumi un, 
iespējams, ka daudzu acīs izskatos kā neveiksminieks, taču zinu, 
ka mani ir aicinājis mans Kungs, kas caur mani var darīt brīnišķas 
un lielas lietas.

Savu dzīvi nevaru iedomāties bez ģimenes, saviem tuvākajiem! 
Mēs kā ģimene esam aicināti pilna laika kalpošanā. Mēs vēlamies 
ieguldīt, stiprināt un apmācīt ģimenes.

Pasauli redzu kā brīnišķīgu, Dieva radītu vietu, kas atklāj Viņa 
varenību.

BPI iegūta atziņa – būt strādniekam, kas sava Debesu Tēva 
aicināts. 

Oskars Andersons, BPI 1. kurss
Vecums: 33
Ģimene: ir!
Kristīts: 2019. gada Vasarsvētkos Rīgas Mateja draudzē
Šobrīd: Rīgas Mateja draudze, kalpo korī, “Muitnieku” grupā un 
tur, kur ir nepieciešamas palīdzīgas rokas.

Mana mīļākā Bībeles grāmata – tā noteikti ir Salamana 
pamācības. Iemesls ir vienkāršs – tā satur patiesas dzīves gudrības 
atklāsmes. Kas reizē ir tik vienkāršas un tomēr pēc būtības – ļoti 
sarežģītas. 

Cilvēks Bībelē, kuram jūtos līdzīgs – man nav viena šāda cilvēka, 
jo daudzos no tēliem redzu kādu īpašību, kas man ir dāvāta, vai 
kuru vēlos izkopt.

Savu dzīvi nevaru iedomāties bez izaicinājumiem. Izaicinājumi 
man ir kā degviela, lai dotos uz priekšu.

Pasauli redzu kā kopēju organismu, kurā mums katram ir savs 
uzdevums un sava vieta.

BPI iegūta atziņa – ticība nav tikai attiecības ar Dievu, bet arī 
attiecības ar apkārtējiem un galu galā – pašam ar sevi.
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MŪŽĪGAIS VALDNIEKS
Lūdzot grēku nožēlas lūgšanu un atzīstot, ka viss ir pakļauts pārmaiņām 
un pat bojāejai, 102. psalma autors saka: “Bet Tu, Kungs, mūžam valdi...” 
(jaunais tulk.), norādot, ka visā mainīgajā ir tikai Viens nemainīgi pastā-
vošs, un tas ir Dievs. Viņš paliek nemainīgs Savā dabā, būtībā un nemai-
nīgs laika nozīmē. Dievs nav pakļauts pārmaiņām, Viņš pats ir tas, kurš 
lemj un nosaka. Psalma noslēgumā ir izteikta ticības pārliecība: “Tu paliec 
tas pats. Tavi gadi nebeigsies nekad” – autors saglabā cerību paļāvībā 
uz Dievu un Viņa žēlastību, jo tikai Dievs spēj mainīt pat tik bezcerīgus 
apstākļus, kādos ir nonācis psalma autors un viņa laikabiedri Jeruzālemes 
pilsētā.

Šīs psalmista atziņas un domas liek arī mums atcerēties, ka esam iero-
bežoti – mēs esam mainīgi un pasaule mums apkārt, kā sacīts psalmā, 
var sāk sairt un tā jau sākusi piedzīvot pārmaiņu procesus, taču mums ir 
droša pārliecība, ka Dievs nav pakļauts pārmaiņām un Viņa varu neietek-
mē nedz globāli procesi fiziskajā pasaulē, nedz cilvēku vērtējumi par Viņu. 
Viņš paliek, Viņš valda un valdīs. Un cerība pieder tiem, kuri visā mainīga-
jā saglabā nemainīgu, drošu paļāvību uz Dievu. Vienīgi Viņš fiziskās drošī-
bas, sociālu, ekonomisku, ekoloģisku un citu pārmaiņu nestajās bailēs un 
nedrošībā paliek droša patvēruma sniedzējs katram, kurš vēršas pie Viņa.

Saglabāsim šādu pārliecību un paļāvību uz Dievu, neatkarīgi no tā, ar kā-
dām pārmaiņām mums nāktos saskarties. Mums ir zināms un atklāts, ka 
Kungs Dievs mūžam valda. Lūdzot ikreiz apliecināsim šo uzticēšanos un 
paļāvību un, Viņa dāvātajā žēlastībā smēlušies stiprinājumu, būsim Viņa 
miera un cerības apliecinātāji mainīgajā un pārmaiņu pilnajā pasaulē!

Oļegs Jermolājevs
mācītājs, Cēsu draudze 
armijas kapelāns, 2. mehanizētais  
kājnieku bataljons

Baptistu Vēstnesis – BALtIJAS PAStORĀLAIS INStItŪtS

Oskars Andersons
Caur dažādiem pārbaudījumiem Dievs mani ir atvedis atpakaļ  pie 
sevis, iedevis sirdī to mieru, kurš liek Viņa vārdu nest tālāk pasaulē. 
Lai es to spētu godam izdarīt, esmu uzsācis studijas BPI.

Neskatoties uz to, ka esmu bijis ļoti saistīts ar baznīcu jau kopš 
mazotnes, mana ticība laika gaitā ir transformējusies, augot manai 
izpratnei par to.

Mans vectēvs bija mācītājs Skrundas pusē, un no mazotnes biju 
viņa aizgādībā ticības jautājumos. Sākotnēji mana ticība Dievam bija 
izveidojusies caur skatījumu, ko redz vectēvs. Kā bērns es gribēju 
viņam izpatikt un sagādāt prieku, līdz ar to es gāju visur, kur gāja 
vectēvs, darīju visu, ko prasīja, un ticēju uz Dievu caur to, kā vectēvs 
mani ar Viņu iepazīstināja. Tikai tā nebija manis paša ticība – tā bija 
radusies pastarpināti caur manām attiecībām ar vecotēvu.

Diemžēl pēc tam, kad vectēvs 2004. gadā devās mūžībā, man no-
krita zvīņas no acīm, un es sapratu, ka Dievs jau ir, bet es uz Viņu 
nemaz tik ļoti netiecos, īpaši pat nevēlos Viņu savā dzīvē. Ar savu tā 
laika izpratni par Dievu, es uz Viņu apvainojos un novērsos, jo uzska-
tīju, ka Dievs ir man atņēmis manu dzīves balstu – vecotēvu. 

Garus 15 gadus cauri dažādiem pārbaudījumiem Dievs mani lēnām 
veda atpakaļ pie sevis, liekot mācīties, liekot sajust, liekot sapņot un 
cerēt. Un tikai pagājušā gada rudenī es nokļuvu savās garīgajās mā-
jās, kur es jūtos aicināts un varu gūt piepildījumu, kalpojot Dievam.

Esot šobrīd Mateja draudzē, esmu sajutis aicinājumu, un Dievs pašķir 
ceļu, lai būtu iespējams to piepildīt. Un kā solis tā piepildīšanā ir arī 
mācības Baltijas Pastorālajā institūtā.

Juris Beķeris-Brīvkalns
Esmu uzaudzis nekristīgā ģimenē. Mana mamma par mani ļoti 
rūpējās, viņa man centās dot visu labāko, ko vien varēja iedot. 
Tēvs mūs pameta, kad man bija nepilns gadiņš. Iespējams, 
nesaņemot tēva rūpes un pieņemšanu, kā arī, ne vienmēr 
saņemot sapratni no vienaudžu puses, radās atstumtības un 
vientulības sajūta. Nejutos drošs par lietām, ko daru un varētu 
darīt. Savai dzīvei un sirdij piepildījumu meklēju pasaules kārībās, 
līdzīgi kā Jēzus līdzībā minētais pazudušais dēls. Es pats biju sev 
radījis ilūziju, ka dzīve izpriecās un baudās nesīs piepildījumu 
manai dzīvei un sirdij. Tad vēl nesapratu, ka nekas nespēj aizpildīt 
šo tukšumu – tikai Dievs. Lasot līdzību par pazudušo dēlu, es 
lasu par sevi, par dēlu, kas bija uzgriezis muguru Dievam, savam 
Tēvam, un dzīvoja sev. Dieva Tēva mīlestība, kas man atklājās, ir 
neaptverama, Nav svarīgi, cik tālu es biju, man tika dota iespēja 
atgriezties mājās. Es sapratu, ka neesmu cienīgs, bet debesu Tēva 
sirds man atklāja, ka Viņam priekš manis sagatavots vislabākais. 
Dievs man dāvāja jaunu dzīvi, jaunus sapņus un piešķīra dzīvei 
mērķi. Caur Svēto Garu es varu saukt “Aba, Tēvs!” Esmu pateicīgs 
daudziem cilvēkiem, kas par mani lūdza, iestājās par mani un 
ļāva caur savām dzīvēm man ieraudzīt Kristus gaismu. Īpaši saku 
paldies savai sievai Kristīnei.

Mācīties BPI esmu izvēlējies, saprotot, ka tas ir Dieva 
aicinājums man – tikt izsūtītam kā strādniekam viņa pļaujamā 
laukā (Mateja 9:38). Tā ir iespēja iegūt zināšanas un praktiskus 
rīkus savas pastorālās dāvanas pilnveidošanai. Esmu pateicīgs 
mācītājam Mārtiņam Balodim par viņa organizēto “Pāvila 
skolu” Liepājas Pāvila draudzē un ieguldīto laiku manī, par 
iedrošinājumu lūgt un apsvērt iespēju virzīties pastorālajā 
kalpošanā. 

Sagatavoja 

Baltijas Pastorālais institūts
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“Ja pats neesi iedvesmots, tu nespēj iedvesmot citus,” – tā 
videolekcijā teica vadības konsultants, grāmatu autors Tods 
Henrijs. Tik vienkārša patiesība, kuru ikdienas rutīnā bieži mē-
dzam pazaudēt. Mēs katrs vēlamies būt labāks vecāks saviem 
bērniem, darbinieks savā kolektīvā, vadītājs uzņēmumā vai 
kalpotājs draudzē. Kur rast šo iedvesmu? Viens no veidiem –  
izmantot dažādus resursus. Kā lielisks resurss Latvijā jau devīto 
gadu ir GLS (The Global Leadership Summit) konference, kurā 
var rast iedvesmu un zināšanas visdažādāko profesiju un nozaru 
cilvēki.

Šī gada GLS konferenci vadīja LBDS bīskaps Kaspars Šterns, 
bīskaps emeritus Pēteris Sproģis un sludinātājs Oskars Lūsis;  
par muzikālo noformējumu rūpējās muzikālais projekts 
NØVEMBRIS un grupa Riverfall. Konferences dalībniekiem bija 
iespēja noskatīties trīspadsmit videolekcijas un būt klātesošiem 
četrās intervijās ar dalībniekiem no Latvijas.

GLS lektori tiek izvēlēti, ņemot vērā viņu pieredzi, prasmes un 
sasniegumus savas kompetences jomā. Konferences mērķis 
ir katrā nodarbībā palīdzēt ne tikai iegūt informāciju, bet arī 
veicināt pārdomas un pārmaiņas, tādēļ pēc katras lekcijas ir laiks 
pārdomāt dzirdēto, pierakstos atbildēt uz jautājumiem, pār-
spriest ar blakussēdētāju un atzīmēt sev nozīmīgāko.

Konferences norisi nodrošina liels brīvprātīgo skaits. Esot 
GLS konferencē Amerikā, LBDS bīskaps Kaspars Šterns šogad 
saņēma “Izcilības apbalvojumu” par lielisku brīvprātīgo darbu, 
organizējot GLS Latvijā. Paldies visai GLS Latvija komandai!

Vairāki konferences dalībnieki atzina, ka apmeklē šo pasākumu 
pirmo reizi. Tas liecina, ka tēmas ir aktuālas un iepriekšējo gadu 
dalībnieki, kas ir piedzīvojuši izaugsmi savā dzīvē, ne tikai paši 
piedalās atkārtoti, bet aicina sev līdzi arī citus. 

Ilze Rūtenberga ir karjeras konsultante no Rīgas, viņa ir viena no 
tiem, kas šogad GLS konferencē piedalījās pirmo reizi. “Šoreiz 
“izlūkošanas” nolūkā pieteicos tikai vienai dienai – sestdienai, 
jo nebiju pārliecināta, vai ir vērts darbā kavēt piektdienu. Jau 
konferences gaitā sapratu, ka noteikti to apmeklēšu arī turp-
māk un ieteikšu saviem darba kolēģiem, draugiem un draudzes 
locekļiem. Man patika laika precizitāte, tēmu daudzveidība un 
sabalansētība, lektoru profesionalitāte, atvēlētais laiks konfe-
rences apmeklētājiem savstarpējām sarunām un jaunu kontaktu 
veidošanai, dažādu organizāciju reklāmas stendi, iespēja iegādā-
ties vērtīgus materiālus. Mani uzrunāja lekcijas par atraidījumu, 
par emociju spēku, pārrunu vadības mākslu, radošumu spriedzes 
apstākļos.” 

Arī Vladimiram Semjonovam no Rīgas Iļģuciema “Atmodas” krie-
vu baptistu draudzes šī bija pirmā GLS konference. Lai gan pats 
iepriekš noskaņots skeptiski, pēc konferences Vladimirs atzina, ka 
nākamgad uz konferenci aicinās līdzi arī savas komandas dalīb-
niekus. “Konferencē bija daudz labu ideju, kuras tika pasniegtas 
skaidri un iedvesmojoši. Es ieguvu vairāk, nekā biju domājis. Man 
patika, ka bija dota iespēja apspriest tēmas un ieplānot nākamos 

komandas soļus. Mani īpaši uzrunāja divi lektori. Džeisons Dorsijs 
par pētījumiem par dažādu paaudžu vadības stiliem – tas palīdzēs 
saprast, kā uzklausīt citam citu, esot kopā dažādu paaudžu 

Iedvesmoti rīcībai
Aizvadīta gadskārtējā GLS Latvija vadītāju konference.  

Apmēram 800 dalībnieku no visas Latvijas 8. un 9. novembrī mācījās un tika 
izaicināti spert nākamos soļus, lai kļūtu par labākiem vadītājiem,  

kas visupirms ir gatavi kalpot citiem.

 Ja augļi ir rūgti, jāmaina 
 būtiskākais – dziļi iesakņojušies 
 uzskati!

 Gribasspēks ir svarīga lieta, bet 
 vēl svarīgāk ir ļaut Dieva Garam 
 ieviest savas korekcijas. 
 Regulāri mācēt apstāties, 
 ievērot klusuma laiku un 
 paskatīties uz plašo horizontu.
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cilvēkiem, un Džia Džangs par atraidījuma terapiju. Bija intere-
santi un neparasti ieraudzīt cilvēkus, kas uzreiz pielietoja praksē 
sadzirdētos ieteikumus izprovocēt atraidījumu, tādējādi mācoties 
pārvarēt bailes no iespējas tikt atraidītiem.”

“GLS apmeklēju jau trešo reizi,” saka Ilona Konovalova, Pestīšanas 
armijas vadītāja Saldū. “Īpaši mani uzrunāja šīs atziņas –  
“Perfekcionisms ir progresa ienaidnieks” Kregs Grešels. „Mūsu 
dzīve ir kā koks. Augļi ir rezultāts, kas veidojas, balstoties uz mūsu 
uzvedību – zariem, vērtībām – stumbra, uzskatiem un patiesībām, 
kas ir iesakņojušās mūsos, un ir mūsu saknes. Ja augļi ir rūgti, jāmai-
na būtiskākais – dziļi iesakņojušies uzskati!” Daniela Striklande” 

Arī šogad GLS Latvija bija iespēja klātienē dzirdēt intervijas ar 
Latvijā zināmiem vadības ekspertiem. Gints Dandzbergs, uzņē-
muma “Balcia Insurance SE” padomes priekšsēdētājs, sarunā 
īpaši pievērsa uzmanību vērtībām. “Viss, kam ir cena, ir jau 
nevērtīgs. Naudā nevar izteikt ģimenes un draugu mīlestību. Par 
cilvēka vērtībām var spriest, skatoties, kam viņš tērē naudu un 
laiku. Atskatoties atpakaļ, visvairāk žēl laika, jo ir gadījies dzīvē 
nepaspēt. Nepaspēt satikties ar cilvēku, kurš pēkšņi aiziet...”

Latvijas Kristīgās alianses bāreņiem valdes locekle Vēsma Sand-
berga stāstīja par pieredzi un iespēju kalpot bērniem, no kuriem 
daudzi ir dzīvu vecāku bāreņi. “Cilvēks spēj augt un attīstīties, 
ja viņam ir vismaz vienas drošas un tuvas attiecības. Bērniem 
bērnu namā bieži vien šādas attiecības neizveidojas, tāpēc, kā 
liecina statistikas dati, daudzi jaunieši pēc 18 gadu sasniegšanas, 
kad jāatstāj bērnunams, nonāk uz ielas, kļūst par narkomāniem, 
pat nonāk cietumos. Bērniem ir vajadzīgas drošas, uzticības 
pilnas attiecības un kompetenta mīlestība.”

Uzņēmuma „RBSSKALS Būvvadība” valdes priekšsēdētājs Māris 
Saukāns atgādināja, ka mūsu galvenais uzdevums ir būt cilvē-
kiem un būt cilvēcīgiem. “Visa pamatā ir attiecības. Visi mēs 
mācāmies. Mums ir jāmācās un jāveido attiecības. Pieņemot 
nepareizus lēmumus, mēs gūstam pieredzi, kas turpmāk ļauj 
pieņemt labākus lēmumus.”

Rīgas Lutera draudzes mācītājs Indulis Paičs mudināja domāt 
par biblisku dzīves ritmu. Ieviest ritmus un strikti sev pateikt, ka 
„šī ir svētdiena”. “Esmu daudz skrējis, bet kādi notikumi manā 
dzīvē man ir mācījuši, ka ritms man ir ļoti vērtīgs. Gribasspēks ir 
svarīga lieta, bet vēl svarīgāk ir ļaut Dieva Garam ieviest savas 
korekcijas. Regulāri mācēt apstāties, ievērot klusuma laiku un 
paskatīties uz plašo horizontu.”  Jautāts par to, ko vadītājam 
svarīgi atcerēties un ņemt vērā, Indulis Paičs norādīja: “Vadītājs 
ir tāds pats cilvēks kā visi. Svarīgi turēt savu sirdi siltu, atvērtu, 
lai spētu rūpēties par cilvēkiem.”

Kā jau tas mēdz notikt, labas lietas beidzas ātri. Bet mums ir  
iespēja iedvesmu, kas gūta šī gada GLS vadītāju konferencē, 
nest tālāk ģimenēs, darbavietās un draudzēs. 

Atzīmē kalendārā, ka nākamā GLS Latvija konference būs  
2020. gada 6. un 7. novembrī! Uz tikšanos!

Gita Kudiņa
Brocēnu draudze

Foto Mareks Šteins

Šī gada GLS videolekcijas ar subtitriem latviešu valodā USB 
formātā var iegādāties LBDS kancelejā, iepriekš sazinoties,  
mob. 20390979.

Konference notika draudzes “Labā Vēsts” telpās.

Konferences vadītāji Pēteris Sproģis un Kaspars Šterns.

BPI studenti un absolventi sarunās konferences pārtraukumā.

Muzikālā apvienība NØVEMBRIS.
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Misija kā 
draudzes 
vērtība

Pēc divu nedēļu misijas brauciena uz Zambiju Latvijā atgriezusies 
Tabita Ašnevica no Rīgas Vīlandes draudzes. Aicinu viņu un drau-
dzes mācītāju Ģirtu Ašnevicu uz sarunu par misiju kā draudzes 
vērtību un praksi.

Ģirts Ašnevics: Mēs, Vīlandes draudze, esam definējuši trīs vērtības 
savai kalpošanai – Bībele, ģimene un misija. Bībele ir tā, ko mēs mā-
cāmies. Ģimene ir tā, kur mēs augam. Misija ir tā, kur mēs to pielie-
tojam dzīvē. Misija sākas tepat, izejot pa dievnama durvīm, un tā var 
aizsniegties līdz ļoti tālām vietām. Par misiju vajag stāstīt draudzē. 
Īstā kristietība nav tās divas stundas svētdienas dievkalpojumā, tā ir 
ikdienas praksē.

Tabita Ašnevica: Man pazīstams britu pāris, kas agrāk dzīvoja un 
kalpoja Latvijā, tagad kalpo misijā Zambijā, Sačibundu, kas ir pilnīga 
civilizācijas nomale blakus Kongo un Angolas robežai. 1968. gadā tur 
bija atmoda un izveidojās 476 draudzes, bet pēc tam pilsoņu kara 
laikā viss lielā mērā noplaka un izsīka. Šobrīd Sačibundā kalpo pie-
cas misionāru ģimenes, kas vada skolu un slimnīcu. Uz slimnīcu pēc 
palīdzības nāk pat cilvēki no Kongo un Angolas, jo tuvākās slimnīcas 
atrodas stundas attālumā. Atrodoties Zambijā, kalpoju slimnīcā, kā 
arī palīdzēju pirmsskolā un skolā. Piedalījos arī kalpošanā apkārtnes 
ciematos.

Ģirts: Manuprāt, draudzes dzīvē misija nedrīkst būt tikai teorētiska, 
tai jābūt ļoti praktiskai. Mācītājam šajā ziņā ir jābūt par paraugu 
draudzei. Draudze vēro, kā tiks pieņemti cilvēki, kas ienāk pa dievna-
ma durvīm, cilvēki arī vēro, kā rīkosies mācītājs ārpus dievnama. 

Tabita: Misijā uz Zambiju es pilnīgi noteikti jutos kā savas draudzes 
izsūtīta. Ir dažādi veidi, kā iesaistīties misijā. Kādi lūdz, kādi atbalsta 
ar līdzekļiem, un kādi dodas misijā. Uzzinot, ka Zambijā ir vajadzība 
pēc zīmuļiem, zobu birstēm un higiēnas precēm, draudze sarūpēja 
pilnu čemodānu ar šīm mantām un ziedoja arī līdzekļus, lai uz vietas 
vēl varētu palīdzēt ar drēbēm un citām nepieciešamajām lietām. 
Mūsu draudzes atsaucība bija apbrīnojama.

Vīlandes draudze arī regulāri atbalsta kādu bērnu Kostarikā, un cilvē-
kiem vienmēr rūp, kā “mūsu” Endijam iet. Manuprāt, misija iespējama 
tikai ciešā sasaistē ar draudzi, jo viens cilvēks to nespēj. Ir vajadzīgi 
tie, kas atbalsta ar aizlūgšanām. Ir vajadzīgi tie, kas atbalsta ar zie-
dojumu. Kādiem ir mazi bērni un viņiem nav iespējams doties misijas 
braucienos, bet viņi iesaistās citos veidos un sajūtas līdzdalīgi. Tas ir 
kopīgs darbs.

Ģirts: Ne vienmēr misija prasa lielus līdzekļus. Esam darījuši diezgan 
daudz mazu lietu ar ierobežotiem līdzekļiem. Ir lietas, kas paveicamas 
pat bez finanšu līdzekļu iesaistīšanas. Draudzē esam nonākuši pie se-
cinājuma, ka ir vajadzīgs Misijas fonds. Esam lēmuši 3% no draudzes 
finansēm veltīt misijai.

Tabita: Mans pirmais misijas brauciens bija pirms apmēram piecpad-
smit gadiem uz Baškīriju. Daudzkārt esmu kalpojusi Kostarikā un arī 
Āfrikā. Kāpēc man svarīga misija? Manā dzīvē divi lielākie faktori ir 
audzināšana un aicinājums. Liela nozīme ir bijusi manu vecāku pa-
raugam un audzināšanai. Arī mana opapa kalpošana cilvēkiem mani 

iedvesmojusi. Taču es esmu piedzīvojusi arī Dieva aicinājumu. Esmu 
pārliecināta, ka Dievs mani nolicis šajā vietā. Es ar lielu mīlestību kal-
poju bērniem Latvijā, arī Latvijā daudziem ir grūti. Taču mēs nedrīks-
tam atstāt neievērotas citu cilvēku vajadzības, stāvēt malā un neko 
nedarīt tikai tāpēc, ka viņi ir citā zemē. Aizbildinājumiem nav vietas!

Pēteris Eisāns 
LBDS ārmisijas vadītājs
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Bībeles lasījums 
2.12.-8.12.

Psalmi 140-142 
Apustuļu d. 21-22

Bībeles lasījums 
9.12.-15.12.

Psalmi 143-145 
Apustuļu d. 23-24

Bībeles lasījums 
16.12.-22.12.

Psalmi 146-148 
Apustuļu d. 25-26

Bībeles lasījums 
23.12.-29.12.

Psalmi 149-150 
Apustuļu d. 27-28

Bībeles lasījums 
30.12.-05.01.

1. Mozus 1-3 
Romiešiem 1-2

                          01 
Pirmā Adventa svētdiena
Pret latviešu tautu vēr-
stā totalitārā komunis-
tiskā režīma genocīda 
upuru piemiņas diena
Iesāksim Adventa laiku 
pateicībā Dievam par 
Glābēju, ko Viņš sūtīja 
pasaulē (Jāņa 1:14).

                          02 
Lūgsim par “Jēzus Kristus 
atkalnākšanas” Balvu 
draudzi, lai Dievs dod 
jaunu kalpotāju un par 
evaņģelizācijas darbu 
Balvos un Balvu rajonā.

                          03 
Pateiksimies par Dieva 
vārdu, kas šogad ik mē-
nesi “Baptistu Vēstneša” 
pārdomu rakstos iepazīs-
tināja ar Jēzus vārdiem: ES 
ESMU... Decembrī meklē-
sim atbildi uz jautājumu: 
“Bet ko jūs sakāt – kas Es 
esmu?” (Mateja 16:15)

                          04 
Lūgsim par Moldovas 
Baptistu draudžu savie-
nību ar 482 draudzēm un 
19578  locekļiem.

                          05 
Pateiksimies par BPI stu-
dentiem, pasniedzējiem un 
atbalstītājiem; par aizvadī-
to mācību gadu un organi-
zētajiem pasākumiem.
Pateicības Vakariņas 2019

                          06 
Lūgsim par draudzi “Evaņ-
ģēlija Gaisma” Liepājā, 
mācītāju Sergeju Garkušu 
un viņa ģimeni; par jau-
niešiem, lai viņi pieaugtu 
un pilnveidotos Kristū; 
par bērniem, kas apmeklē 
dienas centru “Labais sa-
marietis”, lai dzirdētā Labā 
vēsts iesakņojas viņu sirdīs; 
par mazās grupas vadī-
tājiem, lai pieaugušajiem 
būtu iespēja pieaugt garīgi. 
Sirsnīgi sveicam Amerikas 
Latviešu baptistu 
apvienības priekšsēdi, 
mācītāju Uldi Ukstiņu  
75 gadu jubilejā!

                          07 
Lūgsim par baznīcu 
vadītājiem, lai Dievs dod 
gudrību un mīlestību 
svētku laikā uzrunāt 
sabiedrību ar Kristus 
vēsti.

                          08 
Otrā Adventa svētdiena 
Slavēsim Dievu par Viņa 
apsolījumu piepildīšanos! 
“Zars riesīsies no Isaja 
celma un atvase no viņa 
saknēm nesīs augļus. 
Un pār to klāsies un to 
sargās Tā Kunga Gars, 
gudrības un saprāta gars, 
padoma un spēka gars, 
atziņas un Tā Kunga 
bijības gars.” (Jesajas 
11:1-2)

                          09 
Lūgsim par “Bēteles” 
draudzi Garkalnē, 
mācītāju Nikolaju Vdovu 
un viņa ģimeni; par bērnu 
pasākumu Ziemassvētkos 
un draudzes kalpošanu 
Tilžā; par mācītāja 
brīvprātīgo kalpošanu 
ieslodzījuma vietās.  

                          10 
Lūgsim par draudzēm 
un plānotiem pasāku-
miem Ziemassvētkos, lai 
Dieva Gars piepilda un 
iedvesmo sludinātājus un 
kalpotājus nest cilvēkiem 
Evaņģēlija vēsti.

                          11 
Lūgsim par Rumānijas 
Baptistu savienību ar 
1722 draudzēm un 98672 
locekļiem.

                          12 
Lūgsim par kristiešiem 
visā pasaulē, lai Dievs 
viņus apsargā un viņu 
vēsts par Jēzu Kristu 
aizsniedz cilvēku sirdis, 
īpaši karu un nemieru 
plosītajās zemēs. 

                          13 
Lūgsim par Siguldas 
draudzi “Gaisma”, sludi-
nātāju Māri Skaistkalnu 
un viņa ģimeni; par 
dievkalpojumiem Ieriķos, 
kuros 2/3 apmeklētāju 
ir bērni pamatskolas 
vecumā, kuru vecāki 
dievkalpojumus neap-
meklē; par svētdienskolas 
kalpotājiem un draudzi 
kopumā, uzņemoties šo 
atbildību; par papildus 
cilvēkresursu atbrīvošanu 
šai kalpošanai.

                          14 
Lūgsim par bērniem un 
ģimenēm, lai Adventa 
laiks tiek saturīgi piepil-
dīts un sirdis sagatavotas 
piedzīvot Ziemassvētku 
prieku.

                          15 
Trešā Adventa svētdiena 
Lūgsim, lai ikviens cil-
vēks no jauna iepazīst 
un piedzīvo Kristu. „Viņa 
vārds ir Brīnums, Padoma 
devējs, Varenais Dievs, 
Mūžīgais tēvs un Miera 
valdnieks.” (Jesajas 9:5) 

                          16 
Lūgsim, lai ikviens diev-
nams Latvijā Ziemas-
svētkos būtu atvērts cil-
vēkiem un viņi saņemtu 
atbildes uz saviem garīga-
jiem meklējumiem.

                          17 
Lūgsim, lai Kristus dzim-
šanas svētki netiek sa-
jaukti ar Ziemas saulgrie-
žu svētkiem un rituāliem.
 
                          18 
Lūgsim par Slovākijas 
Baptistu savienību ar 24 
draudzēm un 1931 locekli.

                          19 
Lūgsim par tiem, kas 
svētku laikā izpildīs savus 
darba pienākumus – par 
medicīnas darbiniekiem, 
karavīriem, glābējiem, 
kalpotājiem.

                          20 
Lūgsim par Bauskas drau-
dzi, sludinātāju Jāni Čak-
šu, mācītāju Raimondu 
Locu un viņu ģimenēm; 
lai Dievs piepilda drau-
dzes ļaudis ar gudrību 
un drosmi aktīvāk nest 
Evaņģēlija vēsti un kalpot 
Bauskas un apkārtnes 
iedzīvotājiem; par izturī-
bu un atsaucību draudzes 
nama būvniecības darbos, 
kā arī ziedojot finansiālos 
līdzekļus šim mērķim. 

                          21
Sagatavosim savas sirdis, 
lai notiek piedošana, sa-
mierināšanās un izlīgums 
ģimenēs, draudzēs un 
darba vietās.

                          22 
Ceturtā Adventa 
svētdiena
Pateiksimies par Dieva 
Dāvanu. “Jo tik ļoti Dievs 
pasauli mīlējis, ka Viņš 
devis savu vienpiedzimu-
šo dēlu, lai neviens, kas 
Viņam tic, nepazustu,  
bet dabūtu mūžīgo dzīvī-
bu.” (Jāņa 3:16)

                          23 
Lūgsim par Rīgas Betā-
nijas draudzi, sludinātāju 
Vasiliju Gredasovu un 
viņa ģimeni; par draudzes 
vīziju un jauniem kalpotā-
jiem; Ziemassvētku kon-
certu pieaugušajiem un 
pasākumu bērniem. 

                          24
Ziemassvētku vakars 
“Gods Dievam augstībā, 
un miers virs zemes,  
un cilvēkiem labs prāts.” 
(Lūkas 2:14)

                          25 
Pirmie Ziemassvētki 
Kristus piedzimšanas 
svētki 
Pateiksimies par jaunu 
identitāti Kristū. “Bet, cik 
Viņu uzņēma, tiem Viņš 
deva varu kļūt par Dieva 
bērniem...” (Jāņa 1:12)

                          26 
Otrie Ziemassvētki 
Apciemosim un 
iepriecināsim vientuļos, 
slimos un grūtībās 
esošos ar vēsti par Kristu, 
Glābēju. Lūgsim kopā ar 
viņiem.

                          27 
Lūgsim par Lietuvas 
Baptistu savienību ar 
8 draudzēm un 290 
locekļiem.

                          28 
Pateiksimies par Kristu – 
pasaules Gaismu un 
staigāsim Viņa gaismā.
(Jāņa 1:9)

                          29 
Pateiksimies par 
aizvadītajiem svētkiem 
un gūto prieku, lai 
katra jauna diena ir 
apņemšanās kalpot un 
būt par svētību. 
Sirsnīgi sveicam LBDS 
sludinātāju Borisu 
Posikaļuku 55 gadu 
jubilejā!

                          30 
Lūgsim par Velsas 
Baptistu savienību ar 
406 draudzēm un 12423 
locekļiem.

                          31
Vecgada vakars
Pateicoties par aizvadīto 
gadu un visu piedzīvoto, 
lūgsim gudrību izprast 
Dieva gribu savā dzīvē 
arī turpmāk: “Māci man 
darīt pēc Tava prāta, jo 
Tu esi mans Dievs, Tavs 
labais Gars lai vada mani 
pa taisnu ceļu!” (Psalmi 
143:10) 

Aizlūgšanu kalendārs decembris
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Aizlūgšanu kalendārs janvāris
                        01 
Jaungada diena
Pateiksimies Dievam par 
aizvadīto gadu un visu, ko 
Viņš ir darījis mūsu dzī-
vēs; lūgsim spēku, gudrī-
bu un mīlestību dzīvot, lai 
katra diena jaunajā gadā 
ir Dieva godam un cilvē-
ku svētībai.
Sirsnīgi sveicam Rīgas 
Misiones draudzes sludi-
nātāju Aleksandru Zviridu 
40 gadu jubilejā!

                        02 
Pateiksimies visās dzīves 
situācijās par drošību 
Dievā: “Bet Tu, Kungs, 
mūžam valdi un Tevi 
piemin audžu audzēs!” 
(Psalmi 102:13)

                        03 
Lūgsim par Brocēnu 
draudzi, lai Dievs 
izredz un sūta draudzei 
mācītāju; par gudrību 
un Svētā Gara vadību, 
kalpojot jauniešiem un 
bērniem; lai Dievs atklāj, 
kā kalpot pilsētai.

                        04 
Lūgsim par Armēnijas 
evaņģēlisko kristiešu 
Baptistu savienību ar 
155 draudzēm un 4920 
locekļiem.

                        05 
Pateiksimies par iespēju 
lūgt un sajust Kristus 
klātbūtni lūgšanā: “Jo, kur 
divi vai trīs sapulcējušies 
Manā vārdā, tur arī Es 
esmu viņu vidū.” (Mateja 
18:20)

                        06 
Zvaigznes diena
Pateiksimies, ka ikvienam 
ir dota iespēja atrast ceļu 
pie Kristus, Viņu pielūgt, 
Viņam kalpot. Lūgsim, 
lai esam par gaismu un 
atbalstu cilvēkiem ticības 
ceļā pie Kristus. 

                        07 
Lūgsim par Cēsu  
draudzi, mācītāju  
Oļegu Jermolājevu un 
viņa ģimeni; par draudzes 
misijas darba virzieniem; 
par draudzes zvanu an-
sambļa “Soli Deo Gloria” 
kalpošanu un attīstību; 
pateicība par draudzes 
liecību Cēsu pilsētā. 
Sirsnīgi sveicam Ainažu 
draudzes sludinātāju Juri 
Vasuli 55 gadu jubilejā!

                        08 
Lūgsim, lai Dievs atklāj 
mūsu dāvanas kalpošanai 
draudzē un mācāmies 
saskatīt kalpošanas iespē-
jas vidē, kurā uzturamies 
ikdienā. 

                        09 
Lūgsim par Maķedonijas 
Baptistu savienību ar 2 
draudzēm un 100 locek-
ļiem.

                        10 
Lūgsim par Daugavpils 
draudzi un vajadzību pēc 
draudzes gana, lai Dievs 
dod cilvēku ar pareizo sirds 
attieksmi; par svētdien-
skolas kalpošanu, lai Dievs 
stiprina svētdienskolotājus. 

                        11 
Pateiksimies Dievam par 
Bībeli, ka varam tajā smel-
ties spēku un gudrību, lai 
pieaugtu Dieva atziņā un 
būtu sagatavoti kalpoša-
nai. “Visi šie raksti ir Dieva 
iedvesti un ir noderīgi mā-
cībai, vainas pierādīšanai, 
labošanai, audzināšanai 
taisnībā, lai Dieva cilvēks 
būtu pilnīgs, sagatavots 
katram labam darbam.”  
(2. Timotejam 3:16-17)

                        12 
Pateiksimies par Dieva 
brīnišķīgo pasaules Radī-
šanas plānu un mūsu vie-
tu tajā, par spēju domāt, 
saprast, izjust un baudīt 
Dieva dotās dāvanas; par 
dažādiem talantiem, dar-
bu un atpūtu. 

                        13 
Lūgsim par Dundagas 
draudzi, sludinātāju Andi 
Smelti un viņa ģimeni; 
lai kalpošanā iesaistās 
draudzes ģimenes un 
vēl neticīgie ģimeņu 
locekļi atver savas sirdis 
Evaņģēlija vēstij. 

                        14 
Lūgsim par LBDS 
apvienību un nozaru 
vadītājiem, lai jaunajā 
gadā netrūktu idejas 
un iedvesmas doties uz 
priekšu un vest citus līdz.

                        15 
Pateiksimies par 
uzdevumu, kam Dievs 
ir mūs izredzējis, radot 
šo pasauli, lai veicam to 
ar atbildības sajūtu un 
mīlestību Viņa godam.

                        16 
Lūgsim par jauniešu un 
bērnu kalpošanu Eiropas 
Baptistu federācijas 
dalībvalstīs, lai Dievs 
turpina vadīt un attīstīt 
projektus un ieceres.
16.-20. janvārī Tallinā 
EBF Jauniešu un bērnu 
kalpošanas ikgadējā 
konference

                        17 
Lūgsim par Dzirnieku 
draudzi, sludinātāju 
Aleksandru Kazmerčuku 
un viņa ģimeni; lai 
draudze ir vienota mērķī 
glābt cilvēku dvēseles 
apkārtējos ciematos.

                        18 
Pateiksimies par draudzi 
un būsim par atbalstu 
ticības ceļā brāļiem un 
māsām, īpaši tiem, kas 
piedzīvo smagas slimības, 
zaudējumus un garīgas 
krīzes. 

                        19 
Lūgsim par misionāriem, 
kas nes Kristus vēsti 
pasaulē, lai Dievs dod 
viņiem drosmi un 
gudrību, piepildot Kristus 
uzdevumu: “Ejiet pa 
visu pasauli un sludiniet 
Evaņģēliju visai radībai.” 
(Marka 16:15)

                        20 
1991. gada barikāžu 
aizstāvju atceres diena
Pateiksimies par cilvēku 
pašaizliedzību un Dieva pa-
līdzību, kas mainīja politisko 
notikumu gaitu un deva 
iespēju nosargāt mūsu 
brīvību un neatkarību. 

                        21 
Lūgsim par Ezeres 
draudzi, lai atjaunojas 
draudzes kalpošana 
un turpinās Evaņģēlija 
sludināšana.

                        22 
Lūgsim par BPI darbu, 
vadītājiem, studentiem, 
pasniedzējiem un 
atbalstītājiem, lai darbs 
attīstās un nes augļus.

                        23 
Lūgsim par Turcijas 
Baptistu aliansi ar 7 
draudzēm.

                        24 
Lūgsim par Grobiņas drau-
dzi un vadību; par drau-
dzes mērķiem un uzdevu-
miem; par vajadzību pēc 
mācītāja un svētdienskolas 
vadītāja; par draudzes 
nama elektroapgādes sis-
tēmas rekonstrukciju.

                        25 
Pateiksimies par Dieva 
glābšanas plānu ikvienam 
caur Jēzu Kristu. „Grēka 
alga ir nāve, bet Dieva 
balva ir mūžīgā dzīvība 
Jēzū Kristū, mūsu Kungā. 
(Romiešiem 6:23) 
Sirsnīgi sveicam Valmie-
ras draudzes mācītāju 
Lauri Tartaru 50 gadu 
jubilejā!

                        26 
Latvijas Republikas 
starptautiskā (de jure) 
atzīšanas diena
Pateiksimies Dievam, ka 
varam dzīvot brīvā valstī 
un sadarboties ar citām 
valstīm starptautiskā 
mērogā. 

                        27 
Lūgsim par Gulbenes 
draudzi un kalpotājiem; 
lai Dievs pievieno 
cilvēkus draudzei; par 
jauniešiem, lai viņu sirdis 
ir atvērtas Labajai vēstij 
un draudze būtu viņu 
garīgās mājas.

                        28 
Lūgsim par sagatavoša-
nos BPI DRAFTS ziemas 
nometnei “Mobilizācija” 
7.-9. februārī, Užavā. Lai 
puiši, piedaloties spēka 
izturības uzdevumos, pie-
dzīvo Dieva pieskārienu, 
lai viņu dzīves mainās.
Sirsnīgi sveicam Rīgas 
Golgātas draudzes mā-
cītāju Elmāru Pļaviņu 50 
gadu jubilejā!

                        29 
Pateiksimies par 
Svētā Gara spēku un 
pamudinājumu, kas 
iesakņo mūsu ticību un 
dod drosmi liecināt par 
Kristu (Apustuļu d. 1:8). 
Sirsnīgi sveicam Rīgas 
Āgenskalna draudzes 
mācītāju Edgaru Maži 55 
gadu jubilejā!

                        30 
Lūgsim par Austrijas 
Baptistu savienību 
ar 31 draudzi un 1674 
locekļiem.

                        31 
Pateiksimies, ka varam 
lūgt ticībā, ka Dievs dzird 
lūgšanas. “Lūdziet, tad 
jums tiks dots; meklējiet, 
tad jūs atradīsiet; 
klaudziniet, tad jums 
atvērs.” (Mateja 7:7) 

Bībeles lasījums 
30.12.-05.01.

1. Mozus 1-3 
Romiešiem 1-2

Bībeles lasījums 
06.01.-12.01.

1. Mozus 4-7 
Romiešiem 3-4

Bībeles lasījums 
13.01.-19.01.

1. Mozus 8-11 
Romiešiem 5-6

Bībeles lasījums 
20.01.-26.01.

1. Mozus 12-15 
Romiešiem 7-8

Bībeles lasījums 
27.01.-02.02.

1. Mozus 16-19 
Romiešiem 9-10



19

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

Ziņas īsumā

IMANTS NEILANDS 
(1928-2019)

Mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, uzticamība. 
Gara auglis, kuru Kristus vēlas redzēt katrā no mums. Ir svētīgi un 
patīkami būt līdzās tādam cilvēkam. Tādu atceramies mācītāju 
Imantu Neilandu, kurš savā garajā mūžā bija par svētību gan 
ģimenei, gan draudzei, gan daudziem līdzcilvēkiem.

Imants Neilands dzimis 1928. gada 9. oktobrī Talsos, aktīvā 
baptistu draudzes locekļu ģimenē. Ieguvis agronoma izglītību, 
taču padomju varas represiju dēļ specialitātē strādājis tikai neilgu 
laiku. 

Savu garīgo kalpošanu Imants sāka 1971. gadā Popes draudzē, 
pēc trīs gadiem uzsākot kalpošanu arī Uguņciema draudzē. 
1978. gadā Imantu Neilandu ordinēja par mācītāju. Abās mazajās 
draudzēs viņš kalpoja praktiski visu savu garīgā darba mūžu, bieži 
darot arī praktiskus darbus. Beidzis aktīvo kalpošanu, Imants, 
kamēr vien veselība to vēl atļāva, atsaucās aicinājumam sludināt 
Valdemārpils-Ārlavas draudzē. 

No Imanta Neilanda atvadījāmies 5. oktobrī, izvadot no Talsu 
baptistu baznīcas.

“Kristīgā Balss” ir Amerikas Latviešu Baptistu apvienības 
izdevums. Žurnāls pieejams elektroniski www.kristigabalss.com.

Ja vēlaties žurnālu četras reizes gadā saņemt savā  
e-pasta pastkastītē, paziņojiet par to, rakstot  

info@latvianbaptistsinamerica.org

•	 Limbažu draudzē 27. oktobrī tika kristīti 2 cilvēki. 

•	 Āgenskalna draudzē 27. oktobrī tika kristīti 6 cilvēki.

•	 Priekules draudzē 17. novembrī tika kristīti 3 cilvēki.

•	 15. decembrī 14:00 Sakas draudzē sludinātāja Vernera 
Šteinberga licencēšanas dievkalpojums. 

•	 19. decembrī Mateja draudzē vīru vakars “Vīrietis un 
izaicinājumi. Vai no tiem bēgt vai stāvēt pretī un iet 
cauri?” Viesis – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmi-
jas rektors Guntars Prānis.

•	 LTV1 dievkalpojums 22. decembrī no Rīgas Mateja 
draudzes. 

•	 Limbažu draudze Ziemassvētku vakara dievkalpojumu 
24. decembrī 17:00 rīko Limbažu pašvaldības ēkas zālē.

•	 26. decembrī 14:00 Pestīšanas templī Ziemassvētku 
izrāde bērniem krievu valodā “Sarkangalvīte”. Misiones 
draudzes sagatavotā izrāde būs skatāma arī 2. janvārī 
17:00 Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”.

•	 31. decembrī 23:00 Āgenskalna draudzē Jaunā Gada 
sagaidīšanas dievkalpojums .

•	 13. janvārī Mateja draudzē sāksies Alfa kurss.

•	 LBDS Kongress notiks 2020. gada 16. maijā 
Savienības namā, Rīgā.

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

Sveicam Saldus draudzes 
sludinātāja 
Dāvida Viskupaiša  
ģimeni ar dēla Caķeja 
piedzimšanu!

Sveicam Lidiju Lasmani-Doroņinu 
ar Viestura ordeņa saņemšanu 
un iecelšanu par Viestura  
ordeņa lielkrusta komandieri!

Viestura ordeņa devīze ir  
“Esiet stipri un cīnieties”. 
Pateicamies par Lidijas  
Lasmanes-Doroņinas dzīves 
piemēru – Dieva spēkā būt stiprai 
un iestāties par patiesību. 



Latvijas 
baptistu
Latvijas 
baptistu

dziesmu 
svetki

dziesmu 
svetki

9.9.

2020. 24.-26. julijs

Kuldiga 


