
Februāris/Marts 2020.
187

www.lbds.lv

Klātbūtne

Valstība atklājas
Intervija ar Marku Sandbergu

Būt šeit un tagad
BPI Pateicības vakariņas

Kuldīga ieskandināta
Gatavošanās Latvijas baptistu 9. Dziesmu svētkiem



2

Mūsu ģimene pēdējā laikā ir iegādājusies vairākas mēbeles.  
Tās visas bija nesaliktā veidā, un man tās bija jāsaliek kopā.  
Neesmu galdnieks, bet, ņemot talkā instrukcijas, nekādu prob-
lēmu nav bijis. Viegls darbiņš.

Ja vien būtu instrukcijas dzīvei! Dari tā, dari šitā un – viss būs 
ideāli! Pag, vai gadījumā mums, ticīgiem cilvēkiem, nav tādas 
instrukciju grāmatas? Vai tik tā nebūs grāmatu grāmata –  
Bībele? Bet kāpēc tad mūsu dzīves nav ideālas? Kad es piedzī-
voju to, ka Jēzus Kristus ir reāls, kad es atsaucos Viņa aicināju-
mam atvērt savu sirdi Viņam, man šķita, ka nu tik sāksies ideālā 
dzīve, viss ies kā smērēts. Bet – nekā! Protams, es redzu Dieva 
darbu savā dzīvē, protams, es jūtu mieru, ko tikai Viņš spēj 
dot, protams, es mīlu Viņu un zinu, ka Viņš mīl mani, bet no tā 
mana dzīve nav kļuvusi ideāla. Es tāpat krītu un ceļos, dažreiz 
slimoju, dažreiz man vienkārši neveicas – dzīve kā dzīve. Kā 
tad ar tām instrukcijām? Tām nav ne vainas, tikai “mēbele” ir 
nestandarta. Es ne tuvu nespēju būt tāds, kādu Bībele sauc 
par svētu, būt mīlestības pilns. Es esmu cilvēks, grēcīgs cilvēks, 
kurš bez Kristus nenieka nevar darīt.

143. psalma 10. pants sākas ar vārdu “māci”. Jēzu, māci mani, 
jo es ar savu sirdi, savu ļauno sirdi, pat Tavās instrukcijās spēju 

ienest savu “kārtību”. Savu lepnumu par labajiem darbiem, 
savu viltību, attaisnojot neizdarības. Jēzu, bez Tevis Bībele ir 
tikai labu padomu grāmata, pie kam – neizpildāmu padomu 
grāmata. Jēzu, māci mani! Tad, kad es cenšos pats no sevis, 
pakoriģē mani, runā uz mani, esi ar mani. Palīdzi man ik brīdi 
atjaunoties, nekļūt līdzīgam pasaulei, neskriet līdzi kultūrai, jā, 
arī “kristīgajai” kultūrai, bet meklēt Tavu gribu!

Jo Tu esi mans Dievs! Tā teikts psalmā, un tā arī ir. Tu man esi 
viss, es Tevi mīlu, un TĀPĒC es gribu zināt Tavu gribu, tāpēc es 
gribu Tev sekot un no Tevis mācīties darīt Tavu prātu. Dievs, es 
zinu no Tava prāta tikai tik daudz, cik Tu man atklāj caur Savu 
Vārdu un Savu Garu. Atdodot savu dzīvi Tev, es esmu ierakstīts 
Dzīvības Grāmatā, un Tavās asinīs es esmu darīts svēts!

Tavs labais Gars lai vada mani! Es kļūdos, es ne tuvu neesmu 
labākais skolnieks, ik pa laikam aizmaldos, tāpēc, lai mācītos, 
lai zinātu Tavu gribu, Jēzu, man ir vajadzīgs Svētā Gara spēks, 
Svētā Gara vadība ikdienā. Bez Gara vadības es esmu pazudis 
un nomaldījies. Ja es pats saviem spēkiem iešu pa taisnu ceļu, 
tas būs mans ceļš, un tas nebūs taisns. Taisns ceļš ir tikai tas, 
uz kura es esmu ar Tevi, Tava Gara vadīts un mācīts.

143. psalms ir grēku nožēlas psalms, kurā psalmists pauž 
nožēlu, ka nespēj būt taisns. Tomēr... 8. pantā Viņš saka: “…jo 
es uz Tevi paļaujos”. Mīļie brāļi un māsas, Jēzus mūs vadīs tad, 
kad mēs paļausimies uz Viņu. Mūsu dzīvēs ienāks patiess miers 
un prieks tad, kad mēs uzticēsimies Viņam. Pašu spēkiem 
darītie darbi, dzīves labošana un cenšanās būt svētiem tikai 
aizvedīs prom no Viņa. Viņš ir mūsu Dievs, un paliks tikai tie 
darbi, kas Viņā darīti! Un pat ja ar darbiem tā čābīgāk, tad 
ziniet droši – paliks mīlestība. Es mīlu Dievu, tātad – kaut 
lēnām, tomēr augu Viņā, topu šķīstīts un mazgāts Viņa vārdā, 
gatavots, lai reiz nostātos Viņa priekšā! Kā ir ar Tevi?

Andris Bite
Liepājas Ciānas draudzes mācītājs

Baptistu Vēstnesis – PĀRDOMAS

Gribēt Dieva gribu

 Dievs, es zinu no Tava prāta 
 tikai tik daudz, cik Tu man 
 atklāj caur Savu Vārdu un 
 Savu Garu.
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Notikumi

19. janvārī Vaiņodes draudzē notika svētku dievkalpojums, 
mācītājam Ainaram Purmalim atsākot kalpošanu šajā drau-
dzē. Mācītāju Ainaru un viņa dzīvesbiedri Mairitu turpmākai 
kalpošanai Vaiņodes draudzē svētīja mācītājs, Dr. Ilmārs Hiršs. 
Dievkalpojumu vadīja sludinātājs Edgars Purmalis.

Video sveicienā LBDS bīskaps Kaspars Šterns novēlēja 
Vaiņodes draudzei būt glābšanas plostam, kas dodas meklēt 
tos, kam vajadzīga cerība, kas piedzīvo cīņas un izaicinājumus. 
Viņš novērtēja mācītāja Ainara Purmaļa kā garīgā tēva rūpes 
par cilvēkiem un novēlēja, lai caur tām arī turpmāk cilvēki  
iepazīst Dieva Tēva mīlestību. Dievkalpojumā svētrunu teica 
Dr. Ilmārs Hiršs. Viņš atgādināja draudzei, ka svarīgākais ir 
nevis zināšanas par Kristu, bet palikšana Viņā.

Dievkalpojumā Dieva pielūgsmē dziesmās un mūzikā vienojās 
esošie un bijušie vaiņodnieki un viesi, visi kopā sajūtoties kā 
daļa no lielās Dieva ģimenes. Svētku dalībnieki piedzīvoja 
īpašu Dieva mīlestības klātbūtni un savstarpēju sirsnību.

Lai Vaiņodes draudze dodas tālāk, atsaucoties mācītāja Ainara 
Purmaļa aicinājumam: „Iesim kopā un kalposim kopā šajā 
vietā un ārpus šīs vietas!”

Janvārī pirmo mācību semestri noslēdza 
BPI neklātienes studenti, kas apgūst 
programmas “Pastorālā kalpošana” un 
“Draudzes vadība”. Divdesmit studenti 
no 15 draudzēm uzsāka kopīgu mācīšanās 
ceļojumu rudenī. Pirmajā pusgadā Vecās 
Derības izpēti vadīja mācītājs Edgars 
Mažis, bet teoloģijas un mācības par 
Trīsvienību izpratni rosināja mācītājs 
Marks Sandbergs. Savukārt sludinātāja 
un mentora Igora Rautmaņa vadībā 
ir uzsākta mentoringa izprašana un 
praktizēšana. Studenti ne vien aktīvi 
piedalījās klātienes nodarbībās, bet daudz 
mācījās patstāvīgi, veicot tiešsaistes 
uzdevumus. Turpināsim lūgt Dievu par 
Dieva aicināto sagatavošanos kalpošanai!

Sveicam Rīgas Vīlandes draudzes locekli 
Dinu Grīnbergu, kas saņēmusi 2019. gada 
“Latvijas lepnuma” balvu nominācijā 
“Caur ērkšķiem uz zvaigznēm”. Dina agrā 
vecumā slimības dēļ zaudēja kāju, bet 
tagad pati ir tehniskā ortopēde Vaivaru 
rehabilitācijas centrā un palīdz cilvēkiem 
pielāgot protēzes pēc amputācijas, kā arī 
sniedz viņiem morālu atbalstu. Dina Grīn-
berga piedalījusies arī “Zvaigzne austru-
mos” misijā Jordānijā, kalpojot Sīrijas kara 
bēgļiem. Dina pati guvusi spēku ticībā un 
dod to tālāk arī citiem. 

16.-19. janvārī Tallinā notika Eiropas 
Baptistu federācijas bērnu un jauniešu 
kalpošanas vadītāju konference, kurā 
Latviju pārstāvēja LBDS Svētdienskolu 
apvienības vadītāja Estere Roze un Liepā-
jas Pāvila draudzes svētdienskolotāja Ilze 
Jonaite. Konferences laikā dalībniekiem 
bija iespēja piedalīties pieredzes apmaiņā 
par kalpošanu bērniem un jauniešiem 
dažādās Eiropas valstīs, kā arī padziļināti 
iepazīties ar programmu “Messy Church”, 
kuru prezentēja tās iniciatore un daudzu 
materiālu autore Lucy Moore no Anglijas. 
Programma piedāvā iespēju visu paaudžu 
cilvēkiem radošā veidā kopā iepazīt un 
piedzīvot Dievu.
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Valstība atklājas
Par Dieva valstību, kas piedzīvojama jau šeit un tagad, par Dieva darbu 

Latvijā un vienmēr uzrunājošo Dieva Vārdu – intervija ar Marku Sandbergu, 
Rīgas Internacionālās draudzes “Communitas” mācītāju, BPI pasniedzēju, 

cilvēku, kas vienmēr mācās un vienmēr cenšas iet uz priekšu.

Taviem sekotājiem sociālajos tīklos varētu 
šķist, ka Tev nozīmīgākais datums gada 
kalendārā ir 18. marts. Vai tas tā tiešām ir 
un kāpēc?

Latvijas Neatkarības dienā es parasti cenšos 
sociālajos tīklos ievietot kādu ziņu, kas vairāk 
domāta kā atgādinājums par Latviju un tās 
vēsturi maniem draugiem ārpus Latvijas. Bet 
ir viens datums, kuru es nekad neaizmirstu, 
un tas ir 1993. gada 18. marts, diena, kad es 
pirmo reizi ierados Rīgā. Nespēju iedomā-
ties, kāda būtu bijusi mana dzīve, ja es nebū-
tu atbraucis uz Latviju. Esmu ļoti pateicīgs 
Dievam, ka Viņš mani atsūtīja uz šejieni, par 
cilvēkiem, kurus esmu saticis, un visu, ko 
esmu varējis piedzīvot.

Latvijā ieradies viens, bet tagad tā ir mājas 
visai tavai ģimenei.

Mana sieva Vēsma Latvijā ir dzīvojusi ilgāk 
nekā es! Viņas dzimtā puse ir Bauska, kur 
mēs arī iepazināmies, kad viņa tulkoja man 
kādā Bībeles nodarbībā. Visiem trim mūsu 
bērniem ir dubultpilsonība un visi mācīju-
šies šaipus okeānam. Džastins pēdējo gadu 
mācās LLC Starptautiskajā universitātē Klai-
pēdā, kur apgūst starptautiskās attiecības. 
Brendans kalpo Latvijas armijā, un Anna, 
kurai ir 15 gadi, mācās vidusskolā Rīgā. 

Latvija, kurā Tu iebrauci pirms 27 gadiem, 
būtiski atšķiras no tās Latvijas, kurā dzīvo 
tagad. Kas, tavuprāt, ir lielākās izmaiņas 
valstī un draudzēs šo gadu laikā?

Tas ir mazliet amizanti, ka dažreiz apmācu 
cilvēkus, kuri Latvijā ir dzīvojuši īsāku laika 
posmu nekā es. Viņiem nav atmiņu par tā 
laika Latviju, kurā es ierados. 

Protams, ka daudzas lietas ir mainījušās. 
Piemēram, Rīga ir kļuvusi par fantastisku 
kafejnīcu un restorānu pilsētu. Ēkas un 
parki ir labiekārtoti, uzbūvētas jaunas 
celtnes, piemēram, Nacionālā bibliotēka. 

Es atceros lidostu, kāda tā bija, kad pirmo 
reizi ierados 1993. gadā, un cik atšķirīga tā 
ir tagad! 

Cilvēki ir mainījušies. Man patīk jaunie un ne 
tik jaunie uzņēmēji, viņu radošums, vēlme 
pilnveidoties un uzlabot savu darbību. Mana 
pieredze ir, ka saskarsme ar cilvēkiem arī 
valsts iestādēs lielākoties ir kļuvusi pozitīva. 

Ir arī lietas, kas nav tik labas. Atceros, ka 
pirms vairākiem gadiem kāds no maniem 
studentiem Latvijas universitātē apgalvoja, 
ka viņš nekad nepametīs Latviju. Lai gan tajā 
laikā cilvēki brauca mācīties uz ārzemēm, 
viņi parasti arī atbrauca atpakaļ. Šī tendence 
noteikti ir mainījusies. Es domāju, ka cilvē-
kiem pietrūkst cerības, un par šo aspektu 
mūsu draudzēm būtu jāsatraucas. 

Ir iedrošinoši redzēt, kā attīstījusies 
vienotība kristiešu vidū, arī starp draudzēm 
citkārt vērojama patiesa sadarbība. Viens 
uzskatāms piemērs šajā jomā ir Bāreņu 
alianses kalpošana, kurā darbojas arī mana 
sieva Vēsma. Šo darbu atbalsta gandrīz 
visas konfesijas. Mani, lai gan esmu baptists, 
aicina mācīt arī luterāņu, vasarsvētku, 
Pestīšanas armijas draudzēs. 

Novērtēju arī to, ka Baptistu draudžu 
savienība tagad ir daudz vairāk vērsta uz 
nākotni. Vēsturei un tās mantojumam ir 
ļoti nozīmīga loma, bet 2000 gadus ilgā 
Draudzes pastāvēšanas vēsture liecina, 

ka veselīgas ir tās draudzes, kas atrodas 
kustībā. Jāņa evaņģēlijā Jēzus saka saviem 
mācekļiem: “Kā Tēvs mani ir sūtījis, tā Es 
jūs sūtu.” Mēs tiekam sūtīti ar mērķi ienest 
pasaulē pārmaiņas. Esmu priecīgs par mūsu 
draudžu Savienības vadītājiem, kuri šos Jēzus 
vārdus uztver nopietni.

Vēl kādas pārmaiņas, ko devusi brīvība, ir 
iespēja ceļot un iepazīt citas kultūras, tai 
skaitā citu draudžu kultūru. Šādi varam 
mācīties un izvērtēt, kas no tā, ko darām, 
ir Bībelē pamatots, un ko ietekmē vietējā 
kultūra, un ar to es nevēlos teikt, ka tas viss 
būtu slikti. Patiesībā tā ir dāvana, ko citām 
valstīm dāvā arī Latvijas draudzes. Kad 
ārzemnieki mūs apciemo, viņi var salīdzināt 
un pārdomāt – vai viņu prakses un paradumi 
ir Bībelē balstīti, vai attiecīgajā kultūras vidē 
veidojušies. 

Draudze “Communitas” pagājušajā gadā 
dievkalpojumus sāka noturēt Zinātņu 
akadēmijas telpās. Tas arī ir ļoti uzskatāms 
piemērs tam, ko Dievs šo gadu laikā 
darījis. Kāpēc tava izvēle ir bijusi kalpot 
internacionālā draudzē? Kur saskatāt savu 
uzdevumu un misiju?

Sākotnēji man nebija vēlmes kalpot interna-
cionālā draudzē. Es domāju, ka mēs vienkārši 
būsim iesaistīti kādā latviešu draudzē, palī-
dzot vai sniedzot padomu pēc vajadzības. 
Vai arī, ja mēs uzsāktu draudzi, tad tā būtu 
kaut kas patiešām netradicionāls. Bet tā kā 
internacionālā kopiena Latvijā sāka augt, 
tad kļuva skaidrs, ka ir vajadzība pēc vairāk 
vietām, kur šie cilvēki varētu satikt Jēzu un 
būt daļa no Viņa miesas – draudzes. Caur 
dažādām apstākļu sakritībām un sarunām 
sapratām, ka Dievs mūs aicina sākt tieši šādu 
draudzi. Tātad šajā gadījumā – ceru, ka tas 
neizklausās pārlieku garīgi – Dievs mūs izvē-
lējās šai kalpošanai, nevis mēs izvēlējāmies 
šo kalpošanu.

 Cilvēkiem pietrūkst 
 cerības, un par 
 šo aspektu mūsu 
 draudzēm būtu 
 jāsatraucas. 
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Protams, nozīmīga daļa no mūsu misijas ir 
būt par Jēzus sekotāju kopienu tiem, kuri 
nezina latviešu valodu tik labi, lai apmeklētu 
latviešu draudzes. Esmu bijis pārsteigts, ka 
gandrīz katru svētdienu mums ir vismaz 
viens cilvēks, kas brīvdienu laikā Rīgā vēlas 
apmeklēt draudzi, tādēļ atrod mūs internetā 
un atnāk. Daļa no mūsu draudzes ir cilvēki, 
kas uz laiku darba vai mācību dēļ dzīvo Rīgā. 
Mēs esam vieta, kur viņi var saņemt garīgo 
aprūpi un turpināt lietot savas dāvanas, pat 
esot prom no savām mājām. Caur mūsu 
draudzi viņi var būt par svētību Latvijai. Ir arī 
cilvēki, kuri nepazīst Jēzu, atbrauc uz Rīgu, 
meklē kādus kontaktus un nonāk draudzē. 
Dievs ir apdāvinājis Latviju, atsūtot misijas 
lauku pie mums, mums pat nav jāatstāj savas 
mājas, lai būtu daļa no Dieva plāna svētīt 
citas tautas.

Lai gan esam internacionāla, angliski 
runājoša draudze, mēs esam arī ļoti latviska 
draudze. Esmu ļoti pateicīgs par vietējiem 
cilvēkiem, kuri ir izvēlējušies pielūgt kopā 
ar mums un piedalīties šajā misijā. Viens no 
viņu ieguvumiem ir, ka viņu bērni uzaug, 
runājot arī angļu valodā, un pierod satikt 
cilvēkus no visas pasaules, no dažādām 
kultūrām un tautām. Es ceru, ka mēs varam 
būt arī kā droša mācību vide, lai vairāk un 
vairāk Latvijas draudžu var kļūt par vietu, 
kur cilvēki no citām tautām jūtas gaidīti un 
kur viņiem palīdz viņu ceļā ar Jēzu. Tas prasa 
daudz darba, gan nodrošinot tulkojumu, 
gan mums – introvertiem (es esmu īsts 
introverts, tāpat kā daudzi latvieši), iziet no 
savas komforta zonas, bet es varu iztēloties 
dienu, kad internacionālas draudzes nebūs 
nepieciešamas. Dienu, kad vietējā draudze 

patiesi un pilnīgi uzņems svešiniekus un būs 
gatava iekļaut viņus draudzes kopējā misijā. 

Varbūt mūsu draudzes galvenā misija ir 
vienkārši būt multikulturālai kopienai, 
vietai, kur burtiski šeit un tagad cilvēki no 
katras “cilts, valodas, tautas un tautības” 
(Atklāsmes g. 5:9) kopā pielūdz Dievu. Tā ir 
liela priekštiesība, ka katru svētdienu es varu 
vārda tiešā nozīmē miesā un asinīs ieraudzīt 
šo zīmi, ka Dieva valstība tiek atklāta, ka 
Dievs patiešām piepilda Savus nodomus. 

Mark, tavās nodarbībās teoloģijā ar 
interesi piedalās studenti Bībeles institūtā, 
Baltijas Pastorālajā institūtā, Timoteja 
skolā. Vienmēr ir tā sajūta, ka pats esi atkal 
un atkal pārsteigts par Dievu, Viņa darbu, 
nodomiem. Kas Tevi visvairāk pārsteidz 
Viņā?

Pirmkārt, esmu pārsteigts par Dieva 
uzticamību, ka viņš turpina strādāt manī un 
māca mani. Ka es joprojām varu turpināt 
augt, ieraudzīt jaunas lietas Rakstos, domāt 
jaunos veidos.

Iespējams, tam nevajadzētu būt nekam 
pārsteidzošam, bet mani joprojām turpina 
pārsteigt tas, cik brīnišķīga grāmata ir Bībele. 
Esmu bijis draudzē kopš bērnības, mani vecāki 
bija draudzes vadītāji. Man ir bijusi iespēja 

iegūt vispusīgu teoloģisko izglītību. Mani brāļi 
un daži brālēni ir mācītāji, un tāpēc mums 
vienmēr ir bagātas teoloģiskas diskusijas. Jūs 
varbūt domājat, ka esmu ieraudzījis visu, kas 
vien Bībelē atrodams. Bet es pastāvīgi ieraugu 
jaunas lietas, jaunas saiknes.

“Communitas” draudzē mēs nesen beidzām 
svētrunu sēriju par 1. Pētera vēstuli. Esmu 
sludinājis un lasījis lekcijas par to iepriekš, 
pats šo vēstuli esmu izlasījis vairāk nekā 
simts reizes. Bet šoreiz tajā ieraudzīju 
lietas, ko līdz šim nebiju pamanījis. Dievs 
ir tik gudrs, ka, neatbildot uzreiz uz visiem 
jautājumiem, Viņš mūs atkal un atkal 
ved atpakaļ pie Bībeles un māca mūs būt 
pazemīgiem, nevis izlikties, ka visu zinām.

Divas no Dāvida lūgšanām, kas lasāmas 
Psalmos un ir arī LBDS kalendāra februāra 
un marta panti, ir šīs - “Atbildi man, Kungs, 
mans Dievs!” un “Māci man pildīt Tavu 
gribu!” Kura no tām visvairāk ir arī tava 
lūgšana? 

Kad biju jaunāks un nepacietīgāks, es droši 
vien vairāk lūdzu pirmo lūgšanu. Tagad es 
vairāk sliecos lūgt “Māci man pildīt Tavu 
gribu.” Līdz šim man ir bijis daudz laika, lai 
veiktu dažāda veida reliģiskas aktivitātes un 
vēl joprojām ir daudz iespēju to darīt. Tomēr 
ne vienmēr “Dieva darbs” ir tas, ko Dievs 
patiešām vēlas. Es vēlos darīt to, kas Dievam 
patiesi ir nozīmīgs, to, kas nes pārmaiņas. 
Un esmu pārliecināts, ka pats to nevaru 
izdomāt. 

Sagatavoja

“Baptistu Vēstnesis” 
redkolēģija

 Dievs mūs izvēlējās 
 šai kalpošanai, nevis 
 mēs izvēlējāmies šo 
 kalpošanu.

Brendans, Vēsma, Marks, Anna, Džastins Sandbergi 2019. gada Ziemassvētkos.



6

BPI direktors, mācītājs Pēteris Sproģis, uzrunājot klātesošo BPI “pa-
plašināto ģimeni”, aicināja domāt par to, cik nozīmīgi ir būt klāteso-
šiem pašreizējā laikā un vietā. Izmantojot Bībeles divas līdzības – par 
pazudušo dēlu un žēlsirdīgo samarieti –, viņš mudināja pārdomāt 
šo līdzību tēlu attieksmi pret tagadni un rīcību. P. Sproģis (sk. foto 1) 
uzsvēra: “Mūsu uzdevums ir izlauzties no savu domu straumes un 
būt te, uz vietas, tagad.” Klātesamība ir svarīga, lai ieraudzītu pašrei-
zējo situāciju un rīkotos: “Kas ir bijis, to mēs nevaram izmainīt. Kas 
būs – to mēs bieži vien nezinām. Bet mēs varam darīt šeit un tagad.” 
Baltijas Pastorālā institūta uzdevums, P. Sproģa vārdiem sakot, “ir 
sagatavot vadītājus, kuri vada draudzes, spēj ieraudzīt cilvēku vaja-
dzības šeit un tagad, vadītājus, kuri cenšas saprast, ko varam darīt 
šeit un tagad.” 

LBDS bīskaps Kaspars Šterns (2) sniedza ieskatu BPI aktualitātēs. 
Viņš norādīja, ka vadītājs nekad nepārstāj mācīties un augt attie-
cībās ar Dievu un savā kalpošanas jomā un ka BPI ir izveidots tieši 
tāpēc, lai dotu iespēju vadītājiem to darīt. Ar prieku un pateicību 
Dievam bīskaps K. Šterns sniedza pārskatu par Pastorālās kalpošanas 
programmas 66 absolventu un pašreizējo 25 studentu kalpošanām. 
To papildināja intervija ar absolventu, sludinātāju Oskaru Lūsi (4), kas 
dibina draudzi Olainē. O. Lūsis uzsvēra, ka, saņemot Dieva aicinā-
jumu uz draudžu dibināšanu, sekojis LBDS vadības rekomendācijai 
savu līdzšinējo augstākās izglītības pieredzi papildināt ar teoloģis-
kāku izglītību. Par savu lielāko ieguvumu no mācībām BPI Oskars 
uzskata saņemto ticības stiprinājumu, padziļināti studējot Rakstus, 
meklējot atbildes uz “neērtiem” jautājumiem, kā arī gūstot izpratni 
par draudzes dibināšanas procesu. Ļoti nozīmīgs Lūšu ģimenei ir bijis 
finansiālais atbalsts, kas ļāva Oskaram pilnībā nodoties mācībām. 
Cenšoties padot tālāk to, ko pats ieguvis BPI, viņš pašlaik kalpo kā 
viens no studentu mentoriem un ir vadījis vairākas lekcijas par drau-
džu dibināšanas jautājumiem.

Bīskaps K. Šterns pauda prieku par draudžu locekļu interesi un 
iesaistīšanos neklātienes programmās “Pastorālā kalpošana” un 
“Draudzes vadība”. Tajās mācās 20 studenti, vairums no viņiem ar 
dzīves pieredzi un vēlmi turpināt mācīties. To apliecināja intervija ar 
uzņēmēju Māri Megni (3) no Rīgas Āgenskalna draudzes, kurš uzsācis 
mācības programmā “Pastorālā kalpošana” un kalpo draudzē, rīkojot 
“Smēdes” vakarus vīriem.

“BPI DRAFTS nenozīmē tikai ēst dubļus, bet tas ir veids, kā palī-
dzēt jauniešiem augt un veidoties par vadītājiem,” tā BPI DRAFTS 
nometņu kustības būtību formulēja bīskaps K. Šterns. BPI DRAFTS 
notiek jau 10 gadus, dodot puišiem kopīgu pieredzi ar vadītājiem – 
“vecākajiem brāļiem”. Dāvids (5), kurš vasarā piedzīvoja BPI DRAFTS 
nometni pirmoreiz, intervijā uzsvēra, ka tas bijis “iespaidīgs piedzī-
vojums”. Viņam īpaši nozīmīga bijusi “brālība mūsu starpā”, tas, ka 
“sacensībās mēs bijām kā vilki, bet pēc tām – kā brāļi”. Nometnē 
Dāvidam radusies ideja, kuru viņš īsteno kopā ar citiem , – veidot BPI 
DRAFTS podkāstu par jauniešiem aktuālām tēmām.

Videoieskats 2019. gada vasaras 2. un 3. līmeņa nometnē vēstīja par 
puišu praktisko kalpošanu Sabilē. Pirms došanās turp, puiši bija uz-
stādījuši mērķi – lai iedzīvotājiem būtu žēl, ka viņi pēc prakses dodas 
projām. Tā arī esot noticis. Kā uzsvēra bīskaps K. Šterns, šāda veida 
prakse palīdz puišiem nonākt “reālajā dzīvē un izdzīvot savu vīrišķību 
reālās dzīves situācijās, kurās viss nenotiek, kā gribētos, kurās ir vaja-
dzīgs brāļu atbalsts un mērķtiecība.” Viņš arī iezīmēja turpmākos BPI 
DRAFTS attīstības virzienus – ir uzsākts regulārs mentorings 2. un 3. 
līmeņa absolventiem, tiek gatavota starptautiska vadības apmācības 
programma jauniešiem M4Ready ar tiešsaistes elementiem, un 2020. 
gada vasarā Latvijā notiks pirmā starptautiskā BPI DRAFTS nometne 
angļu valodā.

Vakara izskaņā BPI direktors P. Sproģis aicināja klātesošos turpināt 
atbalstīt BPI attīstību, minot divas konkrētas vajadzības 2020. gadā:  
EUR 20 000 BPI mācību procesa nodrošināšanai un EUR 10 000 BPI 
DRAFTS nometņu kustībai. Dalībnieki kopā ziedoja un ticībā Dievam 
apsolīja EUR 23870. 

Programmas gaitā uzrunas un intervijas mijās ar muzikāliem priekš-
nesumiem Lības Ēces-Kalniņas, Mika Jukumsona-Jukumnieka un 
Andra Mucenieka kvalitatīvajā un sirsnīgajā izpildījumā. Bagātīgu 
mielastu bija sarūpējusi Ilzes Arājas komanda. 

Paldies visiem, kas ar resursiem un dāvanām, ko Dievs katram uzti-
cējis, atbalsta Baltijas Pastorālā institūta darbību, veicinot draudžu 
un kalpošanas vadītāju apmācību. Jūsu atbalsts ļauj BPI pastāvēt un 
attīstīties. Tas ir un būs ļoti svarīgs. Paldies, ka ticat šai idejai!

Sagatavoja 

Līva Fokrote
BPI Studiju daļas vadītāja

Baptistu Vēstnesis – BALti JAS PAStORĀLAiS inStitŪtS

Būt šeit un tagad
Tradicionālās Baltijas Pastorālā institūta Pateicības Vakariņas svinīgā un 

sirsnīgā gaisotnē notika pagājušā gada 5. decembrī Spīķeru koncertzālē Rīgā.

BPI Pastorālās kalpošanas  
programmas absolventi

Pašlaik programmās  
“Pastorālā kalpošana” un  
“Draudzes vadība” mācās

Absolventu un studentu atbildības:
Mācītāji un sludinātāji 21
Draudžu dibinātāji 11
Jauniešu kalpošanu vadītāji 9
Kalpošanu vadītāji draudzēs 21
Kalpotāji draudzēs 25

BPI DRAFTS 2019  
kopējais dalībnieku skaits

66

25

75
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Foto: Anna Roze

1 2

3 4 5
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Baptistu Vēstnesis – AktuĀLi DRAuDzēS

Ceļa 
turpinājums 
Sakā

15. decembrī Sakas draudzē sludinātāja licenci saņēma  
Verners Šteinbergs. Sakas draudzes pārstāvju pirmā satikšanās ar 
savu tagadējo sludinātāju Verneru Šteinbergu notika 2013. gadā, 
kad ciemojāmies Užavas draudzes svētku dievkalpojumā, kur, 
apmeklējot savu vecvecāku dzimto vietu, bija ieradies arī Verners 
Šteinbergs no Liepājas Ciānas draudzes. 

Vienkāršas sarunas par garīgiem jautājumiem, un pēc kāda laika 
Verners sāka apmeklēt Sakas draudzi, mācoties no toreizējā 
mācītāja Teodora Bērziņa palikt Kristus patiesībā, vienkāršībā 
un pazemībā. Draudzes dievkalpojumos parasti bija svētruna, 
lūgšanas, liecības un kopdziesmas, kuras dziedājām bez mūzikas 
pavadījuma. Vernera ģitārspēle tagad lieti noderēja gan dievkal-
pojumos, gan arī mācot bērniem dziesmas ar īpaši izmeklētiem 
tekstiem, kas ir daļa no Evaņģēlija pasludināšanas. Vēlāk Vernera 
vadībā ik mēnesi notika jauniešu vakari. Viņš oficiāli pievienojās 
draudzei 2017. gadā. Kopā būts draudzes saimnieciskajos dar-
bos – malkas sagatavošanā, meža darbos, apkārtnes uzkopšanas 
talkās, remontdarbos, kā arī kopīgos pārgājienos, apciemojot 
pagasta ļaudis un iepriecinot viņus ar dziesmām. Kopīgā sadarbī-
ba notikusi arī Vernera organizētajos braucienos uz Erlo Štegena 
misijas kristīgajām nometnēm Šveicē, kā arī draudze saņēmusi un 
izmantojusi Vernera pārtulkotus un pārrakstītus vērtīgus Dieva 
kalpu rakstus, no kuriem īpaši mīļas draudzei kļuvušas grāmatas – 
A. Mareja “Paliec Jēzū” un G. Šteinbergera “Jēram sekošanas ceļš.”

Dieva roka pamazām virzīja Verneru Šteinbergu uz kalpošanu 
Sakas draudzē, kur, atsaucoties Dieva un draudzes aicinājumam, 
viņš lietoja tās dāvanas un iespējas, kas dotas no Augšienes, visu 
atdodot Dieva valstības darbam. Kad 2019. gada sākumā mācītājs 
Teodors Bērziņš devās Mūžībā, draudzei pēc nākamā gana tālu 
nebija jāmeklē, un jau 15. decembrī, Trešās Adventes dievkalpo-
jumā, Sakas draudzē tika svinēts sludinātāja Vernera Šteinberga 
licencēšanas un kalpošanā ievešanas dievkalpojums. 

Svētku dievkalpojumā izvēlēto kopdziesmu teksti bija uzrunājoši:  
“Vēlos Jēzum uzticēties, vēlos Viņam nodoties”, “Nemūžam ne - 
atstāšu es dārgo Bībeli”, “Es nevēlos iet pats no sevis, nedz teikt  
no sevis ko, ak, Tēvs”. Dievkalpojumu vadīja Garīdznieku brālības 
(GB) priekšsēdētājs, bīskapa vietnieks mācītājs Edgars Godiņš. Ar 
dziesmām programmu bagātināja Aizputes draudzes ansamblis, 
Sakas svētdienskolas jaunieši un Enoks Vikmanis no Dundagas. 
Svētrunu teica LBDS Licencēšanas un ordinēšanas komisijas 
sekretārs, mācītājs Ģirts Ašnevics, runājot par Timoteju un 
Epafroditu (Fil. 2:19-29), uzsverot Timoteja uzticamību, rūpes par 
cilvēkiem un Kristus prioritātēm un norādot uz Epafroditu kā 
darbabiedru, līdzcīnītāju un kopdarba daļu. Svētrunas noslēgumā 
mācītājs Ašnevics norādīja, ka ievešana sludinātāja kalpošanā ir 
draudzes un Baptistu draudžu savienības novērtējums, bet lielākā 
atbildība un svarīgākais vērtējums ir un būs Dieva priekšā. 

Ievešanu kalpošanā vadīja LBDS bīskaps Kaspars Šterns. Par 
jauno sludinātāju aizlūdza bīskaps Kaspars Šterns, mācītāji Edgars 
Godiņš, Ģirts Ašnevics un Dundagas draudzes sludinātājs Andis 
Smelte. Sveicienus nodeva LBDS un GB, Sakas un apkārtējo 
draudžu pārstāvji, draudzes locekļi un viesi. Starp viesiem bija 
Pāvilostas draudzes mācītājs Deniss Doroņins, Aizputes draudzes 
mācītājs Jānis Balodis, mācītāji-emeritus Jānis Balodis un Ilmārs 
Arājs. 

Sludinātājs Verners Šteinbergs visiem pateicās un iezīmēja kalpo-
šanas turpmākos darbības virzienus – veicināt draudzē sekošanu 
Kristum, Kristus iepazīšanu un palikšanu saskaņā ar to, ko Viņš ir 
mācījis, centrā liekot dievbijību, nevis sevi vai citus cilvēkus, svētu 
dzīvi – šķīstīšanos no grēkiem un grēcīgā, pasaulīgā domāšanas 
veida, kā arī garīgu atjaunotni – ar to saprotot nevis emocionāli 
nedabīgas lietas, bet atjaunotu paklausību Dievam (Ap.d. 5:32). 
Viņš aicināja draudzi atbalstīt jauniešus, ģimenes, būt atvērtiem 
pret cilvēkiem, kas meklē Dievu. Pēc svētības vārdiem vēl turpi-
nājās sarunas, sadraudzība un svētību vēlējumi Sakas draudzes 
sludinātājam Verneram Šteinbergam un visu klātesošo pateicība 
Dievam caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.

Draudze atzīst, ka visiem kopā ar sludinātāju Verneru Šteinbergu 
sācies jauns un nezināms ceļa posms, kas ejams kopā ar ticības 
iesācēju un piepildītāju – Kristu. Tas iepriecina un iedrošina. 

Sagatavoja

Sakas draudze
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Baptistu Vēstnesis – JAunu DRAuDŽu DiBinĀŠAnABaptistu Vēstnesis – AktuĀLi DRAuDzēS Baptistu Vēstnesis – MiSiJABaptistu Vēstnesis – MiSiJA

Misijas 
svētdienas 
fokuss – Irāna

Aprīļa pēdējā svētdienā, kas ir Misijas svētdiena, aicinām ne tikai 
sludināt par Jēzus pavēli nest Evaņģēliju visām tautām, bet arī 
īpaši vienoties fokusētai lūgšanai par draudzi Irānā. 

2020. gads iesākās ar lielu spriedzi starp ASV un Irānu. Eksperti pat 
izteica minējumus par 3. Pasaules kara prognozēm. Taču ir kādas 
lietas, par kurām starptautisko notikumu eksperti nekad ziņās ne-
pastāstīs. Šobrīd Irānā dzīvo 82 miljoni iedzīvotāju un tajā ļoti strauji 
aug pagrīdes draudze. 

1979. gadā Irānā notika teokrātiska islāma revolūcija un varu pārņē-
ma mullas. Tajā laikā Irānā bija ap 500 musulmaņu izcelsmes persiešu 
kristiešu. 2005. gadā persiešu kristiešu skaits sasniedza jau ap 40 000 
cilvēku, bet šodien tas varētu būt aptuveni viens miljons. Misijas pēt-
niecības organizācija Operation World norāda, ka pasaules visstrau-
jāk augošā evaņģēlisko kristiešu draudze meklējama Irānā. Pēdējo 
divdesmit gadu laikā par Jēzus sekotājiem Irānā kļuvuši vairāk cilvēku 
nekā 1300 gadu garajā islāma vēsturē Irānā kopā ņemot. 

Rietumu misijas organizācijas savos ziņojumos norāda, ka ir vairāki 
faktori, kas veicina draudzes straujo izaugsmi Irānā. 

Vilšanās islāma revolūcijā. Solītās labklājības, vārda un pulcēšanās 
brīvības vietā cilvēkus nospiež neskaitāmi ierobežojumi. Tautas 
kolektīvajā apziņā un identitātē ir Persiešu impērijas varenība ar 
augsti attīstītu mākslu, kultūru, matemātiku un arhitektūru. Viens no 
pasaules brīnumiem bija Babilonijas gaisa dārzi. Taču islāma revolūci-
ja atnesa atpalicību un stagnāciju. Tā kā politiskais režīms neatdalāmi 
saplūdis ar reliģiju, politiskā neapmierinātība vienlaicīgi kļūst par 
reliģisku vilšanos. Tādēļ cilvēki Irānā ir daudz atvērtāki Evaņģēlija 
vēstij par Jēzu.

Vajāšanas. Tās norāda uz arvien lielāku draudzes spēku un ietekmi, 
kā arī tās kalpo par iemeslu straujākai izaugsmei. Daudzi vadītāji 
sodīti ar cietumsodu vai nāvessodu. Slepenpolicija arvien cenšas 
iefiltrēties pagrīdes draudzes rindās.

Mediji, sociālie tīkli un diaspora. Rietumos ir samērā liela irāņu 
diaspora un daudzi, dzīvojot Rietumu valstīs, ir kļuvuši par Kristus 
sekotājiem. Kādi no viņiem vada TV pārraides, ko ar satelītu palīdzī-
bu pārraida Irānā. Sociālie tīkli dod iespēju cilvēkiem komunicēt bez 
valdības uzraudzības un kontroles. 

Māceklība. Vajāšanu dēļ draudzei grūti sapulcēties lielās sapulcēs 
un lielos dievnamos. Tāpēc arī garīgajā dzīvē galvenais uzsvars ir uz 
mācekļošanu. Nevis vispirms konvertēties un tad sākt mācekļa ceļu, 
bet otrādi – sākt Jēzus mācekļa ceļu un pēc tam konvertēties. Ticībā 
pieredzējušie mazās grupās māca jaunajiem kristiešiem lasīt Bībeli un 
paklausīt Jēzum. Viņi izlasa Rakstus un cenšas saprast, ko tie māca 

un ko būs māceklim darīt. Tam seko apņemšanās darīt to, kas Dieva 
Vārdā rakstīts. Tur arī ir draudzes spēks. Aizvadītajā dekādē Irānā ir 
izdalīti 2 miljoni Jauno Derību. 

Ko varam darīt mēs? Spītējot apstākļiem, Irānā ir notikusi liela drau-
dzes izaugsme, taču šai draudzei nepieciešams aizlūgšanu atbalsts.

Lūdziet par drosmi. Mājas draudzes maina savas sapulcēšanās vietas 
un laikus, jo vajāšanas nav mitējušās. Vislielākais risks ir vadītājiem. 
Lai viņiem ir drosme pastāvēt un drosmīgi vadīt draudzi šajos izaici-
nošajos apstākļos.

Lūdziet par vadītāju sagatavošanu. Parasti mājas draudžu līderi ir 
bez teoloģiskās izglītības. Bieži mājas sapulcēs svētrunu skatās satelī-
ta televīzijā, tāpēc draudzītes pakļautas dažādiem mācību vējiem. 

Lūdziet par vienotību. Tā kā jāievēro slepenība, kristieši dzīvo izolāci-
jā. Viņi nevar pulcēties lielos festivālos, kā mēs reiz pulcējāmies “Ce-
rības festivālā” Arēnā Rīga. Drošības apsvērumu dēļ pat apgrūtināta 
to Rietumu valstu misijas organizāciju sadarbība, kas mēģina sekmēt 
Evaņģēlija izplatību Irānā. Šie ir reāli šķēršļi vienotībai. 

Jēzus teica: “Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdziet pļaujas 
Kungu, lai Viņš izsūta strādniekus Savā pļaujamā.” (Mateja 9:37-38) 
Lūgsim, lai Dievs izsūta pļāvējus arī Irānā, lai miljoni atrod grēku 
piedošanu un mūžīgās dzīvības cerību caur Jēzu Kristu!

Pēteris Eisāns
LBDS Ārmisijas vadītājs
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Baptistu Vēstnesis – BALtiJAS PAStORĀLAiS inStitŪtS

Aicinājumam 
atsaukušies

Jānis Šnikvalds, BPI 1. kursa students
Vecums: 37
Ģimene: sieva Agnese, dēli Alberts un Pauls
Nodarbošanās: produktu speciālists, medicīniskais pārstāvis 
darbam ar gastroenteroloģijas un endoskopijas produktiem
Hobijs: biškopība
Kristīts: 2016. gada 28. augustā Ogres upē
Kalpošana: Ogres Trīsvienības draudze, vada dievkalpojumus 
Siguldas draudzē

Mana mīļākā Bībeles grāmata jau labu laiku ir 1. Samuēla 
grāmata, jo tā ietver, manuprāt, spilgtāko stāstījumu par laiku 
un personām (Saulu, Samuēlu, Dāvidu, Jonatānu, Goliātu u.c.), 
kad Izraēls, savā ziņā atmetot Dievu, izvēlējās sev ķēniņu. 
Grāmata stāsta par Dievu, par Dieva vīriem, Izraēla cīņām un 
spilgtu draudzību. Visinteresantāk šo grāmatu ir lasīt Dieva darbu 
perspektīvā, saredzot Dieva plānu un vienlaikus abstrahējoties no 
cilvēciskā.
Cilvēks Bībelē, kuram jūtos līdzīgs – brīžiem šķiet, ka sevi varētu 
identificēt ar tiem Bībeles cilvēkiem, kuriem bija maza ticība, – kā 
Gideons vai kāds no laivā sēdošajiem Jēzus mācekļiem.
Savu dzīvi nevaru iedomāties bez ģimenes un darba. 
Pasauli redzu kā vienotu, Dieva radītu organismu – makro un 
mikro vides kopsakarībā un vienotībā.
BPI iegūta atziņa – ticība var augt tikai caur šaubām [E.Mažis]

Artūrs Jonaitis, BPI 1. kursa students
Vecums: 29 
Ģimene: sieva Ilze un meitiņa Evelīna Anna
Nodarbošanās: metāla apstrādes operātors
Hobijs: fotografēšana 
Kristīts: 2006. gadā Liepājas Pāvila draudzē 
Kalpošana: Liepājas Pāvila draudzes priekšnieks

Mana mīļākā Bībeles grāmata ir Jonas grāmata. Tā ir fascinējo-
ša grāmata, kas ļoti koncentrēti iziet cauri visam cilvēka dzīves 
gājumam. Tas iesākas ar Dieva aicinājumu, tad ir laiks, kurā Dievs 
veido raksturu, un visbeidzot noslēgums, kurā atklājas, ka Dievam 
ir taisnība. 
Cilvēks Bībelē, kuram jūtos līdzīgs – es gribētu līdzināties 
Pāvilam, bet esmu vairāk kā Pēteris. Es ļoti gribētu līdzināties 
Dāvidam, bet vairāk līdzinos Jonam. Viss ir atkarīgs, uz kurieni es 
skatos. Ja es skatos uz priekšu, tad bieži es sevi redzu kā varenu 
Dieva vīru, bet, skatoties atpakaļ, pārāk bieži es sevi ieraugu kā 
Pēteri pie ugunskura. 
Savu dzīvi nevaru iedomāties bez ticības Dievam. Dievs ir kā 
rokturis braucošā autobusā. Var mēģināt nostāvēt, nekur neturo-
ties, bet, ja ceļš ir bedrains un autobuss brauc ātri, nav iespējams 
nostāvēt, neturoties pie roktura. 
Pasauli redzu kā lielu smilškasti. Bērnībā daudz laika pavadīju smilš-
kastē. Mēs būvējām ceļus, mājas un izdomājām savus noteikumus. 
Kādiem bērniem bija smukākas mašīnas un traktori, citiem vienkār-
šākas. Mēs visi spēlējamies līdz brīdim, kad vecāki sauca uz mājām. 
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Artūrs Jonaitis

Es uzaugu kristīgā ģimenē. Kopš es sevi atceros, vienmēr esmu 
ticējis Dievam. Kad bērnībā man jautāja, kas es gribētu būt, kad 
izaugšu liels, es atbildēju, ka vēlos būt “ticīgais supervaronis’’ vai 
prezidents, bet laikam vieglāk būs tikt pie superspējām. 

Tajā laikā mēs braucām uz Liepājas Ciānas draudzi un tur es 
“izgāju” cauri visai svētdienskolai. Pēc svētdienskolas palika 
garlaicīgi sēdēt baznīcā un gaidīt svētības vārdus, tāpēc, kad 
sajutos pietiekami liels, es pārtraucu iet uz baznīcu. Sākās trakie 
jaunības gadi, kā arī parādījās lielie eksistenciālie jautājumi. Bija 
sajūta, ka dzīve ir apstājusies, un es nezināju, ko darīt. 

Kādu reizi aizgāju uz Liepājas Pāvila draudzi un vienā no svētrunām  
es sadzirdēju atbildi uz manu jautājumu. Guntars Vadonis runāja 
par to, ko darīt, ja dzīve ir apstājusies. Viņš aicināja spert vienu 
soli pretī Dievam. Dievs vienmēr ir kopā ar mums, un Viņš gaida 
un vēlas darboties mūsu dzīvēs, bet mūsu atbildība ir spert šo vie-
nu soli tuvāk Dievam. Es to izdarīju, un visa mana dzīve uzņēma 
tādus apgriezienus, ka man pat bija grūti turēt līdzi. Dievs man 
deva draudzi, kalpošanas, izaugsmi un arī sievu. Šobrīd mans 
dzīves moto ir – te es esmu, Dievs, sūti mani. Es sapņošu lielus 
sapņus, sākšu ar mazām lietām un iešu dziļi. 

Es vienmēr esmu vēlējies uzzināt vairāk par Dievu, bet viena no 
lielajām dzīves prioritātēm man ir ģimene, tāpēc nevarēju uzsākt 
BPI studijas klātienes grupā, jo neredzēju iespēju vienu gadu 
dzīvot šķirti no ģimenes. Tā vietā es ļoti daudz laika pavadīju 
pašmācībā, studēju interneta resursus. Viss mainījās, kad tika iz-
veidota neklātienes programma. Ir ļoti jauki redzēt BPI vadītājus, 
skolotājus, ar kādu degsmi viņi dara savu darbu. Nākotne izskatās 
ļoti krāsaina un notikumiem bagāta. 

Jānis Šnikvalds

Mans ceļš pie Dieva bijis sarežģīts – tas bijis zaimu, naida, nicinā-
juma un dusmu pilns stāvoklis, no kura Dievs mani caur dažādiem 
apstākļiem ieaicināja savā ģimenē. 

Mana sieva bija pirmā, kura tieši un netieši liecināja par Dievu – 
tēmu, kura mūsu starpā bija ļoti sensitīva. Tobrīd mūsu attiecībās 
bija liela krīze. Lieki pieminēt, ka mūsu tā brīža attiecības bija 
tālu no ideāla. Tā laika mājokļa cietušās virtuves sienas un grīda 
bija spilgta liecība mūsu strīdiem, nerunājot par rētām, kuras tika 
atstātas mūsu sirdīs. 

Viss aizsākās ar tādu kā izlīgumu mūsu starpā, kurš izpaudās 
“Laulāto kursa” apmeklējumā. Ironiski, ka tajā laikā vēl paši ne-
maz nebijām laulāti. Bija skaidrs, ka tālāk tā nevarēja turpināties, 
un abi ar sievu, vairāk jau sieva, meklējām izskaidrojumus un risi-
nājumu turpmākai kopdzīvei. Jāatzīst, ka kursu apmeklējuma laikā 
mūsu attiecības atkal uzlabojās, neskatoties uz to, ka no kursu 
satura centos izdzēst vārdu “Dievs”. Tomēr jau neilgi pēc “Laulāto 
kursa” beigām, mūsu attiecībās iestājās kārtējā krīze. Lūdzu mācī-
tāju, lai viņš veltītu man savu laiku un es varētu ar viņu satikties. 
Tas netika atteikts. Tagad saprotu, ka periodā pēc “Laulāto kursa” 
Dievs mani intensīvi vilka pie sevis, lai caur mācītāju Daini Pan-
daru un kalpotājiem Svētais Gars darbotos manā dzīvē un iedotu 
iztrūkstošo kursa daļu – Dievu, kuru tik spītīgi biju izslēdzis no 
“Laulāto kursa” satura un no saviem 33 dzīves gadiem. “Laulāto 
kursam” sekoja “Alfa kurss” un 2016. gada 28. augustā, vienā un 
tajā pašā dienā, kristības un laulības.

Studijas BPI savā ziņā ir kā mans apsolījums un turpinājums ceļā 
ar un pie Dieva.

Sagatavoja 

Baltijas Pastorālais institūts

VAJADZĪBA UZTICĒTIES
Dievs vienmēr zina mūsu vajadzības (Mateja 6:8), bet ne vienmēr 
uzreiz atbild mūsu lūgšanas. Īpaši grūti to saprast ciešanās. Mūsu 
vajadzības ir lielākas par mūsu spēju tās aptvert un uzticēt Dievam.

Izjūtas, ka Dievs būtu mūs aizmirsis (Psalmi 13:2) vai pat ka Viņš gulē-
tu (Psalmi 44:24), arī mums nav svešas. Tomēr godīgums izjūtās nav 
neticība Dievam un Viņa spēkam. Ja Dieva klusēšanas laikā turpinām 
izmisīgi Viņu meklēt, tad mūsu ticība Viņam un zināšanas par Viņu 
tiek savienotas ar pieredzi. Tā ir pieredze, kad Dievs mūsu ticībai un 
zināšanām it kā piešķir miesu: pareizā doktrīna kļūst spējīga sajust, 
paciest, pieņemt un pasmaidīt. Ticība kļūst stiprāka.

Viens no lieliem pārdzīvojumiem ciešanās ir netaisnības izjūta par to, 
ka man, lūk, tiek nodarīts pāri! Bet tas tikai tik ilgi, kamēr es salīdzinu 
sevi ar savu ienaidnieku un nevis ar svēto Dievu, un kamēr ciešanu 
ceļš man šķiet tikai manas paša vainas sānsolis un Dieva nolikta mā-
cību stunda, kas ir nost no mana dzīves galvenā ceļa. Taču tad, kad ar 
Dieva vārda palīdzību es saskatu, ka Kristus ir mana vienīgā taisnība 
un ka ciešanas ir Dieva dota dabīga daļa manā dzīves ceļā, tad viss 
pamazām nostājas savās vietās. Un es atkal varu pasmaidīt!

Lasi Bībeli un balsti sevi Dieva apsolījumos! Bībeles lasīšana piešķir 
ietērpu mūsu nenoformulētajam izmisumam un lūgšanām. Un ne-
pārstāj ciešanās cerēt uz Dievu. Tad tu piedzīvosi Viņa uzticamību.

Mārtiņš Balodis
LBDS mācītājs 
Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības kapelāns
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Kuldīga ieskandināta
Sākta aktīva gatavošanās Latvijas baptistu 9. Dziesmu svētkiem, kas par 

Kurzemes pērli dēvētajā Kuldīgā notiks no 24. līdz 26. jūlijam. 

18. janvārī vairāk nekā 50 mūziķu no 18 baptistu draudzēm – 
Kuldīgas, Ventspils, Priekules, Talsu, Limbažu, Saldus, Dundagas, 
Aizputes, Brocēnu, Skrīveru, Užavas un Rīgas – bija ieradušies 
Kuldīgā, lai kopīgi ieskandinātu gaidāmos Dziesmu svētkus. 
Tikšanās laikā visi kopā izdziedāja plānoto svētku repertuāru.

Muzikālās kalpošanas apvienības (MKA) padome pasākuma 
dalībniekus iepazīstināja ar Dziesmu svētku laikā plānotajām 
aktivitātēm, kā arī ar padomes aptaujas rezultātiem par to, kas 
ir baptistu Dziesmu svētki, kādas ir Dziesmu svētku vērtības un 
mērķis. Lūk, jautājumi un dažas no atbildēm.

• Kas ir Latvijas baptistu Dziesmu svētki? Tā ir unikalitāte, 
identitāte, kopības sajūta, kalpošana pilsētai, satikšanās, garīgo 
vērtību apliecinājums, evaņģelizācija. Tas ir laiks kopīgai Dieva 
slavēšanai, tie ir svētki, kur ar mūziku un dziesmu godinām Dievu.

• Kāpēc mums, Muzikālās kalpošanas apvienībai, draudžu 
mūziķiem un draudzēm vajadzīgi baptistu Dziesmu svētki? Tā 
ir draudžu vienotība, mūziķu iedrošināšana, motivācija muzikāli 
kalpot. Iespēja satikt ticības brāļus un māsas no visām Latvijas 
draudzēm. Dot iespēju sabiedrībai dzirdēt un redzēt, ka mēs, 
baptisti, esam, ka mums ir svarīgi dalīties ar evaņģēlija vēsti, 
dziedot kopā ar citiem. Iespēja attīstīt dziedāšanas un vienotī-
bas tradīciju, iet pie cilvēkiem un pagodināt Dievu. Tas ir mūsu 
iespēju laiks – kas tad cits šodien, ja ne mēs?

• Kas notiktu, ja nenotiktu baptistu Dziesmu svētki? Sama-
zinātos izskanējušo psalmu, himnu un garīgo dziesmu skaits. 
Netiktu atstātas atmiņas nākamajām paaudzēm. Aizvērtos dur-
vis uz evaņģēlija vēsts pasludināšanu caur mūziku, kā arī uz to, 
kas mūs visus vieno – Dievu, dziesmu, ticību. Mēs neizmantotu 
iespēju svētīt citus un caur šo pasākumu pašiem tikt svētītiem. 
Atsvešinātos. Varbūt rastos citas aktivitātes?

• Ar ko šie Dziesmu svētki varētu būt vai tiem vajadzētu būt 
īpašiem? Ar to, ka aicinām apvienoties ne tikai lielo draudžu 
mūziķus, bet arī tos, kas jūtas “aizmirsti” savās draudzītēs. Ar to, 
ka pirmajā vietā Dievs, tad citi cilvēki (izmantojam iespēju viņus 
svētīt) un tikai tad mēs paši. Ar mūzikas dažādību, ar kopīgas 
dziedāšanas stiprinājumu.

• Kāpēc koristiem, ansambļu, grupu dziedātājiem būtu prieks 
piedalīties Dziesmu svētkos? Lai kopā slavētu, satiktos, kalpotu 
ar dziesmu, sadarbotos ar citiem kolektīviem, lai uzzinātu ko 
jaunu, tiktu radītas labas dziesmas dziedāšanai no sirds.

• Kāpēc draudžu cilvēkiem (tiem, kas nemuzicē) būtu prieks 
piedalīties Dziesmu svētkos? Lai ieraudzītu, ka muzikālā kalpoša-
na ir spēcīgs ierocis Dieva vārda pasludināšanai. Tas ir vienojoši, 
ģimeniski, tā ir kopība un jauna pieredze. Tas būs iedvesmojošs 
pasākums, jo viņi jutīsies iesaistīti.

• Kāpēc Kuldīgas, Kurzemes un Latvijas cilvēkiem būtu interese 
piedalīties kā klausītājiem? Tas būs liels, vienreizējs un krāšņs 
pasākums, kurā izpaudīsies saikne ar tautu, kopīgums. Būs neie-
rasta programma, skaists, kvalitatīvs izpildījums, atvērti dalībnie-
ki, kas uzsmaida, aprunājas un sasveicinās. Mums visiem ir kopīga 
zeme, vēsture, Dievs. Kuldiga 

Dziesmu
svetki

Latvijas 
baptistu
Latvijas 
baptistu
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Tikšanās laikā bīskaps Kaspars Šterns savā uzrunā uzsvēra, ka 
“mūzika ir veids, kā mēs cilvēkiem varam stāstīt pašu brīnišķīgāko 
vēsti. Tā ir vēsts par to, ka Dievs mūs mīl. Svarīgi, lai caur dzies-
mām cilvēki sajustu to, ka šeit ir Dieva klātbūtne, ka, dziedot šīs 
dziesmas, mēs varētu palīdzēt cilvēkiem ieraudzīt, ka ir kaut kas 
lielāks, skaistāks, brīnišķīgāks, vērtīgāks un cienījamāks, un tas ir 
Dievs.”

Pēc kopīgas muzicēšanas, lūgšanas, Dieva vārda pārdomāšanas, 
sadraudzības un garšīgām pusdienām, par kurām paldies jāsaka 
Kuldīgas draudzei, klātienē varējām iepazīt tās pilsētas vietas, kur 
notiks koncerti. Savukārt, dziedot visā pasaulē zināmo dziesmu 
“Ak, lielais Dievs”, ieskandinājām Kuldīgas Sporta manēžu, kur 
norisināsies lielākā daļa svētku pasākumu. 

Jāatgādina, ka Dziesmu svētki ir baptistu lielākie muzikālie svētki, 
kas notiek ik pēc pieciem gadiem. Šī tradīcija aizsākās 1925. gada 
jūnijā, kad Kurzemē, Liepājas Olimpiskajā stadionā, notika pirmie 
Dziesmu svētki, kas pulcēja kopā apmēram 1100 koristu. Baptistu 
Dziesmu svētki notikuši: 

1925. un 1935. gadā – Liepājā,  
1992. gadā – Talsos,  
1996. gadā – Ogrē,  
2000. gadā – Ventspilī,  
2005. gadā – Liepājā,  
2010. gadā – Ventspilī,  
2015. gadā – Cēsīs.

Arī šogad pulcēsimies kopā, dziedāsim dziesmas, slavēsim, pielūg-
sim Dievu, pateiksimies par Viņa žēlastību, sludināsim evaņģē-

liju caur dziesmu, būsim sadraudzībā, kalposim, sadarbosimies, 
iedrošināsim cits citu, veidosim krāšņu, skaistu pasākumu, būsim 
vienoti, apliecināsim mūsu garīgās vērtības, kalposim Kuldīgas 
iedzīvotājiem, dalīsimies mīlestībā, lai caur mums var ieraudzīt 
kaut mazu daļiņu no Kristus! 

Tāpēc neaizvērsim durvis evaņģēlija sludināšanai, neļausim 
izzust psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, bet lūgsim par 
svētkiem, organizatoriem, diriģentiem, dalībniekiem, jo šis taču 
ir mūsu iespēju laiks, kāpēc tad to nedarīt? Aicinām visu draudžu 
mūziķus piedalīties svētkos! Ja tavā draudzē nav koris, bet ir vē-
lēšanās dziedāt, raksti e-pastu: inga.titova@gmail.com, un MKA 
padome risinās šo jautājumu, proti, piedāvās tuvāko draudzi, kur 
notiek mēģinājumi.

Dziesmu svētku ieskaņu koncerti notiks: 
22. februārī – Jelgavā,  
14. martā – Rīgā,  
24. aprīlī – Talsos  
23. maijā – Ventspilī. 

Visi mīļi gaidīti! Veidosim svētkus kopā!

 

Sarmīte Pāvulēna 
MKA padomes locekle

Draudžu pārstāvji iepazīstas ar Latvijas baptistu 9. Dziesmu svētku norises vietām.
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Psalmu grāmata - iedvesmotu ebreju lūgšanu un himnu apko-
pojums – vairumam kristiešu ir vismīļākā un visiecienītākā Vecās 
Derības daļa. Psalmu grāmata bieži vien ir atrodama Jaunās Derības 
pielikumā, un to bieži lietojam lūgšanās un meditācijās. Tas ir pie-
šķīris šai grāmatai zināmu svarīgumu. Bet, neskatoties uz to, Psalmi 
arī bieži tiek pārprasti un tāpēc lietoti nepiemērotā veidā.

Psalmu interpretācijas problēmas galvenokārt izriet no Psalmu da-
bas – no tā, kādi tie ir. Tāpēc, ka Bībele ir Dieva Vārds, vairums kris-
tiešu automātiski pieņem, ka Bībele sastāv tikai no Dieva vārdiem 
cilvēkiem. Tāpēc daudzi nespēj saskatīt, ka Bībele ietver vārdus, kas 
tiek teikti Dievam vai par Dievu, un arī šie vārdi ir Dieva Vārds. 

Psalmi ir tieši šādi vārdi. Psalmi ir lūgšanas un himnas, tie ir vērsti uz 
Dievu vai pauž patiesību par Dievu dziesmā. Līdz ar to mēs saskara-
mies ar vienreizēju Bībeles hermeneitikas problēmu. Kā gan šie vārdi, 
kuri tiek teikti Dievam, var funkcionēt kā Dieva Vārds mums? Šie 
vārdi nav ne apgalvojumi, ne pavēles, ne stāsti, kas ilustrē doktrī-
nas, tie arī primāri nefunkcionē kā doktrīnas vai morālas uzvedības 
mācība. Tomēr tie ir noderīgi, ja tiek lietoti tiem mērķiem, kādiem 
Dievs, to iedvesmotājs, tos ir iecerējis: lai palīdzētu mums (1) izpaust 
sevi Dievam un (2) pārdomāt viņa ceļus. Tāpēc Psalmi tik ļoti noder 
kristietim, kurš vēlas saņemt palīdzību no Bībeles, lai izteiktu savus 
priekus un bēdas, veiksmes un neveiksmes, cerības un nožēlu.

Bet Psalmi bieži vien tiek nepareizi lietoti tieši tāpēc, ka tik bieži tie 
nav pareizi saprasti. Ne visiem Psalmiem ir viegli loģiski izsekot vai 
attiecināt tos uz mūsdienām, kā, piemēram, 23. psalmu. Šī psalma 
simbolismā Dievs tiek attēlots kā gans un Psalmu autors (un jebkurš 
cilvēks) tiek attēlots kā avs. Viņa gatavība rūpēties par mums, vedot 
mūs uz labākajām ganībām, t. i., apmierinot visas mūsu vajadzības, 
sargājot mūs un dāvājot mums visu labu, ir skaidra visiem, kuri zina 
šo psalmu.

Bet citu Psalmu nozīmi nevar noteikt, tikai pavirši uzmetot tiem 
aci. Piemēram, kā gan lai lieto psalmu, kas viscaur šķiet negatīvs un 
pauž autora nožēlojamo dvēseles stāvokli? Vai to vajadzētu lietot 
dievkalpojumā? Vai to vajadzētu lietot tikai privāti? Un ko darīt ar 
psalmiem, kas runā par Izraēla vēsturi un Dieva svētību pār Izraēlu? 
Vai ASV [Eiropas, Latvijas] kristiešiem šādi psalmi ir noderīgi? Vai arī 
šie psalmi ir domāti tikai jūdiem? Un kā ar psalmiem, kas pravieto 
par Mesijas darbu? Un ko darīt ar psalmiem, kuri cildina gudrības 
noderību? Un kā ar vairākiem psalmiem, kas runā par Izraēla ķēniņu 
godību? Tā kā retais cilvēks pasaulē dzīvo zemē, kurā valda monarhs, 
ir īpaši grūti saprast, ko darīt ar šiem psalmiem. Un visbeidzot, ko 
darīt ar psalma autora vēlmi, lai Babilonijas zīdaiņi tiktu satriekti pret 
klintīm (137:8-9)?
..

Līdzīgi kā citi Bībeles žanri, arī Psalmi ir īpašs literatūras veids, tāpēc 
tie ir jālasa un jāinterpretē īpaši rūpīgi. Tas nozīmē, ka jāizprot 

Psalmu daba, tai skaitā dažādie Psalmu paveidi, kā arī to formas un 
funkcijas.

Iespējams, ka vissvarīgākais, kas jāatceras, lasot un interpretējot Psal-
mus, ir tas, kas ir vispašsaprotamākais – Psalmi ir dzeja ar mūzikas 
pavadījumu.

Mums ir jāsaprot, ka ebreju dzeja pēc savas dabas tika sacerēta 
prātam, bet vispirms tā skāra sirdi (t. i., lielākā daļa lietotās valodas 
ir apzināti emocionāla). Tāpēc lasītājam ir jāuzmanās no Psalmu pār-
liecīgas pārspīlēšanas, atrodot īpašu nozīmi katrā vārdā un frāzē, jo, 
ir iespējams, ka dzejnieks šādu nozīmi frāzei nemaz nav piešķīris. Pie-
mēram, atcerieties, ka ebreju poēzija pēc savas dabas vienmēr ietver 
kaut kādu paralēlisma formu un ka viena no visbiežāk sastopamajām 
formām ir sinonīmais paralēlisms (= otrā rinda atkārto vai pastiprina 
pirmās rindas nozīmi). Šāda veida paralēlismā abas rindas kopā pauž 
dzejnieka iecerēto nozīmi; un otrā rinda necenšas vēstīt kaut ko jaunu 
vai atšķirīgu. Piemēram, apskatīsim 19. psalma 2. pantu: 

Debesis vēsta par Dieva godu; 
viņa roku darbu teic debesjums.

Diena dienai valodas vērpj; 
nakts naktij nes vēsti -…

Šeit ir divi sinonīmā paralēlisma piemēri, kuros iedvesmotais dzej-
nieks godina Dievu kā Radītāju. Ievērojiet, ka Bībeles tulkojuma 
teksts cenšas palīdzēt jums saskatīt paralēles, sākot tikai pirmās 
rindas ar lielo burtu un lietojot semikolu starp pirmo un otro rindu.

Ja mēs vēlētos pateikt dzejnieka domu vienkāršā prozā, tā būtu: 
“Dievs ir atklājies savā radībā, īpaši debesu ķermeņos.” Bet mūsu 
vienkāršais prozas teikums ir bezkrāsains, salīdzinot ar šī psalma 
brīnišķīgo poēziju. Dzejoļa pacilātā valoda pasaka to pašu daudz 
labāk un tādā veidā, ka tas labāk iespiežas atmiņā. Ievērojiet, ka 
šīs četras rindas necenšas pateikt četras atšķirīgas domas, kaut 
arī divas pēdējās rindas pievieno jaunu ideju, ka gan dienā, gan 
naktī debesis atklāj savu Radītāju. Bet divās pirmajās rindās psal-
ma autors nebūt neapgalvo, ka debesis un debesjums dara divas 
pilnīgi atšķirīgas lietas; abas rindas kopā runā par šo godības pilno 
realitāti.

Ir vērts paturēt prātā, ka Psalmi nav kā visas citas poēmas; tās 
ir muzikālas poēmas. Muzikālu poēmu nevar lasīt tieši tāpat kā 
vēstuli, stāstījumu vai bauslības nodaļas. Tās nolūks ir uzrunāt 
emocijas, izsaukt sajūtas (nevis stimulēt loģisko prātu) un tādu 
indivīda reakciju, kas sniedzas pāri faktu kognitīvai uztverei. Kaut 
arī Psalmi ietver un atspoguļo doktrīnu, tos nebūt nevar saukt par 
doktrīnu skaidrojumu krātuvi. Ir bīstami lasīt Psalmus tā, it kā tie 
mācītu doktrīnas sistēmu; tieši tāpat ir bīstami to darīt ar stāstījumu. 
Tas fakts, ka Psalmi pieskaras konkrētiem jautājumiem muzikālā un 
poētiskā veidā, neļauj mums pieņemt, ka tas, kā šie jautājumi tiek 
apskatīti, uzreiz ir pamats racionālām debatēm.

Kā lasīt Psalmus 
Šogad katram mēnesim LBDS kalendārā iedalīta lūgšana no psalmiem. 

Kā lasīt Psalmus – vienu no iemīļotākajām Bībeles grāmatām?



15

Baptistu Vēstnesis – BĪBELE  

Kurš no mums, dziedot himnu “Tas Kungs ir mūsu stiprā pils”, pie-
ņem, ka Dievs patiesībā ir kaut kāds nocietinājums, neieņemama ēka 
vai mūris? Mēs saprotam, ka “stiprā pils” ir simbolisks veids, kā runāt 
par Dievu. Tādā pašā veidā, kad psalma autors saka: “Redzi, ar vainu 
es esmu piedzimis, grēcīgs, kopš māte mani ieņēma…” (Psalmi 51:7), 
tā diez vai ir izstrādāta doktrīna, ka ieņemšana ir grēcīga vai ka visas 
ieņemšanas ir grēcīgas, vai ka viņa māte grēkoja, jo bija grūtniecības 
stāvoklī, vai ka iedzimtais grēks attiecas uz nedzimušiem bērniem 
vai kaut ko tamlīdzīgu. Psalma autors te izmanto hiperbolu – mērķ-
tiecīgu pārspīlējumu – lai spēcīgi un spilgti izteiktu, ka ir grēcinieks. 
Kad lasāt Psalmu, uzmanieties, ka neizdarāt secinājumus, kuri nekad 
nebūtu bijuši muzikālā dzejnieka, psalma sacerētāja, nolūks.

Tieši tāpat ir svarīgi atcerēties, ka poēzijā izmantotā valoda ir ap-
zināti metaforiska. Tāpēc ir uzmanīgi jāmeklē metaforas nolūks. 
Psalmos kalni lēkā kā auni (114:4; cik brīnišķīgs veids, kā aprakstīt 
brīnumus, kas sekoja Izraēla iziešanai no Ēģiptes!); ienaidniekiem ir 
asi šķēpi starp lūpām (59:8; kurš gan nav izjutis asās sāpes, ko sagādā 
apmelojumi vai nepatiesība?); un Dievs vairākkārt tiek saukts par 
Ganu, Vairogu vai Klinti. Ir ļoti svarīgi, lai jūs iemācītos “ieklausīties” 
metaforās un saprast, kāda ir to nozīme. 

Tieši tikpat svarīgi ir neuzspiest metaforām kādu konkrētu nozīmi vai 
uztvert tās burtiski. Ja cilvēks, piemēram, lasītu 23. psalmu burtiski, 
tad viņš vai viņa varētu pieļaut kļūdu, pieņemot, ka Dievs vēlas, 
lai uzvedamies kā aitas vai dzīvojam lauku ganībās. Līdz ar to šis 
psalms var kļūt par cēloni iebildumiem pret pilsētas dzīvi. Ja nespē-
jam izprast simbolisku valodu (metaforu un simili) un ja par faktu 
pārvēršam abstraktu, simbolisku psalma tekstu, tad varam šo psalmu 
izmantot pilnīgi nepareizi.
...

Ņemot vērā to, kā Psalmi tika lietoti senajā Izraēlā un arī Jaunās 
Derības draudzē, mēs varam mācīties trīs nozīmīgus veidus, kā kris-
tieši var lietot Psalmus. Vispirms ir jāatceras, ka Psalmi ir vadlīnijas 
pielūgsmei. Tas nozīme, ka lūdzējs, kurš vēlas slavēt Dievu, kaut ko 
lūgt Dievam vai pieminētu labo, ko Dievs ir darījis, var lietot Psalmus 
kā formālu veidu, lai paustu savas jūtas vai lūgšanas. Psalms ir rūpīgs 
literārs to vārdu apkopojums, kurus šādos brīžos var lietot. Kad tas 
pieskaras tēmai, par kuru vēlamies runāt ar Dievu, mūsu spēja to 
darīt tiks stiprināta, ja ņemsim palīgā Psalma vārdus. Tas var palīdzēt 
mums paust savas raizes par spīti savai nespējai atrast īstos vārdus.

Otrkārt, Psalmi mums parāda, kā varam godīgi runāt ar Dievu. Tie 
ne tik daudz māca doktrīnu par šo tēmu, cik māca ar piemēru, kas ir 
vislabākais mācīšanas veids. No Psalmiem varam mācīties godīgumu 
un atklātību, izsakot savu prieku, vilšanos, dusmas un citas emocijas. 

Treškārt, Psalmi parāda, cik svarīgas ir pārdomas un meditēšana par 
to, ko Dievs mūsu labā ir darījis. Tie aicina mūs uz lūgšanu, kontro-
lētām pārdomām par Dieva Vārdu (tā ir meditācija) un pārdomātu 
sadraudzību ar citiem kristiešiem. Šīs aktivitātes palīdz mūsos veidot 
dzīvi, ko raksturo šķīstība un labdarība. Neviena cita literatūra tik 
labi kā Psalmi nespēj mūs pacelt tur, kur tik labi spējam sazināties 
ar Dievu, uztvert viņa valstības dižumu un gūt apziņu par to, kāda 
būs dzīve ar viņu mūžībā. Pat mūsu tumšākajos brīžos, kad dzīve 
kļūst tik sāpīga, ka šķiet neciešama, Dievs ir ar mums. “No dzelmes” 
(Psalmi 130:1) mēs gaidām un ceram uz Dieva atbrīvošanu, zinot, ka 
varam uzticēties viņam par spīti mūsu emocijām. Lūgums Dievam 
pēc palīdzības nav negatīvs spriedums par viņa uzticību, bet gan tās 
apstiprinājums. 

Fragmenti no grāmatas Gordon D. Fee & Douglas Stuart. How to Read the 
Bible for All Its Worth: A Guide to Understanding the Bible. Second Edition. 
Zondervan Publishing House, Grand Rapids, MI, c 1981, 1993.

Lidija Tervite
(1937-2020)

Liepājas Ciānas draudzē 16. janvārī, Lidiju dienā, ģimene, drau-
gi, ticības māsas un brāļi atvadījās no Lidijas Tervites. Patei-
camies par viņas dzīves ticības liecību ikdienā, kā arī dažādos 
veidos kalpojot draudzēs un LBDS. Izsakām līdzjūtību Lidijas 
Tervites ģimenei! 

Lidijas Tervites mūža gājumā ieskatāmies caur dēla Pētera Tervi-
ta teikto.

Lidija Tervite (dzim. Šķubure) dzimusi 1937. gada 14. augustā 
Katrīnas un Jāņa Šķuburu ģimenē, kurā uz to brīdi ir divi dēli un 
pēc Lidijas ģimenē piedzimst vēl trīs dēli.

Uzaugusi kristīgā ģimenē, Lidija savu personīgo ticību Jēzum kā 
Kristum apliecinājusi 1953. gada 19. jūlijā, kad mācītājs Kārlis Biķis 
Rucavā viņu bībelīgi pagremdējis.

Medicīnas māsas aicinājuma piepildījums ir bijis ne vien medicī-
nisko manipulāciju izpildīšana, bet arī garīgas rūpes par saviem 
pacientiem. Liepājas bērnu slimnīcas kolektīva kolēģi gadījumos, 
kad saprasts, ka bērniņa ārstēšanai ir izdarīts viss iespējamais, 
bet tas nenes vēlamos rezultātus, tieši Lidijai lūdza būt blakus vai 
turēt rokās mazo dzīvībiņu, līdz tā izdzisa šīs pasaules dzīvei, jo 
zināja, ka aiziešanas ceļš būs māsiņas lūgšanu pavadīts. Strādājot 
Sieviešu konsultācijā, dažas reizes no daudziem mēģinājumiem ir 
izdevies būt par iedrošinājumu jaunajām sievietēm saglabāt dzī-
vību, kura rosās zem viņu sirds, un piedzīvot, ka var būt atbalstoši 
klātesoša līdz bērniņa piedzimšanai.

Ceļabiedra atbalsts bija tas, ko mēs ģimenē visi saņēmām no 
Omes (tā mēs saucām mammu, kopš piedzima viņas pirmais 
mazbērns) un droši vien līdz galam neaptvērām, ko nozīmēja būt 
par atbalstu savam vīram Jānim Tervitam (laulāti 1959. gadā 19. 
septembrī Liepājas baptistu Pāvila draudzē) gan tajos gados, kad 
viņš bija viens no jaunākajiem mācītājiem padomju ateistiskās 
propagandas uzplaukuma gados, gan tad, kad Jānim Tervitam 
tika uzticēta Latvijas baptistu kopdarba vadīšana. 

Vaiņodes draudzē 1967. gadā sākās Lidijas, sludinātāja sievas, 
kalpošanas laiks. 1971. gadā Jēkabpils, 1974. gadā Liepājas Ciāna, 
no 1977. gada Latvijas Baptistu draudžu  brālības bīskapa ko-
mandā, 1990. gadā atkal Ciāna, 1995. gadā Aizpute. Esot bīskapa 
komandā, vienlaikus paguva gan telpas tīrīt, gan bulciņas atnest 
un kafiju uzvārīt, gan arī iesaistīties Sludināšanas lekciju mācībās 
un absolvēt tās kā pirmajai sievietei.

Lidija bija pirmā redaktore LBDS Māsu apvienības žurnālam 
“Marija un Marta”.

Lidija mīlēja cilvēkus, jo mīlēja Dievu! 
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Māceklis (grieķu valodā – mathetes) nozīmē “tāds, kurš mācās”. Kris-
tus mūs ir aicinājis būt par Viņa mācekļiem, tas nozīmē mācīties, būt 
mācīšanās procesā, kas nekad nebeidzas. Mācīties sākam bērnībā, 
kad mūs māca vecāki, pēc tam skolotāji bērnudārzā un skolā, un 
mācībām nevajadzētu beigties arī ar augstskolas absolvēšanu, baka-
laura, maģistra vai doktora grāda saņemšanu. Viens no priekšnosa-
cījumiem, lai izpildītu Kristus doto uzdevumu un būtu Viņa sekotājs, 
kas labi pabeidz “skrējienu”, ir mācīties visas dzīves garumā.

Tādēļ “Kalpošanas stratēģiskās attīstības centrs SĀC” aicina visu 
draudžu padomes, kā arī kalpošanu vadītājus un viņu komandas 
piedalīties komandu apmācības dienā “No izpratnes uz rīcību”, kas 
notiks 18. aprīlī. Šoreiz koncentrēsimies uz piecām vadītāju fun-
kcijām, kuras Pāvils min vēstulē efeziešiem 4:11-12: “Viņš arī devis 
citus par apustuļiem, citus par praviešiem, citus par evaņģēlistiem, 
citus par ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas 
darbam, Kristus miesai par stiprinājumu.”

Komandā ir jābūt dažādiem cilvēkiem ar dažādām dāvanām un 
spējām, bet ar vienu uzdevumu: pavairot un veicināt citu cilvēku 
izaugsmi, kas nebeidzas ar zināšanu nodošanu un apgūšanu, bet gan 
ar šo zināšanu pielietošanu, ko piedzīvo un jūt visa Kristus miesa – 
draudze.

Semināra laikā apskatīsim, kādas funkcijas ikdienas dzīvē draudzes 
komandas kontekstā ietver katra no Pāvila minētajām vadītāju 
lomām. Izvērtēsim, kuras no šīm lomām ir mūsu komandās un kuras 
iztrūkst. Kā tas ietekmē mūsu komandu? Ja komandā ir pārstāvētas 
visas šīs lomas, kā mēs varam vēl labāk tās lietot un attīstīt? Katrs no 
mums var pildīt vairākas lomas, bet visas lomas nevar būt vienam 
cilvēkam. Kāda ir katra dalībnieka loma tavas draudzes vadības 
komandā? Gaidām tevi un tavu komandu, lai kopā meklētu atbildes 
uz šiem jautājumiem. 

SĀC komandas vārdā

Igors Rautmanis

Apmācība 
draudžu vadības 
komandām

Seminārs “No izpratnes uz rīcību” ir kļuvis par 
ikgadēju pasākumu mūsu draudzes vadībai. 

Tā ir iespēja kopā mācīties, kā kļūt par labākiem 
vadītājiem. Draudzes vadībā bieži vien ir tik dažādi 
cilvēki, ka nereti notiek personību sadursmes, vai arī 
padomes sēdēs jāpiedzīvo, ka klimats ir tik saspīlēts, 
ka neviens īsti nerunā. Aizvadīto gadu semināri ir 
palīdzējuši saprast, cik svarīga ir komunikācija un 
spēja ieklausīties vienam otrā, lai uzlabotu vadības 
prasmes un vadītu draudzi ar pārliecību.

Edgars Mažis 
Āgenskalna draudzes mācītājs

Draudzes padomes locekļiem ir atbildīgs un 
aizraujošs uzdevums. LBDS draudžu Nolikumā 

ir skaidri definēti draudzes padomes uzdevumi. 
Piemēram, nolikuma 9.1. punktā rakstīts, ka “atbildību 
par draudzes garīgo dzīvi un saimniecisko darbību 
draudzes priekšā nes draudzes padome.”
Lai šos uzdevumus veiktu, mums bija nepieciešams 
pārlasīt draudzes nolikumu un pārrunāt to kā 
padomes locekļiem, izvērtējot esošo situāciju 
draudzē. Bija grūti atzīt, ka mums pašiem viss nav 
skaidrs, ka pilnībā neatbilstam draudzes padomei 
izvirzītajām prasībām. Visas iepriekš organizētās 
draudžu padomes locekļu apmācības ir bijušas ļoti 
nozīmīgs ieguldījums, lai mēs tālāk darbotos efektīvāk  
ar izmainītu domāšanu, nospraustiem mērķiem un 
konkrētiem uzdevumiem. Izmaiņas notika lēnāk, kā 
bijām domājuši. Taču apmācību laikā mēs varējām 
iepazīt vairāk viens otru kā padomes locekli, kā arī 
mācīties no citu draudžu vadības piemēriem. 
Izmantojiet iespēju doties uz apmācību semināru! 

Mārcis Zīverts
Jelgavas draudzes mācītājs

Vislielākais ieguvums no draudzes vadītāju 
komandas apmācības ir vienota valoda un 

izpratne, ko esam ieguvuši, runājot par draudzes 
attīstību, vadītāju uzdevumiem un individuālajām 
lomām. Lai gan esam ieguvuši arī konkrētas atbildes, 
tomēr vēl svarīgāk par atbildēm ir tas, ka ar SĀC 
centra palīdzību esam mācījušies uzdot pareizos un 
reizēm arī neērtos jautājumus, lai paši varētu turpināt 
kopīgi meklēt uz tiem atbildes. Dalība vadītāju 
apmācībā ir iedarbinājusi procesus, kas turpinās 
joprojām.

Kārlis Kārkliņš
Rīgas draudzes “Mājvieta” mācītājs
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                          01 
Lūgsim par Svētdienskolu 
apvienību, vadītāju Esteri 
Rozi, apvienības padomi 
un konferences dalībnie-
kiem. Lai Dievs iedrošina 
un atklāj savu nodomu 
kalpošanā bērniem un 
viņu ģimenēm.
Svētdienskolu apvienī-
bas konference

                          02 
Lūgsim gudrību, pa-
klausību un spēku pildīt 
Dieva gribu kalpošanā un 
personīgajā dzīvē. “Māci 
man pildīt Tavu gribu, 
jo Tu esi mans Dievs!” 
(Psalmi 143:10a)

                          03 
Lūgsim par Ģipkas drau-
dzi un sludinātāju Sandi 
Kažmiru. Lūgsim, lai Ģip-
kas iedzīvotāju sirdis būtu 
atvērtas Evaņģēlijam; par 
draudzes pieaugumu. 

                          04
Lūgsim par Austrijas 
Baptistu savienību ar 31 
draudzi un 1674 locekļiem. 

                          05 
Pateiksimies par Dagdas 
topošo draudzi, vadītā-
jiem Oļegu Galilejevu un 
Alekseju Banduru. 

                          06 
Lūgsim par Inčukalna 
draudzi, lai tā tiektos pēc 
Dieva valstības un Viņa 
taisnības un piedzīvotu, 
ka visas pārējās lietas tiek 
pieliktas (Mateja 6:33); 
par draudzes locekļiem, 
kuri neapmeklē draudzi, 
lai viņos rodas slāpes pēc 
Dieva un ikviens nododas 
kalpošanai un iegūst 
gudrību un padomu no 
Dieva; par Inčukalna 
novada iedzīvotājiem, 
lai viņi ir atsaucīgi Dieva 
aicinājumam.

                          07
Lūgsim par BPI Drafts 
norisi, par vadītājiem un 
brīvprātīgajiem; par dalīb-
niekiem, lai piedzīvotais 
maina viņu dzīves. 
7.-9. februāris BPI Drafts 
“Mobilizācija” Užavā

                          08
Lūgsim par LBDS un BPI 
vadību, par nozaru vadī-
tājiem, lai Dievs atjauno 
spēkus un dod jaunu 
redzējumu; lai Svētais 
Gars vada, pieņemot 
lēmumus.

                          09 
Pateiksimies par drošību 
Dievā visos apstākļos. 
“Un mēs zinām, ka tiem, 
kas Dievu mīl, un kas 
pēc Viņa iepriekšējā 
nodoma ir aicināti, viss 
nāk par labu.” (Romie-
šiem 8:28) 

                          10 
Lūgsim par Jaunjelgavas 
draudzi, mācītāju Māri 
Vītolu un viņa ģimeni; lai 
Dievs atjauno un stiprina 
jauniešu kalpošanu; par 
stiprinājumu draudzes 
senioriem; par Jaunjel-
gavas pilsētas atjaunotni 
un uzplaukumu, lai 
Dievs parāda iespējas, 
kā draudze var efektīvāk 
kalpot Jaunjelgavā un tās 
apkārtnē; lai aizsniegtu ar 
Kristus vēsti cilvēkus arī 
Aizkrauklē.

                          11 
Lūgsim par Lielbritāni-
jas Baptistu savienību 
ar 2080 draudzēm un 
132008 locekļiem. 

                          12 
Pateiksimies par Ķeipe-
nes topošo draudzi un 
vadītāju Aināru Uļjanu. 

                          13 
Lūgsim par Jaunpils 
draudzi, sludinātāju 
Oskaru Jēgermani un viņa 
ģimeni; lūgsim par evaņ-
ģelizācijas darbu Jaunpils 
reģionālās attīstības 
centrā reizi mēnesī.

                          14
Lūgsim par Rīgas Inter-
nacionālās draudzes 
mācītāju, misionāru un 
BPI mācībspēku Marku 
Sandbergu un viņa ģime-
ni, lai Dievs turpina vadīt 
un svētīt kalpošanā. 
    
                          15 
Lūgsim par Sieviešu 
kalpošanas apvienību, 
vadītāju Agnesi Megni 
un konferences organi-
zētajiem; lai Dievs vada, 
dod gudrību un spēku 
nespēkā. 
Sieviešu kalpošanas 
apvienības ikgadējā 
konference 

                          16 
Lietuvas Republikas 
neatkarības diena
Pateiksimies Dievam 
par brīvu, neatkarīgu un 
draudzīgu kaimiņvalsti, 
par Lietuvas prezidentu, 
valdību un tautu.

                          17 
Lūgsim par Jēkabpils 
draudzi, mācītāju Jāni 
Lūsi un viņa ģimeni; 
lūgsim par svētienskolas 
darbu un svētdienskolo-
tājiem, lai viņiem pietiek 
spēka un mīlestības darbā 
ar bērniem; par vajadzību 
pēc jauniešu vadītāja. 

                          18 
Lūgsim par Baltkrievijas 
Evaņģēlisko Baptistu sa-
vienību ar 282 draudzēm 
un 12669 locekļiem.

                          19 
Lūgsim par mieru pasau-
lē, par valstu attiecībām, 
lai mazinās konflikti, kari 
un cilvēku ciešanas.

                          20 
Lūgsim par Jelgavas 
draudzi, mācītāju Mārci 
Zīvertu, sludinātāju Ainā-
ru Ginteru un viņu ģi-
menēm; par mazo grupu 
Bībeles studijām draudzē; 
par Pāru kursiem attie-
cību stiprināšanai; par 
vajadzību pēc draudzes 
priekšnieka.

                          21 
Pateiksimes par Dieva 
aicinājumu kalpošanā un 
kalposim mīlestībā un 
savstarpējā cieņā (Romie-
šiem 12:10-12).

                          22 
Lūgsim par slimajiem un 
viņu piederīgajiem, lai 
Dievs stiprina ticībā un 
dod cerību uz atveseļoša-
nos; lūgsim par ārstiem, 
lai Dievs dod gudrību, 
kad jāpieņem grūti lēmu-
mi un jāveic sarežģītas 
operācijas.

                          23 
Pateiksimies par Dieva 
glābšanas plānu un 
lūgsim pēc spēka un 
drosmes apliecināt Jēzu 
Kristu (Romiešiem 10:9). 

                          24 
Igaunijas Republikas 
neatkarības diena
Pateiksimies Dievam 
par brīvu, neatkarīgu un 
draudzīgu kaimiņvalsti, 
par Igaunijas prezidenti, 
valdību un tautu.

                          25 
Lūgsim par Jelgavas 
krievu draudzi, mācītāju 
Viktoru Abramovu, slu-
dinātāju Stefanu Rošioru 
un viņu ģimenēm; par 
nepieciešamību pēc 
diriģenta draudzes korim; 
par draudzes misionāru 
ģimeni Azerbaidžānā; 
par atbalsta sniegšanu 
bijušajiem bērnu namu 
audzēkņiem; par celtnie-
cības darbu pabeigšanu 
un sagatavošanos vasaras 
sezonai kristiešu centrā 
“Ancīši”.

                          26
Lūgsim par savas garīgās 
dzīves un kalpošanas 
pilnveidošanu, lai atjau-
nojamies garā un pareizi 
saprotam Dieva gribu 
(Romiešiem 12:1-3). 
Sirsnīgi sveicam Rīgas 
Mateja draudzes 
sludinātāju Matīsu 
Babrovski 30 gadu 
jubilejā!

                          27 
Lūgsim par Libānas Evaņ-
ģēlisko Baptistu savienību 
ar 32 draudzēm un 1600 
locekļiem.

                          28
Lūgsim par Jūrmalciema 
draudzi, sludinātāju Kārli 
Baštiku un viņa ģimeni; 
par draudzes darba atjau-
nošanos.

                          29
Lūgsim Dieva spēku, 
lai, dzīvē sastopoties 
ar grūtībām, izaicināju-
miem un netaisnībām, 
neatmaksātu ar ļaunu, 
bet uzvarētu to ar labu 
(Romiešiem 12:17-21).

Aizlūgšanu kalendārs februāris

Bībeles lasījums 
27.01.-02.02.

1. Mozus 16-19 
Romiešiem 9-10

Bībeles lasījums 
03.02.-09.02.

1. Mozus 20-23 
Romiešiem 11-12

Bībeles lasījums 
10.02.-16.02.

1. Mozus 24-27 
Romiešiem 13-14

Bībeles lasījums 
17.02.-23.02.

1. Mozus 28-31 
Romiešiem 15-16

Bībeles lasījums 
24.02.-1.03.

1. Mozus 32-35 
1. Korintiešiem 1-2
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Aizlūgšanu kalendārs marts

Bībeles lasījums 
02.03.-08.03.

1. Mozus 36-39 
1. Korintiešiem 3-4

Bībeles lasījums 
09.03.-15.03.

1. Mozus 40-43 
1. Korintiešiem 5-6

Bībeles lasījums 
16.03.-22.03.

1. Mozus 44-47 
1. Korintiešiem 7-8

Bībeles lasījums 
23.03.-29.03.

1. Mozus 48-50 
1. Korintiešiem 9-10

Bībeles lasījums 
30.03.-5.04.

2. Mozus 1-4 
1. Korintiešiem 11-12

                        01 
Pateiksimies par atmodu 
dabā, par prieku un cerību, 
jaunām iespējām un ide-
jām, ko saņemam no Dieva. 

                       02 
Lūgsim par Kandavas 
draudzi, sludinātāju 
Oskaru Jēgermani un 
viņa ģimeni; par draudzes 
2020. gada darba plāna 
realizēšanu, evaņģelizā-
cijas darba turpināšanu 
Vidzemē un Latgalē.

                      03 
Pateiksimies par ikdienas 
sarunām ar Dievu, ka 
vienmēr tiekam uzklau-
sīti, saņemam mierināju-
mu, drošību un atbildes 
(Psalmi 13:4).

                        04 
Lūgsim par Igaunijas 
Brīvo Evaņģēlisko un 
Baptistu draudžu savie-
nību ar 84 draudzēm un 
6489 locekļiem. 

                        05 
Pateiksimies par savu 
draudzi, lūgsim spēku un 
mīlestību palikt uzticīgiem 
kalpotājiem tajā  jomā, ko 
Dievs mums uzticējis. 

                        06 
Lūgsim par Ķemeru drau-
dzi, mācītāju Ivanu Rošioru 
un viņa ģimeni; par garīgu 
atmodu Ķemeros un 
apkārtnē, par bērniem 
svētdienskolā un viņu ģi-
menēm, lai bērni ir gaisma 
gan mājās, gan skolā. 

                        07 
Aizlūgsim par bērniem, kas 
pārcietuši garīgas un fizis-
kas traumas. Pateiksimies 
par apmācības iespēju 
darbā ar šādiem bērniem.
Svētdienskolu apvienī-
bas seminārs “Grūtie 
bērni”

                        08 
Starptautiskā sieviešu 
diena
Lūgsim par sievietēm visā 
pasaulē, par izaicinā-
jumiem, grūtībām un 
ciešanām, ar ko viņām 
daudzās valstīs jāsasto-
pas. Pateiksimies par viņu 
pienesumu ģimenēs un 
sabiedrībā, izglītībā, me-
dicīnā un citās nozarēs. 
Lūgsim par vadītājām, 
kas ir atbildīgos amatos.

                        09 
Lūgsim par Krimuldas 
draudzi, sludinātāju 
Fridrihu Kaptānu; par 
draudzes vajadzību pēc 
svētdienskolotājiem. 

                        10 
Lūgsim par draudžu 
evaņģelizācijas darba 
paplašināšanos un misijas 
iespējām citās zemēs; lai 
Dievs izredz un izsūta 
kalpotājus.  

                        11 
Lūgsim par Čehijas Bap-
tistu savienību ar 45 drau-
dzēm un 2432 locekļiem.

                        12 
Lūgsim par vajātiem 
kristiešiem visā pasaulē, 
par misionāriem un 
viņu ģimenēm, kuri 
nes Evaņģēlija vēsti 
nedrošos apstākļos. 
Lūgsim par kristiešiem 
Irānā, kuri, neskatoties uz 
vajāšanām, pulcējas māju 
draudzēs.
 
                        13 
Lūgsim par Kuldīgas 
draudzi un kalpotājiem; 
par Evaņģēlija vēsts 
pasludināšanu ikdienā; 
par Svētā Gara vadību, 
gatavojoties Dziesmu 
svētkiem.

                        14 
Lūgsim par LBDS 
izdevumiem “Baptistu 
Vēstnesis”, “Labas Ziņas 
bērniem”, “Padod tālāk” 
un citiem informatīviem 
materiāliem; lai Dievs 
dod redkolēģiju darbinie-
kiem idejas un gudrību 
sagatavojot un lasītāji sa-
ņem noderīgu informāci-
ju, garīgu stiprinājumu un 
iespēju dāvināt žurnālus 
arī citiem.

                        15 
Pateiksimies par Jēzu 
Kristu, kas mums ir gud-
rība no Dieva un taisnība, 
un svētums, un izpirkša-
nas maksa (1. Korintie-
šiem 1:30). 

                        16 
Lūgsim par Liepājas Ciānas 
draudzi, mācītāju Andri 
Biti un viņa ģimeni, īpaši 
par bērniem; lūgsim par 
draudzes darbiniekiem, lai 
Dievs viņiem dod prieku, 
mieru un pārliecību par 
savu kalpošanu; lai Dievs 
palīdz atrast, uzrunāt un 
izrādīt mīlestību tiem, kas 
ilgāku laiku neapmeklē 
draudzi; par drošību misi-
jas braucienā uz Piedņes-
tras republiku. 

                        17 
Pateiksimies par Nīcas 
misijas staciju un vadītāju 
Aivaru Vadoni. 

                        18 
Lūgsim par Latvijas Bap-
tistu draudžu savienību 
ar 92 draudzēm un 6449 
locekļiem; par labu ko-
munikāciju un sadarbību 
starp draudzēm un citām 
kristīgām konfesijām.
Sirsnīgi sveicam Vaiņodes 
draudzes mācītāju Ainaru 
Purmali 55 gadu jubilejā!

                        19 
Lūgsim par tiem, kuru tu-
vinieki gājuši bojā dabas 
katastrofās un satiksmes 
negadījumos, kara zonās 
un uzbrukumos, kuri 
zaudējuši savus mājokļus 
plūdos un ugunsgrēkos. 
Pateiksimies par Dieva 
apsardzību un žēlastību. 

                        20 
Lūgsim par Liepājas 
krievu draudzi “Evaņģēlija 
balss”, mācītāju Sergeju 
Garkušu un viņa ģimeni; 
par bērniem, pusaudžiem 
un jauniešiem; par jau-
niem vadītājiem draudzē, 
par misiju Evaņģēlija 
vēsts izplatīšanā sadar-
bībā ar Karostas topošo 
draudzi.

                        21 
Lūgsim par mazajām 
lauku draudzēm, lai Dievs 
dod degsmi vadītājiem un 
kalpotājiem, lai atrisinās 
praktiskās vajadzībās un 
draudze ir atpazīstama 
savā apkārtnē. 

                        22 
Pateiksimies par Dieva 
klātbūtni mūsu dzīves 
grūtībās un Viņa palīdzī-
bu un spēku tās izturēt 
(1. Korintiešiem 10:13). 

                        23 
Lūgsim par Liepājas Nā-
caretes draudzi, mācītāju 
Egilu Ķeiri un viņa ģimeni; 
lai draudze ir par liecību un 
gaismu Liepājā; lai ir dros-
me un spēks izplatīt Dieva 
valstību tuvu un tālu. 
                        24 
Lūgsim par attiecībām ģi-
menēs, lai Dieva mīlestība 
dziedina laulāto attiecības, 
lai bērni var augt drošā vidē 
un tiktu aprūpēti gados 
vecākie ģimeņu locekļi.

                        25 
Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena
Lūgsim par cietušo piede-
rīgajiem, lai Dievs dziedina 
sirdis un atbrīvo; lūgsim, lai 
nekad mūsu zemē nebūtu 
jāpiedzīvo tāds ļaunums 
un netaisnība. 

                        26 
Lūgsim par Bosnijas un 
Hercegovinas Baptistu 
savienību ar 5 draudzēm 
un 4 misijas stacijām ar 
200 locekļiem. 

                        27 
Lūgsim par Liepājas 
Pāvila draudzi, draudzes 
sakņošanos un virzību  
Kristū, savstarpējo 
attiecību dziedināšanu, 
draudzes priekšnieku Ar-
tūru Jonaiti un draudzes 
vadītājiem, kā arī par 
draudzes vajadzību pēc 
gana un mācītāja.

                        28 
Lūgsim par Turkmenistānas 
Evaņģēlisko Baptistu drau-
džu savienību, lai iesāktais 
darbs nes daudz augļu. 

                        29 
Pateiksimies par brīvību 
Kristū un mācīsimies to 
lietot Dieva godam un 
sev par svētību (1. Korin-
tiešiem 10:23-33). 

                        30 
Lūgsim par Tadžikistā-
nas Baptistu savienību 
ar 23 draudzēm un 420 
locekļiem.

                        31 
Pateiksimies Dievam 
par garīgām dāvanām 
draudzē un lūgsim 
gudrību tās lietot  
(1. Korintiešiem 12:7-11).
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LBDS Padomes informatīvs izdevums. Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: 20390979, kanceleja@lbds.lv, www.lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps Kaspars Šterns, Žanna Drūnese, Marika Kozlovska, Līva Fokrote, Līvija Godiņa, Elza Roze, Estere Roze, maketētāja Zane Spēlīte.
Latvijas Baptistu draudžu savienība, Reģ.nr. 90000085765, SEB Banka, kods: UNLA LV2X, Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314

Ziņas īsumā
•	 Jelgavas draudzē kristību svētki notika 1. de-

cembrī. Kristības svinēja 3 cilvēki no Bauskas 
draudzes un viens no Jelgavas draudzes.

	 Rīgas Pestīšanas Tempļa draudzē 29. decembrī 
tika kristīti 4 cilvēki.

	 Pļaviņu draudzē 19. janvārī kristīti 2 cilvēki. 

•	 LTV1 dievkalpojumi 9. februārī no Rīgas Mateja 
draudzes, 29. martā no Rīgas Āgenskalna drau-
dzes. 

•	 Sākot ar 31. janvāri Rīgas Vīlandes draudzē 
katru otro piektdienas vakaru notiek Jauniešu 
Alfa – iespēja vidusskolēniem un augstskolu 
studentiem iepazīt kristietību, kopā ar saviem 
vienaudžiem pārdomājot un pārrunājot tās 
pamatjautājumus.

•	 Ventspils draudzes organizētā Sporta diena 
svētdienskolu komandām notiks 21. martā 
Ventspilī. Pieteikšanās līdz 8. martam –  
annahelma22@gmail.com.

•	 Latvijas baptistu 9. Dziesmu svētku ieskaņas 
koncerti notiks 22. februārī 16:00 Jelgavas baznī-
cā, 14. martā 16:00 Rīgas Mateja baznīcā.

•	 Par APRĪLĪ UN MAIJĀ gaidāmajiem notikumiem 
draudzēs, par kuriem vēlaties informēt “Baptis-
tu Vēstneša” lasītājus, informāciju gaidām līdz 
15. MARTAM e-pastā: kanceleja@lbds.lv

LBDS KONGRESS 2020
“Kā bultas stipra vīra rokā”  
(Psalmi 127:4)

Sestdiena, 16. maijs, plkst. 10:00-17:00
Savienības nams, Lāčplēša iela 37, Rīga

Reģistrēšanās no plkst. 9:00
Kongresa sēdes no plkst. 10:00

Priekšlikumi par Kongresa darba kārtībā iekļaujamajiem jautājumiem 
iesniedzami LBDS Padomei rakstiskā veidā līdz šī gada 16. martam. 

PIETEIKŠANĀS
Lūdzam Kongresa delegātu un viesu sarakstu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads, 
tālrunis, e-pasts, draudze, statuss) sūtīt uz: LBDS, Lāčplēša ielā 37, Rīga,  
LV-1011, vai e-pastu: kanceleja@lbds.lv līdz šī gada 14. aprīlim.

DALĪBAS MAKSA
Veicot apmaksu līdz šī gada 30. aprīlim (datums, kad maksājums saņemts 
LBDS bankas kontā), dalības maksa ir samazināta. LBDS Padome apstiprinājusi 
sekojošas dalības maksas:

Līdz 
30.04.2020.

Pēc 
30.04.2020.

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

EUR 17 EUR 20

Pārējām draudzēm par  1 delegātu 
vai viesi

EUR 13 EUR 20

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

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

DELEGĀTU UN VIESU IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA
Aprēķini jāizdara, ņemot vērā draudzes locekļu skaitu 2020. gada 1. janvārī:
Ja draudzes locekļu skaits ir mazāks par 50 – jāievēl 1 delegāts;
Ja draudzes locekļu skaits ir lielāks par 50, tad no katriem pilniem 50 – jāievēl 1 
delegāts, no atlikuma, kas ir 25 un vairāk, – vēl 1 delegāts;
Papildus no katras draudzes, neatkarīgi no draudzes locekļu skaita – vēl 1 
delegāts.

IELŪGUMS
Kongresā īpaši aicināti piedalīties LBDS pensionētie garīdznieki.  
Dalības maksu sedz LBDS.

LBDS Muzikālās kalpošanas apvienība aicina esošos un 
topošos pielūgsmes vadītājus un mūziķus uz pielūgs-
mes retrītu “Pielūgsmes kods”. Būsim kopā, lai slavētu 
Dievu, pārrunātu pielūgsmes kalpošanas stūrakmeņus, 
lūgtu pēc Dieva prāta, padoma un spēka, kā arī atpūs-
tos un baudītu gardas maltītes. 
Retrīts notiks Bruknas muižā no 20. marta vakara līdz 
21. marta vakaram.
Dalības maksa: 30 eiro (ja plāno ierasties tikai piektdie-
nas vakarā, tad 10 eiro; ja sestdienas rītā, tad 20 eiro).




