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Vislielākā vajadzība cilvēkam ir pēc gaisa – kritiskas var kļūt jau 
pāris minūtes. Tālāk seko slāpes – pāris dienas; izsalkums – pāris 
nedēļu jautājums. Kad mēs nesaņemam šīs lietas, mūsu miesa un 
gars tiek atšķirti un iestājas nāve.

Garīgā nāve iestājas tad, kad cilvēka gars tiek šķirts no Dieva, un 
šāds stāvoklis īstenībā ir vēl nopietnāks. Kad mūsu Pestītājs mira 
pie krusta, uzņemdamies mūsu grēku, Viņš agonijā izsaucās: 
“Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu esi Mani atstājis?” Kristus tik 
ļoti ilgojās būt vienots ar Tēvu, bet grēka dēļ Dievs no Viņa 
novērsās, un VIŅI bija šķirti. Kad Kristus pie krusta izsaucās: 
“Man slāpst!”, protams, ka tās bija arī fiziskās slāpes, bet daudz 
vairāk Viņam slāpa pēc vienotības ar Savu Tēvu.

Ja paejam garām cilvēkam, kurš fiziski mirst, un nesniedzam 
palīdzību, pat nepazvanot neatliekamai medicīniskai palīdzībai, mūs 
kā minimums uzskatīs par vienaldzīgiem un cietsirdīgiem cilvēkiem. 

Lai Dievs palīdz mums saskatīt, kur varam palīdzēt, kalpot, atnest 
garīgu dzīvību šodien un rīt – mūsu mājās, mūsu zemē un arī 
Līvānos, kad no 2.-4. augustam dosimies uz šo pilsētu, lai minimāli 
spriestu un maksimāli kalpotu. Tādēļ aicinu jau laicīgi rezervēt šīs 
dienas ne tikai potenciālajiem LBDS Kongresa delegātiem, bet jo 

vairāk tiem, kas vēlas iesaistīties un kalpot dažādos radošos un 
praktiskos veidos un palīdzēt nest garīgu dzīvību mūsu zemē. 
Tikai nesāksim aizbildināties, ka tas ir pārāk tālu, bet labāk lūgsim 
Dievu un gatavosimies, lai Viņš mūs var lietot. 

Evaņģēlists Osvalds Smits savā laikā ir rakstījis: “Aizlūgšana ir 
kristieša visiedarbīgākais ierocis. Nekas nevar pretoties tās spēkam. 
Tā veiks lietas, kad nekas cits nevar palīdzēt. Tiešām, brīnums, ka 
mēs vēl aizvien meklējam palīdzību citur, kad tikai lūgšana vien var 
palīdzēt. Dievs šo vareno ieroci mums devis un gaida, lai mēs to 
lietotu. Kādu vilšanos mēs Viņam sagādājam, ja to noliekam sānis 
un izvēlamies dabiskus līdzekļus pārdabiskam darbam.”

Dažreiz mēs ļoti virspusēji secinām – cilvēkiem šodien pēc Dieva 
vairs neslāpst, bet īstenībā – cik ļoti slāpst! Pat alkoholisms, 
narkomānija un citas atkarības vai, piemēram, absolūts 
materiālisms, egoistiskas izklaides u.t.t. īstenībā ir slāpju pēc 
dievišķa apmierinājuma remdināšana, kura, protams, tur nav! 
Ik dienu, ik minūti, ik brīdi mēs sajūtam nepieciešamību pēc gaisa, 
ūdens un barības, bet tikai Jēzū Kristū katrs cilvēks var kļūt garīgi 
dzīvs un atkal vienots ar Dievu. Tāds ir Evaņģēlija spēks!

Andis Smelte, Dundagas baptistu draudzes sludinātājs
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mīlēt Dievu un savu tuvāko
Sagatavojis Liepājas Pāvila draudzes mācītājs Mārtiņš Balodis

Misionāra kalpošana pasaulei atspoguļo Dieva dabu. Dievs ir misijā, 
kuras mērķis ir glābt šo pasauli. Pāvils saka: “.. visiem esmu tapis viss, 
lai katrā gadījumā kādus izglābtu.” (1. Korintiešiem 9:22) Kur Pāvils 
saņēma tādu sapratni? To viņš iepazina Dievā. Tādu Dievu mums rāda 
Jēzus (Jāņa 1:18), un tādu pašaizliedzīgu dzīvi dzīvoja Jēzus (Marka 
10:45; Fil. 2) - pats Dievs cilvēku vidū. Būt misionālam nozīmē darīt 
visu, lai aizsniegtu cilvēkus ar Evaņģēliju par Jēzu: tā ir iemājošanas 
dzīve, upurēšanās jeb ziedošanās citu labā – Dieva atspoguļošana. 
Efeziešiem 5:1-2: “Sekojiet Dievam kā viņa mīļie bērni un dzīvojiet 
mīlestībā, kā Kristus jūs mīlējis un mūsu labā Sevi nodevis Dievam par 
upura dāvanu, par jauku smaržu.” Pirmais pants burtiski māca mūs būt 
par Dieva atdarinātājiem. Būt misionālam nozīmē atdarināt Dievu ar 
mīlestības praktizēšanu, savu piemēru ņemot no Jēzus.

Turklāt Dieva nākšana pie cilvēka, lai to glābtu, bija Dieva iniciatīva. 
Vēl vairāk: neviens cilvēks to neizsauca, nespēja izsaukt un sava 
grēka dēļ pat negribēja izsaukt. Tātad jebkāda runāšana par Dieva kā 
misionāra darbību iepretī grēcīgajai pasaulei ir nesalīdzināmi pārāka 
par jebkādu cilvēka iniciatīvu kaut ko darīt. Dieva rīcība bija grandioza, 
cilvēcīgi neatkārtojama. Tas nozīmē, ka kristieša kā misionāra rīcība, 
kas atdarina Dievu, ir iespējama vienīgi un tikai tad, ja Dievs darbojas 
kristiešos. Un tas tā ir! To Dievs dara caur Svēto Garu.

Mūsu rokas, kājas un viss mūsu ķermenis nav radīts, lai mēs kalpotu 
tikai sev. Mēs esam radīti, lai kalpotu citiem. Nav jau tā, ka mēs to 
neapzinātos. Bet – kur un kā sākt? Kā sākt tā, ka tas ir paveicams?

Marka 12:30-31 Jēzus atgādina mīlēt Dievu ar visu savu sirdi, dvēseli, 
prātu un spēku. Šīs pavēles pielietošana dzīvē lielā mērā nosaka 
mūsu gatavību būt misionāliem, jo viss, ko mēs dodam Dievam, veido 
mūs par derīgiem pasaulei. Tāpēc arī pavēle mīlēt Dievu ir cieši saistīta 
ar pavēli mīlēt savu tuvāko. Pavēle mīlēt Dievu kļūst par soli pretī 
misijai mīlēt pasauli.

Mīlēt Dievu no visas savas sirds. Dievs mūs ir radījis, lai mēs mīlētu 
Viņu. Ar sirdi apzīmēta cilvēka dziļākā būtība, kurai jābūt skaidrai un 
centrētai uz Dievu.

Mīlēt Dievu no visas savas dvēseles. Henrijs Skougals ir sacījis: 
“Dvēseles vērtību un izcilību nosaka tās mīlestības objekts.” Mūsu 
visdziļākajiem pārdzīvojumiem, mūsu personībai, mūsu veidolam, kas 
raksturo mūs, ir jāmīl Dievs.

Mīlēt Dievu no visa sava prāta. Visi mūsu domāšanas spēki ir vērsti 
uz to, lai savās domās mēs nepieļautu netīrību. Mums ir arī jāizvērtē 
lietas. Mums ir arī domājoši, gudri un analītiski jāizvērtē sava 
kalpošana, liecināšana u.t.t. Mums ir jāmeklē veidi, kā liecināt, būt 
misijā un kā kalpot. Mums ir jābūt gataviem mācīties.

Mīlēt Dievu no visa sava spēka. Runa ir par rīcību un iesaistīšanos. 
Ar savu fizisko miesu, ar savu dedzību un aizrautību, ar mums doto 
enerģiskumu, atjautību un asumu – ar visu savu spēku mīlēt Dievu.

Kā lai mēs domājam par savu dzīvi kā misiju, ņemot vērā, ka esam 
aicināti atdarināt Dievu, mīlot Viņu un savu tuvāko?

Misija nav fragmentāra; ja elpojam, tad esam misijā. Lai ko mēs 
pierakstītu katram Dieva mīlēšanas veidam, doma ir skaidra: mums ir 
jāmīl Dievs ar visu, kas mēs esam. Mēs neesam sadalāmi. Nav 
svarīgāka prāta kalpošana iepretī rīcībai vai emocionāla kalpošana 
iepretī prāta kalpošanai. Mums ir svarīgi atzīt un lūgt Dievu, lai mēs 
katrs kā vienots veselums mīlam Viņu.

• Pārdomām/ pārrunām: Vai Tu reāli savā ikdienā mīli Dievu ar visu, 
kas Tu esi? Varbūt Tev ir vieglāk mīlēt Dievu vairāk ar jūtām, domās, 
bet ne rīcību vai vēl kā citādi? Kāpēc? Vai Tu jūti nepieciešamību 
līdzsvarot šos dažādos veidus?

Cilvēka dzīves laiks ir 100% mīlēšanas misijas laiks. Katrs cilvēks 
dienas gaitā ir aktīvs vienā vai citā veidā dažādos laikos (piemēram, 
vienubrīd vairāk ir nodarbināts prāts, citu brīdi kaut ko darām fiziski). 

Jēzus sacītie vārdi par Dieva mīlēšanu nozīmē, ka vienmēr būs kaut 
kas un kāds veids, kā mēs varēsim mīlēt Dievu. Mīlestība uz Dievu ir 
dzīvesveids, jo šajā mīlēšanā nav pārtraukumu. Tas nozīmē, ka, 
braucot mašīnā vai autobusā uz darbu, mēs varam mīlēt atšķirīgi no 
tā, kā mēs to spēsim darīt, esot savā darba vietā.

• Pārdomām/ pārrunām: Pārdomājiet un pastāstiet viens otram, cik 
atšķirīgos veidos var izpausties jūsu mīlestība uz Dievu vienas 
dienas ietvaros!

Cilvēks ir veidots 100% mīlestības misijai. Ja Dievs ir jāmīl visam, 
kas mēs esam, tad viss, kas mēs esam, ir veidots tā, lai tas visos 
laikos un vietās spētu mīlēt Dievu. Tam nepieciešama tikai Dieva 
žēlastība, kuru saņemam caur uzticēšanos Kristum. Tad nav nodarbes, 
attiecības, resursi, kurus atstāt atstatus no Dieva, bet tie visi ir jāvirza 
pretī Dievam, lai tie pagodina Viņu. Jebkurš no mums var kaut ko 
darīt, lai mīlētu Dievu “no visas savas sirds un no visas savas 
dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka”. Lai cik vāji 
mēs būtu, caur Kristū dāvināto pestīšanu un taisnošanu Dievs mums ir 
devis kaut ko no katra Dieva mīlēšanas veida.

Tuvākais (Marka 12:31) tiek iesaistīts šajā Dieva pielūgsmē, proti, 
cilvēks, kurš viss mīl Dievu, mīl savu tuvāko ar un caur, un iesaistot 
savu tuvāko šādā Dieva mīlēšanā. Tas ir labākais, ko cilvēks ir ieguvis 
un turpina baudīt pats. Tas ir labākais, ko šāds Dieva mīlētājs dod arī 
citam – savam līdzcilvēkam, tuvākajam. Jēkaba 2:8 mīlestība uz 
tuvāko saukta par “ķēnišķīgo likumu”. Romiešiem 13:10 sacīts, ka 
bauslības piepildījums ir mīlestība, jo mīlestība tuvākajam ļauna 
nedara. Tas nozīmē, ka patiesa, aktīva mīlestība uz Dievu tiek izdzīvota 
arī mīlestībā uz savu tuvāko. Ja katrs no mums piepilda pavēli mīlēt 
Dievu ar visu, kas esam, tad mēs tiekam ne tikai sagatavoti, bet arī 
ievesti misijā, kurā mēs mīlam savu tuvāko.

Mīlestība uz Dievu pasargā mūs no ne-bībeliskas mīlestības uz 
savu tuvāko. Citiem vārdiem: cenšoties būt misionāli, mēs 
saskaramies ar dažādām kultūrām un subkultūrām, kuru rīcība un 
prakses ne vienmēr ir neitrālas (piemēram, tā var būt ar nacionālām 
kultūras vērtībām, kaut arī ne vienmēr). Tāpēc vispirms vēršot savu 
mīlestību uz Dievu un caur to uz savu līdzcilvēku, mēs tiekam 
pasargāti no sajaukšanās ar pasauli, bet iegūstam atbalsta punktus, 
lai būtu pasaulē ar Kristus paraugu.

• Pārdomām/ pārrunām: Pārdomā savus izaicinājumus ikdienā, 
kuros Tava mīlestība uz tuvāko – ar mērķi aizsniegt viņu Kristum – 
var vai tiek pārprasta kā pasaulīgums. Vai tāda bīstamība pastāv? 
Kā Tu paliec uzticīgs Jēzum?

• Kā mīlestība uz Dievu “no visas savas sirds un no visas savas 
dvēseles, un no visa sava prāta, un no visa sava spēka” vispirms un 
tikai pēc tam uz savu tuvāko var pasargāt misionālu kristieti no 
bailēm pasludināt ekskluzīvu Evaņģēliju par Jēzu (Ar “ekskluzīvu” 
šeit domāju pasaules uzskatu, kura centrā ir Dievs un absolūta 
patiesība, iepretī “inkluzīvismam” – pasau les uzskatam, kura centrā 
nav Dievs)?

Mīlestība uz Dievu bruņo un informē mūs mīlestībai uz tuvāko, kas 
pārvērš sabiedrību. Apkārtējā pasaulē, vidē un kultūrā ir tik daudz 
dažādību un dažādu notikumu, kurus mēs un mūsu līdzcilvēki 
izdzīvojam fiziski, emocionāli, ar prātu, dažkārt pat pilnībā ierauti tajā, 
kas notiek. Tas nozīmē, ka mēs varam izvēlēties piedalīties notikumos 
(piemēram, Jaungada svinībās kopā ar neticīgiem), lai tos lietotu 
Dievu pagodinošā veidā.

• Pārdomām/ pārrunām: Nosauc kādus ikdienas vai neikdienišķus 
notikumus, kritiskas vai pat krīzes situācijas, kurās Tu mīli savu 
tuvāko, kuram, iespējams, ir atšķirīgs dzīves redzējums, mērķi, 
vērtības! Kā Tu ej viņam vai viņai līdzās kā Kristus liecinieks un 
klātbūtne?

Praktiskiem ieteikumiem par misionālu dzīvi skat.:  
www.jaunasdraudzes.lv. 

LBDS vīzija
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Tā intervijā Valmieras draudzes mācītājs 
Lauris Tartars saka par savu palīgu, 
jauniešu darba vadītāju Artūru Līmani. 
Viens nebaidās uzticēties un dot “zaļo 
gaismu”, otrs ir ar idejām un vīzijām pilnu 
galvu. Rezultātā – izmainītas dzīves 
jauniešiem un ne tikai viņiem.

Kā jūs raksturotu Valmieras draudzi?

Artūrs: Tāda jauna savā ziņā.

Lauris: Šobrīd vairāk ir jaunu cilvēku.

A.: Bet nav tā, ka būtu jauniešu pārsvars. 
Tā ir atvērta draudze visiem. Piemēram, kad 
mums bija simtgades svinības, atnāca jauni 
cilvēki, arī nekristieši un pārstāvji no 
pašvaldības, un bija pozitīvi, ka viņi teica – 
te esot laba gaisotne, siltums, mīlestība. 
Bieži vien, kad cilvēki atnāk uz dievkalpoju-
mu, viņi ļoti gaida tieši sadraudzības daļu. 
Nu ir tā. Draudzē būtiskas ir attiecības. 

L.: Draudze arī daudz ko dara, ir aktīva.        

Kas ir tās aktīvās lietas?

A.: Ir svētdienskolas, jauniešu kalpošana, 
esam domājuši arī par pusaudžu 
kalpošanu, bet tas vēl procesā. Ir 
evaņģelizācijas pasākumi, māsu, meiteņu, 
puišu un šogad janvārī sākušās arī divas 
apvienotās grupiņas.  

Jūs, Lauri, esat minējis, ka Artūrs jums ir 
labs palīgs darbā ar jauniešiem. Kā tas 
izpaužas?

L.: Noteikti, ka labs. Domāju, ka Dievs viņu 
arī vadīja uz šejieni. Artūrs ļoti labi spēj 
organizēt jauniešus, viņam ir līdera dāvana. 
Šobrīd ir izveidota laba jauniešu komanda. 
Arī ja Artūra nav, viņi var visu izdarīt paši. Ja 
vajag, Artūrs var arī mani aizvietot. Super! 

Kā notiek jūsu sadarbība?

L.: Ik pa laikam satiekamies, varētu jau 
biežāk. Pēdējā laikā esam ierauti dažādās 
aktivitātes. Artūrs vasarā apprecējās, tāpēc 

viņam vairāk laika jāvelta ģimenei. 
Bet domāju, ka visu laiku esam tādā kā 
kontaktā, pat ja nesaskrienamies, tad 
sazvanāmies, esam kopā lūgšanās, 
dievkalpojumos.

Ko tev, Artūr, ir svarīgi saņemt no 
draudzes vadības, lai varētu vadīt 
jauniešus?

A.: “Zaļo gaismu”, un šeit tā riktīgi ir. Man 
kā tādam džekam, kurš grib strādāt un 
īstenot vīzijas, kuras Dievs ir devis, šeit ir 
liela brīvība to darīt. Kad ierados, priekšā 
jau bija darboties griboši cilvēki, kuriem 
vienkārši nebija vadītāja, un Dievs man deva 
iespēju būt par tādu. Par to esmu ļoti 
pateicīgs. Gribu attīstīt Valmierā tādu kā 
Ziemeļvidzemes centru, lai darbs, kas tagad 
notiek ar jauniešiem, ir par stiprinājumu ne 
tikai šai draudzei, bet arī apkārtējām 
draudzēm. 

L.: Reizēm jau var būt bail uzticēties un dot 
“zaļo gaismu”. Ir lietas, kuras esam 
pārrunājuši, ja redzam, ka kaut kas 
nedarbojas, kā iecerēts. Bet Artūram varu 
pilnībā uzticēties, man nav jāstāv viņam klāt. 
Dievs jau saveda mūs kopā, un garīgā ziņā 
mums ir vienots skatījums. Piebilstot par 
komandu, ir pozitīvi, ka jaunieši var kalpot 
un būt par stiprinājumu arī citur. Tur viņi arī 
aug. Jaunieši ir visur, viņi nāk uz draudzes 
pasākumiem, lūgšanu vakariem. 
Arī mazajās grupās esam kopā, jo 
septiņpadsmitgadīgie ir viena puse un otra 
puse ir vecumā līdz piecdesmit gadiem. 
Mums kopā ir labi, jaunieši nav jāskubina uz 
lūgšanām un Vārda lasīšanu. Piemēram, 
viena meitene tikko man noskaitīja, ko 
izlasījusi nedēļas laikā, – tur bija visi Psalmi, 
Ījaba grāmata un vēl kādas piecas, sešas 
nosauca. Liekas, kur viņa tam atradusi laiku, 
ir taču arī jāmācas!?

Kā jūs panācāt, ka vienā grupā labi jūtas 
gan septiņpadsmitgadīgi, gan 
piecdesmitgadīgi cilvēki?

L.: Domāju, ka par grupiņām esam ilgi 
lūguši, un Dievs tās salika.

A.: Jā, piekrītu Laurim. Mēs arī nebaidāmies 
draudzes ikdienā ieviest dažādas inovatīvas 
un stilīgas lietas, kas patīk jauniešiem. Bet 
tajā pašā laikā arī viņiem sakām, ka viena 
lieta ir nākt uz jauniešu dievkalpojumiem, 
bet otra – jābūt draudzē. Mērķis ir, ka 
jauniešu kalpošana nav atrauta, bet ir 
draudzē. Mēs sakām jauniešiem: “Jūs esat 
draudze, jūs būsiet tie, kuri veidos draudzi.” 
Dažreiz jau viņiem, protams, arī jāsadod. 
Atceros, sākumā atnācām uz dievkalpojumu 
un jaunieši visi sasēdās savā stūrītī. 
Tad viņiem teicu: “Klausieties, jums jānāk 
pie veciem cilvēkiem un jāsasveicinās!” Un 
tad viņi kāpa sev pāri pakāpeniski. Patiesībā 
mums arī vecie cilvēki ir ļoti atvērti, un, ja 
pie viņiem pieiet un silti samīļo, viņi atveras.

Kas ir tās inovatīvās un stilīgās lietas, no 
kurām nebaidāties?

A.: Nu nav jau tā, ka tas kaut kas baigi 
mežonīgs ... 

L.: Piemēram, riteņbrauciens, kuru vadīja 
vīrs, kam piecdesmit, un pārsvarā piedalījās 
jaunieši. 

A.: Mums ir regulārie jauniešu vakari, bet 
tas vairāk ir veids, kā sanākt pēc nedēļas 
kopā un slavēt Dievu, dalīties par to, kas 
noticis, dzirdēt un augt. Pašlaik strādājam 
aktīvi pie vīzijas un cenšamies saprast, 
ko gribam sasniegt. Skaidrs, ka negribam 
fokusēties uz piektdienu. Esam iestudējuši  
izrādi “Pazudušais dēls”, kura agrāk bija 
Mateja draudzē, gribam braukt evaņģelizēt 
ar to. Organizējam nometnes dažādās 
vietās. Piemēram, tagad plānojam nometni 
Limbažos, pirms tam bija Mazsalacā, 
Siguldā bija Jaunā gada nometne. 
Nometnes ir veids, kā svētīt ne tikai 
Valmieras pilsētu, bet arī citas vietas. 
Jaunieši aktīvi iesaistās draudzes 
kalpošanās.

L.: Jā, svētdienas skolā, slavēšanā, arī 
praktiskos darbos, piemēram, sanes malku, 
satīra virtuvi pēc sadraudzības.

Kā jums liekas, kāpēc jaunieši nāk uz 
šejieni?

L.: Ja kaut kur vari patiesi piedzīvot Dievu, 
tu tur būsi. Tas vajadzīgs katram. 

A.: Mani priecē, ka ir kaut kāds procents 
jauniešu, kuri nāk uz draudzi jau kopš 
bērnības, bet liela daļa ir tādu, kuri atnāca 
no malas, piemēram, Kitija, Mareks, Sanija, 
Gatis un kuriem Dievs ir pieskāries, 
izmainījis dzīvi.

L.: Īpaši Sanijai, zinot, kāda viņa bija, 
atnākot pirmo reizi. Pilnīgi izmainīta dzīve. 

A.: Tur grāmatu varētu uzrakstīt! 

Pastāstiet par viņu!

A.: Sanija atnāca 2011. gada novembrī. 
Draugs viņu atveda un teica, ka grib 
palīdzēt meitenei. Viņa bija daudz cietusi, 

Man kā Mozum  
ir iedots savs Ārons

Valmieras draudze pēc kristībām
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seksuāli izmantota un bija tuvu pašnāvībai. 
Sanija atnāca nekāda, izmisusi. Un tad 
Dievs sāka riktīgi strādāt, un pagājušā gada 
vasarā viņa kristījās.

L.: Viņa ir ļoti augusi. Tagad Sanija studē Rīgā, 
bet joprojām aktīvi ir iesaistīta draudzē.

A.: Interesanti klausīties viņas liecības par 
to, kā viņai iet universitātē un kopmītnēs, kā 
viņa stāsta par Dievu, kad kursa biedri aicina 
iet iedzert. Trausla meitene, bet kā Dievs 
viņu ir dziedinājis ...   

L.: Prieks to redzēt! Arī šosvētdien viena 
meitene pēc dievkalpojuma pienāca un 
teica, ka grib pieņemt Jēzu. Jaunieši ir aktīvi, 
viņi liecina tur, kur viņi ir – savās mājās, 
klasēs, esot ar draugiem, un šo meiteni arī 
kāds bija atvedis sev līdzi. 

A.: Domāju, ka draudze varētu būt daudz 
lielāka. Vēl ir daudz pie kā strādāt, pilsēta ir 
liela, tik daudzus varētu uzrunāt. Gribētu 
panākt, ka draudzē būtu kā agrāk, cilvēki 
nāktu arī vienkārši, atsaucoties uz reklāmu. 
Es tā gribētu, varbūt mēs pietiekami 
nestrādājam pie reklāmas.

L.: Protams, tā arī varētu, bet domāju, ka 
pārsvarā uz draudzi atnāk, ja uzaicina 
personiski. Mums jau visur ir attiecības, un, 
ja esam atvērti, varam uzrunāt citus jebkurā 
vietā – iestādēs, veikalos, skolās.

Kas šodien jauniešus uzrunā?

A.: Domāju, tas, ka viņus novērtē, ka parāda 
– viņi ir vajadzīgi. Otra lieta – Kristus 
mīlestība. Viens ir šovs un tā, bet jauniešiem 
svarīgi ieraudzīt, ka viņi kādam patiesi rūp. 
Ja viņi atnāktu un mums te būtu superefekti, 
gaismas, varbūt – jā, bet ko cilvēki parasti 
atceras? To, ka kāds pienāca viņiem klāt, 
paprasīja, kā iet. Protams, arī programma ir 
svarīga.

L.: Ja tā paskatās, telpas mums ir necilas, 
bet tas nav būtiskākais.

A.: Tusiņi jau arī svarīgi. Kad taisījām tusiņu 
pie Edgara, pieskrēja pilna māja. 

L.: Viņiem svarīgi būt pieņemtiem. Protams, 
mēs kādreiz pasakām arī kaut ko stingrāku, 
ja vajag. 

A.: Šinī laikā jau grūti jauniešus uzrunāt. Tas 
ir Dieva darbs. Ja kāds pie mums ir atnācis, 
tad tā ir atbildēta lūgšana. 

L.: Jā. Šorīt tieši domāju, ka mums jau nav 
ar ko lielīties, ne jau mēs viņus esam 
atgriezuši. Tas ir Dievs. Viss gods Viņam. 
Uzsvars ir uz lūgšanu, šis ir lūgšanu nams, 
un mēs lūdzam par pilsētu, par jauniešiem, 
par svētdienskolu, par to, lai mēs būtu 
atvērti, būtu par svētību apkārtējiem. Un 
runa jau nav tikai par Valmieru, piemēram, 
tagad mums ir skats arī uz Rūjienu. 

A.: Pagaidām gan tur nekas nav bijis, bet 
mēs turam lūgšanās to vietu. Mums ar sievu 
ir iespēja reizi nedēļā tur strādāt, un arī Maija 
no draudzes strādā Rūjienā. Vienkārši jāsāk 
spert kādi soļi, un, ja Dievs dos iespēju, 
varēsim piedalīties ja ne jaunas draudzes 
dibināšanā, bet varbūt kaut vai mazās 
grupas uzsākšanā. 

Ir kādi jautājumi, kuros jums abiem 
domas atšķiras?

A.: Mums? Zini kā, mūs Dievs interesanti ir 
salicis kopā. Lauris ir gans, es vairāk esmu 
vadītājs, kurš skata lietas no vīzijas puses. 
Un savā ziņā mēs viens otru papildinām.

L.: Noteikti.

A.: Varbūt ir kaut kādas lietas, uz kurām 
skatāmies atšķirīgi, bet domāju, ka tas ir tieši 
svētīgi. 

L.: Noteikti tas ir ieguvums, ka esam 
atšķirīgi. To, ko es nevaru izdarīt, var Artūrs 
un otrādi. Ir lietas, kuras Artūrs ir organizējis, 
un viņam tas izdodas labāk nekā man. Viņš 
ir arī ideju ģenerators un spēj saplānot labāk 
par mani. Protams, kaut ko jau arī es 
plānoju, nav tā gluži, ka viss plūst, bet man 
patīk ļauties Dieva vadībai. 

Jūs esat kādreiz juties apdraudēts no 
Artūra puses?

L.: Domāju, ka nē. Parasti jau rodas 
problēmas, kad sāk baidīties, tad vairāk 
domā, kā izsūtīt to jauno misijā. Muļķīgi. 
Esmu bijis vairākiem mācītājiem par palīgu, 
esmu jutis lielu atbalstu, un man ir ļāvuši 
augt. Arī es dodu “zaļo gaismu”, un man nav 
grūti uzticēties. Ja Dievs būs lēmis vadīt 
mani kaut kur citur, tad Viņš vadīs, un mēs to 
manīsim. Arī uz šejieni es nerāvos, vienkārši 
Dievs visu tā sakārtoja, ka sapratu, man nav 
citur, kur iet. 

A.: Es pateicos Dievam par Lauri un ļoti 
respektēju viņu. Lauris ir riktīgs Dieva vīrs, 
viņš man ir autoritāte. Protams, varu ātri 
ieraudzīt vājās puses, bet tajā pašā brīdī arī 
saprotu, ka pats neesmu perfekts. Ātri varētu 
sākt kritizēt, kāpēc tur kaut kas nenotiek, 
kāpēc tur nekā nav un ātri varētu ielaist 
rūgtumu. Esmu piedzīvojis, cik viegli ir 
sacelties, bet es mēģinu Dievam lūgt, lai 
Viņš dod sapratni un gudrību, jo ir jābūt 
respektam pret vadītāju. Redzu, ka 
jauniešiem arī reizēm gribas sacelties pret 
mani. Piemēram, man ir problēmas ar 
disciplīnas trūkumu, un jaunieši to redz, viņi 
varbūt saceļas, sāk kritizēt. 

L.: Domāju, ka jaunieši skatās uz Artūru. 

Ko jums katram nozīmē draudze?

A.: Man tā ir ģimene. Riebjas, ka dažkārt 
viss tikai koncentrēts uz svētdienas diev-
kalpo jumu. Mani tas tracina. Mēs neesam 
svētdienas nācēji, esam Dieva ģimene.

L.: Noteikti. Ir labi būt kopā. Protams, ar 
visiem jau neesam tik tuvi, bet, ja gribēsim 
būt kopā tikai svētdienās, daudzus pat 
nepazīsim. Tad, kad esam pa nedēļu kopā 
lūgšanās, dažādos pasākumos, tas 
satuvina. Normāli, ka viens pie otra ejam 
ciemos.

A.: Domāju, ka mēs vēl esam ceļā. Gribētos, 
ka tiešām esam tuvi, jo bieži atduramies pret 
to, ka tiekamies tikai svētdienās. 

L.: Nu jā, citam darbs un tā, cits atkal 
apmierināts, ka tiekas tikai reizi nedēļā, 
bet vairumā ir tādi, kuriem nepietiek tikai ar 
svētdienām. Bet tas jau labi, ka nepietiek. 
Pirmā draudze kopā sanāca katru dienu. 
Tas ir sava veida spēks. 

Kā jums tas izdodas? Jums pat nav savu 
telpu.

A.: Tas nav telpu jautājums. Ir draudzes, 
kurām ir telpas un viss, bet tur nekas 
nenotiek. Nesaku to ar pārākuma izjūtu, 
galīgi nē. Bet saku, ka svarīgas ir attiecības. 
Esam tikai augoša draudze, nav tā, ka mūs 
tagad atbrauca intervēt, jo mēs baigais 
paraugs. Esam vēl nulles līmenī, mums pie 
vienotības vēl daudz jāstrādā, bet mēs 
gribam augt.

Kāda jūsu draudzei ir vīzija?

L.: Nu, Artūr, stāsti. Man kā Mozum ir iedots 
savs Ārons.

A.: Vīzija mums ir kā visiem: māceklība, 
evaņģelizācija un apmācība.

L.: Personīgi man uzsvars ir uz to, ka 
draudze ir lūgšanu nams. Un tad lūdzot, 
mēs arī augam.

A.: Mūsu vīzija ir stabila draudze, kurā 
veidojas jauni vadītāji. Gribētos, ka draudze 
būtu svētība ne tikai Valmierai, bet arī 
apkārtējām pilsētām. Gribētos, ka draudze 
pati sevi visu laiku izaicinātu.

L.: Domāju, ka Dievs jau tagad to veido. 
Ja šodien mēs aizdotos kaut kur prom, 
draudze spētu turpināt iet uz priekšu. 

Kā draudze jums palīdz izdzīvot attiecības 
ar Kristu?

L.: Kā draudze palīdz? Jāpadomā...

A.: Jauniešos mums ļoti svarīgs 
savstarpējais atbalsts, vienam otra 
pieskatīšana, mazliet māceklība. 

L.: Mani ir stiprinājuši jaunieši. Kaut vai 
pēdējais dievkalpojums, kad liecināja 
jaunieši un viņi runāja par lūgšanām. Viņi 
teica vecajiem: “Draudze, kur jūs esat! Dievs 
ir runājis, mums jābūt lūgšanās!” Redzot, 
kā aug un iedegas jaunieši, tas man ir bijis 
stiprinājums. 

A.: Man jauniešu komanda vienmēr ir par 
atbalstu. Neredzu viņus kā kaut kādu 
organizāciju, bet kā savus draugus, kuri 
mani atbalsta un stiprina, atliek tikai uzrakstīt 
īsziņu. 

L.: Jaunieši ir ļoti auguši, viņi arī man 
paprasīs, kā iet. Redzu viņu vidū spēcīgus 
nākamos vadītājus.

Sagatavoja Evija Mileiko

Numura iNtervija

Jauniešu darba grupa
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LBDS DrauDžu DieNaS

LBDS Padome un bīskaps Pēteris Sproģis aicina LBDS 
draudzes un draudžu locekļus uz LBDS KONGRESU UN 
MISIJU LATGALĒ, kas notiks Līvānos no 2013. gada  
2. līdz 4. augustam

Moto: “Rūpējieties par pilsētas labklājību, jo tās labklājība būs arī 
jūsu labklājība.” (no Jeremijas 29:7)

Šogad LBDS Kongress notiks Līvānos, Latgales pusē. Daudzus 
gadus mūsu māsas un brāļi no Latgales ir nenogurstoši braukuši 
uz Rīgu, pat Liepāju un Ventspili, lai piedalītos LBDS kopdarbā. 
Šogad mēs visi dosimies uz Latgali.

Kāpēc Latgale?

Latgale ir tas Latvijas reģions, kurā ir daudz izaicinājumu. Šajā 
reģionā darbojas vairākas baptistu draudzes, taču joprojām ir 
apvidi, kuros Kristus vēsts, iespējams, neizskan nemaz. Tāpēc 
Latgale ir arī iespēju vieta – tajā joprojām dzīvo cilvēki, kuriem rūp 
šis reģions un kuri nav dzirdējuši un piedzīvojuši Evaņģēliju. 
Kā mēs šajā mums dotajā Dieva žēlastības laikā varam palīdzēt 
Latgalei piedzīvot Kristu caur mūsu draudžu liecību?

LBDS vadība, lūdzot Dievu, domājot un diskutējot par to, kā nest 
Evaņģēliju Latgalē, stiprināt esošās draudzes un aizsniegt cilvēkus 
Kristum caur jaunu misijas vietu veidošanu, ir lēmusi 2013. gadā 
aicināt LBDS draudzes uz Kongresu un misijas darbu Latgalē. 

Tās būs trīs aizraujošas dienas, kurās līdzās Kongresa darbam mēs 
centīsimies kalpot Līvānu un tās apkārtnes cilvēkiem dažādos 
praktiskos un radošos veidos (nometnes, bērnu pasākumi, sporta 
pasākumi, koncerti, dievkalpojums, sociālie projekti un citi). 

Mēs ceram, ka Dievs izmantos šīs trīs dienas Līvānos, lai stiprinātu 
un iedrošinātu mūsu brāļus un māsas, kas dzīvo un kalpo Latgalē. 
Mēs ticam, ka, mums lūdzot un kalpojot, Dievs rādīs mums Savus 
nodomus Latgalei. Mēs ceram un lūdzam, ka šajā laikā Dievs 
stiprinās, svētīs un sagatavos turpmākai kalpošanai arī mūsu 
draudzes citviet Latvijā.

2013. gada LBDS Kongress un misija Latgalē ir solis pretī LBDS 
vīzijai – jo mēs esam kristocentriski, pavairoties spējīgi un misionāli 
kristieši, draudzes un draudžu savienība. Mēs gribam būt tādi ne 
tikai vārdos un uz papīra, bet arī darbos – vietā, uz kuru mūs vada 
Dievs.

Kāpēc Līvāni?

Līvānu pilsētu mēdz dēvēt par “atslēgu Latgales vārtos”. Tiekoties 
ar Līvānu pilsētas vadību, mūsu pārliecība tika stiprināta – šī ir tā 
pilsēta, kurp Dievs mūs šobrīd ved Latgales virzienā, pilsēta, kurā 
Viņš ir jau sagatavojis mums ceļu un kurā ir daudz iespēju un 
atvērtu durvju misijas darbam. 

Kā mēs varam iesaistīties jau tagad?

Lūgsim, lai Dievs parāda, kā mēs katrs un mūsu draudzes var 
iesaistīties misijas darbā; lai Gars sagatavo mūsu sirdis un Līvānu 
iedzīvotāju sirdis; lai Viņš arī aicina un sagatavo darbiniekus 
pastāvīgam darbam Līvānos;

Plānosim savu draudžu dievkalpojumus un kalpošanu vasaras 
aktivitātes tā, lai varam piedalīties Kongresā un misijā Latgalē;

Būsim atsaucīgi un iesaistīsimies ar savām idejām par to, kā nest 
Evaņģēliju Līvānos un pilsētas apkārtnē. Savus ierosinājumus, 
lūdzu, sūtiet uz epastu: zanna.drunese@lbds.lv.

Kaut arī savā ikdienā mēs dzīvojam citās Latvijas vietās un daļai no 
mums Latgales reģions ir tāls un svešs, tomēr šī ir mūsu iespēja 
visiem kopīgi pievienoties Dievam Viņa darbā un svētīt cilvēkus, 
kuri dzīvo Latgalē, īpaši Līvānos. 

Svētīsim Latgali un būsim svētīti!

LBDS draudžu dienas 
Līvānos 2013

IESAISTIES UN IESAISTI SAVU DRAUDZI  
JAU TAGAD

LŪGŠANA

Pateicies Dievam, ka Viņš darbojas Latgalē mums redzamos un 
neredzamos veidos;

Pateicies Dievam, ka Līvānu pilsētas vadība ir atvērta un 
atsaucīga LBDS pasākumiem;

Lūdz, lai Dievs parāda, kā mēs katrs un mūsu draudze var 
iesaistīties misijas darbā;

Lūdz, lai Gars sagatavo mūsu sirdis Savam darbam un Līvānu 
iedzīvotāju sirdis Evaņģēlija vēstij;

Lūdz par LBDS nozarēm, apvienībām un kalpošanām, kas 
koordinē LBDS Kongresa un misijas aktivitātes; lai cilvēki, kas 
iesaistās aktivitāšu plānošanā un veidošanā, būtu Gara vadīti;

Lūdz, lai Kristus aicina un sagatavo darbiniekus pastāvīgam 
darbam Līvānos.

APŅEMŠANĀS

Es apņemos reizi nedēļā veltīt laiku lūgšanai par Dieva darbu 
Līvānos un Latgalē. 

Mūsu draudze apņemas katru svētdienu aizlūgt par Dieva darbu 
Līvānos un Latgalē.

PLĀNOŠANA

Plāno savas un savas draudzes dievkalpojumus un aktivitātes tā, 
lai vari piedalīties Kongresā un misijā Latgalē!

ATSAUCĪBA

Esi atsaucīgs un iesaisties ar savām idejām par to, kā nest 
Evaņģēliju Līvānos un pilsētas apkārtnē. Savus ierosinājumus, 
lūdzu, sūti uz e-pastu: zanna.drunese@lbds.lv




Līvāni skaitļos un faktos:

• Līvānu pilsētas karoga zilās 
daļas simbolizē divas upes – 
Daugavu un Dubnu. Baltā 
josla karogā simbolizē lielceļu 
(Rīgas iela), uz kura pilsēta 
atrodas un kurš lielā mērā ietekmē pilsētas saimniecisko 
dzīvi. Tas ir arī baltais ticības ceļš labākai nākotnei.

• Mūsdienu Līvānu pirmsākumi saistās ar 1533. gadu, kad 
zemes īpašnieks Jurgens Līvens izveidoja muižu, ko nosauca 
par Līvenhofu.

• Līvānu novada teritoriju veido Līvānu pilsēta un 5 pagasti:

• Jersikas, Rožupes, Rudzātu, Sutru un Turku pagasts

• Līvānu novadā dzīvo 13 680 iedzīvotāju, no tiem 7 334 
sievietes un 6 346 vīrieši. 

• Līvānu novadā pārstāvētas vairākas tautības. Te dzīvo 9 110 
latviešu, 272 baltkrievi, 3686 krievi, 147 ukraiņi, 259 poļi un 
206 citu tautību pārstāvji. 

• Līvāni ir piektā lielākā Latgales pilsēta un reģionālas nozīmes 
attīstības centrs. 

• Pilsētā aktīvi darbojas pašvaldība, NVO, kultūras un sporta 
aktīvisti un pašdarbnieki. 

• Līvānos ir četras vidusskolas, J. Graubiņa mūzikas un 
mākslas skola, Līvānu bērnu un jauniešu sporta skola.

• Par Līvānu kultūru atbild Latgales mākslas un amatniecības 
centrs ar Stikla muzeju un Ūdens galeriju.

Vairāk informācijas par Līvānu novadu un pilsētu: www.livani.lv 
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GarīDzNieki uN vaDītāji

Baltijas Pastorālā institūta jaunā 
studiju gada sākums

2013. gada 14. janvārī ar svētbrīdi un nelielām 
svinībām sākās BPI sestais studiju gads. 

Kaspars Šterns, bīskapa vietnieks jaunu draudžu 
dibināšanas jautājumos, vadīja pirmo BPI 2013. 
studiju gada svētbrīdi, atgādinot studentiem, ka 
studiju uzsākšana BPI un kalpošanas ceļa izvēle 
nebūs sprints, bet gan maratons. 

Studentus uzrunāja Garīdznieku brālības vadītājs, 
BPI pasniedzējs un mācītājs Edgars Mažis, 
novēlot nepaļauties uz savu šarmu, spējām, ārējo 
pievilcību, bet piedzīvot nespēku, iekšēju 
nedrošību, kas var veicināt atkarību no Svētā 
Gara, gan studējot, gan vēlāk, uzsākot vai 
turpinot kalpošanu. No savas personīgās studiju 
pieredzes viņš rosināja vīrus kā sūkļus uzsūkt 
maksimāli daudz no studijām, neizkaisīties 
dažādās kalpošanās studiju laikā, jo priekšā ir 
daudz gadu, kad kalpot. E. Mažis ar sev 
raksturīgo humoru norādīja, ka, lai arī BPI 
pasniedzēju un vadības attieksme pret studentiem 
parasti ir žēlastībā balstīta, slinkums, pat ja tiek 
apzīmēts kā dievišķs slinkums, šeit tiek nežēlīgi 
apkarots.

BPI Starptautisko attiecību dekāns Čaks Kellijs 
turpināja Edgara Maža aizsākto slinkuma tēmu, 
sakot, ka studenti maldās, ja domā, ka, iestājoties 
tādā garīgā iestādē, kāda ir BPI, viņi automātiski 
kļūs daudz dievbijīgāki cilvēki, ka viņos radīsies 
dabiska vēlme katru rītu celties 2 stundas agrāk, 
lai stundu lasītu Bībeli un pēc tam vēl stundu 
lūgtu. Arī šeit viņi nebūs imūni pret kārdinājumu 
slinkot. Č. Kellijs citēja arī kādu sava profesoru, 
kas studentus brīdināja, sakot, “ir noziegums 
cilvēkus un it īpaši bērnus garlaikot ar Dieva 
Vārdu”. Viņš aicināja studentus sludināt bibliski, 
precīzi, bet tajā pašā laikā arī – interesanti, pašiem 
izbaudot un priecājoties par Dieva Vārdu.  
Svētbrīža beigās LBDS garīdznieki aizlūdza un 
svētīja katru jauno studentu, studijas un līdz ar to 
kalpošanas ceļu uzsākot. 

Šogad studijas klātienē uzsāks vismaz septiņi vīri, 
kas drosmīgi atsaukušies Kristus aicinājumam 
atstāt pierasto un sekot Viņam.

Studijas BPI šogad uzsāks Arnolds Bērziņš 
(Auces baptistu draudze), Raivis Deksnis 
(Jelgavas baptistu draudze), Indris Egle (kalpo 
Ziedkalnes un Tērvetes baptistu draudzēs), 
Andrejs Goloborodko (Grobiņas baptistu 
draudze), Gatis Jūrmalis (iesaistīts jaunas 
draudzes dibināšanā Rīgas centrā), Rūdolfs 
Kroičs (kalpo Varakļānos), Klāvs Kārklis un 
Mārtiņš Straume (Tukuma baptistu draudze).

Sagatavoja Nora Rautmane,  
BPI Programmu administratore

BPI 2013. gada iesaukuma studenti no kreisās: Mārtiņš Straume, Andrejs Goloborodko, 
Indris Egle, Raivis Deksnis, Arnolds Bērziņš, Rūdolfs Kroičs

Bīskapa vietnieks Kaspars Šterns uzrunā klātesošos

Čaka Kellija uzrunu tulko Vēsma Sandberga Pielūgsmi vada BPI students Rihards Rudzis

Garīdznieku brālības vadītājs Edgars Mažis

Aizlūgums par BPI jaunajiem studentiem
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Sprinteris vai maratonists
Rihards Vīksnītis ir 2012. gada 
iesaukuma students, kas tikko, 
21. decembrī, ir izdarījis vienu no 
svarīgākajām izvēlēm savā dzīvē – 
izveidojis ģimeni. Apsveicam Rihardu un 
Martu Vīksnīšus! 

Kā šis gads BPI Tevi ir ietekmējis?

Šeit BPI ir kā siltumnīcā. Es jūtu, ka varu 
uzticēties, esmu atvēries, redzu, ka es it 
kā plaukstu. Ja tas ir tā, no tevis arī citi var 
daudz vairāk saņemt. BPI man ir palīdzējis 
pašam sevi vairāk saprast, kādēļ es esmu 
tāds, kāds es esmu.

Kāds Tu esi? 

Esmu no klusajiem, no kura sākumā 
vairāk jāvelk laukā, bet pēc tam jau es 
pats vilkšu. Sākumā novērtēju situāciju, 
tad speru kādus soļus.  

Kādēļ tad esi tāds?

Skolā biju tāda kā pelēka pelīte no 
laukiem. Mani vecāki daudz nepelnīja, 
nevarēju staigāt “Nike” botās un “Gucci” 
apģērbā. Manā laikā tas daudz ko 
nozīmēja, tur dzīvoja daudz turīgu cilvēku, 
un bagātākie bērni centās sevi izcelt, 
pakāpjoties uz citu rēķina, uz to rēķina, 
kam nav. Līdz ar to man radās kompleksi. 
Tāpēc vēl joprojām izvērtēju, vai varu 
uzticēties, vai cilvēki tikai neizmanto manu 
uzticību, lai uz mana rēķina parādītu, ka ir 
labāki. Tāpēc es noslēdzos sevī, esmu 
piesardzīgs. 

No kuras puses Tu nāc? 

Lai dabūtu labāku darbu, mans patēvs un 
līdz ar to arī visa mūsu ģimene piespiedu 
kārtā nomainīja vairākas dzīves vietas. 
Tagad esam bāzējušies Līgatnē, kur 
dzīvojam kopš laika, kad sāku iet skolā. 

Pastāsti kādu savu bērnību raksturojošu 
notikumu!

Es biju ļoti viltīgs. To raksturo, piemēram, 
šāds atgadījums. Vienreiz es viens pats 
staigāju gar veikalu un domāju par to, cik 
ļoti gribas konfektes. Tad pamanīju divus 
sīkos iznākam no veikala, varbūt nedaudz 
jaunākus par mani. Un viņiem bija tās 
konfektes. Uz zemes pamanīju papīrīti, no 
citām labajām konfektēm. Ietinu papīrā 
akmeni. Aizgāju pie puikām un iemainīju 
to pret divām stiklenēm. Paķēru viņu 
konfektes un aizlaidos. Tagad domāju – kā 
tik mazā bērnā var būt tik daudz viltības?

Arī bumbierus gājām zagt. Taču es tiku 
audzināts kā riktīgi kārtīgs puika. Mamma 
nekad pat iztēloties nevarētu, ka es tāds 

esmu bijis. Es vienmēr biju tāds 
paklausīgs, miermīlīgs. Labais puika. 

Vai Tev bija laimīga bērnība? 

Gan, gan. Tā kā tik bieži bija jāmaina 
dzīves vietas, tad nepaspēju nostiprināt 
draudzības bērnībā, man nebija tādu tuvu, 
uzticamu draugu, ierāvos sevī, noslēdzos. 
Pamatskolas laiks bija diezgan drūms, 
bieži negribēju iet uz skolu.

Vidusskolā dzīvoju kopmītnēs, tur bija 
iespēja ciešāk iepazīties ar kādiem 
puišiem. Pavadījām laiku kopā, gājām uz 
svaru zāli, futbolu kopā spēlējām. Tas 
stiprināja pārliecību par saviem spēkiem, 
ka es esmu vērtība. Taču tas aizgāja otrā 
galējībā, paliku augstprātīgs, iedomīgs. 
Dusmas, aizvainojums par to, ko 
piedzīvoju pamatskolā, nāca laukā. 
Atspēlējos par to uz citu rēķina. Es zinu, 
kā ir būt izsmietam, kā arī es zinu, kā būt 
kretīnam, izsmiet citus. Paldies Dievam, 
ka Viņš sastapa mani.

Izstāsti savu ceļu pie Dieva.

Mana ģimenē neviens nepazina Dievu, 
nebijām kristieši. Taču viens gadījums 
izmainīja mūsu dzīvi. Vienā vasaras dienā 
gājām ogot. Mums bija jāpāriet pāri lielajai 
Pleskavas šosejai. Tur manu mazo brālīti 
Dāvīti notrieca automašīna. Viņš ceļā uz 
slimnīcu nomira. Tas sagrāva manus 
vecākus.

Pēc tam viena mūsu radiniece, kas bija 
gājusi baznīcā, ar manu mammu runāja 
par Dievu. Mamma sāka iet uz baznīcu, 
pēc tam mūs visus centās vilkt līdzi. 
Es visvairāk pretojos. Atceros, ka vecāki 
vienkārši atslēdza elektrību mājā, lai 
neskatītos televizoru, nespēlētu datoru, 
kamēr viņi bija baznīcā. Tagad es esmu 
viņiem par to pateicīgs, tad gan nebiju.

2003. gada vasarā nokristījos. Pavilkos 
līdzi draudzes jauniešiem, kas kristījās, 
lai gan īsti nebiju sapratis, ko tas nozīmē. 
Mācītājs gan ar mani individuāli runāja, 
prasīja, vai es saprotu, ko daru. Es, 
protams, teicu, ka – jā, saprotu. Taču tikai 
vidusskolas 3. kursā es satvēru Kristu, 
sapratu, ka es bez Viņa vairs nekur 
nevaru. Tad mana dzīve tiešām radikāli 
mainījās. 

Kā šīs pārmaiņas izpaudās?

Gan runas veidā, gan darbos. Tajā laikā es 
mēdzu aizskart cilvēkus gan fiziski, gan 
meitenes, piemēram, verbāli. Tad es 
pārstāju to darīt, kā ar cirvi nocirtu. Tajā 
laikā pēc futbola pārstāju iedzert, kā 

iepriekš biju 
pieradis. 
Draugiem bija 
jautājums, kas 
ar mani bija 
noticis. Es 
lēnām, pa 
vienam viņiem 
katram 
izstāstīju. 

Tuvojās studiju 
beigas. Tad 
man bija 
jautājums, kur 
iet tālāk? LBDS 150. gadu svinībās Užavā 
pie manis pienāca sieviete no manas 
draudzes, sakot, ka Dievs viņai pametis 
domu, ka man ir jāiet mācīties uz BPI. 
Man tas likās nesaprotami, jo es nezināju, 
kas tas tāds ir. Turpat pie manis pienāca 
vēl viena sieviete, kas teica, ka sapnī 
redzējusi, ka es esmu stāvējis baltās 
drēbēs cilvēku priekšā un sludinājis 
Evaņģēliju. Tas man likās ļoti savādi. 
Pie sevis nodomāju - ja vēl trešais cilvēks 
runās ar mani, tad atzīšu, ka tā ir Dieva 
vadība. Un turpat Užavā mācītājs un 
draudzes priekšnieks arī mani vedināja 
domāt par BPI. Tad es apņēmos par to 
domāt. 

Pēc skolas beigšanas es vēl pretojos 
Dievam, uz BPI neaizgāju. Gribēju uzsākt 
patstāvīgu dzīvi, strādāt. Vienā dienā pēc 
darba kaut kas bija nogājis greizi. Teicu 
Dievam - Tu redzi, ka es esmu tālu no Tava 
aicinājuma. Paņem prom to, kas mani 
traucē sekot Tev. Pagāja nedēļa, un es 
galīgi noplīsu. Man atklāja bruku 
sākumstadijā. Nedrīkstēju celt nekādus 
smagumus, bet es strādāju būvmateriālu 
veikalā, kur man visādi cementa maisi 
jāceļ. Nestrādāju, līdz ar to radās 
finansiālas problēmas. Likās, ka Dievs ir 
pret mani. 

Mācītājs man atvēra acis, ka tas, kas ar 
mani notiek, ir atbilde uz manu lūgšanu. 
Viņa teiktais man arī atvēra acis. Mācītājs 
ar draudzes priekšnieku paņēma mani 
līdzi uz konferenci “Slāpsti pēc Dieva”, kur 
trīs dienas bija arī jāgavē, līdz tam es to 
nebiju darījis. Es riktīgi izbaudīju Dieva 
klātbūtni savā dzīvē. Atpakaļ braucot, viņi 
atkal sāka runāt par BPI. Man radās 
nopietni jautājumi par šo skolu. Kad 
padzirdēju, ka tur māca topošos 
sludinātājus, kalpotājus, sapratu, ka tas 
nav man. Tad vēl Sandijs [Aizupietis], 
Siguldas mācītājs, atbrauca pie manis. 

Rihards Vīksnītis
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Dienu pirms BPI jaunā mācību gada 
mācītājs mani atveda līdz Rīgai, lai es 
parunātu ar bīskapu Pēteri Sproģi. 
Pēteris man uzdeva jautājumu: vai esmu 
sprinteris vai maratonists? Tā kā es biju 
ātrs, futbols patika, uzreiz “izšāvu”, 
ka esmu sprinteris. Tad Pēteris uz mani 
paskatījās tā, kā viņš dažreiz mēdz 
paskatīties, līdz pašiem dziļumiem. Atvēra 
vēstuli Timotejam, izlasīja Rakstu vietu – 
nenoniecini savas dāvanas, kas ir tevī. 
Sarunas beigās viņš vēlreiz paprasīja, vai 
esmu sprinteris vai maratonists. Vēl 
joprojām nesapratu, ko viņš ar to domā. 
Viņš jautāja, vai mēdzu novest lietas līdz 
galam? Es teicu, ka, ja sāktu mācīties BPI, 
tad noteikti arī pabeigtu. Tad Pēteris 
secināja – maratonists. Man iedeva 3 
mēnešus, lai pārliecinos, vai šī vieta ir 
man. Pirmie trīs mēneši pagāja nemanot. 

Pirms tam Dievam biju arī teicis: ja, Dievs, 
tas ir Tavs prāts, lai man nekā netrūkst. 
Visi mani parādi, kas bija radušies, kamēr 
nestrādāju, nosedzās. Arī pēc tam man 
nekā nav trūcis. Dievs man vienmēr ir 
iedevis līdzekļus īstajā laikā. 

Kādi ir tavi nākotnes plāni?

Zinu, kas man ir jāizdara. 21. decembrī es 
precos. (Intervijas laikā Rihards to teica 

nākotnes formā. BV iznākšanas brīdī 
Vīksnīšu ģimene jau ir nosvinējusi savus 
pirmos Ziemassvētkus.) Jādomā, kā es 
nodrošināšanu mūsu ģimeni, par 
pastāvīgu dzīves vietu. Tad tajā vietā, 
kur būsim, mēs arī kalposim. Man ir tāds 
prieks par Martu, viņa ir gatava kalpot 
kopā ar mani, pat doties uz dziļiem 
laukiem, ja tas būs vajadzīgs

Kā satiki Martu?

Marta bija manos “Draugiem.lv”. Vienreiz, 
pārskatot tur savus draugus, sapratu, 
ka viņu nepazīstu. Pajautāju, kas viņa ir? 
Vārdu pa vārdam aizsākās sarakste, 
sazvanījāmies. Pirms pat sākām 
attiecības, sapratām, ka mums abiem ir 
nopietni nodomi vienam uz otru. 

Kad pirmo reizi viņu ieraudzīju, 
iedomājos – ārprāts, cik viņa skaista! To 
redzēju jau bildēs, bet dzīvajā viņa ir vēl 
skaistāka. Sākumā vispār nevarēju 
parunāt, biju kā mēli norijis. Mēs abi bijām 
ļoti satraukušies. 

Tajā pašā vakarā aizbraucu un 
iepazīstināju viņu ar savu mācītāju. 
Mācītājs jau pirmajā mūsu randiņā mums 
uzdeva jautājumus par mūsu nodomiem 
un tamlīdzīgi. Es gan nebiju plānojis, 

ka jau pirmajā randiņā mums par tik 
nopietnām lietām būs jārunā. Mēs 
izturējām tādas īstas ugunskristības. 
Nākošajā dienā aizbraucu un iepazinos 
ar Martas vecākiem. Viņai ir fantastiski 
vecāki.

Kā saprati, ka jāprecas?

Es zinu, ka Dievs grib, lai attiecības ir 
sakārtotas. Pirms uzsāku šīs attiecības, 
redzēju sapni, ka īsa auguma tumšmate 
izstiepj rokas pret mani un arī es sniedzos 
viņai pretī. Marta, savukārt, bija redzējusi 
sapni gara auguma puisi, kas gājis viņai 
garām, bet tad vienā brīdī mainījis savu 
trajektoriju un arī izstiepis savu roku pret 
viņu. Es iemīlēju viņu, ļoti ātri pieķērāmies 
viens otram, tagad nevaram pat tā kā īsti 
atrauties, pat uz skolu negribas braukt. 

Redzu, ka Marta ir Dieva dāvana. Jau 
bērnībā, kad citi bērni sapņoja, ka būs 
policisti, ugunsdzēsēji, zīmējot sevi 
policijas mašīnā, es vienmēr zīmēju māju, 
sētu un ģimeni tur iekšā.

Interviju sagatavoja Nora Rautmane,  
BPI Programmu administratore

Vīrieša ideāls ir stiprs raksturs, ass prāts un laipna sirds. 
Taču šajā pasaulē netrūkst vīriešu, kas mīl lietas uzsākt, tā arī 
nespējot tās novest līdz galam. Tas parādās gan attiecības, gan 
attieksmē pret darbu, mācībām, gan draudzē, gan attiecībās ar 
Dievu. Ir vajadzīgi vīri, kas ne tikai ar lielu entuziasmu mīl lietas 
uzsākt, bet spēj tās novest līdz galam – sasniegt nosprausto 
mērķi. Ir vajadzīgs raksturs, disciplīna, izturība. 

Pāvils, noslēdzot savu kalpošanu, sacīja šādus vārdus savam 
māceklim Timotejam:

“Bet tu [Timotej] paliec skaidrā prātā visās lietās, paciet 
ļaunumu, dari evaņģēlista darbu, izpildi savu kalpošanu līdz 
galam. Jo es jau topu par ziedojumu, un manas atraisīšanas 
laiks ir pienācis. Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu 
pabeidzis, ticību esmu turējis. Atliek man tikai saņemt taisnības 
vainagu, ko mans Kungs, taisnais tiesnesis, dos man viņā dienā, 
un ne tikvien man, bet arī visiem, kas ir iemīlējuši Viņa 
parādīšanos.” (2. Timotejam 4:5-8)

Mēs vēlamies redzēt, ka mūsu draudzēs ir vīri, kuri savā dzīves 
noslēgumā varētu teikt līdzīgus vārdus kā Pāvils. Draudzēs ir 
vajadzīgi vīri – maratonisti. Lai kļūtu par maratonistu, ir jāsāk jau 
jaunības gados, ir jāsāk tagad. Tu jau tagad esi skrējienā!

Tādēļ esi aicināts uz ziemas BPI DRAFTS 2013 nometni, kurā tev 
būs iespēja izaicināt savu raksturu, uzzināt, kāds ekipējums ir 
nepieciešams, lai attiecībās ar Dievu, ikdienas dzīvē un 
kalpošanā vari būt mērķtiecīgs un ne tikai labi iesākt, bet arī labi 
pabeigt. 

Tev būs iespēja dzirdēt 
LEKCIJAS, piedalīties 
dažādās FIZISKĀS 
AKTIVITĀTĒS, labi 
PAVADĪT LAIKU kopā ar 
jauniem vīriem no 
dažādām Latvijas 
pilsētām un draudzēm, 
kopīgi LŪGT un SLAVĒT 
Dievu.

Ziemas BPI DRAFTS 
2013 ir paredzēts 
jauniešiem un jauniem vīriem vecumā no 14-21 gadam.

Dalības maksa: 30 LVL 

Mēs apzināmies, ka ne visi var atļauties maksāt šādu cenu, tādēļ 
mēs, BPI vadība, darīsim visu, lai nauda nebūtu šķērslis jaunieša 
dalībai nometnē. Ņemot vērā, ka mūsu iespējas atbalstīt ir 
ierobežotas, mēs varēsim palīdzēt tiem, kas laicīgi pieteiksies, 
tādēļ aicinām, ka paši dalībnieki meklētu iespējas segt dalības 
maksu.

Ziemas BPI DRAFTS vieta: bāze “Satekas”, Vecumnieku pagasts

Reģistrācija un tuvāka informācija:  
Kaspars Šterns, kaspars.sterns@lbds.lv, mob. 26554780

Dalībnieku skaits ierobežots!

Ziemas BPI DRAFTS 2013
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Vecmīlgrāvis ir diezgan attāla vieta no Rīgas centra, iepriekš man 
nekas nesaistīja ar šo vietu, lai arī tur kalpotu Dievam un 
cilvēkiem, sevišķi tiem, kas nepazīst Jēzu Kristu vai uzskata, ka 
pietiek ar to, ka tic un pieskaita sevi pie noteiktās denominācijas.

Mācoties Baltijas pastorālā institūtā mēs tikām virzīti arī uz jauno 
draudžu dibināšanu mūsu Latvijā. Un dīvainā kārtā tas sakrita ar 
mūsu mācītāja Pētera Samoiļiča lūgšanu pēc Dieva gribas veidot 
jauno draudzi Vecmīlgrāvī. Par to viņš stāstīja draudzei un arī 
mums, BPI studentiem Jevgēņijam Ivanovam un Aleksandram 
Ignatovam, jo mēs abi  kalpojam kopā ar mācītāju Pestīšanas 
templī  Rīgā. Pirms ilgāka laika Vecmīlgrāvī sludināja arī Rīgas 
Betānijas draudze, un mēs vēlējāmies turpināt Labās Vēsts 
sludināšanu šajā vietā.

Kopā ar draudzi lūdzām mūsu vareno un mīlošo Kungu, 
sludinājām, vēršot draudzes uzmanību uz to, ko Jēzus pavēlējis 
Saviem mācekļiem Mateja  ev. 28:19-20: “Tāpēc eita un darait 
par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā 
Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. 
Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” Mēs 
arī braucām uz Vecmīlgrāvi, kur aizlūdzam, evaņģelizējām un 
izplatījām informāciju par kalpošanas uzsākšanu Vecmīlgrāvi.

2011. gadā 4. decembrī Vecmīlgrāvi tika uzsākts pirmais 
dievkalpojums krievu valodā Daugavgrīvas Baltā baznīcas ēkā 
(Baltās baznīcas ielā 50). Pēc vienošanās ar brāļiem un māsām 
Kristu no Daugavgrīvas Baltās baznīcas evaņģēliski luteriskās 
draudzes dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst. 16:00 un ir 
domāti pēc Dieva žēlastības un mīlestības apkārt dzīvojošajiem 
cilvēkiem.

Protams, kalpošana notiek ne tikai svētdienās un ne tikai Baltā 
baznīcas ēkā. Pašlaik tiek īrētas telpas bijušas skolas ēkā Skuju 
ielā 39, kur notiek vairākas aktivitātes un kalpošanas. Reizi 
nedēļā notiek Bībeles mācīšana un sadraudzības tikšanās. 
Daudz darba no mūsu draudzes tiek ieguldīts kalpošanā 
bērniem un pusaudžiem, ko finansiāli un dažreiz ar savu 
klātbūtni atbalsta mūsu brāļi un māsas no ārzemēm. Ir rīkoti 
vairāki pasākumi un vairāku dienu garumā, lai vietējos bērnus un 
pusaudžus iepazīstinātu ar Kristu. Ir piedalījušies līdz 130 bērnu 
un pusaudžu, kā arī daļēji bija viņu vecāki un vecvecāki. Bērniem 
caur spēlēm un citām aktivitātēm tika stāstīts par Jēzu Kristu, 

kas ir arī viņu Glābējs. Pēdējie pasākumi bērniem bija uz Kristus 
dzimšanas svētkiem (Ziemassvētkiem), kurus bērni un pusaudži 
nu jau, kā izrādījās, ļoti gaidīja. 

Pašlaik ar Dieva žēlastību tiek veidota patstāvīga komanda 
kalpošanai Vecmīlgrāvī, lai kalpot visiem šajā rajonā, it sevišķi 
bērniem un pusaudžiem. Kalpošana Vecmīlgrāvī nav vienkārša. 
Sarunās cilvēki bieži saka, ka tic Dievam, un solās iet uz 
dievnamu, bet to nedara, aizbildinās, ka nav laika vai ka pieder 
pie citas denominācijas. Tāpēc mēs lūdzam Dievu un lūdzam arī 
visus lasītājus atbalstīt mūs pastāvīgās lūgšanas par šo Rīgas 
rajonu, kur tik daudzi saka, ka tic, bet reāli vienkārši atrunājas un 
iet bojā. Paldies Dievam, ka Viņš mudina bērnus un pusaudžus 
nākt un mēs varam palīdzēt viņiem atrast Jēzu, kā arī caur 
viņiem uzrunāt vecākus.

Brāļi un māsas Kristū, Kristus pavēle darīt citus cilvēkus par Viņa 
mācekļiem nav atcelta. Kalposim mūsu Kungam un Glābējam un 
cilvēkiem, iekāms Viņš nāks. Lūdzu, lūdziet par uzticamu 
komandu pastāvīgai kalpošanai Vecmīlgrāvī un par galveno – lai 
Dieva Valstība arvien vairāk izplatās pa mūsu zemi. Visa slava un 
gods lai būti tikai un vienīgi Mūsu Trīsvienīgajam Dievam – 
Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam!

Aleksandrs Ignatovs,
Rīgas Misiones baptistu draudzes loceklis, BPI students

Dievs mīl arī Vecmīlgrāvi

Vasarā kopā ar bērniem Kopā ar luterāņu draudzes vadību

Sākuma tikšanās Vecmīlgrāvī
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BērNi uN jauNieši

SA Padome kopā ar bīskapa vietnieku Pēteri Eisānu – 1. rindā Dace Šūpule, 
Estere Roze, Dace Freivalde, Lidija Ēce, Pēteris Eisāns. 2. rindā – Juris 

Grigs, Iveta Rudoviča, Ruta Majevska, Elza Roze. Konferencē nepiedalījās 
Padomes locekļi Zilgma Atvara un Mārcis Zīverts

Skolotāji apgūst Dziesmu dienas repertuāru

Konferences dalībnieki

Ilggadējā SA vadītāja Elza Roze

Jaunā SA vadītāja Estere Roze

“Kādu KATRS dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet ..” (1. Pēt. 4:10)

Šāds moto aicināja KATRU svētdienskolotāju un bērnu 
kalpošanas darbinieku uz LBDS Svētdienskolu apvienības (SA) 
Gadskārtējo pārskata konferenci saltā 12. janvāra rītā 
Āgenskalna baptistu draudzes dievnamā, kurā KATRU sagaidīja 
silta tēja un kafija. Pēc pacilājošas Lības Ēces, Didža Lauvas 
muzicēšanas un bīskapa vietnieka, mācītāja Pētera Eisāna 
uzrunas konferences darbs noritēja trīs sadaļās.

KATRA ATBILDĪBA  

Kopīgi aktualizējām LBDS SA vīziju, mērķus un uzdevumus. 
Ilggadējā SA darba vadītāja Elza Roze atskatījās uz iepriekšējā 

gadā veikto. Tika pieņemts jauns 
nolikums, ko 2012. gada 3. 
novembra sēdē pieņēma SA 
Padome un 6. novembrī apstiprināja 
LBDS Padome. Vienprātībā 
apstiprinājām SA Padomi, tās Goda 
locekļus Aivaru Šķuburu un Sarmīti 
Fībigu. Viņi abi un līdzšinējā SA 
darba vadītāja Elza Roze saņēma 
Pateicības rakstus no LBDS vadības 
un bīskapa Pētera Sproģa, kā arī 
pateicības dāvanas no apvienības. 
Pateicībā par patieso rūpi par 
bērniem un svētdienskolotājiem 
Elziņas rokās iegūla arī ziedi ar 
vēlējumu nosargāt ticību līdz galam, 
kā šie ziedi jāsarga no ziemas 
aukstuma. Darbam tika svētīta 2012. 
gada 3. novembra SA Padomes 
sēdē ievēlētā SA jaunā vadītāja 
Estere Roze. Viņa ieskicēja galvenos 
virzienus apvienības nākotnes 
redzējumā, kas vērsts uz to, lai 
KATRAM bērnam KATRĀ Latvijas 
vietā būtu iespēja dzirdēt par Jēzu 
Kristu un veidoties par Viņa mācekli.

Tad izsalkumu remdināja siltā zupa un KATRU iepriecināja arī tik 
gaumīgi noformētās maizītes un piparkūkas. 

KATRA BALSS

Diriģentu vadībā vienojāmies kopīgā Dieva slavēšanā dziesmās 
un sadraudzībā, ieskandinot 2013. gada 1. maija bērnu un 
jauniešu Dziesmu dienas 15. gadskārtas jubilejas koncerta “Mēs 
iesim līdzi” repertuāru, caur kuru KATRS tiek aicināts sekot 
Jēzum. Šo sadaļu atraktīvu padarīja SA Padomes locekles Ivetas 
Rudovičas darbošanās, “iesildot” dziedātājus.

KATRA SIRDS 

Ogres Trīsvienības draudzes sludinātājs Dainis Pandars ar 
dzīvesbiedri Lieni aicināja atvērt savas sirdis Dieva Vārdam, 
mūzikai un lūgšanām. KATRS tika iedrošināts kalpot, vispirms 
atverot savu sirdi Dieva dziedinošam pieskārienam, jo mācīt 
nozīmē daudz vairāk, nekā nodot zināšanas. Mācīt – tas ir 
dzīvesveids, un atslēga pie bērnu sirdīm ir mīlestība. Mēs varam 
citiem dot tikai to, ko paši esam saņēmuši no Dieva.

Paldies par KATRA devumu un izdomu, jo tieši tā veidojas 
kopdarbs!

Aija Grīnberga,
Ogres Trīsvienības baptistu draudzes Svētdienskolas vadītāja

Gadskārtējā  pārskata konference
L B d s  s v ē t d i e n s k o L u  a p v i e n ī B a s
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LBDS reģionālās tikšanās 2013

Koučings – kāpēc?

Latvijas baptistu draudžu bīskaps P. Sproģis un Padome 
aicina draudžu garīdzniekus un vadītājus, nozaru un 
kalpošanu vadītājus un pārstāvjus, kā arī ikvienu 
interesentu piedalīties reģionālajās tikšanās reizēs visā 
Latvijā. 

Šajās tikšanās reizēs atskatīsimies uz iepriekšējā gada 
laikā paveikto un turpināsim domāt, kā pilnveidot 
kopdarbu, iedzīvinot LBDS un draudzēs Nākotnes 
redzējumu, kas tika apstiprinātas 2012. gada Kongresā. 

Tikšanās reizēs paredzēts arī iepazīstināt ar jaunāko 
informāciju Jaunatnes apvienības, Garīdznieku brālības, 
Sieviešu kalpošanas apvienības, Baltijas Pastorālā 
institūta, Svētdienskolu apvienības, Muzikālās kalpošanas 
apvienības un Kristīgās vadības koledžas darbā. LBDS 
nozaru un apvienību vadītāji īpaši gaidīs attiecīgo nozaru 
un kalpošanu pārstāvjus no reģiona draudzēm, lai kopīgi 
apspriestu kalpošanas aktualitātes. 

Reģionālo tikšanos dienas plāns:

Plkst. 10-12 Kopīgā tikšanās ar bīskapa P. Sproģa 
piedalīšanos

Plkst. 12–13 Pusdienas

Plkst. 13–16 Darbs apvienību, nozaru, kalpošanu grupās

Mūsdienās laiks skrien tik ātri, ka bieži nesanāk laiks pārdomāt, 
uz kurieni mēs skrienam un ko vēlamies paveikt. Lieliska iespēja, 
kā pārdomāt savu kalpošanu, darbošanos, dzīves mērķus ir 
koučings (no angļu valodas “coaching” jeb “trenēšana”).

Ar šo veidu, kā palīdzēt plānot savus darba mērķus un 
uzdevumus, sastapos pirms diviem gadiem, kad Latvijā viesojās 
brāļi no ASV draudzes “Soma Community Church” ar Cēzaru 
Kalinovski priekšgalā, kuri apmācīja mūs “koučot”. Principā, tas 
ir veids, kā cilvēkam ar konkrētu jautājumu uzdošanu palīdzēt 
saprast, kuri ir svarīgākie mērķi, kuri tuvākajā laikā ir jāsasniedz, 
un kāds ir tas ceļš, kā tos sasniegt. Tiek iziets piecu jautājumu 
posms, kura rezultātā cilvēks, kuram tiek uzdoti jautājumi, 
tiek skaidrībā – kas, kad un kā viņam ir jādara tālāk. 

Koučinga sesijā piedalās “koučs” jeb cilvēks, kurš uzdod 
jautājumus, un “koučojamais”, kurš ļauj par saviem darbības 
mērķiem uzdot sev jautājumus. Šāda sesija parasti ilgst stundu 
vai pusotru, kurā nosacīti tiek izieti pieci posmi – (1) attiecību 
veidošana starp “kouču” un iztaujājamo; (2) situācijas 
noteikšana; (3) rīcības virziena noteikšana, lai noskaidrotu, 
ko “koučojamais” vēlas sasniegt; (4) resursi, kas palīdz ieraudzīt, 
kas ir nepieciešams mērķu sasniegšanai; (5) novērtēšana, 
kas palīdz saprast, kas ir sasniegts un kas ir jāmaina.

Šādas koučinga sesijas esmu veicis ar vairākiem vīriem savā 
draudzē. Piemēram, kopā ar vienu no brāļiem, kuram draudzē 
rūp vīru kalpošana, izgājām cauri visiem koučinga posmiem, lai 
saprastu, kā šo kalpošanu labāk attīstīt. Tā rezultātā mēs esam 
sākuši regulāri organizēt draudzē vīru brokastis, kurā vīri var 
sanākt kopā sadraudzībā pie mielasta galda, klausīties kāda 
vieslektorā un pēc tam sadraudzībā pārrunāt dzirdēto, kā arī 
aizlūgt viens par otru.

Līdzīgi arī kopā ar Rembates misijas vadītāju Māri Vītolu (BPI 
studentu) esam gājuši cauri līdzīgam procesam, lai skaidrāk 
saprastu, kā viņam organizēt savu kalpošanas darbu. Cik zinu, 
tad Māris ir uzsācis koučinga attiecības arī ar citiem.

Man pašam, esot mācītāja amatā, ir ļoti daudzi pienākumi, no 
kuriem liela daļa prasa detalizētu plānošanu un organizēšanu. 
Iegūtā pieredze koučinga sesijās palīdz arī pašam uzdod 
jautājumus – “Kādā virzienā Dievs aicina darboties?”, “Kā es šo 
mērķi sasniegšu?”, “Kādu cilvēku palīdzība būs nepieciešama?”, 
“Ar ko vajadzētu sākt?” u.t.t. Tas man ļoti ir palīdzējis ietaupīt 
laiku un enerģiju draudzes organizēšanas darbā, jo nav “pēdējā 
brīža” stresa un dažādas neskaidrības.

Dainis Pandars, Ogres Trīsvienības baptistu draudzes 
sludinātājs

Reģionālās tikšanās 2013 notiks:

2.martā plkst. 10:00 - 16:00 Rīgā, Savienības namā, Lāčplēša ielā 37

Pieteikties līdz 25.februārim

9.martā plkst. 10:00 – 16:00 Cēsīs, 2. pamatskolā,Gaujas ielā 45

Pieteikties līdz 4.martam

23.martā plkst. 10:00 – 16:00 Liepājā, Liepājas Pāvila baptistu 
draudzē, Kuršu ielā 19

Pieteikties līdz 18.martam

13.aprīlī plkst. 10:00 – 16:00 Ventspilī, Ventspils baptistu draudzē, 
Platā ielā 13

Pieteikties līdz 8.aprīlim

20.aprīlī plkst. 10:00 – 16:00 Jēkabpilī, Jēkabpils baptistu draudzē, 
Zaļā ielā 5

Pieteikties līdz 15.aprīlim

Lūdzam dalībniekus pieteikties laicīgi, jo tas ļaus plānot pasākuma 
norisi un ēdināšanas jautājumus. 

Pieteikties un precizēt visus neskaidros jautājumus varat pa tālr. 
67223379, mob. 20390979 vai e-pastu: kanceleja@lbds.lv

NĀC! UZZINI! IESAISTIES!
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DrauDžu DiBiNāšaNa

“Kas ir jau bijis, tas atkal būs, un, kas ir jau noticis, tas atkal notiks, jo 
nekā jauna nav zem saules.” (Salamans mācītājs 1:9) Jauns gads mums 
Karostā nav jauna apņemšanās, tas nav jauns sākums. Jauns gads ir jauns 
turpinājums tam, kas vienmēr ir bijis. Būt piederīgiem Mūžīgajam – tas ir ko 
vērts! “Es atzinu, ka viss, ko Dievs dara, tas paliek mūžīgi: tam nevar neko 
nedz pielikt, nedz atņemt, un Dievs to visu tā ir iekārtojis, lai Viņu bīstas.” 
(Salamans mācītājs 3:14) Bet, lai labi turpinātu, ir jāatskatās un jānovērtē, 
kas bijis.

Karostas bērnudārzā Ziemassvētku stāsts par Jēzu bija kaut kas jauns! 
Izskatījās, ka bērniem neviens to nekad nebija stāstījis. Mums tā bija 
patīkama privilēģija. Decembrī uzstājāmies divos pašvaldības bērnudārzos, 
Karostas Bērnu un jauniešu centrā, Karostā uz ielas. Bijām arī palīdzības 
organizācijas “Misija “Pakāpieni”” ģimeņu Ziemassvētkos. Tajos bija ap 200 
cilvēku – no maza bērniņa līdz sirmai omītei. Viņus izkustinājām, kopā 
izdziedājāmies, pārsteidzām un izaicinājām domāt par Dieva Dāvanu – Jēzu 
Kristu! Interesanti, ka pēc būtības dāvanas nepelna, izņemot Ziemassvētku 
dāvanas, kuras pelna ar labiem darbiem un pantiņiem!?!

Pirmā Karostas Ziemassvētku egle. Tas bija vērienīgākais pasākums, kuru 
Dievs mūs jebkad aicinājis veidot. Viss sākās ar Dieva sapni, kuru Viņš ielika 
manā sirdī. Es zināju: Karostas lielajā laukumā jābūt divām lietām: eglei un 
mācītāju uzrunām. Īstajā laikā Dievs atvēra durvis Liepājas Domē, atsūtīja 
palīgus un piecas lielās teltis, galvenais sponsors “RT metāls” vairāk kā 
dubultoja atbalstu, Kuldīgas maizes ceptuve dāvāja 15 kg piparkūku mīklas, 
SIA “OMS” atbalstīja ar vadu izvilkšanu pa lielo laukumu u.t.t. Svētkos tika 
rīkotas spēles, viktorīnas, vainagu darbnīca, piparkūku cepšana, tējas 
vārīšana uz ugunskura, bija atvestas dzīvas aitiņas, izveidojām zelta foto 
sienu, uzstājās vietējie mūziķi, kā arī V. Indrišonoks un A. Kozlovska.

Tik viegli tomēr viss negāja, tā bija arī grūta cīņa. Pirmās Adventes dienā 30 
minūtes pirms svētku sākuma Sātans satrakojās, un stiprs vējš aiznesa divas 
teltis pa gaisu, pat sveces nevarēja aizdedzināt, prožektoru stiprinājumi 
plīsa, un lampas krita zemē, laukumā pazaudēju atslēgas no mašīnas, kurā 
bija ieslēgta piparkūku mīkla, sāka līt lietus. Galvā ienāca doma – varbūt šī 
nav īstā diena šiem svētkiem? Tad mēs lūdzām Kristu un pavēlējām Sātanam 
atkāpties. Un pēkšņi nolaidās miers, un viss ieņēma savu vietu, arī atslēgas 
atradās sniegā. Pēc Dieva pamudinājuma Marika (kura pieņēma Jēzu 
augustā) kāpa uz skatuves un uzrunāja 500 cilvēkus ar vēsti par pirmajiem 
Ziemassvētkiem. Vēlāk viņa kautrīgi sacīja: “Tā nebiju es, kura runāja. Es 
pati to nemūžam nevarētu!”

Pateicība mūsu Kungam Kristum! Paldies Tev par lūgšanām! Paldies 
komandai un daudzajiem palīgiem.

Mūsu lūgšanu vajadzības:

• Dieva Gara vadība, lai pastāvīgi esam Viņa gudrībā, gribā, spēkā un 
aizsardzībā;

• Draudzes stiprināšana, lai esam vienoti un Dievs palīdz veidot mācekļus, 
kuri dara citus par mācekļiem;

• Lai Dievs uztur un atjauno Misijas Māju Karostā!

Paldies Kristum un jums, draugi, par lūgšanām un finansiālu atbalstu!

Ja vēlaties finansiāli atbalstīt misijas darbu Karostā, ir iespēja ziedot:

Mārcis Dejus LV69HABA0551008587058 (No visa atbalsta tiek maksāts 9% 
nodoklis LR noteiktā kārtībā)

Konts Misijas Mājai: LV27HABA0551029785224

Mārcis Dejus,  
LBDS sludinātājs draudzes veidošanai Liepājas Karostā

Jauns turpinājums Karostā
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februāris
1

Lūgsim, lai mūsu draudzes atjaunojas Dieva spēkā. 
Pateiksimies un lūgsim par cilvēkiem, kuri atsaucas 
Dieva aicinājumam un veido jaunas draudzes Latvijā. 
Lūgsim, lai mūsu draudžu centrā būtu Kristus, lai 
mēs katrs būtu Kristus māceklis un darītu par Viņa 
mācekļiem citus.

J a u n i e š u  a p v i e n ī b a 
1.-3. februāris. Jauniešu vadītāju skolas apmācības

2
Lūgsim par Sieviešu kalpošanas apvienību, tās 
vadītāju Elitu Lapiņu. Lūgsim, lai Dievs izredz un 
aicina jaunu vadītāju. Lūgsim par tikšanos ar Eiropas 
Baptistu sieviešu apvienības izpildkomitejas 
loceklēm, kas šodien notiek Rīgā – par pieredzes 
apmaiņu un jaunu lietu mācīšanos.

S i e v i e š u  k a l p o š a n a S  a p v i e n ī b a 
Plkst. 10:00 SKA tikšanās ar EBWU Padomes 
loceklēm. Aicinātas sievietes no visām draudzēm, 
iepriekšējā pieteikšanās: tel. 29105161.

3
Slavēsim un pielūgsim svēto Trīsvienīgo Dievu: “Tu, 
Kungs, mūsu Dievs, esi cienīgs saņemt slavu, godu 
un spēku, jo Tu esi radījis visas lietas, ar Tavu gribu 
visas lietas bija un ir radītas!” (Atklāsmes 4:11).

4
Pateiksimies Dievam, ka Viņš darbojas Latgalē 
mums redzamos un neredzamos veidos; par mūsu 
draudzēm un to locekļiem šajā reģionā. Lūgsim, lai 
Kristus stiprina un iepriecina Savus bērnus un dod 
viņiem iespēju liecināt par Evaņģēliju ikdienas gaitās.

5
Lūgsim par Cēsu draudzi, par tās mācītāju Oļegu 
Jermolājevu un viņa ģimeni. Pateiksimies par Dieva 
svētītu 2012. gadu draudzes dzīvē – ir pabeigts 
izpirkt draudzes īpašumu un uzsākta draudzes nama 
rekonstrukcija, draudze skaitliski augusi, draudzes 
darbā ir ienākuši jauni vadītāji. Lūgsim par bērnu un 
jauniešu darbu, jaunām kalpošanas iespējām; par 
to, lai izdodas turpināt un veselīgā veidā nostiprināt 
draudzes dzīvē 19. gadsimta vācu baptistu kalpoša -
nas ideālus, ka katrs baptists ir misionārs un kalpotājs.

6
Lūgsim par Baltkrievijas Evaņģēlisko baptistu 
savienību ar tās 312 draudzēm un  13 884 locekļiem, 
par prezidentu Viktoru Krutko. Baltkrievijas baptistu 
savienība 2013. gadu ir pasludinājusi par Ģimenes 
gadu. Pateiksimies kopā ar viņiem par stiprām un 
kristīgām ģimenēm un lūgsim, lai Dievs tās sargā un 
svētī, lai tās būtu stipras un kļūtu par svētību valstij.

7
Lūgsim par Daugavpils draudzi, tās mācītāju 
Vjačeslavu Istratiju un viņa ģimeni. Lūgsim par to, 
lai draudze ierauga jaunus cilvēkus, kas var kļūt par 
līderiem, lai draudzes darbs augtu. Lūgsim par 
draudzes misijas darbu Nīcgalē, Dagdā un Krāslavā, 
lai cilvēki iepazīst Radītāju un atsaucas Viņa 
aicinājumam. Lūgsim par mājas lūgšanu grupām, 
lai tām pievienotos aizvien jauni cilvēki. 

8
Pateiksimies un lūgsim par ģimenēm mūsu 
draudzēs, lai tās būtu stipras un pieaugtu mīlestībā 
uz Dievu. Lūgsim par bērniem un jauniešiem, lai viņi 
jau no agrām dienām mācītos uzticēties Kristum. 

9
Lūgsim par draudzēm, kurās nav pastāvīga mācītāja. 
Lūgsim par Aizvīķu, Alūksnes, Auces, Dobeles, 
Jaunjelgavas, Jelgavas, Kuldīgas, Limbažu, Rucavas, 
Skrīveru, Skrundas, Uguņciema, Valdemārpils-Ārlavas 
draudzēm un tiem kalpotājiem, kas tajās kalpo.

10
Pateiksimies Dievam par to, ka Viņš ir darījis Līvānu 
pilsētas vadības sirdis atvērtas un atsaucīgas LBDS 
pasākumiem šī gada augustā. Lūgsim, lai Dievs 
parāda, kā mēs katrs un mūsu draudzes var 
iesaistīties misijas darbā Latgalē. Lūgsim, lai Gars 
sagatavo mūsu sirdis Savam darbam un Līvānu 
iedzīvotāju sirdis Evaņģēlija vēstij.

11
Lūgsim par Dobeles draudzi. Draudze ir pārtraukusi 
aktīvo dabību. Lūgsim, lai Dievs ieliek kāda sirdī rūpi 
un vēlēšanos šajā vietā atjaunot un veidot draudzi, 
lai Viņš izredz darbiniekus. 

12
Lūgsim par Libānas Evaņģēlisko baptistu savienību, 
kurā ir 32 draudzes ar 1 600 draudžu locekļiem, un par 
savienības prezidentu Samuelu Karatu. Lūgsim, lai 
valsts sarežģītajā politiskajā situācijā kristieši un 
musulmaņi viens otrā saskatītu brāļus, ne ienaidniekus. 

13
Lielā lūdzamā diena. Ciešanu laika sākums. 
Lūgsim, lai Dieva Gars mums katram uzrāda, no kā 
mēs savā ikdienā esam atkarīgi vairāk nekā no 
Kristus – kas ir mūsu elki. Lūgsim pēc piedošanas 
Kristus upura dēļ. Apņemsimies vērst savas sirdis, 
domas, gribu uz Kristu vairāk nekā uz savu elku. 
Lūgsim, lai mūsu brāļi un māsas Kristū atbalsta mūs 
un palīdz īstenot šo apņemšanos gavēņa laikā.

14
Lūgsim par Dundagas draudzi, par tās sludinātāju 
Andi Smelti un viņa ģimeni. Pateiksimies, ka draudze 
ir par svētību pilsētai, un aizlūgsim par draudzes 
uzsākto svētdienskolas darbu ar bērniem. Lūgsim, 
lai draudzē rodas jauni cilvēki, kam ir talants un 
aicinājums strādāt ar bērniem.

15
Lūgsim par Baltijas Pastorālā institūta 2013. gada 
iesaukuma studentiem, lai Dievs dod spēku mācīties 
un gribu ļauties Viņa darbam pie studentu raksturiem. 
Lūgsim pēc Dieva vadības, gudrības un spēka arī 2. 
un 3. kursa studentiem, kas kalpo dažādās Latvijas 
vietās. Lūgsim par puišiem, kas piedalās BPI DRAFTS 
ziemas nometnē, lai viņu ticība Kristum tiek stiprināta.

b a l t i J a S  p a S t o r ā l a i S  i n S t i t ū t S 
15.-16. februāris. BPI DRAFTS ziemas nometne 
puišiem

16
Lietuvas Republikas neatkarības diena. Pateiksimies 
un lūgsim par Lietuvu, tās ļaudīm. Lūgsim, lai Lietuvas 
baptistu draudzes augtu vienotībā un vairotos Dieva 
spēkā un gudrībā, kļūstot par svētību valstij. 
Pateiksimies par 8 Lietuvas baptistu draudzēm un 363 
draudžu locekļiem. Lūgsim, lai Labā Vēsts sasniegtu 
arvien jaunus cilvēkus.

v e n t S p i l S  b a p t i S t u  d r a u d z e 
16. februāris. Bērnu sporta diena

17
Pateiksimies Dievam par to, ka žēlastībā esam 
glābti Jēzū Kristū ticības, nevis savu darbu dēļ. 
Lūgsim, lai Dievs atjauno mūsu sirdis un atver 
mūsu acis, lai ieraugām cilvēkus savā apkārtnē 
un esam gatavi palīdzēt, dodot tālāk no Kristus 
saņemto mīlestību. 

18
Lūgsim par Jaunu draudžu dibināšanas kalpošanu, tās 
vadītāju Kasparu Šternu un viņa ģimeni.

baptistu vēstnesis 13
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februāris
19

Lūgsim par Dzirnieku draudzi, tās sludinātāju 
Aleksandru Kazmerčuku un viņa ģimeni. Lūgsim, lai 
draudze atjaunojas Dieva spēkā, lai tā ir par svētību 
apkārtnes cilvēkiem. Lūgsim, lai draudze ir vienota 
Jēzū Kristū. Lūgsim par bērnu kalpošanu, lai Kristus 
vēsts aizsniedz ne tikai bērnus, bet arī viņu vecākus.

20
Lūgsim par Čehijas Baptistu savienību, kurā iekļautas 
40 draudzes un to 2 343 locekļi, par prezidentu Milanu 
Kernu. Pateiksimies un lūgsim par Čehijas Baptistu 
savienības jauniešu darbu, lai arvien vairāk cilvēku 
atdod savas dzīves Dievam.

21
Lūgsim par LBDS nozarēm, apvienībām un 
kalpošanām, kas koordinē LBDS Kongresa un 
misijas aktivitātes, kas augustā notiks Līvānos. 
Lūgsim, lai cilvēki, kas iesaistās aktivitāšu plānošanā 
un veidošanā, pāri visam paļautos uz Dieva vadību.

22
Lūgsim par Ezeres draudzi un tās sludinātāju Edgaru 
Siliņu. Lūgsim par draudzes locekļiem, lai Dievs dod 
veselību un možu garu.

23
Lūgsim par Muzikālās kalpošanas apvienību, tās 
vadītāju Māri Dravnieku. Pateiksimies un aizlūgsim 
par tiem, kas kalpo draudzēs ar mūziku, aizsniedzot 
sabiedrību. Pateiksimies par daudzajiem draudžu 
locekļiem, kuri savu mūzikas talantu lieto par godu 
Dievam. 

M u z i k ā l ā S  k a l p o š a n a S  a p v i e n ī b a
23. februāris. Kurzemes Muzikālo vadītāju tikšanās.

24
Igaunijas Republikas neatkarības diena. Lūgsim par 
Igaunijas Brīvo Evaņģēlisko un baptistu draudžu 
savienību, kurā ir 85 draudzes un vairāk kā 6 000 
draudžu locekļu, par  prezidentu Mego Remmelu. 
Pateiksimies par Igaunijas draudžu aktīvo 
iesaistīšanos misijas un sociālajā darbā, par 
ieinteresētību valsts nākotnē, strādājot ar bērniem. 
Lūgsim, lai Dievs paver durvis arvien jaunām 
kalpošanas iespējām Igaunijas pilsētās un ciemos.

25
Lūgsim, lai Kristus uzrunā un sagatavo tos mūsu 
brāļus un māsas, kurus Viņš ir izredzējis pastāvīgai 
kalpošanai Līvānos.

26
Lūgsim par LBDS bīskapu Pēteri Sproģi un viņa 
ģimeni. Lūgsim, lai Kristus miers un mierinājums 
mājo viņu sirdīs. Lūgsim pēc Kristus spēka un 
gudrības katrai jaunai dienai.

27
Lūgsim par Grobiņas draudzi, tās sludinātāju 
Haraldu Bartkeviču un viņa ģimeni. Aizlūgsim par 
draudzes locekli Andreju Goloborodko, kurš ir 
uzsācis mācības BPI, kā arī par viņa ģimeni. 
Aizlūgsim par draudzes jauniešu darbu un projektu 
“Fusion”. Lūgsim par skolotājiem, kas strādā ar 
bērniem svētdienskolā. Lūgsim par draudzes 
pagalma labiekārtošanas projektu.

28
Izvērtēsim sevi: “Kungs, kur šajā mēnesī es esmu 
sadarbojies ar Tevi un ļāvies Tava Gara vadībai, un kur 
es esmu pretojies Tev?” Lūgsim piedošanu par to, kas 
Dieva gribēts, bet mūsu nepadarīts. Pateiksimies par 
katru iespēju, kuru izmantojām, lai paklausītu savam 
Kungam Kristum.

Bērnu sporta 
diena Ventspilī

s v e i C a M  j u B i L e j ā !
19. februārī Balvu un Gulbenes draudžu mācītājam 
Mihailam Voronovam 50 gadi.

27. februārī Rīgas Āgenskalna draudzes mācītājam  
Jānim Balodim 40 gadi.

16. februārī Ventspils baptistu draudze rīko bērnu Sporta 
dienu.

Papildus informācijai, ko esat saņēmuši draudzēs, organizētāju 
vārdā daru zināmu vēl sekojošo:

•  dalības maksa par piedalīšanos Sporta dienā – Ls 1.50 
personai;

•  bez kausiem un medaļām, kuras saņems godalgoto vietu 
ieguvēji, visiem dalībniekiem kā balva sagādāta iespēja pēc 
noslēguma sestdienas pēcpusdienā pavadīt laiku Ventspils 
Ūdens piedzīvojumu parkā.

Informējiet par šo iespēju bērnus, veidojiet komandas, 
piesakieties un gatavojieties Sporta dienai! Ja bērnu skaits 
attiecīgajā vecumā jūsu draudzē nav pietiekams, lai izveidotu 
komandu, izmantojiet šo iespēju, lai iedrošinātu bērnus 
uzaicināt līdzi savus draugus, kā arī apsveriet iespēju veidot 
apvienotu komandu ar kādas citas draudzes svētdienskolu. 
Liepājas Ciānas draudzes komanda jau esot pieteikusies!

Visos jautājumos, kas saistīti ar Sporta dienu, lūdzu, sazinieties 
ar organizētājiem:

Anna Helma Tervite, mob. 26771358,  
epasts: anna_tervite@inbox.lv 

Pēteris Tervits, mob. 25951959

Lai izdodas uzrunāt bērnus sporta valodā!

B ī B e L e s  L a s ī š a n a s 
p L ā n s  F e B R u ā R i M

Šajā gadā piedāvājam lasīt Bībeli, atvēlot pirmdienas bauslībai, otrdienas 
vēsturei, trešdienas psalmiem, ceturtdienas dzejai, piektdienas 
praviešiem, sestdienas evaņģēlijiem un svētdienas vēstulēm. Pieturo ties 
pie šī plāna, Bībeli izlasīsim gada laikā! Svētīgus brīžus, Bībeli lasot!

1.- 3. 
februāris

4.- 10. 
februāris

11.- 17. 
februāris

18.- 24. 
februāris

25.- 28. 
februāris

Pirmdiena 1. Mozus 
20-23

1. Mozus 
24-27

1. Mozus 
28-31

1. Mozus 
32-35

Otrdiena Soģu
 1-6

Soģu 
7- 1

Soģu 
12-16

Soģu 
17-21

Trešdiena Psalmi 
15-17

Psalmi
 18-20

Psalmi
 21-23

Psalmi 
24-26

Ceturtdiena Ījaba 
11-12

Ījaba 
13-14

Ījaba
 15-16

Ījaba 
17-18

Piektdiena Jesajas 
23-28

Jesajas 
29- 33

Jesajas 
34-39

Jesajas
 40-44

Sestdiena Mateja ev. 
11-13

Mateja ev. 
14-16

Mateja ev. 
17-19

Mateja ev.
20-22

Svētdiena Romiešiem 
11-12

Romiešiem 
13-14

Romiešiem 
15-16

1. Korintiešiem 
1-2
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Izraēla. Nācaretes baptistu skolas ģenerāldirektors un advokāts 
Botrus Manzūrs (Botrus Mansour) nostājies pret vadošo domu par 
kristiešu un musulmaņu konfliktu Gazas sektorā. Būdams 
palestīniešu kristietis, viņš  norāda, ka pastāv viedoklis, ka cīņa 
notiek starp “Gaismas un tumsas bērniem”. Saskaņā ar šo viedokli, 
kristieši neieredz kustības HAMAS sekotājus, jo viņi apspiež 
sievietes, kristiešus un ebrejus. Mansūrs ir pārliecināts, ka tas ir 
pretrunā ar Bībeles mācību. Viņš uzsver, ka pārsvarā šobrīd kristieši 
uz šo konfliktu skatās no Vecās Derības pozīcijām kā strīdu starp 
izredzēto tautu un pagāniem. Viņš norāda, ka šodien kristiešiem 
būtu jādzīvo saskaņā ar Jēzus pavēli “Mīliet cits citu”. Kristiešu 
ticības pamatā ir tādas vērtības kā mīlestība, piedošana, miers, un 
kristieši, kas tic Bībelei kā Dieva Vārdam, nedrīkst ignorēt, ka 
lūgums mīlēt savu tuvāko attiecas uz mūsdienu Izraēlu. Mansūrs 
norāda, ka tā vietā, lai akli ieņemtu kādu pozīciju, kristiešiem 
vajadzētu pieņemt miera nesēja lomu un pielikt visas pūles, lai visi 
Svētajā Zemē dzīvojošie varētu pieņemt viens otru, jo visi ir radīti 
pēc Dieva tēla un līdzības. 

Lielbritānija. Lielbritānijas Baptistu savienība uzsākusi būtiskas 
pārmaiņas savā darbībā. Finansiālu iemeslu dēļ 14 no 46 algotajiem 
darbiniekiem tika atlaisti un piecu departamentu vietā turpmāk tiks 
aizstāti ar trīs speciālistu komandām. Baptistu savienības Padome 
plāno reorganizēt darbu, lai vairāk aizsniegtu baptistu draudzes, 
kurās locekļu skaits strauji sarūk. Pēc 2011. gada tautas skaitīšanas 
rezultātiem cilvēku skaits, kuri sevi uzskata par kristiešiem, sarucis 
par 4 miljoniem. Īens Banss (Ian Bunce), Misijas departamenta 
vadītājs, uzsver, ka kristiešu kalpošana nav tikai  piedalīšanās 
svētdienas dievkalpojumos, bet ka tiem ir jāuzņemas atbildība par 
saviem kaimiņiem, kuri nav kristieši. Lielbritānijas baptistu savienībā 
ir vairāk nekā 2000 draudžu ar 132 000 draudžu locekļiem.  

Haiti. Britu nevalstisko organizāciju ciešā sadarbībā ar baptistu 
draudzēm veido jaunu platformu, kas mainītu priekšstatus par 2010. 
gada janvāra postošajā zemestrīcē cietušajiem.  Šajā zemestrīcē 
cieta vairāk kā 300 000 cilvēku, liela daļa no tiem ir paralizēti, pie 
tam tiem netika nodrošināta aprūpe un rehabilitācija. Haiti arī pirms 
zemestrīces apmēram 10% no iedzīvotājiem bija ar dažāda veida 
invaliditāti, un šie cilvēki tiek uzskatīti par bezvērtīgiem. Kā norāda 
Haiti slimnīcas pārstāvis, tieši attieksmes maiņa pret cilvēkiem ar 
invaliditāti ir lielākā problēma. Haiti slimnīcā tika atvērts 
rehabilitācijas centrs, un sadarbība ar partneriem palīdzēja uzsākt 
kampaņu “Sapnis”, kuras mērķis bija dalība 2012. gada Londonas 
Paraolimpiskajās spēlēs. Leons Gaisli (Leon Gaisli), kas bija viens 
no smagāk skartajiem zemestrīces upuriem, kļuva par vienu no 
pirmajiem paraolimpiešiem Londonā. 

Ukraina.  Ukrainas Zinātņu akadēmijas zinātnieki nosūtījuši Valsts 
prezidentam, premjerministram, Ukrainas parlamenta 
priekšsēdētājam un deputātiem ierosinājumu ieviest Pateicības 
dienu Dievam. Zinātnieki savā uzrunā pauda bažas par mūsdienu 
sabiedrības, īpaši jauniešu, garīgo stāvokli. Viņi norāda, ka ģimenes 
institūcija ir apdraudēta. “Sociālās morāles nozīme ir izkropļota. 
Amoralitāte ienāk cilvēku dzīvēs ar preses, TV un interneta 
starpniecību, kas veicina vardarbības, pornogrāfijas, seksa un 
nežēlības izplatīšanos. Ja cilvēce neapstāsies savā izlaidībā, 
pārkāpjot Dieva fiziskos un garīgos likumus, tā nolems sevi 
iznīcībai,” zinātnieki brīdina. “Garīgā atdzimšana var notikt, tikai 
pamatojoties uz kristīgo morāli, kas balstās mūsu Kunga un 
Pestītāja Jēzus Kristus mācībā. Tā sludina mīlestību naida vietā un 
piedošanu atriebības vietā, kas nav nevienā citā reliģijā.”

Savā lūgumā viņi aicina Pateicības dienu Dievam pasludināt par 
valsts svētkiem. Diena būtu veltīta lūgšanām, gavēšanai un 
izlīgumam ar Dievu. “Mēs lūdzam pestīšanu Ukrainas iedzīvotājiem, 
lai Dievs dotu gudrību valsts vadībai un Ukraina kļūtu par  kristīgu 
un plaukstošu valsti,” teikts zinātnieku aicinājumā. 

Materiāli no www.ebf.org , www.christiantelegraph.com 

2013. gada 1. un 2.martā 
plkst. 9:00-18:00

Pestīšanas armijas mītnē, 
Rīgā, Bruņinieku 10a               

Lekcijas un semināri 
ekumeniskā gaisotnē tiem, 
kas meklē atbalstu, un tiem, 
kas vēlas atbalstīt

Dvēseles dziedināšanas dienās pulcēsies tie, kas interesējas par 
kristīgo psihoterapiju, atbalsta grupām un dažādiem 
garīgajiem vingrinājumiem, lai palīdzētu sev un līdzcilvēkiem 
pārvarēt izdegšanas sindromu vai depresiju, kā arī dziedināt 
citas dvēseles kaites.

“Kristīgajā Baznīcā ir ne tikai dažādas dvēseļu kopšanas 
tradīcijas un mūsdienīgas atbalsta programmas, kuras laiks celt 
gaismā, bet – diemžēl – arī daudz cilvēku, kas reiz iedegušies un 
nu izdeguši, varbūt pat nonākuši depresijā. Tas nav normāls 
stāvoklis, un labā ziņa ir tāda, ka pozitīvas pārmaiņas ir pavisam 
reālas. Bieži vien ceļā uz brīvību stājas mīts, ka modernā 
psihoterapija nav savienojama ar kristīgo ticību, – arī to vēlamies 
izgaismot Dvēseles dziedināšanas dienās.” –  DOMINUS 
kopienas vadītājs un Dvēseles dziedināšanas dienu 
organizators, LELB mācītājs Kaspars Bērziņš

Lektori: Misionārs Žozefs Bastēns, mācītājs Edgars Mažis un 
psihoterapeite Kristīne Maže, mācītājs Deivids Maikls Kariljo, 
mācītājs Raimonds Mežiņš, priesteris Andris Kravalis, misionāre 

Keitija Rota, psiholoģe Kristīna Bardila un citi lektori un semināru 
vadītāji no Latvijas, Beļģijas, ASV, Lielbritānijas un Šveices 
piektdien un sestdien iepazīstinās ar dvēseļu kopšanas 
tradīcijām dažādās kristīgajās konfesijās un ar mūsdienu 
psihoterapijas atziņām, dalīsies personīgajā pieredzē un sniegs 
vērtīgus padomus dvēseles dziedināšanai.

Pasākuma norises vietā būs grāmatu galdi un informatīvie 
stendi par dažādām iespējām saņemt palīdzību un atbalstu 
tepat Latvijā. Īpaši semināri garīdzniekiem, kā arī tiem, kas 
vēlas kļūt par kristīgajiem padomdevējiem vai iesaistīties kristīgo 
kalpotāju komandās jau pazīstamu un jaunu programmu 
ietvaros.

1. marta vakarā no plkst. 19:00-22:00 Reformātu baznīcā 
Mārstaļu ielā 10 gaidāms Valda Dvorova un Valda Indrišonoka 
vadīts slavas un pielūgsmes pasākums. 

Dvēseles dziedināšanas dienas ir starpkonfesionāls pasākums, 
kurā aicināti piedalīties ne tikai kristīgo draudžu locekļi, bet arī 
visi citi, kas meklē garīgu atbalstu un interesējas par Baznīcas 
skatījumu uz dažādu psiholoģisku problēmu risināšanu.

Dvēseles dziedināšanas dienas organizē DOMINUS kopiena 
sadarbībā ar Lutera Akadēmiju, LELB Jauniešu centru, Sv.
Gregora kristīgās misijas centru, nodibinājumu “Partneri”, 
Pestīšanas armiju un programmu “Īsta brīvība”.

Informācija un pieteikuma anketa: www.dominuskopiena.lv. 
Dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc iepriekšēja pieteikšanās 
mājaslapā ir obligāta. 

Dvēseles dziedināšanas dienas

Ārvalstu ziņas

baptistu vēstnesis 15



www.lbds.lv

LBDS Padomes informatīvs izdevums. Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67223379, e-pasts: vestnesis@lbds.lv , kanceleja@lbds.lv

Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Žanna Drūnese, Dace Lektauere, Līva Fokrote, Līvija Godiņa   
maketētājs Filips Tālbergs

Konts draudžu iemaksām, Baptistu Vēstneša iemaksām un ziedojumiem:  
Latvijas Baptistu draudžu savienība, Reģ.nr. 90000085765
A/S SEB Banka, kods: UNLA LV2X, Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314

Konference jauniešiem, sirdī jaunajiem un tiem,  
kas strādā ar jauniešiem

“TĒVA SIRDS”

2013. gada 1.-2. martā, Rīgā, Lāčplēša ielā 37

Gandrīz ideālas attiecības ar tēvu bija visas viņa [Džordža Makdonalda] 
gudrības cilvēciskā sakne. Viņš teica, ka no sava tēva viņš iemācījās, 
ka būt par tēvu ir visa Visuma pamatā. Tādā neierastā veidā viņš tika 
sagatavots mācīt reliģiju, kurā Tēva un Dēla attiecības ir vissvarīgākās 
no visām attiecībām.

(K. S. Luiss Džordža Makdonalda Kopoto rakstu priekšvārdā)

Mēs tik bieži esam dzirdējuši par Dievu Tēvu, mēs tik bieži saucam 
Viņu par mūsu Debesu Tēvu, bet cik daudzi no mums patiešām 
piedzīvo šīs Tēva un bērna attiecības? Mūsu izpratni par Dievu kā Tēvu 
veido mūsu attiecības ar mūsu miesīgo tēvu, tēva loma, kuru definē 
kultūra, kā arī nemitīgi mainīgās ģimenes vērtības mūsdienu 
sabiedrībā.

Latvijā ļoti daudzi cilvēki ir auguši nepilnā ģimenē, ģimenē bez tēva 
vai ģimenē, kur tēvs nepilda savu lomu. Tomēr pat vislabākais un 
mīlošākais miesīgais tēvs nekad nespēj būt ideāls, bet Debesu Tēvs 
tāds ir. Mums ir nepieciešams ieraudzīt, ka visuvarenais Dievs ir arī 
mīlošs un gādīgs Tēvs.

Konferences “Tēva sirds” mērķis ir dot iespēju katram tās dalībniekam 
ne tikai piedzīvot Dieva Tēva sirds siltumu, bet arī iemācīties, kā 
regulāri, katru dienu iespējams savu dzīvi izgaismot ar Dieva Vārda 
patiesību, lai dažādi stereotipi un meli par Dievu kā Tēvu tiktu lauzti.

Konferences galvenais viesis ir Deivs Petijs (Dave Patty) – jauniešu 
misijas organizācijas “Josiah Venture” prezidents. Deivs un viņa sieva 
Konija (Connie) 1980. gados kļuva par misionāriem ASV virsnieku un 
viņu ģimeņu vidū. Caur dažā diem evaņģelizācijas projektiem bijušajās 
komunistu bloka valstīs viņi atskārta, ka jaunieši ir gatavi un izslāpuši 
dzirdēt Evaņģēliju, uzticēties Kristum un tikt mācīti kļūt par jauniem 
kristīgiem vadītājiem. Deivs ir bijis misijas laukā vairāk nekā 25 gadus, 
un šobrīd viņš kopā ar sievu un trim bērniem dzīvo Čehijā.

Deivs Petijs runās par četriem avotiem, kas nāk no Dieva Tēva sirds:

• Mana identitāte. Ja tava identitāte nenāk no Tēva, to nosaka 
cilvēki un apstākļi tev visapkārt, kas visu laiku mainās.

• Tēva mīlestība pret mani. Bez Tēva mīlestības tu nemitīgi 
centies atrast mīlestību citur. Lai kāds būtu šīs mīlestības avots, 
tas nav pietiekams un nepārtraukti liks tev vilties.

• Tēva prieks par mani. Ja Tēvs tevi nepiepilda, tu negūsti prieku 
no Viņa, tu meklē piepildījumu un baudu citur. Tas rada 
nevēlamas atkarības, no kurām ir grūti atbrīvoties.

• Mana vieta Tēva misijā. Ja tava drošība nav Tēvā, tu 
nepārtraukti cīnies, lai iekarotu sev vietu zem saules. Tevi pārņem 
bailes, ka tava dzīve nav nozīmīga, un tu norobežojies no 
apkārtējiem.

Konferencē būs arī atraktīvi vadītāji, kvalitatīva mūzika, kafijas un 
cepumu pauzes, diskusijas un citi patīkami pārsteigumi. Mēs ceram, 
ka katram dalībniekam tas būs ne tikai neaizmirstams piedzīvojums, 
bet jo vairāk – sākums svarīgām pārmaiņām un ciešākām attiecībām 
ar savu Debesu Tēvu.

Dalības maksa: Piesakoties līdz 17. februārim – Ls 8. Piesakot 5 
cilvēku grupu – Ls 7 katram, piesakot 10 cilvēku grupu – Ls 6 katram. 
Piesakoties pēc 17. februāra – Ls 10. 

Pieteikšanās un plašāka informācija: www.tevasirds.lv; 
mob. 29193966, epasts: kvasule@jvlatvia.lv

Organizē LBDS Jaunatnes apvienība sadarbībā ar organizāciju 
“Jauniešu virzība”

Seminārs “Finanšu piesaiste 
projektu īstenošanā”

LBDS sadarbībā ar Baltijas Pastorālo institūtu un  
“Evangelical Development Ministry” piedāvā divu dienu 
semināru “Finanšu piesaiste kristīgu un labdarības projektu 
īstenošanā”. 

Semināru vadīs konsultants finanšu piesaistes jautājumos, 
ilggadējs LBDS un BPI atbalstītājs un sadarbības partneris 
Holmss Braiens (Holmes Bryan) no ASV. 

Seminārs notiks šī gada 22. un 23. februārī no plkst. 9:00 - 
17:00 Rīgā, Savienības namā, Lāčplēša ielā 37. 

LBDS draudžu un kalpošanas nozaru pārstāvjiem dalība bez 
maksas. Piedalīšanās seminārā tikai ar iepriekšēju reģistrāciju.

Šajā seminārā jūs:

• iemācīsieties bibliskus principus nedrošības pārvarēšanai 
finanšu piesaistē;

• apgūsiet praktiskas iemaņas, kas palīdzēs jums uzrunāt 
potenciālos ziedotājus un uzturēt efektīvu komunikāciju ar 
tiem, kas jūs jau atbalsta;

• uzzināsiet par jauniem ziedojumu piesaistes avotiem un 
metodēm.

Reģistrācija un sīkāka informācija: tālr. 67223379;  
mob. 20390979


