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Meklēt Dievu,  
lūgt un rīkoties 
Viss ir apstājies? Vai strauji mainās? Katru dienu – jaunas 

ziņas, jauni rīkojumi. Satraukties? Vai izlikties vienaldzīgiem? 
Arī tā ir zināma satraukuma forma. Atzīšos – es satraucos. Par 
to, ko var nodarīt vīruss. Bet vairāk par sekām, kas nāks pēc 
tam. Iespējams, sekas – sociālās, ekonomiskās utt. – būs daudz 
sāpīgākas, nekā spējam šobrīd iedomāties.

Šķiet, ka pašlaik mums ir dota īpaša iespēja novērtēt to labo, 
kas mums ir dots. Bet varam arī nemanot pārvērsties par ego-
istiem, domājot tikai par sevi, savējiem un savām vajadzībām. 
Mums ir dota īpaša iespēja un izaicinājums dzīvot saskaņā ar 
Jēzus mācīto – mīlēt Dievu un savu tuvāko kā sevi pašu.

Mīlēt Dievu. Ne tikai ticēt (vai kaut nedaudz nojaust), ka Viņš ir, 
bet tuvoties Dievam, kopt attiecības ar Viņu, uzticēties Viņam, 
dzīvot Viņa klātbūtnē, klausīties Viņā, atgādināt sev, ko Viņš jau 
ir izdarījis mūsu labā, atdodot Jēzus dzīvību par mūsu grēkiem. 
Jo Dievs jau ir izdarījis visu, lai mēs varētu būt Viņa tuvumā. 

Mīlēt Dievu – varbūt tas ir Tavs galvenais uzdevums pašlaik? 
Mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Mūsu labie darbi, praktiskā 
palīdzība, kā arī sirds attieksme – mīlestība, laipnība, savaldī-
ba, dāsnums, kas nāk no Dieva klātbūtnes mūsos, – tas viss ir 
kā antiviela, kas iznīcina egoisma vīrusus mūsu sirdīs un mūsu 
tautā. Mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu, pamanot citu cilvēku 
satraukumu un vajadzības, atliekot malā savējās – varbūt tas ir 
Tavs galvenais uzdevums pašlaik?

Mēs nezinām, kādas ziņas un rīkojumus nesīs rītdiena. Mēs nezi-
nām, kad beigsies ārkārtas situācija un kādas būs tās sekas. Taču 
mēs varam meklēt Dievu, Viņa mieru, mierinājumu, spēku un 
gudrību katrai jaunai dienai. Mēs varam lūgt Dievu un darīt visu, 
kas ir mūsu spēkos, lai vienotu mūsu tautu, nenosodot vienam 
otru, bet palīdzot katram, kam ir grūti. Lai Dievs dod mums 
gudrību pareizi izmantot šo laiku!

Mīlestībā,    
LBDS bīskaps  
Kaspars Šterns

Fiziska karantīna mūs aizved pie dvēseles inventarizā-
cijas. Jā, tajā ir daudz kā tāda, kam tur nevajadzētu būt, 
– lietas, notikumi, neatrisināti konflikti, sāpes, paze-
mojumi, arī neizsūdzēti grēki. Vienīgi Kristus var piedot 
mūsu grēkus un vadīt mūs tālāk. Vīruss ir kā tīkls, kurā 
varam nokļūt, bet Dievam ir vara un spēks mūs no šī 
tīkla atbrīvot.

Edgars Mažis 

Pēkšņi. Strauji. Negaidīti. Kā sniegs uz galvas. Vai zināji, 
ka šie notikumi ir norāde uz vēl kādu dienu, kas nāks? 
Bībelē rakstīts: "Tā Kunga diena nāk tāpat kā zaglis nak-
tī." (1. Tesaloniķiešiem 5:2) Tā būs diena, kad Jēzus atkal 
nāks no Debesīm uz zemi. Tad debesis un zeme zudīs 
un Dievs tiesās ikvienu cilvēku. Tāpat kā neviens negai-
da zagli, tikpat negaidīti un pēkšņi pienāks tā diena.

Mārcis Dejus

Apkārt klejojošais vīruss daudzējādā ziņā ir postošs un 
nepatīkams, bet tam ir arī laba blakusparādība. Ar šo 
piespiedu pauzi mums tiek atgādināts, ka tuvošanās 
Dievam un Viņa vērtībām šobrīd ir gan svarīga, gan 
steidzama!

Mārtiņš Anševics

Dievs ir uzticams un, pretēji mums, nekad neņem brīv-
dienu, nav karantīnas vai pašizolācijas režīmā. Arī divu 
metru distanci Viņš neievēro, vienalga, cik netīri, slimi 
vai grēcīgi būsim kļuvuši. Viņš strādā dienu un nakti 
un ir tieši tev blakus. Arī tad, kad neko neredzam un 
nejūtam.

Agnese Megne

“Ciet līdz ar citiem ļaunumu, būdams labs Kristus Jēzus 
kareivis.” (2.Timotejam 2:3) Šis ir ticīgo prakses laiks. Kā 
karavīriem. Mēs taču pārstāvam citu Valsti. Mums ir 
sakari ar Debess un Zemes Radītāju, vēl vairāk, ar Pestī-
tāju, kura uzdevumā esam aicināti realizēt Viņa izcīnīto 
uzvaru pār sātanu. Arī negaidītos apstākļos. Kā toreiz 
apustulis Pāvils to atgādināja Timotejam, tā mēs – viens 
otram.

Edgars Godiņš

Citāti no LBDS Padomes locekļu pārdomām, kas 
publicētas LBDS Facebook lapā pirmajā ārkārtas situācijas 
nedēļā.

Baptistu Vēstnesis – AKTUĀLI
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Svētdienskola  
mājās

Svētdienskolas no draudžu telpām pārcēlušās uz katra bērna 
mājām. Svētdienskolu apvienība piedāvā materiālus, kas var būt 
palīdzoši vecākiem, lai būtu kopā ar bērniem Dieva iepazīšanas un 
iemīlēšanas ceļā.

Mans laiks ar Dievu – izvēlieties lasīt kādu no Bībeles grāmatām, 
piemēram, Mateja evaņģēliju. Katru dienu lasiet vienu nodaļu un 
aizpildiet lapu “Mans laiks ar Dievu”.

Dieva stāsts 12 vārdos – visu Bībelē aprakstīto var izteikt ar 12 
atslēgvārdiem. Par katru no šiem vārdiem ir pieejams “Labas Zi-
ņas bērniem” elektroniskais numurs. Katrā numurā Bībeles stāsts, 
krāsojamās lapas, uzdevums, rokdarbs, Zelta panta grāmatzīme, 
dziesma. Katrs no šiem izdevumiem var būt kā Bībeles nodarbība 
bērniem kopā ar vecākiem.

Lieldienu Labās ziņas – “Labas Ziņas bērniem” īpašais Lieldienu 
numurs piedāvā iespēju būt it kā klātesošiem Lieldienu notiku-
mos un ceļojumā uz Jeruzālemi. Materiāls, kuru ģimenēm lietot 
Klusās nedēļas laikā.

Žurnālu “Labas Ziņas bērniem” komplekts – aizpildot anketu 
www.ej.uz/12labaszinas, var pasūtīt 2018. un 2019. gadu žurnālu 
komplektus saņemšanai Latvijas Pastā vai Omnivā, maksa par 12 
žurnāliem tikai 10 eiro. Lasiet žurnālu kopā ar bērniem – pārrunā-
jiet, izziniet, jautājiet un brīnieties. (Joprojām var pieteikties arī šī 
gada numuru saņemšanai – www.ej.uz/LZB2020.) 

Dziedāt kopā ar bērniem – šim nolūkam varat izmantot iepriek-
šējo gadu bērnu Dziesmu dienu repertuāru – visām dziesmām 
pieejamas notis un dziesmu ieraksti. Dziesmas no grāmatas “Dziļi 
sirdī” atrodamas www.dzilisirdi.lv.

Visi minētie resursi, ja nav minēts citādi, pieejami www.lbds.lv 
resursu sadaļā “Nozaru resursi draudzēm” kategorijā “Svētdien-
skola mājās”.

Jūsu jautājumus, atsauksmes vai ieteikumus gaidām e-pastos vai 
telefoniski – sa@lbds.lv, 29110770.

Estere Roze
Svētdienskolu apvienības vadītāja

Svētais Vakarēdiens  
krīzes laikā

Pagātne atkārtojas. Bija laiks, kad svētdienās dievkalpojumus 
savās mājās noturēja viensētu māju saimnieki. Laika apstākļi un 
attālums traucēja katru svētdienu nokļūt līdz dievnamam. Tagad 
mums ir līdzīgi. Dievkalpojumus gan varam skatīt plašā piedāvāju-
mā, bet sadraudzība un Svētais Vakarēdiens pietrūkst. Lai ilgstoši 
nebūtu jādzīvo bez Svētā Vakarēdiena svētības, LBDS padome 
lēma aicināt jūs uz tām iespējām, kuras ir pieejamas.

1. Ir draudzes, kurās svētdienās neorganizēti, individuāli dienas 
garumā garīdznieki piedāvās saņemt Svēto Vakarēdienu, 
ievērojot īpašu higiēnu. (Ja nepieciešams, veikalā “Amnis” var 
iegādāties vienreizējos biķerīšus un turētājus.)

2. Ja esat ģimene vai arī dzīvojat viens, aicinām jūs pašus notu-
rēt Svētā Vakarēdiena svētbrīdi. Tam daži ieteikumi. 
- Sagatavojieties Vakarēdienam.  
- Sagatavojiet maizi un sulu atbilstoši saņēmēju skaitam. Būsiet 
jau redzējuši, kā tas ir jūsu draudzē. Sagatavojiet sulu. Labāk 
vīnogu sulu, vai, ieteicams, dzērienu sarkanā krāsā. Sakārtojiet 
Vakarēdiena galdu. 
- Noskatieties vai noklausieties kādu dievkalpojumu. 
- Līdz ar garīdznieku ekrānā paceliet svētībai arī savu maizi un 
biķeri. Sekojot viņa kārtībai, piedalieties Svētā Vakarēdiena 
saņemšanā.

3. Ja jums nav iespējas redzēt ne televīzijas, ne cita veida pār-
raidi, neskumstiet. Sagatavojieties kā iepriekš rakstīts. Izlasiet 
kādu svētrunu. Tad pievērsieties Vakarēdiena galdam. Lūdziet 
sevis pārbaudes un grēksūdzes lūgšanu, izlasiet 2. Korintiešiem 
11:23-32. Lai tam seko pateicības lūgšana par Kristus upura dāvanu 
un par grēku piedošanu. Tad saņemiet, kā to esat raduši savā 
dievnamā.

Lūdziet par draudzes vienību, vienojoties ar citiem ap Pestītāja 
lauzto miesu un izlietajām asinīm. Lūdziet pēc Dieva žēlastības 
drīz atkal tikties dievnamā. Lūdziet par draudzes vadību, kurai 
šajā grūtajā laikā ir jāspēj tikt galā ar draudzes garīgo dzīvi un 
maksājumiem. Izsakiet Dievam savu lūgšanu un vajadzības un 
noslēdziet ar “Mūsu Tēvs” lūgšanu.

Ja tas iespējams, dziediet kādas atbilstošas dziesmas. Atbalstiet 
savu draudzi ar pateicības upuri Dievam, lai tas palīdz draudzei 
šajā grūtajā laikā neieslīgt maksājumu parādos. Atcerieties arī 
savu garīdznieku, kuram šis laiks ir divtik grūts.

Lai Dievs svētī jūs ar īpašu klātbūtni un rada ilgas pēc draudzes 
kopības dievnamā.

Svētā Gara sadraudzībā ar jums paliekot – 
LBDS padomes uzdevumā 

Edgars Godiņš 
bīskapa vietnieks
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Drošība ir viena no cilvēka dvēseles pamatvajadzībām, bez 
kuras cilvēkā valda bailes, neziņa un nespēja veselīgi domāt 
par nākotni. Patiesa drošība dod mieru un paļāvību. Tieši šī 
vajadzība pēc drošības mudina mūs to meklēt tik ilgi, līdz to 
atrodam. Kamēr neesam drošībā, miers mūsos neiestājas.

Kur tu meklē drošību? Mūsu kultūrā drošību esam aicināti 
meklēt dažādas lietās un apstākļos. Finansiālajā nodrošināju-
mā, apdrošināšanā, apsardzes firmu pakalpojumos, izglītības 
iegūšanā, attiecību veidošanā, karjeras izveidē utt. Katra no 
šīm lietām mums var atnest šķietamu drošības sajūtu, taču tās 
nevar to garantēt. Pasaules finanšu krīze, augsta līmeņa zagļi, 
veselības problēmas, cilvēku nodevība un citi apstākļi iepriekš 
minētās lietas sagrauj kā jūras vilnis smilšu pili.

Iespējams, mums nav jāuzdod jautājums “kur meklēt drošību?”, 
bet gan drīzāk “kur mēs to esam pazaudējuši?” Kad cilvēces 
vēsturē ienāca bailes un nedrošība? Ēdenes dārzā. Pēc čūskas 
kārdinājuma paļauties uz savu prātu Ādamam un Ievai atnāca 
vainas apziņa, bailes un kauns. Cilvēka cenšanās paļauties uz 
sevi nojauc drošības mūrus un ļauj bailēm iesakņoties dziļi 
mūsu identitātē. Taču mēs nevis sākam risināt problēmas 

iemeslu, bet izgudrojam savus “vīģes lapu” plāksterus, ar ko to 
apslēpt. Nedrošība ienāca mūsos caur zaudētām attiecībām ar 
Dievu, nevis finanšu, veselības vai cilvēcisku attiecību trūkuma 
dēļ. Vajadzību pēc apsardzības mums piepilda tikai un vienīgi 
Dievs! 

Psalmists saka, ka Viņš savu drošību meklē Dievā. Viņš nesaka: 
“Sargi mani, Dievs, jo es esmu labs cilvēks, sargi mani, jo es 
pats sevi sargāju”. Šīs frāzes drošības pamatā ieliek cilvēku vai 
viņa spējas. Mēs esam aicināti paļauties uz Radītāju, kurš ir 
radījis galaktikas, Zemi, vulkānus, vētras un okeānus. Nespēja 
paļauties uz Dievu var norādīt uz divām lietām – vai nu es ne-
pazīstu Dievu, kāds Viņš patiesībā ir, vai arī es pielīdzinu Dievu 

cilvēkam, kurš mani kādreiz ir pievīlis. Abas šīs lietas ir nepa-
reiza Dieva tēla radīšana manā prātā. Viens no 20. gadsimta 
ievērojamākiem domātājiem A.V. Tozers saka, ka ticība šāda 
nepatiesa Dieva tēlam ir baznīcas “nāvējošākā maldu mācī-
ba”. Tāpēc nepietiek tikai teikt: “Uzticies Dievam!” Cilvēkam 
pašam ir jāiepazīst, kāds Dievs patiesībā ir, tad šī paļāvība uz 
Dievu augs pati no sevis.

Kāds tad ir Dievs? Kur mēs Viņu varam redzēt? Golgātas 
krustā! Dievs caur Kristu ir vēlējies slēgt mieru ar mums (2. Ko-
rintiešiem 5:19). Viņš caur Jēzu Kristu ir uzņēmis mūsu grēkus 
uz Sevi un sagrāvis baiļu mūrus, kuri cilvēka sirdī tika uzcelti 
Ēdenes dārzā. Dievs mums sola mūžīgu drošību Jēzū Kristū. Ja 
tu izvēlies paļauties uz to, ka Jēzus Kristus ir tas, kura dēļ tev 
nav vairs jābaidās no mūžīgās nāves un Dieva soda, jo Dieva 
Dēls šo sodu jau ir izcietis tavā vietā, tad tu līdzīgi kā psalmists 
vari teikt – “drošībā ir mana miesa” (Psalmi 16:9). Kā garantiju 
savam solījumam Dievs par apdrošināšanas ķīlu mums dod 
Svēto Garu, kurš mums vēlas dot mieru, prieku un paļāvību uz 
Dievu ik dienas! Jēzū Kristū tu esi drošībā! Āmen!

Dainis Pandars
Ogres Trīsvienības draudzes mācītājs

Baptistu Vēstnesis – PĀRDOMAS

Drošība Ēdenē un 
Golgātā 

 Patiesa drošība dod mieru un 
 paļāvību. Tieši šī vajadzība pēc 
 drošības mudina mūs to meklēt  
 tik ilgi, līdz to atrodam. 
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Notikumi

Svētdienskolotāji 1. februārī satikās 
Svētdienskolu apvienības gadskārtējā 
konferencē, kuras ietvaros notika 
arī BPI Timoteja skolas izlaidums. 
Konferences dalībniekus uzrunāja 
BPI direktors Pēteris Sproģis, vadot 
pārdomās par 1. Jāņa 1:2: “Tagad mēs 
esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, 
kas mēs būsim.” Konferences laikā 
dalībnieki piedalījās “Ideju gadatirgū”, 
iepazīstoties ar draudžu pieredzi, 
paplašinot svētdienskolas kalpošanu 
ārpus regulārajiem dievkalpojumiem un 
nodarbībām. Dalībniekiem bija iespēja 
arī pašiem piedalīties kalpošanas ideju 
izstrādē. Timoteja skolas izlaidumā 
tika sveiktas divpadsmit 4. grupas 
absolventes. 

Pirmais Latvijas baptistu 9. Dziesmu 
svētku ieskaņu koncerts notika 22. feb-
ruārī Jelgavas baznīcā. Kopmēģinājumā 
un koncertā piedalījās vairāk nekā 200 
mūziķu, kas izdziedāja daļu no Dziesmu 
svētku repertuāra, slavēja un pielūdza Die-
vu, sludināja Evaņģēliju caur dziesmām, 
bija sadraudzībā, iedrošināja cits citu, 
dalījās mīlestībā, kopā piedzīvojot svētīgu, 
piepildītu dienu. Ieskaņu koncerti bija 
plānoti arī 14. martā Rīgā, 25. aprīlī Talsos, 
23. maijā Ventspilī un 23. jūnijā Užavā. 
Sakarā ar ārkārtas stāvokli valstī 14. marta 
koncerts Rīgā tika atcelts. Par pārējiem 
koncertiem tiks ziņots atsevišķi, ņemot 
vērā situāciju valstī. 

7. martā notika seminārs ““Grūtie” bēr-
ni”, kuru vadīja Svētdienskolu apvienības 
Padomes locekle Tabita Ašnevica, kas ir 
arī programmas “Kompetents emocionāli 
traumētu bērnu aprūpētājs” trenere. Semi-
nārā bija īpaši aicināti piedalīties svētdien-
skolotāji. Dalībnieki iepazinās ar “grūto” 
bērnu izaicinošās uzvedības iespējamajiem 
cēloņiem un apguva dažādas metodes, 
kuras pielietot darbā ar šiem bērniem. 
Katram bērnam nepieciešams vismaz viens 
drošs pieaugušais. Iespējams, bērns, kurš 
piedzīvojis traumu, šādu pieaugušo var 
iegūt draudzē, svētdienskolā.

Pēc piecu gadu aktīvas kalpošanas Zilupē mācītājs Jakobs 
Bloks atgriezies Vācijā. Jakobs Bloks ir Pievolgas vācietis, 
mācītājs, kurš 70-tajos gados izbrauca uz Vāciju. Pēc aiziešanas 
pensijā viņš atgriezās Krievijā, nodibināja divas draudzes, 
iegādājas katrai draudzei draudzes namu. 
2014. gadā, braucot no Vācijas ar lielu humānās palīdzības kra-
vu, viņš Terehovas muitas punktā vairs netika ielaists Krievijā, jo 
bija izveidojusies nelabvēlīga attieksme pret misionāriem.  
J. Bloks sameklēja ticīgos Zilupē un tur ieguldīja savu spēku un 
līdzekļus. Viņa vadībā tika novāktas nodedzinātā Evaņģēlija 
nama drupas un atjaunota dzīvojamā māja, kurā viņš pulcināja 
ticīgos un interesentus uz Bībeles studijām. Izveidojās tuvas 
attiecības ar Rēzeknes draudzi un sludinātāju Viktoru Osipovu. 
Jakobs Bloks palīdzēja Rēzeknes draudzei gan ar jumta remon-
tu, gan apkuri un transportu. 
23. februārī bīskapa vietnieks Edgars Godiņš kopā ar Zilupes 
draudzes iepriekšējo sludinātāju Linardu Kaptānu pasniedza 
Jakobam Blokam (foto: vidū) LBDS Pateicības rakstu un ar 
aizlūgšanu izvadīja 75 gadīgo mācītāju mājupceļam uz Vāciju.
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Dažādi un vienoti
Rutes un Kārļa Kārkliņu rūpes ir ģimene – gan mazā, gan lielā draudzes 

ģimene. Dažādas paaudzes, dažādas pieredzes, bet viens Dievs un personiska 
ticība, kuras viena no izpausmēm – nebūt vienaldzīgiem. Par to intervijā, kas 
bija ieplānota vēl pirms ārkārtas stāvokļa ieviešanas, domājot par tuvojošos 

LBDS Kongresu un tā virstēmu. 

Saka, ka Dievam mazbērnu nav, katram 
pašam jākļūst par Viņa bērnu. Rute, tu 
Dievu esi iepazinusi jau kopš agras bērnī-
bas, Kārlim tas noticis nedaudz vēlāk. Kā 
vērtējat šīs dažādās pieredzes?

Kārlis: Šīs dažādās pieredzes bagātina mūsu 
ticības dzīvi, jo varam uz Dievu paskatīties 
no dažādiem skatu punktiem. Es ļoti 
novērtēju tās svētības, ko Dievs devis, ļaujot 
Rutei uzaugt patiesi ticīgā ģimenē. Tas Rutei 
aiztaupījis ne mazums rūpju. Es savukārt 
savos pusaudžu gados paspēju diezgan 
daudz muļķību sastrādāt, par kurām tagad 
nekādu lepnumu neizjūtu. Savā ziņā es 
ieguvu dzīves pieredzi un citu skatījumu, bet 
piedzīvoju arī sāpes, sagrozītas vērtības un 
identitātes meklējumus. Varbūt tas reizēm 
palīdz saprast labāk tos, kas piepildījumu 
meklē citur, nevis Dievā. 

Rute: Šķiet, ka viens no lielākajiem ieguvu-
miem, uzaugot kristiešu ģimenē – es nekad 
neesmu šaubījusies, ka pasaule ir mērķtie-
cīgi radīta. Ka laikam ir virzība, ka dzīves 
mērķis ir kas lielāks par izdzīvošanu. Tomēr 
personīgas ticības satveršana, nevis ģime-
nes ticības pārmantošana, ir bijis garš un 
izkliedēts ceļš. Ceļš, kuru vēl eju. Tādā ziņā 
Kārlis, atskatoties uz pagātni, var skaidrāk 
nošķirt dzīvi “pirms Kristus” un dzīvi “pēc 
Kristus”. Atšķirīgā pieredze palīdz mums 
pieņemt gan sevī, gan citos dažādos ticības 
tempus un ritmus.

Kā jūs savus bērnus iepazīstināt ar Kristu?

K: Dažādos dzīves brīžos rodas situācijas, ku-
rās ir iespēja norādīt uz Dievu. Cenšamies šīs 
situācijas izmantot. Piemēram, šķirojot atkri-
tumus, mācām bērniem par atbildību pārval-
dīt zemi, kuru Dievs uzticējis cilvēkiem. Kad 
bērni nodara viens otram pāri, cenšamies 
runāt par to, cik svarīgi ir piedot, jo Dievs 
mums ir piedevis, kā arī cenšamies paši lūgt 
piedošanu un dāvāt to citiem. Tāpat arī 
kopā ar bērniem lasām dažādas grāmatas un 
stāstus no Bībeles. Bībeles varoņu pasaule 

viņiem nav sveša. Vakaros pirms gulētiešanas 
pastāstām viens otram, par ko esam Dievam 
pateicīgi, un kopīgi lūdzam.

R: Cenšamies palīdzēt bērniem iepazīt Dieva 
sirdi – Viņa mīlestību, pacietību, piedošanu, 
taisnīgumu, rūpes – ļoti praktiskas īpašības, 
kuras arī mēs varam parādīt pret citiem. 
Cenšamies atgādināt mērķi, kādēļ esam 
pasaulē – lai darītu pasaulei labu, rūpētos 
par to. Arī esot dabā, nebeidzam brīnīties, 
cik Dievs visu pārdomāti izplānojis, cik skaisti 
veidojis. Šķiet, ka tieši bērnu ienākšana 
mūsu ģimenē likusi arī man dziļāk lūkoties 
uz to, kam ticu un kāpēc ticu. Jo tā ir liela 
atbildība – mācīt bērnu. Mēģinu piedomāt, 
lai bērniem netiek samudžināts prāts. Lai ir 
kādas dažas pamatlietas, ko viņi satver. Un, 
ja rodas jautājumi, tad kopīgi meklējam uz 
tiem atbildes.

Kārli, tu savu kalpošanu uzsāki kā jauniešu 
darba vadītājs Vīlandes draudzē. Tagad 
esi divu bērnu tētis un mācītājs draudzē 
“Mājvieta”, kurā ir dažādas paaudzes. Vai 
tas tev licis ieraudzīt draudzi citādi?

K: Arvien vairāk ieraugu, ka mana ticība nav 
tikai mana. Dievs jau no pasaules radīša-
nas aktīvi darbojas cilvēku dzīvēs, un mēs 
stāvam uz šo cilvēku pleciem. Gan tiem, 
kas mācījušies caur grūtībām un lielām 
kļūdām, gan arī tiem, kuriem šī pieredze vēl 
tikai priekšā, un viņu jaunības maksimālisms 
dzen uz priekšu ne tikai viņus pašus, bet arī 
citus apkārtējos. Jēzus teica, ka augstākais 
bauslis ir mīlēt Dievu un mīlēt cilvēkus. Nav 
iespējams šīs lietas atdalīt. Ticība ir personis-
ka, bet tā nav personīga. Attiecības ar Dievu 
nevar privatizēt un nodalīt no attiecībām ar 
draudzi. Mana ticība ietekmē draudzi un cil-
vēkus man apkārt, gluži tāpat, kā viņu ticība 
ietekmē mani. 

Bērna priekam, jaunības enerģijai un 
nobrieduša cilvēka dzīvesgudrībai – tam 
visam ir vieta draudzē. Kā lai tas viss 
satiekas un sadarbojas tā, ka nevis velk 

katrs uz savu pusi, bet kopā piepilda 
draudzes uzdevumu?

R: Mūsu draudzes nosaukums “Mājvieta” 
savā ziņā ietver daļu no mūsu draudzes 
misijas – būt kā mājām, kā ģimenei. Ja 
ģimeni kopā sien mīlestība, tad ir tikai dabīgi 
turēties kopā. Pat tad, ja ir pilnīgi dažāds 
skatījums uz lietām, kā jau dažādās paaudzēs 
tas ir likumsakarīgi. Mēs cenšamies viens 
otru iepazīt, dalīties ar dzīvesstāstiem. Ir 
grūti dusmoties vai novērsties no kāda, ja 
personīgi zini, kam šis cilvēks ir savā dzīvē 
gājis cauri. 

Man šķiet, ka draudze ir tāds cilvēka sirds un 
prāta izmēra staipīšanas mehānisms, te mēs 
trenējamies savas sirdis un prātus paplest 
plašākus un dziļākus. Jo cilvēkus, kas nāk uz 
draudzi, mēs neizvēlamies. Te vienkopus pul-
cējas cilvēki ar ārkārtīgi dažādām interesēm, 
pieredzēm, uzskatiem. Dažkārt nav viegli. Ir 
jāiekož mēlē, jāpaklusē.

K: Vienmēr jau būs tā, ka katrs nedaudz vilks 
uz savu pusi. Tādā veidā arī to līdzsvaru var 
iegūt. Reizēm nepieciešams šur tur “palaist 
grāvī”, lai patiesi novērtētu to līdzsvaru un 
atgrieztos pie tā, bet tāds pilnīgs miera jeb 
perfekta līdzsvara stāvoklis – nezinu, vai ir 
iespējams. Svarīgi, lai katrs mācētu savu vie-
dokli pamatot. Nevis tikai “man patīk šis”, “tā 
vienmēr ir bijis”, vai gluži pretēji – “mūsdie-
nās visi dara tā”, bet gan pamatot, kā tas dar-
bojas draudzes labā un kāpēc tas ir svarīgi. 

Ticība ir personiska, 
bet tā nav personīga. 
Attiecības ar Dievu 
nevar privatizēt un 
nodalīt no attiecībām 
ar draudzi.
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Ja mēs sadzirdam viens otra pamatojumu un 
motivāciju, tad ir vieglāk mīlēt vienam otru. 
Un kad mēs mīlam viens otru, tad ir vieglāk 
izteikt savas domas un vieglāk arī piekāpties, 
ja tas nepieciešams. Bērni, visticamāk, savu 
viedokli argumentēti nepamatos, jāmācās to 
sadzirdēt un saredzēt.

Aprīlī mūsu kalendāros ir Dāvida lūgšana: 
“Sargi mani, Dievs!” Savukārt maijā esam 
aicināti apliecināt kopā ar Dāvidu – “Tevi 
es meklēju, Dievs.” No kā jūs vēlētos būt 
pasargāti? Un kur šodien Dievs atrodams?

R: Vēlos būt pasargāta no vienaldzības. 
No vienaldzības pievērst uzmanību savai 
attieksmei, no slinkuma piedomāt, pavaicāt, 
palīdzēt, no vienaldzības kopt savas attiecī-
bas ar Dievu. Un galu galā, no vienaldzības 
uztraukties par to, ka esmu vienaldzīga. No 
tik dziļas ieslīgšanas savā mazajā pasaulītē, 
ka kopējā bilde kļūst mazsvarīga.

K: Ir sāpīgi redzēt, ka cilvēkiem ir vienalga 
par savu ticības dzīvi vai kādiem citiem 
svarīgiem jautājumiem. Un reizēm, satieko-
ties ar tādu lielu gūzmu problēmu, arī man 
gribas pateikt: “Man vienalga! Nav mans 
pienākums šo problēmu risināt.” Bet es 
negribu, lai man ir vienalga. No tā es gribu 
būt pasargāts.

Kur šodien ir atrodams Dievs? Dievs ir 
atrodams visur! Bet tāpēc, ka Viņš atrodams 
visur, mums Viņu arvien grūtāk atrast. Līdzīgi 
kā sociālo tīklu laikmetā mēs kļūstam arvien 
atsvešinātāki. Tāpēc man gribas teikt, ka 
Dievs atrodams neierastajā. Ja ikdiena paiet 
steigā un darbos, tad Dievs atrodams mierā 
un klusumā. Ja ikdienu pavadām komfortā, 
tad Dievs jāmeklē izaicinājumos un grūtī-
bās. Es ceru, ka šis ārkārtas stāvoklis mums 
palīdzēs visiem atrast Dievu, jo tas satricina 
mūsu ierasto lietu kārtību un liek mums 
vēlreiz pārvērtēt visu, pie kā esam pieraduši.

Sagatavoja

“Baptistu Vēstnesis” 
redkolēģija

Rute un Kārlis Kārkliņi ar bērniem Katrīnu un Jēkabu.

Draudzes “Mājvieta” dalībnieki draudzes nometnē “Ganībās”.

Draudze ir tāds 
cilvēka sirds un prāta 
izmēra staipīšanas 
mehānisms, te mēs 
trenējamies savas 
sirdis un prātus 
paplest plašākus un 
dziļākus. 
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SIEVIETE  
DZĪVE  
JĒZUS

15. februārī Rīgas Mateja draudzē uz ikgadējo Sieviešu kalpošanas apvienības 
organizēto konferenci pulcējās 320 sievietes no 43 baptistu un arī citu 

konfesiju draudzēm. Iepazīstinām ar konferencē izskanējušām liecībām un 
atziņām. Pilnu konferences aprakstu lasiet www.padodtalak.lv.

Pirmā ar liecību konferences dalībnieces uzrunā sievišķīgi trauslā 
Eva Mence un liek aizdomāties par sievietes skaistumu. “Esam 
brīnišķīgi radītas, nevis brīnišķīgi izveidojušās laika gaitā. Ja saku, 
ka man nepatīk tas, kādu Dievs mani radījis, tad sevi stādu aug-
stāk par Dievu, jo Viņš mani radījis pēc Sava tēla un līdzības”.

“Ar mani tas nekad nenotiks…”, tā savu liecību sāk dedzīgā Daina 
Palmbaha-Džiguna un dalās drosmīgā un ļoti atklātā stāstā par 
atkarībām un līdzatkarībām, secinot, ka nav atbilžu, ir tikai mācī-
bas, un ir vajadzīga drosme, lai paskatītos patiesībai acīs. Daina 
aicina meklēt atbildes Bībelē, neizraujot pantus no konteksta, 
nebaidīties lūgt palīdzību, pulcēt ap sevi lūgšanu armiju, izdarīt 
izvēli piedot un neaizmirst par sarkanajām līnijām, kuras neļaut 
nevienam pārkāpt. Daina iedvesmo ar smaidu un pamudinājumu 
paskatīties uz savu dzīvi ar veselīgu pašironiju.

Trešā runātāja ir skaistā un darbīgā četru bērnu mamma Karī-
na Liepiņa, kura uztic savas dzīves stāstu un mudina apzināti 
izdzīvot mirkli, kurā esi. Neilgoties pēc tā, kas tikai būs, nedzīvot 
ilūzijās un gaidās, bet baudīt katru vienkāršāko dienu, ikdienas 
rutīnu, iemīlēt katru sīkumu savā ceļā. Nesatraukties par lietām, 
ko nevaram ietekmēt, apzināties, ka Dievs kontrolē katru dzīves 
mirkli. Nostiprināt galveno balstu – lūgšanu un iegrimšanu Dieva 
Vārdā, turēties paļāvībā uz šīs varenās klints. Mācīties pateikt “nē” 
un sev nepārmest, mācīties atteikties no kontroles – lielās nastas, 
kas liedz dzīvot paļāvībā uz Dievu.

Aija Rieba apbur ar savu skaisto, zemo balss tembru un rimto  
runu. Ko nozīmē dzīvot tumsībā? Aija min, ka par to liecina 
šādas pazīmes – sevis salīdzināšana ar citiem; ļaut sātanam sevi 
apmelot; skatīties atpakaļ pagātnē; domāt “kā būtu, ja būtu…”; 

nepiedot citiem un nepiedot sev; būt skumjam. Kad izskan 
mudinājums pēc dzirdētā pierakstīt kādu atziņu, prātā nāk vārds 
“ceļos”. Aija to aprakstīja šādi: es ceļos – uz ceļiem Dieva priekšā, 
pateicībā, lūgšanā; es ceļos – mācos, augu, attīstos, dzīvot ir 
augšāmcelšanās; es ceļos – būt kustībā, staigāt, braukt ar riteni, 
ceļot….

Konferences 1. daļu noslēdz skaistā, smalkā Baiba Ozolinkeviča, 
stāstot par savu dzīvi un spēku, kas parādās varens nespēkā. Par 
patiesības meklējumiem, sajūtām un realitāti. Par lielo Dieva 
dāvanu – ģimeni – vīru un 7 bērniem. Par to, ka mūsu uzdevums 
ir atspēkot sātana uzbrukumus, sludinot Evaņģēliju. Baiba aicina 
visu darīt par slavu Viņa augstajai žēlastībai.

Pēc īpaši sarūpētām, gardām pusdienām sākas konferences 
2. daļa. Īpašā iedvesmotāja – Baiba Baikovska. Baibas gudrā 
asistente – suņu meitene Elfa skaisti pozē, liekot katrai pasmai-
dīt, un Baiba vairākkārt sasmīdina ar trāpīgiem epitetiem. Baiba 
katru rītu pusstundu dzer kafiju kopā ar Jēzu un ļauj Jēzum sevi 
“savākt kopā un veidot tālāk”. Lai gan krustdēls teicis, ka Jēzus 
kafiju nedzerot, Baiba saka, ka ar viņu dzer gan. Baiba akcentē 
6 jomas. Vērtība – ceļojums no nevērtīguma uz vērtīgumu. Cik 
viegli vai grūti ir to iegūt un/vai pazaudēt? Identitāte – kas 
veido manu identitāti? Ratiņkrēsls, cilvēki vai Dievs? Iespējas – 
Jēzus māca būt, nevis darīt, ir jāmācās pateikt “nē”. Došana – 
pilnvērtīga došana var būt tikai no veseluma, no veselām attie-
cībām ar Dievu. Izdegšana – Baibai izdegot, Dievs atgādināja, 
ka Viņš ir tas, kas dod tādu mieru, kādu pasaule nespēj dot. 
Atjaunošana – Dievs atjauno lēnām, ieliekot Sevi atkal centrā 
mūsu attiecībās ar cilvēkiem un pasauli. Mācoties saprast, ka 
identitāti veido vienīgi Dievs, jāmācās sadzīvot ar saviem  
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apstākļiem, nevis jāmēģina dzīvot pāri tiem. Jāmācās ļaut Die-
vam novilkt mūsu spēju robežas.

Cēlā un elegantā Agita Roziņa mūs iedrošina nepadoties. “Dievs 
visu ir radījis dzīvībai un ne nāvei. Un visam, kas radīts dzīvībai, 
ir jādzīvo. Kamēr esi dzīvs – cīnies! Nepamet savu cīņas lauku, 
neļauj ienaidniekam uzvarēt! Vienalga, kas arī lai tas būtu – bērni, 
attiecības, veselība, dzīvība, zoba nervs, ideja, darbs, valsts –  
cīnies! Padošanās nav izeja! Nepadodies!”

Liecību plejādi ar mudinājumu atcerēties teju katras meitenes 
bērnības sapni par princeses svārkiem, kuri griežas virpuļojot, 
noslēdz skaistā, jūtīgā Munise Lamberte. “Ja nespēju sevi mīlēt – 
es nespēju patiesi mīlēt Dievu… un kur nu vēl otru. Dievs ir 
visuvarens un spēcīgs, un vienlaicīgi ļoti, ļoti saudzīgs un maigs. 
Pieņemot savu vājumu, mēs iegūstam vairāk miera, jo saprotam, 
ka Dievs mūs mīl savas žēlastības dēļ, ne mūsu varēšanas dēļ.  
Ilgas, ko Dievs ierakstījis tavā sirdī, tev vēstī par kaut ko būtisku: 
ko nozīmē būt sievietei un kādu dzīvi Viņš Tev paredzējis. Mēs 
esam Viņa mākslas darbi, Viņa dārgumi.”

Pēc gardumgardas kafijas un našķu pauzes uzstājas viedais un 
asprātīgais Āgenskalna draudzes mācītājs Edgars Mažis ar lekciju 
“Kad ar ticību un paļāvību ir par maz jeb kā iemācīties airēt ar 
abiem airiem?” Airējot tikai ar garīguma airi, mēs sākam akcentēt 
tikai garīgo, aizmirstot, ka mums ir arī ķermenis. Lūgšana nekad 
neizslēdz darbību. Lūgšana bez praktiskas darbības ir riņķošana 
pa apli. Airējot tikai ar darbošanās airi, tik ļoti ierokamies darbā, 
akcentējot tikai fizisko, aizmirstot, ka mums ir arī dvēsele. Tā 

varam nonākt pie tā, ka Dievs mums vispār nav vajadzīgs, jo daru 
to, ko esmu mācījusies, esmu sava veida eksperts. Airēt ar abiem 
airiem nozīmē atzīt, ka mūsu fiziskām spējām un mūsu dvēseles 
spējām ir jābūt līdzsvarā. Mācītājs E. Mažis aicina sadarboties ar 
Dievu. (Filipiešiem 2:12-14) Uzticēšanās Dievam nenozīmē  
bezdarbību. Bet jāmācās arī norimt – no darba, no sasniegumiem,  
no citu vērtējumiem, no bailēm, ka izgāzīšos… Klausīties Dievā 
varam, kad esam norimušas. Kura roka tev ir nogurusi? Dar-
bošanās vai norimšanās? Ja nogurušas abas, jāļauj, lai tās tiktu 
dziedinātas. „Stipriniet nogurušās rokas, dariet stingrus ļodzīgos 
ceļus”. (Jesajas 35:3)

Konferences noslēgumā laiks gremdēties Dievā, slavējot Viņu 
dziesmās un aizlūdzot vienai par otru. Pielūgsmē mūs dvēseliski 
vieno mūziķes no Āgenskalna draudzes Lības Ēces-Kalniņas vadī-
bā. Aizvadīta ļoti piesātināta diena pie Viņa kājām.

Liels paldies par teicamu, mīlestības pilnu konferences sagatavo-
šanu visai komandai un jo īpaši SKA padomes meitenēm – Lāsmai 
Ašmei, Agnesei Spurai, Ilzei Lasmanei, Rasai Cirvelei, Martai 
Mežeckai, Agnesei Megnei. 

Kristīne Barkovska
māceklības programmas “Sieviete sievietei” 
dalībniece
Āgenskalna draudze

Baptistu Vēstnesis – SIEVIEŠU KALPOŠANAS APVIENĪBA  

Foto: Madara Parma
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Baptistu Vēstnesis – BALTIJAS PASTORĀLAIS INSTITŪTS

Aicinājumam 
atsaukušies

Jānis Ābols, BPI 1. kursa students
Vecums: 47 
Ģimene: precējies, sieva Rudīte, meitas Lelde un Letīcija, dēli 
Jānis Kārlis un Ansis Timotejs
Nodarbošanās: pēc izglītības sporta skolotājs, šobrīd lauksaim-
niecības ķīmijas un minerālmēslu noliktavas pārzinis
Kristīts: 2009. gada 14. jūnijā Skrundas baptistu draudzē
Kalpošana: Saldus baptistu draudze, piedalos muzikālajā kalpo-
šanā, kā arī gatavoju svētrunas 
Mana mīļākā Rakstu vieta ir Vēstule romiešiem 5:1-11. Manuprāt, 
tur ir koncentrēts viss, kas mums jāaptver par to, ko saucam par 
savu dzīvi.
Cilvēks Bībelē, kuram jūtos līdzīgs – nav viena konkrēta cilvēka, 
kuram justos līdzīgs. Ir brīži, kad jūtos kā ķēniņš Sauls, kuru biedē 
Dieva dotā uzticēšanās, un ir brīži, kad sajūtu sevi kā Filipu, kurš 
cilvēkam, kas šaubās, var pateikt: “Nāc un paskaties.”
Savu dzīvi nevaru iedomāties bez, pirmkārt, ģimenes. Tad seko 
vairākas lietas, kuras pašas par sevi, šķiet, ir pašsaprotamas, bet 
patiesībā ir tīrākā Dieva žēlastība. 
Pasauli redzu kā unikālu, Dieva radītu vietu. Tas ir tik interesanti, 
cik mēs, cilvēki, esam atšķirīgi un unikāli! Es redzu to vienreizēji 
skaisto un nesaprotamo mijiedarbību starp lietām, cilvēkiem un 
procesiem. 

Oļegs Kligačs, BPI 1. kursa students 
Vecums: 49
Ģimene: precējies, sieva Santa
Nodarbošans: Latvijas Dzelzceļš, manevru vadītājs - vilcienu 
sastādītājs
Kristīts: 1991. gada 22. septembrī Ventas upē
Kalpošana: Ventspils baptistu draudze, diakons, mazo grupu 
vadītājs, rīta svētbrīžu vadītājs
Mana mīļākā Bībeles grāmata ir Salamans Mācītājs. Autors ir go-
dīgs pret sevi un apkārtējiem, nemaskējas ar svētulīgām klišejām 
vai neizliekas labāks, nekā viņš ir. Viņš skaidri pasaka, kas būs, ja 
cilvēks savu dzīvi ies bez Dieva, un tajā pašā laikā aicina skatus 
vērst ne uz šīs zemes, bet uz debesu lietām. 
Cilvēks Bībelē, kuram jūtos līdzīgs – jau vairākus gadus garīgi 
tuvs man ir pravietis Jeremija. Dzīves laikā Jeremija saskārās ar 
apkārtējo nesapratni, vajāšanām un nepārtrauktu pretestību. Je-
remija mīlēja savu tautu un saprata pravieša aicinājumu – sludināt 
Dieva prātu, būt neliekuļotam, labāk ciest, bet runāt patiesību. 
Savu dzīvi nevaru iedomāties bez ticības Dievam, ģimenes, drau-
giem, draudzes, savas mazās grupas.
Pasauli redzu kā brīnišķīgu, Dieva radītu. Ik uz soļa var redzēt 
Viņa dabā izpausto spēku, un sirdī gribas Viņu slavēt. Un mums, 
kristiešiem, tajā ir īpaša vieta, īpašs uzdevums – būt par gaismu 
šai pasaulei!
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Oļegs Kligačs
Mans ceļš pie Dieva bija ilgstošs, pārbaudījumu pilns. Es uzaugu 
nekristīgā vidē, kur Dievu nepazina un par Dievu nerunāja. Nevar 
teikt, ka jaunības gados par šiem jautājumiem nedomāju. Atceros 
kādus momentus vai situācijas dzīvē, kad gribot negribot uzdevu 
šādus jautājumus: “Kāda ir dzīvei jēga? Ko es vēlos sasniegt? Vai es 
virzos pareizā virzienā?” Sevišķi aktuāli tas bija pēc dienesta armijā. 
Bija neziņa, dažādi jautājumi, nesanāca mācīties augstskolā, un to 
ļoti pārdzīvoju. No vienas puses viss bija labi: labs darbs, labi draugi, 
laba veselība – viss kārtībā, nekādu problēmu. Tomēr iekšēji kaut kas 
nedeva mieru, jutos neapmierināts un nelaimīgs.
Baznīcu pirmo reizi apmeklēju 1991. gada vidū, kad mans draugs 
Artis uzaicināja uz dievkalpojumu. Šajā dievkalpojumā Artis drau-
dzes priekšā ar asarām acīs liecināja, kā Jēzus izmainījis viņa dzīvi. 
Zinot par viņa dzīvi iepriekš – viņa raksturu, viņa darbiem, es biju ļoti 
pārsteigts par tik krasām pārmaiņām. Es sapratu, ka ir Kāds, kas viņu 
mainījis, kas strādā viņa dzīvē. Un es sapratu, ka arī man ir jāmainās. 
Tajā pat mēnesī es pieņēmu Jēzu par savu Glābēju un slēdzu derību 
kristībā. Pirms kristībām izlasīju Vilhelma Buša grāmatu “Jēzus – 
mūsu liktenis”. Joprojām šī grāmata man ir īpaši mīļa, un es cenšos 
to pārlasīt. Tā man sniedz atbildes, kāpēc man jātic Dievam, kas ir 
grēks, cik tas ir nopietns, un ka Jēzus ir vienīgais ceļš un dzīvība. 
Esmu pateicīgs Dievam, ka šajā mācību gadā varēju uzsākt mācības 
BPI. Par to jau domāju iepriekšējos gados, bet nevarēju to darīt, jo 
tad būtu jāpamet darbs. Īpaši esmu pateicīgs savam draugam un 
mentoram Sandim par iedrošinājumu un stiprinājumu. Līdz šim pa-
vadītais laiks BPI man ir bijis īpaši svētīgs, ne tikai iegūstot zināšanas, 
atsvaidzinot kādas lietas, bet arī esot kopībā ar citiem kristiešiem. 
Esmu patīkami pārsteigts par brīnišķīgiem, dievbijīgiem un sirsnīgiem 
pasniedzējiem. Tāpat svarīga ir arī kopā būšana ar citiem BPI studen-
tiem gan klasē, gan mentoringa grupā, gan brīvajā laikā. Tiešām stip-
rinošas ir citu liecības, ka arī viņu dzīvē ir līdzīgas cīņas un problēmas 
kā man, ka esam tik dažādi, bet domājam līdzīgi un meklējam vienu 
ceļu. Esmu pateicīgs Dievam par to. 

Baptistu Vēstnesis – BALTIJAS PASTORĀLAIS INSTITŪTS

Sagatavoja 

Baltijas Pastorālais institūts

MEKLĒTĀJIEM 
Dievticīgais meklē Dieva prātu. Katram būs zināmi kristieši, kas saka, 
ka regulāri sadzird/sajūt/saprot Dieva norādes, un arī tādi, kas saka, 
ka nekad nav skaidri sapratuši, vai uzrunātājs ir bijis Dievs.

Cilvēki vēlas visu sajust emocionāli, bet tas, vai sajūtam vai nē, nav 
noteicošais rādītājs, lai noteiktu, vai lietas ir īstas, vai nav. Dieva ek-
sistence nav atkarīga no tā, vai mēs Viņu jūtam vai nesajūtam. Mūsu 
dzīves ceļa kartē Bībelē aprakstīti daudz dažādi notikumi – gan tādi, 
kuros cilvēkiem pirms kādu lēmumu pieņemšanas vai arī kādos citos 
apstākļos ir bijusi iespēja saprast Dieva prātu, gan arī tādi notikumi, 
kuros cilvēki nav saņēmuši skaidras norādes.

Dievs aicina Viņu meklēt. (Amosa 5) Arī Kristus aicina meklēt (Mate-
ja.7:7, Lūkas 11:9) un lūgt Dievu (Mateja 6:9-13). Ja kaut divi dievticīgie 
ir kopā, Kristus pēc sava apsolījuma jau ir klātesošs (Mateja 18:20). 
Mēs neredzam Viņu, bet apsolījums ir daudz augstāks par izjūtām. Ja 
tomēr lūgšanas laikā ir šī sajūta, ka Dievs jau šoreiz nedzird, atcerēsi-
mies Daniela piedzīvoto (Daniela 9:20-23).

Lasīsim Bībeli, lūgsim Dievu un būsim kopā ar citiem, lai turpinātu 
meklēt Viņa prātu un norādes mūsu dzīvei.

Zigmārs Atvars
NBS Štāba bataljona kapelāns

Jānis Ābols
Dažreiz tas man šķiet neticami, bet es zinu, ka Dievs par mani gādā 
un vada visu manu dzīvi. Piemēram, bērnībā iestājos mūzikas skolā, 
bet, tā kā bija jābraukā no laukiem uz pilsētu, tad mācības tajā ilga 
vien pāris nedēļas. Tomēr savas spītības un neatlaidības dēļ iemācī-
jos spēlēt. Vai gan es, bērns būdams, varēju zināt, ka pēc daudziem 
gadiem tam būs svarīga loma manā dzīvē? Kad iepazinos ar savu 
sieviņu Rudīti, uzzināju, ka viņa, lūdzot par savu vīru, lūgusi, lai viņš 
mācētu spēlēt ģitāru. Tajā, ka esam kopā, lielākā nozīme, protams, 
nav ģitārai, bet tas parāda, ka Dievs vada mūsu dzīves, uzklausa un 
piepilda lūgšanas!
Mans ceļš pie Dieva nav no tiem vienkāršākajiem, toties varu 
apgalvot, ka tas ir izaicinājumu, meklējumu, nolieguma un beigu 
beigās prieka pilns. Bija laiks, kad biju tik ļoti atkarīgs no alkohola, 
ka vienīgā cerība un doma, atmostoties no rīta, bija “kur dabūt kaut 
ko “salāpīties””. Atceros to rītu, kad pamodos savā gultā Anglijā ar 
tādu nespēku un vājumu, ka vienīgais, ko spēju klusu izkliegt bija: 
“Dievs, ja Tu esi, tad dari kaut ko, lai es kļūstu brīvs.” Es neko nesolīju 
pretī. Neko… Bet pēc nedēļas es biju mājās, atgriezies no ārzemēm, 
un svarīgākais – ar pilnu apziņu, ka mana dzīve mainīsies. Ja pirms 
tam pats sev daudzkārt biju solījis, ka vairs nedzeršu, tad tagad bija 
sajūta, ka es vairs negribu dzert un būt atkarīgs.
Nepagāja ne cik ilgs laiks, kad iepazinos ar savu sieviņu Rudīti. 
Patiesībā, viņa ir tas cilvēks, kas mani pieveda Dievam. Caur viņu es 
iepazinu Dievu, un Dievs ir Tas, kurš vada mūsu dzīvi. Kopš laika, kad 
pieņēmu Jēzu par savu vienīgo un patieso Glābēju, par savu Kungu, 
mana dzīve ir mainījusies par 180 grādiem.
Manā dzīvē netrūkst pārbaudījumu, netrūkst izaicinājumu, bet tas 
viss, ko piedzīvoju, vairs nav bezjēdzīgs, tukšs, bet gan iegūst pilnīgi 
citu, vērtīgu un jēgpilnu piepildījumu. Un tāpēc arī varbūt man 
tuvākā Rakstu vieta ir Romiešiem 5:1-2: “Tā nu starp mums, ticībā 
taisnotajiem, un Dievu ir iestājies miers caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, 
caur Viņu mēs ticībā esam mantojuši ceļu uz šo žēlastību, kurā mēs 
stāvam un lepojamies par cerību uz dievišķo godību.” 
Novēlu ikvienam patiesi piedzīvot Dievu. Piedzīvot tā, lai apkārtējie 
to saredz, sajūt un arī vēlas ko tādu piedzīvot.
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Vai esat dzirdējuši par Moldovu? Bet par Piedņestras Moldāvu 
Republiku? Tā ir neliela daļa no Moldovas, kas pati sevi pasludinā-
jusi par neatkarīgu valsti un ar Krievijas armijas palīdzību norobe-
žojusies no pārējās Moldovas. ANO un visa demokrātiskā pasaule 
atzīst Moldovas suverenitāti pār Piedņestras teritoriju, tas ir – 
neatzīst Piedņestru kā valsti.

Dievs 2018. gadā saveda mani kopā ar baptistu brāļiem no 
Piedņestras Moldāvu Republikas. Tā paša gada vasarā mēs ar 
sievu devāmies ciemos pie viņiem, lai redzētu, kā tur dzīvo mūsu 
ticības brāļi un māsas. Tas bija ceļojums pagātnē, ceļojums uz 
PSRS ar visām no tā izrietošajām konsekvencēm. Bībeļu ievešana 
bija vesels piedzīvojums – ar garām pārrunām un robežsargu “ie-
žēlināšanu”. Piedņestras protestantu konfesiju kristieši spiesti dzī-
vot daudzu mums sen aizmirstu ierobežojumu apstākļos. Sākot 
no kristīgu pasākumu reklāmas aizliegumiem līdz īsiem arestiem 
par nenozīmīgiem “likuma” pārkāpumiem. Likums šeit lietojams 
pēdiņās, jo tāda likuma nav, ir tikai konkrētu ierēdņu izjūta par to, 
ko drīkst un ko nedrīkst. Kalpojām arī ģimeņu pasākumā un diev-
kalpojumā. Vietējie kristieši bija ļoti pārsteigti un priecīgi redzēt 
ciemiņus no Latvijas. Vairāk par šo braucienu var uzzināt manā 
2018. gada 26. jūlija Facebook ierakstā.

2019. gada vasarā Liepājas Ciānas draudzē sarīkojām pikniku ar 
labdarības tirdziņu. Par saziedoto naudu uzaicinājām uz Latviju 
Grigoriopoles baptistu draudzes mācītāju un diakonu ar ģime-
nēm. Ļāvām viņiem atpūsties un arī kalpot mums dievkalpojumā 
un evaņģelizācijas pasākumā. Kopā pavadītajā laikā ciemiņi pie-
dzīvoja Ciānas draudzes mīlestību, un mēs jutām, ka viņi iemīlēja 
arī mūs un Latviju. Kad jautājām, kā mēs varam kalpot, viņi teica, 
ka tas, ja viņus atceras, jau ir liela kalpošana. Atcerēties, tas no-
zīmē braukt pie viņiem, apciemot Piedņestras kristiešus, palīdzēt 
viņiem sēt Dieva Vārdu. Kristieši Piedņestras Moldovas Republikā 

jūtas aizmirsti, viņi mūs aicināja atkal braukt pie viņiem. Protams, 
vienkārši tāpat mēs nebrauksim. Šovasar, kad Latvijā atzīmēs 
Jāņus, komanda no Ciānas draudzes un Pāvila draudzes pārstāve 
dosies misijā uz Piedņestras Moldovas Republiku. Mēs kalposim  
bērnu nometnē, būs pāru vakars un pasākums mammām ar 
maziem bērniem, palīdzēsim arī praktiski. Kalposim arī diev-
kalpojumā un stāstīsim par Latviju. Piedņestrā skatās Krievijas 
televīziju, kur, tas nav noslēpums, stāsta dažādus melus par mūsu 
valsti. Starp citu, mūsu ciemiņi bija ļoti pārsteigti, kad televīzijā 
redzētais pilnīgi nesakrita ar īstenību. Vai nav bailes? Nemaz! 
Lielākais, ko mums var padarīt, ir īslaicīgi aizturēt un tad izraidīt 
no Piedņestras! Un cilvēki jau visur vienādi – ja mēs attiecamies 
viens pret otru cieņpilni un mīlestībā, tad daudz ko var atrisināt.

Kādi jautās, kāpēc kaut kur jābrauc, ja Latvijā vēl ir tik daudz 
neatpestītu cilvēku? Pirmkārt, tā ir Jēzus Kristus pavēle – ejiet un 
dariet par mācekļiem visas tautas! (Mateja 28:18-19) Kā zināms, 
pavēles neapspriež, bet izpilda! Otrkārt, pravietis savā tēvu zemē 
netiek cienīts. Dažreiz, lai cik ideāla būtu mūsu dzīve, mūsu 
kaimiņš mūs neuzklausa tikai tāpēc, ka... esam kaimiņi. Bieži tieši 
svešinieks atrod dzirdīgas ausis. Tas senāk bija raksturīgi arī mūsu 
zemē, kad ciemiņu sludināto labprāt uzņēma. Piedņestrā tas 
joprojām strādā. Treškārt, Pāvils māca, ka katram ir sava darba 
daļa pie dvēseļu mantošanas, kādam jāsēj, kādam jālaista, kādam 
jāpļauj. Mēs Latvijā esam daudz pļāvuši, kur sējuši citi, sevišķi 
amerikāņi. Mūsu pienākums ir dot tālāk, palīdzēt sēt tur, kur 
citiem ar to grūtības. Ceturtkārt, mēs paši pieaugam Kristū un 
savstarpējā mīlestībā, kopā ejot cauri misijas darba grūtībām un 
priekiem. Piektkārt... Ai, domāju pietiks, kaut varētu skaitīt līdz 
simtam. Pie tam, tas viss attiecas ne tikai uz braucējiem, bet arī 
uz aizlūdzējiem un atbalstītājiem. 

Prieks redzēt, ka mūsu baptistu draudzes paplašina misijas darbu 
un to valstu skaitu, kur šis darbs tiek veikts. Katrs darbinieks, 
katrs aizlūdzējs, katrs atbalstītājs ir svarīgs! Aizlūdziet arī par 
mūsu misiju, par baptistiem Piedņestrā, par misijas darbu LBDS 
kopumā! Ja kāds vēlas vairāk informācijas par to, kā iesaistīties vai 
atbalstīt šo konkrēto vasaras misijas braucienu, tad sazinieties ar 
mani personiski – rakstot a.bite@inbox.lv vai zvanot 28452452.
 

Andris Bite
Liepājas Ciānas draudzes mācītājs

Baptistu Vēstnesis – BĪBELE  Baptistu Vēstnesis – MISIJA

Liepājnieki 
plāno misiju 
Piedņestrā

Baptistu Vēstnesis – BAPTISTU DRAUDZĒM LATVIJĀ 160
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Baptistu Vēstnesis – BĪBELE  

Šogad ar pateicību atskatāmies uz 160 gadiem kopš baptistu 
draudžu pirmsākumiem Latvijā, kas iezīmējas ar pirmajām kristī-
bām 1860.  gada 2. septembrī. 160 gadi, kuros baptistu draudzes 
varējušas apliecināt Kristu – katra savā vietā un visā Latvijā, kā arī 
aiz tās robežām, Svētā Gara spēkā esot Viņa lieciniekiem.

Aicinām draudzes ar pateicību par līdz šim piedzīvoto un ar lūgša-
nām par Dieva vadību turpmākajiem gadiem svinēt šos svētkus. 

Svinēsim kopā – 16. maijā (red. Kongresa datums tiks mainīts) 
LBDS Kongresā un 24.-26. jūlijā Latvijas baptistu 9. Dziesmu 
svētkos Kuldīgā.

Svinēsim katrs savā draudzē – 20. septembrī svinot svētku 
dievkalpojumus visās draudzēs. Iespējams, tas var būt arī kristību 
dievkalpojums?

Dievs ir visu paaudžu Dievs. Mēs šogad svinam, jo paaudze pēc 
paaudzes nodevusi saviem bērniem liecību par Dievu un Viņa 
darbiem, lai tie to tālāk stāstītu saviem bērniem – tiem, kas ir, un 
tiem, kas vēl tikai būs. 

Apzinoties katras paaudzes nozīmīgumu Dieva nodoma 
piepildīšanā, aicinām iesaistīties akcijā “Mans novēlējums 
manai paaudzei”. Atsūti savu novēlējumu elektroniski uz 
kanceleja@lbds.lv vai pa pastu – Lāčplēša 37, Rīga, LV-1011. 
Rakstītā novēlējuma apjoms – līdz 160 rakstu zīmēm. Saņemtos 
novēlējumus pēc iespējas publicēsim izdevumā “Baptistu 
Vēstnesis”, kā arī LBDS sociālajos tīklos. Lai tie pagodina Dievu 
un vairo ticības drosmi turpmākajiem gadiem!

bīskaps Kaspars Šterns
un LBDS Padome

Dieva Vārds ir ticības nesējs neticīgajiem (Romiešiem 10:17) 
un svēttapšanas virzītājspēks ticīgajiem (Jāņa 17:17) – novēlu 
nopietni noticēt Dieva Vārda spēkam un izdzīvot šos abus 
17. pantus jaunajā desmitgadē. Tad Kristus sola svētīt mūsu 
darba augļus.

Markus Rožkalns 
Rīgas Vīlandes draudze

Lūdzu Dievu, lai līdz ar citām vērtām dzīves gudrībām mūsu 
bērni iepazītu Dievu, redzētu mūsu dzīves liecību un reiz 
uzņemtu Viņu savā sirdī ar personīgu izvēli, atgriešanās pie-
dzīvojumu, pieaugošu ticību un dzīvotu pilnīgā Jēzus Kristus 
žēlastībā! 

Inta Jūrmale 
Kuldīgas draudze

Savai paaudzei vēlu sirdī nerimstošu degsmi stāstīt un 
nodot tik svarīgo vēsti par Dievu saviem līdzcilvēkiem! Lai 
sirdīs mīt drosme, gudrība un mīlestība! 

Kintija Šulte 
Mazsalacas draudze

Laikā, kad visi vēlas būt veiksmīgi un uzvarētāji, Bībele 
sniedz būtisku atbildi: “Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, 
kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls.” (1. Jāņa 5:5) Vēlu satvert un 
nekad nemainīt šo uzvaru pret kādu citu!

Sandra Viskupaite 
Saldus draudze

“Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi!” (Eb-
rejiem 13:8) Laikā, kad viss mums apkārt arvien straujāk 
mainās un pārveidojās, atcerēties, ka nav vajadzīgs uzlabots, 
vai pielāgots Kristus – Viņš ir, kas Viņš ir, – vakar, šodien un 
mūžīgi.

Raivis Spēlītis
Pļaviņu draudze

Mans novēlējums  
manai paaudzei

Baptistu Vēstnesis – BAPTISTU DRAUDZĒM LATVIJĀ 160
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Ārkārtas situācija ir izaicinājums un grūtību laiks ne tikai 
mums katram personīgi, bet arī draudzēm, jo draudzes 
identitātes būtisks aspekts ir būt kopā, būt sadraudzībā. 
Kaut arī šobrīd īpaši gribētos tieši to – sanākt kopā, lai 
saņemtu vadību, iedrošinājumu un mierinājumu, – tomēr, 
sekojot valdības rīkojumam un ņemot vērā visas sabiedrības 
intereses, mums ir liegts to darīt. Šādos apstākļos draudzes 
un katra kristieša garīgā imunitāte var tikt apdraudēta.

Tomēr, šis ir arī iespēju laiks, kad paļāvībā uz Dievu un Viņa 
Gara vadībā mēs varam stiprināt savu garīgo imunitāti un 
meklēt jaunus akcentus un pieejas. Draudzes ganiem ir 
jāmeklē idejas, kā mainīt uzsvaru no svētdienas dievkal-
pojuma uz māceklību kā katra kristieša normālu ikdienas 
dzīvesveidu. Šis ir laiks, kad varam būt radoši, nolikt malā 
to, kas līdz šim bijis normāls un ierasts, un, lūdzot Dieva 
vadību, turpināt pieaugt attiecībās ar Dievu, Viņa Vārda 
atziņā un izpratnē, kā arī kalpošanā “cits citam” draudzē  
un sabiedrībā.

Paldies Dievam par moderno tehnoloģiju iespējām, kas 
ļauj daudzām draudzēm translēt tiešsaistē un/vai ierakstīt 
svētdienas dievkalpojumus. Bet neaprobežosimies tikai 
ar to. Dievkalpojumu pārraidīšana noteikti ir laba ideja, 
tomēr ņemsim vērā, kā cilvēki skatās internetā pieejamos 
resursus. Vairums skatās vienu resursu vidēji 5 minūtes un 
tad pārslēdzas uz nākamo un varbūt uz vēl nākamo… Ar 
svētdienas videosprediķi vien nepietiks, lai nostiprinātu 

mūsu garīgo imunitāti un sadraudzību attālināti. Ko varam 
darīt, lai palīdzētu sev un citiem kristiešiem draudzē šo 
laiku piedzīvot kā izaugsmes iespēju?

1. Izveidojiet draudzei kopīgu Bībeles lasīšanas plānu.
Piemēram, Ādažu Misijas draudze lasa Pāvila vēstuli 
filipiešiem. Katru rītu draudze saņem atgādinājumu par 
lasīšanu WhatsApp grupā, un tur ir pievienots vēstules 
fragments un trīs vienkārši jautājumi: 1) Ko Dieva Vārds 
saka? 2) Ko Svētais Gars caur šo vēlas man atklāt? 3) Kā 
es varu šodien šim Vārdam, pamudinājumam atsaukties? 
Bībeles lasīšanas plāni atrodami arī dažādu gadu “Baptistu 
Vēstneša” izdevumos, uz LBDS Gada kalendāra 3. vāka un 
internetā.

2. Veidojiet draudzē mazās grupas.
Varbūt kādu laiku jau lūdzat un plānojat ieviest draudzē 
mazās grupas– šis varētu būt īstais brīdis rīkoties! Dažas 
draudzes jau aicina svētdienās pulcēties mazajās grupās, 
ievērojot pastāvošos ārkārtas stāvokļa noteikumus. Mazās 
grupas paver iespēju veidot jaunus vadītājus un mācīties 
mācekļošanu jau tagad! Kopīgi var studēt 1. punktā minētos 
resursus vai darīt ko citu, kas palīdz sasniegt grupas noteik-
tos mērķus. Iedvesmai un idejām noderēs izlasīt BPI izdotās 
grāmatas – Tima Čestera un Stīvena Timmisa grāmatu 
“100% draudze: Evaņģēlija un kopienas centrālā loma” vai 
Maika Brīna grāmatu “Māceklības kultūras veidošana: kā 
mācekļot cilvēkus tā, kā to darīja Jēzus”.

Ieteikumi draudžu 
stiprināšanai krīzes laikā

Baptistu Vēstnesis – AKTUĀLI
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3. Izveidojiet draudzē regulāru lūgšanu iniciatīvu.
Labs piemērs ir mācītāja, teoloģijas doktora Ilmāra Hirša 
aicinājums katru vakaru plkst. 22:00 kopīgi lūgt par situāci-
ju valstī. Katra ģimene vai draudzes loceklis, veltot noteiktu 
laiku lūgšanām un Dieva Vārda pārdomām, kopā var izvei-
dot Lūgšanu ķēdi. Savukāt Lūgšanu kalendārs var palīdzēt 
regulāri lūgt par dažādām jomām, piemēram, – pirmdienās 
par slimniekiem, otrdienās par medicīnas darbiniekiem, 
trešdienās par senioriem un citiem neaizsargātiem cilvē-
kiem, ceturtdienās par bezdarbniekiem un nedrošām darba 
situācijām, piektdienās par draudzes vadītājiem, sestdienās 
par bērniem un jauniešiem, svētdienās par draudzēm Latvi-
jā un pasaulē.

4. Organizējiet dažāda veida palīdzības grupas.
Lai atbalstītu cilvēkus, kuri nevar iziet no mājām, grupas 
locekļi var iegādāties pārtiku, bezrecepšu medikamentus 
vai citas nepieciešamas lietas un piegādāt tās uz mājām, kā 
arī iespēju robežās palīdzēt ar jebkura cita veida atbalstu. 
Piemēram, Rīgas draudze “Mājvieta” šādi palīdz draudzes 
senioriem un citiem, kas atrodas riska grupā.

 5. Aiciniet vecākus iesaistīties bērnu garīgajā izaugsmē.
Izmantojot LBDS Svētdienskolu apvienības sagatavotos 
resursus vai citus materiālus, palīdziet vecākiem apkopot 
idejas, sagatavot plānu vai materiālu, lai viņi varētu kopā 
ar bērniem lūgt Dievu, lasīt Bībeli un pieaugt atziņā un 
raksturā. 

6. Uzturiet regulāru saikni ar draudzes locekļiem, izman-
tojot mūsdienu tehnoloģijas.
Aiciniet katru draudzes locekli “adoptēt” 2-5 cilvēkus, īpaši 
vientuļos, sociāli neaizsargātos, riska grupās esošos, ar ku-
riem regulāri sazināties. Piezvaniet, uzrakstiet, izveidojiet 
e-pastu listi, WhatsApp grupu, Facebook grupu, utt. Izman-
tojiet dažādas platformas (Skype, Zoom, citas), kurās varat 
regulāri sazināties.

7. Ja jums rodas labas idejas, lūdzu, padodiet tās tālāk arī 
citiem!
Izmantosim ārkārtas situācijas laiku gudri – pieaugot mīles-
tībā uz Dievu un Viņa gribas meklēšanā, un dāsni dāvājot 
citiem to mīlestību, ko no Dieva esam saņēmuši par brīvu 
Jēzus Kristus upura dēļ.

Dievkalpojumi  
tiešsaistē
Tā kā pulcēšanās dievkalpojumos ārkārtas situācijas laikā nav 
iespējama, vairākas draudzes piedāvā dievkalpojumus vai 
svētrunas tiešsaistē. 

Auces draudze – 11:00 Facebook Auces baptistu draudze

Jelgavas draudze – 11:00 Facebook Jelgavas baptistu draudze

Liepājas “Evaņģēlija Gaisma” – 11:00 Facebook Light of the 
Gospel Church, krievu valodā

Liepājas Ciānas draudze – 11:00 Facebook Liepājas baptistu 
Ciānas draudze

Liepājas Centra draudze – 11:00 Facebook Liepājas baptistu 
Centra draudze

Liepājas Karostas topošā draudze – 10:30 Facebook Karostas 
baptistu draudze

Liepājas Pāvila draudze – 11:00 www.pavilniekiem.lv

Liepājas Nācaretes draudze – 10:30 YouTube Nācaretes 
draudze

Ogres Trīsvienības draudze – 11:00 YouTube Ogres 
Trīsvienības baptistu baznīca

Priekules draudze – 11:00 YouTube Priekules baptistu draudze

Rīgas Āgenskalna draudze – 11:00 Facebook Āgenskalna 
baptistu draudze

Rīgas Betānijas draudze – 14:30 Facebook Bethany baptist 
church in Riga, krievu valodā

Rīgas Iļģuciema Atmodas draudze – 11:00 YouTube Церковь‚ 
Пробуждение‘ г. Рига, krievu valodā

Rīgas Internacionālā draudze – 10:30 Facebook Communitas 
International Church, Riga, angļu valodā

Rīgas Mateja draudze – 11:30 www.ej.uz/MatejaVideo

Rīgas draudze “Mājvieta” – 11:00 Facebook Mājvieta

Rīgas Vīlandes draudze – 11:00 Facebook Vīlande

Rīgas Golgātas draudze – 11:00 Facebook Rīgas Golgātas 
baptistu draudze

Siguldas draudze “Gaisma” – 11:00 YouTube Xiasticum

Skrīveru draudze – 12:00 YouTube Skrīveru baptistu draudze

Ventspils draudze – 11:00 www.vbd.lv

Dievkalpojumu tiešraides  
Latvijas TV1 plānotas

19. aprīlī no Rīgas Mateja draudzes

3. maijā no Rīgas Āgenskalna draudzes

17. maijā no Rīgas Mateja draudzes

Lai uzzinātu par papildinājumiem vai izmaiņām šajā sarakstā, 
lūdzu, sekojiet informācijai www.lbds.lv un Facebook Latvijas 
Baptistu draudžu savienība. Tur atradīsiet arī ikdienas 
pārdomas un citu aktuālo informāciju no LBDS un draudzēm. 

Baptistu Vēstnesis – AKTUĀLI

Sakarā ar izsludināto ārkārtas stāvokli valstī,  
LBDS Kongress tiek pārcelts uz nenoteiktu laiku.

Nezaudēsim cerību un drosmi šajā laikā un būsim pie-
sardzīgi, līdz atkal, pateicoties Dieva žēlastībai, tiksimies 
kopīgā sadraudzībā.

“Turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzti-
cams ir Tas, kas apsolījis.” (Ebrejiem 10:23)

LBDS KONGRESS 2020
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                          01 
Pateiksimies Dievam 
par pavasari, dzīvības 
apliecinošo spēku dabā, 
par jaunām cerībām 
un labiem nodomiem. 
Lai šajā mēnesī esam 
vienoti ar kristiešiem 
visā pasaulē, pieminot 
mūsu Kunga Kristus 
ciešanas, nāvi un svinot 
Augšāmcelšanos. 

                          02 
Lai mūsu lūgšana, 
paļāvība, spēks un 
drošība ik dienas ir Dievā. 
“Pasargi mani, Dievs, 
jo es paļaujos uz Tevi!” 
(Psalmi 16:1)

                          03 
Lūgsim par Liepājas 
Centra draudzi, 
sludinātāju Tomu 
Bermaku un viņa ģimeni; 
par lielākām telpām 
draudzes sapulcēm, par 
garīgo atmodu draudzē. 

                          04 
Lūgsim par jauniešiem, 
kas šajā dienā būs kopā, 
lai vienotos pielūgsmē 
un pateicībā Dievam; 
pateiksimies par iespēju 
apgūt jaunas prasmes 
muzikālajā kalpošanā un 
tās pielietot draudzē. 
MKA Jauniešu  mūzikas 
festivāls “Kompass – 
virziens augšup”

                          05 
Palmu (Pūpolu) 
svētdiena
Pateiksimies par Jēzus 
pazemīgo un godpilno 
ceļu uz Jeruzālemi 
pretī savām ciešanām; 
pielūgsim un godināsim 
Viņu kā Kungu un Ķēniņu! 
(Mateja 21:1-16)

                          06 
Lūgsim, lai ikdienas 
steigā un pienākumos 
varam atvēlēt laiku Dieva 
Vārdam, pārdomām, 
savas sirds sagatavošanai 
un līdzdalībai Jēzus 
Kristus ciešanu ceļā. 

                          07 
Lūgsim, lai Svētais Gars 
piepilda mūs ar mīlestību, 
kas pagodina Dievu un 
kalpo cilvēkiem, nemeklē 
savu labumu, spēj 
piedot, ticēt un cerēt. 
(1. Korintiešiem 13:4-7)  

                          08 
Lūgsim par cilvēkiem, 
kas šajā laikā personīgi 
piedzīvo ciešanas, 
slimības, īpašas grūtības 
un zaudējuši dzīvē cerību.

                          09 
Zaļā ceturtdiena
Pateiksimies par Jēzus 
mīlestību, pazemībā 
kalpojot pēdējā mielastā 
un pirmsciešanu lūgšanā 
līdz galam pakļaujoties 
Tēva gribai. Godbijībā 
svinēsim Jēzus nāves 
piemiņu. (Mateja 26:26-45)

                          10 
Lielā piektdiena
Pateiksimies un 
godināsim Dievu par Viņa 
mīlestību un pestīšanas 
plānu, upurējot savu 
Dēlu mūsu grēku dēļ; 
lai pateicamies, ka 
Jēzus paklausībā Tēvam 
uzņēmās šīs ciešanas 
mūsu vietā. (Jesajas 53:5)

                          11 
Lūgsim, lai klusajā 
Lieldienu laikā Svētais 
Gars izmeklē mūsu sirdis, 
attīra no liekā, pilda 
ar pateicību par Dieva 
žēlastību. Lūgsim svētību 
sludinātājai vēstij svētku 
dievkalpojumos visās 
draudzēs un dievnamos.

                          12 
Kristus Augšāmcelšanās 
svētki. Pirmās Lieldienas
Kristus ir augšāmcēlies –  
patiesi augšāmcēlies!
Lai dalāmies ar Augšām-
celšanās vēsti, dodot un 
saņemot cerību dzīvei 
un mūžībai ar Kristu. “Es 
esmu Augšāmcelšanās un 
dzīvība, kas man tic, 
dzīvos...” (Jāņa 11:25-26)

                          13 
Otrās Lieldienas
Lūgsim par gatavošanos 
LBDS Svētdienskolu 
apvienības organizētajai 
bērnu Dziesmu dienai, 
kas notiks 1. maijā 
Rīgā; par vadītājiem 
un diriģentiem, par 
repertuāra apguvi un 
piedalīšanās iespēju visu 
draudžu svētdienskolām.

                          14 
Lūgsim par Limbažu 
draudzi, mācītāju Mārtiņu 
Anševicu un viņa ģimeni; 
par fiziskās veselības 
dziedināšanu vairākiem 
draudzes locekļiem un 
par ticībā pagurušajiem 
draudzes locekļiem; 
par sieviešu kalpošanas 
attīstību draudzē un 
sekmīgu jauno kristiešu 
mācekļošanu pēc 
kristībām.

                          15 
Lūgsim par Horvātijas 
Baptistu savienību ar 
48 draudzēm un 2000 
locekļiem.

                          16 
Pateiksimies par Ropažu 
topošo draudzi un 
vadītāju Ilvaru Ieviņu; 
lūgsim, lai iesāktais 
darbs Ropažos turpinās 
un attīstās, lai veidojas 
atbalsta komanda 
un cilvēki atsaucas 
Evaņģēlija  vēstij. 

                          17 
Lūgsim par Sīrijas 
Baptistu savienību ar 
13 draudzēm un 600 
locekļiem.

                          18 
Lūgsim par draudžu 
vadības komandām, 
kas piedalās mācībās, 
lai Dievs svētī ikvienu 
dalībnieku īstenot 
draudzē bībelīgus 
māceklības principus. 
SĀC Komandu apmācība 
“No izpratnes uz rīcību”
 

                          19 
Lūgsim par Līgatnes 
draudzi, mācītāju 
Mārtiņu Rijnieku un viņa 
ģimeni; lai Dievs turpina 
darboties draudzē, 
par  iespēju šovasar 
noorganizēt bērnu 
nometni; lai tiktu  atrasti 
strādnieki dievnama 
celtniecības darbiem.

                          20
Lūgsim par LBDS un 
Krievijas evaņģēlisko 
kristiešu baptistu 
savienības sadarbību 
draudžu dibināšanas 
apmācības M4 attīstīšanā 
Krievijā. Lūgsim par 
Sibīrijas draudžu misijas 
darbu neaizsniegto 
tautu vidū Krievijā un 
Mongolijā. 

                          21 
Lūgsim par Mazsalacas 
draudzi, garīdznieka v.i. 
Sīmani Balodi; lai Dievs 
uztur un vairo jauniešu 
un svētdienskolas darbu 
draudzē.

                          22 
Lūgsim par Jordānijas 
Baptistu savienību ar 
23 draudzēm un 1400 
locekļiem.

                          23
Lūgsim par Mērsraga 
draudzi, sludinātāju Jāni 
Buli un viņa ģimeni; 
lai drosme apliecināt 
Kristu savā apkaimē 
gan vārdos, gan darbos, 
izturību un Dieva gudrību 
sludinātājam un nozaru 
vadītājiem.

                          24 
Lūgsim par Bulgārijas 
Baptistu savienību ar 
103 draudzēm un 2500 
locekļiem.

                          25 
Lūgsim par Dziesmu 
svētku ieskaņas 
koncertu Talsos, 
par organizētājiem, 
vadītājiem, diriģentiem 
un draudžu koru 
dalībniekiem. 

                          26 
“Paldies Dievam, kas 
mums devis uzvaru caur 
mūsu Kungu Jēzu Kristu.” 
Lai Dieva spēkā kalpojam, 
apzinoties, ka “darbs Tā 
Kunga lietās nav veltīgs” 
(1. Korintiešiem 15:57-58).

                          27
Lūgsim par Mežgalciema 
draudzi, mācītāju Aivaru 
Vadoni un viņa ģimeni; lai 
Dievs aicina kalpotājus –  
ir daudz iespēju, maz 
darītāju. Pateicība 
Dievam par draudzes 
100 gadu pastāvēšanas 
jubileju!

                          28 
Pateiksimies par Salaspils 
topošo draudzi un 
vadītāju Juriju Larionovu; 
lūgsim, lai iesāktais darbs 
turpinās un attīstās, 
lai veidojas atbalsta 
komanda un cilvēki 
atsaucas Evaņģēlija vēstij. 

                          29 
Lūgsim par Zviedrijas 
Baptistu savienību ar 300 
draudzēm un 32 5000 
locekļiem.

                          30
Lūgsim par Madonas 
draudzi, mācītāju Pēteri 
Eisānu un viņa ģimeni; 
par  draudzes vecajiem, 
par svētdienskolu, 
senioriem, par kursu “Īsta 
brīvība” un kalpošanu 
trūcīgajiem; par bērnu, 
pusaudžu, jauniešu 
un bāreņu nometnēm 
vasarā; par jauniešu 
lielāku integrāciju 
draudzes dzīvē. 

Aizlūgšanu kalendārs aprīlis

Bībeles lasījums 
30.03.-5.04.

2. Mozus 1-4 
1. Korintiešiem 11-12

Bībeles lasījums 
06.04.-12.04.

2. Mozus 5-8 
1. Korintiešiem 13-14

Bībeles lasījums 
13.04.-19.04.

2. Mozus 9-12 
1. Korintiešiem 15-16

Bībeles lasījums 
20.04.-26.04.

2. Mozus 13-16 
2. Korintiešiem 1-3

Bībeles lasījums 
27.04.-03.05.

2. Mozus 17-20 
2. Korintiešiem 4-5

Aizlūgšanu kalendārs sagatavots pirms ārkārtas stāvokļa ieviešanas Latvijā.
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                        01
Darba svētki.  
Latvijas Republikas 
Satversmes sapulces 
sasaukšanas diena
Lūgsim par Svētdienskolu 
apvienības organizē-
to gadskārtējo bērnu 
Dziesmu dienu, lai tajā 
notiekošais un kopīgā 
Dieva pielūgsme mūzikā 
un dziesmās ir neaizmir-
stams piedzīvojums dalīb-
niekiem un klausītājiem.
Bērnu Dziesmu diena

                        02 
Lūgsim par Serbijas 
Evaņģēlisko kristiešu 
(Ziemeļu) savienību ar 
69 draudzēm un 1983 
locekļiem.

                        03 
Lai meklējam Dieva 
tuvumu un baudām 
svētību Viņa vārdā, 
lūgšanā, pārdomās. 
“Tevi es meklēju, Kungs.” 
(Psalmi 27:8) 

                        04 
Latvijas Republikas 
Neatkarības deklarācijas 
atjaunošanas diena
Pateiksimies Dievam par 
brīvu, neatkarīgu valsti 
un ticības brīvību; lūgsim 
par valsts vadītājiem un 
tiem, kas pilda atbildīgus 
pienākumus sabiedrības 
labā. (1. Timotejam 2:1-2)

                        05 
Lūgsim par Misijas 
draudzi Ādažos, mācītāju 
un bīskapu Kasparu 
Šternu un viņa ģimeni; 
lai Dievs izredz un 
aicina kalpošanā jaunu 
garīdznieku, lai Dievs 
paver iespēju uzsākt 
jauniešu kalpošanu.

                        06 
Lūgsim par Serbijas 
Evaņģēlisko kristiešu 
(Dienvidu) savienību ar 
14  draudzēm un 700 
locekļiem.

                        07 
Pateiksimies par iedroši-
nājumu Dieva Vārdā, kas 
palīdz izturēt grūtības un 
pārbaudījumus, nezaudēt 
ticības drosmi un cerību 
nākotnē, zinot, ka ”taga-
dējās grūtības, kas ir vieg-
las, dod mums neizsakā-
mi lielu mūžīgu godību” 
(2. Korintiešiem 4:17).

                        08 
Nacisma sagrāves un 
Otrā pasaules kara 
upuru piemiņas diena
Lūgsim par karā 
cietušo un bojāgājušo 
tuviniekiem visās tautās. 
Lūgsim par mieru valstīs, 
kur notiek karadarbība, 
terorisms un vardarbība, 
kas prasa aizvien jaunus 
upurus.

                        09 
Eiropas diena
Pateiksimies par 
atbalstu un iespējām, 
ko saņemam kā Eiropas 
Savienības dalībvalsts. 
Lūgsim par kristīgo 
vērtību saglabāšanu ES 
pamatnostādnēs.

                        10 
Mātes diena
Pateiksimies Dievam 
par savām mātēm, viņu 
pūlēm, mīlestību un 
padomu. Lūgsim par 
mātēm visā pasaulē, 
īpaši tām, kuras piedzīvo 
pazemojumus un 
beztiesiskumu. 

                        11 
Lūgsim par Nariņciema 
draudzi, sludinātāju Raivi 
Deksni un viņa ģimeni; lai 
Dievs dod gudrību, kā vēl 
vairāk ģimeņu aizsniegt 
ar Evaņģēliju.

                        12 
Lūgsim par 
Azerbaidžānas Baptistu 
savienību ar 22 draudzēm 
un 3000 locekļiem.

                        13 
Pateiksimies Dievam, kas 
mūs caur Kristu salīdzinājis 
ar sevi un devis jaunu dzīvi 
ar jaunu saturu un vērtī-
bām. “Kas ir Kristū, tas ir 
jauns radījums; kas bijis, ir 
pagājis, viss ir tapis jauns.” 
(2. Korintiešiem 5:17)

                        14 
Lūgsim par Nurmižu drau-
dzi, sludinātāju Sandiju 
Aizupieti un viņa ģimeni; 
par apkārtnes iedzīvotā-
jiem, lai viņi atvērtos kris-
tīgajai vēstij un draudze 
varētu atsākt darboties.

                        15 
Starptautiskā ģimenes 
diena
Lūgsim par laulāto 
attiecībām, lai bērni var 
augt drošā un atbalstošā 
vidē. Lūgsim, lai tiktu 
saglabātas ģimenes 
vērtības un Dieva 
iedibinātais ģimenes 
modelis kā vīrieša un 
sievietes savienība; 
pateiksimies par Bībelē 
atklātiem ģimenes 
attiecību principiem 
un praktizēsim tos. 
(Efeziešiem 6:1-4)

                        16 
Lūgsim par LBDS 
Kongresa norisi, tā 
vadītājiem, delegātiem 
un viesiem; lai dalībnieki 
gūst jaunu pieredzi, 
saņem iedrošinājumu 
radošai, auglīgai 
kalpošanai draudzēs. 
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                        17 
Ugunsdzēsēju un glābēju 
diena
Lūgsim par glābēju 
ikdienu, piedzīvojot 
spriedzi un riskējot ar 
savu dzīvību. Lūgsim par 
viņu ģimenēm.

                        18 
Lūgsim par Oglaines 
draudzi, sludinātāju Ste-
fanu Rošioru un viņa ģi-
meni; lai draudzē atsākas 
svētdienskola, lai Dievs 
turpina svētīt un attīstīt 
jauniešu darbu draudzē.

                        19 
Lūgsim par skolēniem un 
studentiem, lai veiksmīgi 
tiek kārtoti pārbaudes 
darbi un eksāmeni un 
jaunieši var turpināt 
izglītību. 

                        20 
Lūgsim par Ukrainas 
Baptistu savienību ar 
2382 draudzēm un 125 509 
locekļiem.

                        21 
Jēzus Kristus Debesīs 
uzņemšanas diena
Pateiksimies par Jēzu, 
kurš dzīvs un spēcīgs ir 
Debesīs pie Tēva; par Viņa 
apsolījumu sagatavot 
vietu saviem sekotājiem. 
(Jāņa ev. 14:1-3)

                        22 
Lūgsim par Ogres 
Evaņģēlisko draudzi, 
mācītāju Vadimu 
Kovaļevu un viņa ģimeni; 
par garīgo izaugsmi un 
vienotību draudzes brāļu 
starpā, lai Dievs palīdz 
atrast draudzei savu 
namu.

                        23 
Pateiksimies par Dieva 
klātbūtni un apsardzību 
mūsu ikdienā, arī 
grūtībās un neveiksmēs; 
par paklausītām 
lūgšanām, par fizisku 
un garīgu dziedināšanu; 
pateiksimies par ārstiem.

                        24 
Lūgsim par draudžu 
atjaunotni un kalpošanu, 
lai sludinātā vēsts Gara 
spēkā pārliecina cilvēkus 
par brīvību Kristū un vada 
visā patiesībā Dieva ceļā.

                        25 
Lūgsim par Ogres Trīsvie-
nības draudzi, mācītāju 
Daini Pandaru un viņa 
ģimeni; par draudzes ve-
cās ēkas rekonstrukciju; 
atbalsta centra “Tabita” 
attīstību Ogrē, lai palī-
dzētu grūtībās nonāku-
šām ģimenēm, bērniem 
un jauniešiem; par kristī-
ga bērnudārza un skolas 
izveidi Ogrē.

                        26 
Lūgsim un atbalstīsim 
kalpotājus, īpaši mazajās 
draudzēs un tos, kas 
paguruši, lai viņi smeļas 
spēku paļāvībā uz Kristu.

                        27 
Lūgsim par Šveices 
Baptistu savienību ar 
12 draudzēm un 1084 
locekļiem.

                        28 
Pārbaudīsim savus dar-
bus un attieksmi pret 
cilvēkiem; lai mēs nepa-
gurstam labu darīt visiem 
cilvēkiem un palīdzam 
grūtībās nonākušajiem. 
(Galatiešiem 6:7-10)

                        29 
Lūgsim par Olaines drau-
dzi, mācītāju Dmitriju 
Rošioru un viņa ģimeni; 
lai draudzes rindas papil-
dina jaunieši un bērni un 
tiktu atjaunots svētdien-
skolas darbs. 

                        30 
Lūgsim pēc Svētā Gara 
piepildījuma, kas atjauno 
ticību, mīlestību un pilnīgu 
nodošanos Dievam, atbrī-
vo mūs no miesas darbiem 
un veido mūsos Gara augli. 
(Galatiešiem 5:22) 

                        31 
Vasarsvētki.  
Svētā Gara svētki
Pateiksimies par Svēto 
Garu, kas mūs māca, 
vada patiesībā, atgādina 
Jēzus vārdus un dod spē-
ku liecināt par Viņu. (Jāņa 
ev. 14:26; Apustuļu d. 1:8)

Aizlūgšanu kalendārs maijs

Bībeles lasījums 
27.04.-03.05.

2. Mozus 17-20 
2. Korintiešiem 4-5

Bībeles lasījums 
04.05.-10.05.

2. Mozus 21-24 
2. Korintiešiem 6-8

Bībeles lasījums 
11.05.-17.05.

2. Mozus 25-28 
2. Korintiešiem 9-10

Bībeles lasījums 
18.05.-24.05.

2. Mozus 29-32 
2. Korintiešiem 11-13

Bībeles lasījums 
25.05.-31.05.

2. Mozus 33-36 
Galatiešiem 1-3

Aizlūgšanu kalendārs sagatavots pirms ārkārtas stāvokļa ieviešanas Latvijā.


