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Biju pirms kādām dienām Užavā, pie jūras. Bija 
auksts, bet jau gaiši saulains rīts. Es iegāju kapsētā 
pie Belliņas kapa, lai sirdī parunātu ar savu meitiņu un 
Dievu. Mani no jauna pārņēma milzīgas skumjas, 
bezpalīdzība un dusmas. Asarām aizmiglojot acis, es 
noliecos pie mazās kapu kopiņas un gluži vai nejauši 
ar pieri atbalstījos pret krusta galu. Ar noliektu galvu, 
skatoties uz leju, uz kapu... no manis atkal centās 
izlauzties daudz jautājumu.

Es nedzirdēju atbildes, bet tad mans skats no skuju 
apklātā kapiņa un nosalušajiem ziediem pārfokusējās 
uz krustu, pret kura galu biju atspiedis savu pieri. 
Es skatījos uz to no augšas, un man bija jādomā – 
kā Debesu Tēvam toreiz, Lielajā Piektdienā krusts 
izskatījās no Debesīm?

Laiks uz brīdi it kā apstājās... Ārēji nekas nebija 
mainījies, bet kaut kas bija savādāk. Kāds bija man 
līdzās, un es jutos saprasts. Viņš saprata ne tikai to, kā 
es jutos. Viņš saprot arī to, ko es pats par sevi nemaz 
nesaprotu. 

Ar pieri pret krusta galu atspiedies – tā atnāca mans 
Lieldienu rīts.

Krusts... Krusts tiešām visu izmaina. Krusts izmaina to, 
kā Dievs uzlūko mūs, un to, kā mēs varam uzlūkot 
Dievu, paši sevi un visu.

Kristus ir augšāmcēlies!

Pēteris Sproģis
LBDS bīskaps

www.lbds.lv
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Tavs Pāvils, Barnaba un Timotejs
Sagatavojis Liepājas Pāvila draudzes mācītājs Mārtiņš Balodis

Pirmais, kas vajadzīgs katram Dieva bērnam, ir Jēzus kā upuris. 
Pēc tam tikai ir Jēzus kā piemērs.

Jēzus piemērs ir tas, ko pats Jēzus vēlējās: Viņš deva saviem 
mācekļiem pavēli darīt par mācekļiem visas tautas (Mat. 28:18-
20). Pirmkārt, par Jēzus mācekļiem, ne par saviem. Otrkārt, ar šo 
darīšanu par mācekļiem jānodarbojas mums – Viņa sekotājiem.

Tātad ir dievišķais faktors, proti, Jēzus, un ir cilvēcīgais faktors, 
proti, cilvēki, kurus Jēzus iesaista šajā darbībā.

Katrs no mums veidojas par mācekli pilnīgi un galīgi tā dēļ, kas ir 
Jēzus. Tomēr veidošanās procesā ļoti lielu lomu spēlē Jēzus 
miesa – citi kristieši, caur kuriem Jēzus strādā. Pāvils Vēstules 
filipiešiem 2. nodaļā min vairākus, uz kuriem skatīties: pirmais ir 
Jēzus, tad Pāvils min sevi, tad vēl Timoteju un Epafroditu.

Ja mēs vēlamies paši augt kā Jēzus mācekļi, tad ir nepieciešami 
pastāvīgi skatīties uz Jēzu (2. Kor. 3:18) un ņemt vērā labus 
kristīgus paraugus mums līdzās. Ja mēs vēlamies redzēt sev 
līdzās izaugam jaunu mācekļu paaudzi, tad mums jāatceras, ka 
cilvēki mūs vēro un tiek ietekmēti: labā vai sliktā veidā. Neviens 
no mums nav pilnīgs, tādēļ tikai Jēzus žēlastība var pasargāt un 
dziedināt tos, kuriem mēs ar savu slikto dzīves paraugu esam 
cirtuši brūces.

•	 Pārdomām: Kādi cilvēki tavā dzīvē ir spēlējuši nozīmīgu 
lomu un bijuši par paraugu? Ko tu no viņiem esi mācījies? 
Vai esi piedevis tiem, kas tevi ietekmēja slikti? 
Bez piedošanas un Jēzus valdīšanas pār sevi Dievam būs 
grūti mūs lietot citu labā.

1994. gadā vīru kustības Solījuma turētāji (Promise Keepers) 
konferencē Hovards Hendriks (Howard Hendricks), Dalasas 
teoloģiskā semināra profesors, sacīja, ka katram vīrietim viņa 
dzīvē ir vajadzīgs Pāvils, Barnaba un Timotejs. Pāvils ir kāds 
vecāks kristieti, kas spēj tevi pamācīt un dot padomus. Barnaba, 
kura vārds nozīmē “iepriecināšanas dēls” jeb “iedrošināšanas 
dēls”, ir kāds, kas ir tev līdzās, lai tevi iedrošinātu, atbalstītu un 
izaicinātu. Timotejs ir jaunāks kristietis, kura dzīvē ieguldi tu pats. 
Domāju, ka katram kristietim noderētu šādi citi kristieši.

1 .  T a v s  P ā v i l s

Vislabāk Pāvilu pazīstam kā apustuli, kurš gāja apkārt, citiem 
sludināja evaņģēliju par Jēzu Kristu un jaunos kristiešus 
pulcināja kopā draudzēs. Bet tas nebija viss. Kā redzam no 
Jaunās Derības, tad Pāvils arī turpināja rūpēties par tām 
draudzēm, pie kuru veidošanas viņš bija strādājis (arī par citām 
draudzēm, kā liecina Romiešiem un Kolosiešiem, pie kuru 
veidošanas Pāvils nebija strādājis). Gan Apustuļu darbos, gan 
Pāvila vēstulēs saklausām viņa sirds degsmi par pazudušajiem, 
viņa rūpi, lai kristieši dzīvotu svētu dzīvi, kā arī lasām akurāti un 
pamatīgi izklāstītu mācību ticībā.

Arī katram no mums ir vajadzīgi tādi cilvēki, kuri ir strādājuši 
mūsu labā un turpina uzturēt kontaktu ar mums, lai palīdzētu 
mums augt: mūsu raksturam, mūsu kristīgajai stājai, mūsu 
iemaņām kalpošanā un mūsu zināšanām un saprašanai Bībeles 
mācībā. Viņi nebūs tādi, kā Pāvils, kas rakstīs Bībeli. Viņi būs 
tādi, kam Bībele ir autoritāte un kuri pamācības dod, balstoties 
uz Bībeli.

•	 Pārdomām: Vai tavā dzīvē ir tāds Pāvils? Vai ir kāds, kuru 
Dievs tev ir devis līdzās, lai tevi pamācītu un vadītu tavā 
garīgajā briedumā un kalpošanā? Kurš tas ir?

Varbūt tev ir svarīgi atskatīties un novērtēt pagātnē kāda šāda 
cilvēka lomu savās dzīvē. Tas tev varētu palīdzēt kļūt 
pazemīgam, proti, ieraudzīt, ka Dievs savā laikā tev bija devis 
tādu cilvēku, lai tev palīdzētu. Vai tu pieņēmi šī cilvēka 
kalpošanu? Varbūt tava negatavība pieņemt cita kalpošanu tavā 
labā var labāk palīdzēt tev saprast tos, kuri šodien ir negatavi 
pieņemt tevi. Kā strādāt ar viņiem?

2 .  T a v s  B a r n a B a

Barnaba bija tas, kas Apustuļu darbos 4:34-37 darbojās saskaņā 
ar savu dāvanu: viņš bija iedrošinātājs un iepriecinātājs, un viņa 
rīcība došanā bija par iedrošinājumu citiem (kāpēc gan vēl ir 
izcelts no visiem devējiem Barnaba, pie tam dodot viņa vārda 
tulkojumu?!). Vēlāk viņš ir tas, kas iedrošina Pāvilu un atbalsta 
viņa ienākšanu kristiešu draudzē Jeruzālemē, kad citi vēl baidījās 
no tā, kas bija vajājis Dieva draudzi (Ap. d. 9). Apustuļu darbu 
11. nodaļa atklāj, ka viņš ir viens no tiem, kurš palīdz draudzei 
Antiohijā, darbojoties kopā ar Pāvilu. Barnaba ir pirmais, kas 
kopā ar Pāvilu dodas misijā (13. nod.), pie tam Pāvilam kļūstot 
par misijas vadītāju (vismaz tā liek domāt vārdu secība: sākumā – 
Barnaba, Pāvils; tad pavisam drīz notiek maiņa: Pāvils, Barnaba).

•	 Pārdomām: Vai tavā dzīvē ir Barnaba, kas grib izcelt tevi no 
tavas „Tarsas”, lai ievestu kalpošanā? Kas palīdz tev uzsākt 
kalpošanu, kas palīdz ar savu padomu, ar klātbūtni un 
aizlūgšanām?

3 .  T a v s  T i m o T e j s

Apustuļu darbu 15. nodaļas beigās Pāvils atkal dodas misijā, bet 
viņš nevēlējās līdz ņemt Marku. Nav minēts, kāpēc Marks 
pameta Pāvilu un Barnabu pirmā misijas ceļojuma laikā (Ap. d. 
13). Varam tikai minēt: grūtības ceļā? Pilnīga atkarība no Dieva 
un daudz nezināmā? Vadības maiņa, proti, Barnaba, kas bija 
Marka onkulis (tēva brālis) drīz kļuva otrais aiz Pāvila? – 
Nezinām.

Kaut arī Pāvils neņem līdzi Marku (un tā iznāk šķirties arī no 
Barnabas) un neizvēlas dot Markam vēl vienu iespēju, šķiet, ka 
viņš pats pavisam drīz ir gatavs ieguldīt kādā pavisam 
nenobriedušā cilvēkā - tas ir Timotejs. Kā to saprast!? Vai Pāvils 
tik strauji mainīja savas domas par to, ka varētu ieguldīt arī 
nenobriedušos kristiešos? Vai viņš bija uzēdies uz Marku? 
Vai Pāvils bija garastāvokļa cilvēks? Vai Timotejs bija pārāks par 
Marku? Daudz nezināmā.

Tomēr nepieredzējušā Timoteja izraudzīšana līdzņemšanai misijā 
16. nodaļas sākumā ir interesanta. 

Kas un kāds bija Timotejs? Kā lasām vēl Pāvila 2. vēstulē 
Timotejam - vairākus gadus vēlāk – Timotejs bija bailīgs vīrs un 
viņu vajadzēja iedrošināt. Ja jau viņš bija jāiedrošina (sk. 1. Tim. 
4:12-14; 2. Tim. 1:6-8; 2:3-13) gadus vēlāk, – un Pāvils noteikti 
zināja, kas Timotejam ir vajadzīgs, – tad varam tikai domāt par 
to, cik lielu ieguldījumu Pāvils jau bija devis Timoteja dzīvē! 
Tad varam domāt, ka pēc tam, kad viņš nepaņēma līdz Marku 
(Ap. d. 15, beigās), bet drīz pēc tam bija gatavs ieguldīt 
nenobriedušā Timotejā, Pāvils bija sapratis, ka citādi nevar: 
ir jāiegulda nenobriedušos kristiešos, lai tos veidotu par 
mācekļiem, kas pēc tam paši atkal varēs ieguldīt citos. 
To lasām arī 2. Timotejam 2:2.

•	 Pārdomām: Vai tavā dzīvē ir kāds Timotejs, kura dzīvē tu 
ieguldi? Varbūt tas ir kāds kristietis/kristiete, kas nemaz nav 
vēl tik nobriedis, nav arī izcils kalpošanā, nav arī īpaši ērts 
vai pievilcīgs. Kurš būs tavs Timotejs?

LBDS NākotNeS reDzējumS
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LBDS DrauDžu DieNaS

LBDS Draudžu dienas Līvānos 2013
LBDS Padome un bīskaps Pēteris Sproģis  
aicina LBDS draudzes un draudžu locekļus 
uz Draudžu dienām no 2013. gada 2. līdz 
4. augustam Līvānos, kuru ietvaros notiks 
arī LBDS ikgadējais Kongress. Šajā un 
turpmākajos “Baptistu vēstneša” numuros 
iepazīstināsim ar Draudžu dienās plānotajām 
aktivitātēm. 

Par Draudžu dienu muzikālajiem notikumiem 
stāsta Muzikālās kalpošanas vadītājs Māris 
Dravnieks:

Svētdien, 4. augustā plkst. 12:00 notiks 
dievkalpojums, kurā aicināti piedalīties visu Latvijas draudžu 
kori, ansambļi un pielūgsmes grupas. Taču dažādi muzikālie 
pasākumi tiek plānoti katru dienu. 

Viens no lielākajiem būs Draudžu dienu atklāšanas koncerts 
Līvānu Kultūras centrā 2. augusta vakarā, kur solokoncertu par 
tēmu “Pieaugšana” sniegs pianists, vienpadsmit starptautisku 
konkursu laureāts un Lielās mūzikas balvas 2012 ieguvējs 
Reinis Zariņš. Viņš atskaņos Ferenca Lista, Johannesa Brāmsa 
un Pētera Vaska skaņdarbus. Reiņa Zariņa spēja pārliecinoši 
interpretēt gan klasiķus, gan pēdējā gadsimta darbus ir 
sajūsminājusi klausītājus daudzviet, arī pasaules prestižākajās 
koncertzālēs – Amsterdamas “Concertgebouw”, Ņujorkas 
Kārnegī un Steinveja zālēs, kā arī Londonas Vigmora un 
Steinveja zālēs. Viņš ir sadarbojies ar Jēlas universitātes 
Filharmoniķiem, Ukrainas RSO, “Masterworks” filharmoniķiem, 
Sinfonietta Rīga, Liepājas Simfonisko orķestri, kā arī ar 
diriģentiem Pjēru Bulēzu, Peteru Etvošu, Deividu Geiru, Djego 
Masonu, Arielu Cukermanu, Džonu Gibonsu, un latviešiem Andri 
Pogu, Atvaru Lakstīgalu un Andri Veismani, ar kuru iestudēti 
vairāki latviešu klavierkoncerti. Nepalaidīsim garām iespēju 
dzirdēt izcilu mākslinieku! Draudžu dienas atklāšanas koncertā 
piedalīsies arī Tabitas Marheles vadītais Cēsu draudzes zvanu 
ansamblis. 

Bet 3. augusta vakarā Līvānu kultūras centrā notiks koncerts, 
kurā piedalīsies Lība Ēce un Oskars Deigelis. Lība Ēce 
kristīgās un pielūgsmes mūzikas klausītājiem ir pazīstama gan 
kā mūziķe, gan arī dziesmu autore. 2012. gadā tika izdots 
albums “Mans Dievs ir liels”. Lība saka: “Es dziedu ar prieku un 
pateicību par Dieva klātbūtni katrā manā ikdienas solī, kā arī 
priecājos sagādāt pozitīvas emocijas klausītājiem. Tomēr par 
savu uzdevumu uzskatu arī likt cilvēkiem aizdomāties par dzīvē 
svarīgām lietām – mīlestību, cieņu un līdzjūtību pret apkārtējiem, 
par Dievu un dzīves jēgu.” 

Dziedātājs un dziesmu autors Oskars Deigelis plašāku 
atpazīstamību ieguva piedaloties šovā “O-kartes skatuve”. 
Oskars: “Esmu izvēlējies savu ticību apliecināt caur mūziku, 
gluži vienkārši tāpēc, ka tas ir viss, kāpēc es vispār esmu. Man 
tas ir jādara, jo Kristus mūs ir aicinājis iet un darīt Viņu zināmu.”

Muzikālās kalpošanas apvienība aicina atrast savu vietu 
organizētajos notikumos, kas risināsies no piektdienas līdz 
svētdienai, bet svētdien plkst. 10:00 būt klāt uz dievkalpojuma 
mēģinājumu!

Sīkāka informācija pie Muzikālās kalpošanas vadītāja Māra 
Dravnieka, e-pasts: maris@matejs.lv, mob. 29463682.

Pieteikšanās svētdienas rīta kopkorim pie Ingas Titovas,  
e-pasts: inga.titova@gmail.com, mob. 29103909 

Par Sieviešu kalpošanas apvienības aktivitātēm 
Draudžu dienās Līvānos stāsta SKA vadītāja 
Solvita Zīvere: Dievs mums ir devis patiesi 
izcilu iespēju piedalīties Viņa lielajā darbā. Atrodi 
arī  savu vietu daudzveidīgajā kalpošanā – 
sagādā prieku sev un citiem!

SKA aicina iesaistīties projektā “Ģimene – 
ģimenei” 2. augustā, kurā plānots iepriecināt 
nabadzīgas ģimenes ar dāvanām un pavadot 

laiku kopā. Aicinām ģimenes no draudzēm, kas 
gribētu iesaistīties, lai pavadītu laiku kopā ar šīm 

ģimenēm un tādā veidā tām atklātu Kristus Vēsti. 

Aicinām iesaistīties arī veco un vientuļo cilvēku 
apmeklēšanā. Viņu skaits pagaidām tiek precizēts. Tiek domāts 
arī par Līvānu slimnīcas Ilgstošās sociālās aprūpes un 
rehabilitācijas nodaļas apmeklēšanu, kur pastāvīgi uzturas ap 
50 cilvēku, pārsvarā gados veci un slimi cilvēki, daudz gulošo. 

Plānots apmeklēt arī alternatīvās aprūpes centru “Rožlejas”, 
kurā dzīvo 34 iemītnieki. Šiem cilvēkiem nepieciešams dāvāt 
kopā pavadītu laiku, jo daudzi no viņiem jūtas atstāti un vientuļi. 

Līvānos darbojas biedrība “Baltā māja”, kur ir dienas centrs 
gan cilvēkiem ar garīgās attīstības traucējumiem, gan arī 
invalīdiem un veciem ļaudīm. Tajā būtu iespējams rīkot 
pasākumus šīm mērķgrupām.

Sīkāka informācija pie SKA vadītājas Solvitas Zīveres,  
e-pasts: solvita_ska@inbox.lv, mob. 27757340

IESAISTIES UN IESAISTI SAVU DRAUDZI

l ū g š a n a s  P a r  l ī v ā n i e m

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.

K o l e K T e  K a l P o š a n a i  l ī v ā n o s

LBDS Padome aicina draudzes Vasarsvētkos, 19. maijā, salikt 
īpašu kolekti mūsu kopīgajai kalpošanai Līvānos. 

Rekvizīti: 
Reliģiska organizācija "Latvijas Baptistu draudžu savienība"
reģistrācijas Nr. 90000085765
SEB banka, konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314
Swedbanka, konts: LV11 HABA 0551 0257 81934
Norādījums pārskaitījuma tekstā: Kolekte Misijai Latgalē

B r ī v P r ā T ī g i e  P a l ī g i

Ja esi gatavs nākt palīgā dažādos darbos Draudžu dienu 
sagatavošanas un norises laikā, lūdzu, piesakies,  
zvanot Žannai Drūnesei, mob. 29148854 vai rakstot uz  
e-pastu: zanna.drunese@lbds.lv. 

P i e d a l ī š a n ā s

Aicinām iesaistīties draudzes un ikvienu interesentu 
paredzētajās aktivitātēs – pasākumos bērniem 3. augustā, 
Amatnieku un rokdarbnieku tirdziņā 3. augustā, Sociālās 
palīdzības darbā Līvānos 2.- 4. augustā, Lūgšanu pastaigā, 
Lūgšanu vakarā, Mākslinieku plenērā, Velobraucienā, 
Ekumeniski-teoloģiskā konferencē un Aizlūgšanu kalpošanā. 

Tava un Tavas draudzes iesaistīšanās ir svarīga!
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Numura iNtervija

“Braucot šurp, sapratu, ka stāsts nav par 
mani. Esi dzirdējusi par “Career Direct” 
produktu? Esmu viens no tiem, kurš ieviesa 
to Latvijā. Ar šī testa palīdzību var noteikt 
cilvēka personību, intereses, prasmes un 
vērtības. Man kā visnebūtiskāko vērtību 
tests uzrādīja atpazīstamību. Tagad saproti, 
kāpēc negribu interviju par sevi? Mans 
redzējums ir saruna par procesu. Vai mēs to 
varam?” intervijas sākumā jautā uzņēmējs, 
vairāku projektu virzītājs Dzintars Pauzers. 

Varam mēģināt, bet, runājot par procesu, 
domāju, ka runāsim arī par Tevi. Kā Tu 
nonāci līdz savam uzņēmumam?

Jau paredzēju šo jautājumu. Īsā atbilde – tā 
ir Dieva dotā vieta man, kur ir vadība, 
pārdošana, neatkarība, elastīgs darba laiks, 
izaicinājumi. Deviņdesmito gadu vidū (ui, 
cik sen atpakaļ tas bija), apprecējos un 
sāku strādāt kā noliktavas vadītājs pie 
Artūra Tervita, kurš bija mans pirmais 
skolotājs. Mani nepazīstot, viņš pieņēma 
darbā un teica: “Sakārto šito noliktavu.” 
Pēc četriem mēnešiem Artūrs paziņoja, ka 
plāno mainīt darbiniekus veikalā, vai es 
negribot kļūt par veikala vadītāju. Pieņēmu 
piedāvājumu un trīs gadu laikā kļuvu par 
uzņēmuma tirdzniecības daļas vadītāju. 
Tirgojām visu, kas saistīts ar auto un tā 
detaļām. Vēlāk iesaistījos arī organizācijā, 
kas apvieno nozares uzņēmumus. 

Un tad bija klikšķis, kad sapratu, Dievs man 
devis vadītāja dāvanas, ka varu būt kaut 
kas vairāk par darbinieku, kurš pelna 
naudu citiem. Bija diezgan smagi skatīties, 
kā uzņēmēji, kuri bija apkārt, nopelnīto 
izlietoja muļķīgās lietās, piemēram, vienā 
jahtā, otrā, trešajā, nežēlīgi dārgos cigāros. 
Atceros, ka jautāju vienam uzņēmējam, vai 
viņš negribētu atbalstīt projektu draudzes 
ietvaros, kas saistīts ar bērniem. Saņēmu 
atbildi, ka neesot naudas. Tad izlēmu, ka 
gribu iespēju kontrolēt līdzekļu izlietojumu, 
lai tas būtu Dievam par godu. Tad arī 
nodibināju pirmo uzņēmumu. Bet jāatzīst, 
ka visus šos gadus esmu bijis gan biznesā, 
kas pieder man, gan arī uzņēmumos, kur 
esmu kā darbinieks uz līguma pamata. 
Dotajā brīdī esmu sava uzņēmuma vadītājs, 
kā arī amerikāņu kompānijas “Armstrong”, 
kas ražo piekārtos griestus, pārstāvis 

Baltijas valstīs. Līdz ar to mans ikdienas 
darbs reizēm ir 800 kilometri dienā plus 
astoņu stundu darbs ar klientiem.

Plus?

Jā, plus. Vienmēr jau tā nesanāk, bet šad 
tad gadās. Nesaku, ka mani tas aizrauj. 
Pagājušajā nedēļā jautāju tēvam: “Kā tev 
liekas, kāpēc esmu biznesā?” Un viņš man 
teica: “Zini, vai tik tas nevarētu būt no tava 
vectēva?!” Tas apstiprināja to, ko pats biju 
domājis. Bērnībā daudz laika pavadīju kopā 
ar vectēvu, un mūsu pirmais bizness bija 
laukos. Pļāvām zāli, ziemā tirgojām 
kolhozam sienu, stādījām burkānus, 
tirgojām medu. 

Kāpēc tagad interjera dizains?

Tas ir labs jautājums, jo mani interjera 
dizains it nemaz neinteresē, mani saista 
bizness. Uzņēmējdarbībā esmu bijis četrās 
sfērās - lauksaimniecībā un pārtikas 
biznesā, auto un to rezerves daļu biznesā, 
īsu brīdi biju uzņēmumā, kas tirgoja siltās 
grīdas, un tagad nodarbojos ar interjeru un 
piekārtajiem griestiem. 

Vai Tu šobrīd varētu būt arī citā nozarē?

Pilnīgi noteikti. Mana lieta ir tirdzniecība un 
process, produkts nav tik būtisks. Vēl man 
patīk konsultēt uzņēmējus. Būtībā ik pēc 
diviem gadiem domāju par kaut kā jauna 
sākšanu, jo nevaru ilgi strādāt ar vienu lietu. 
Esmu uzsācējs, kuram jāmeklē sekotājs. Ja 
neatrodu īsto cilvēku, ar kuru sadarboties, 
pēc kāda laika uzsāktais mirst. Paldies 
Dievam, daudzkārt esmu atradis īstos 
cilvēkus, taču dažkārt esmu arī vīlies šajā 
sadarbībā. 

Cik ilgi vadi šo uzņēmumu (“Agency 
More than”)?

Uzņēmumu izveidoju pirmskrīzes periodā, 
un pirmais produkts bija mūzikas ieraksti, 
varbūt esi dzirdējusi par tādu kristiešu 
mūzikas projektu kā “Laiks pielūgt”. 

Esmu.

Tā ir ideja, kas dzimusi manā sirdī, un šis ir 
projekts, kuru Dievs virza caur mani. Tad 
nāca 2008., 2009. gads, kad sākās krīze un 
nācās šo projektu uz brīdi pārtraukt, jo 
nebija finansējuma un uzņēmums pārgāja 
režīmā, kad nebija vairs darbinieku, jo arī 
pārēje produkti pārstāja pelnīt. Pienāca 
viens janvāris, kad lielākā daļa pasūtītāju 
paziņoja, ka no mums vairāk nepirks.  

Ko tieši pārstāja pirkt no jums?

Rotaļlietas. Tā bija mana kļūda, ka ielēcām 
rotaļlietu vairumtirdzniecībā, kurā man 
nevajadzēja būt. Tajā janvārī mums pazuda 
liela daļa klientu, vairāki pasūtītāji nevarēja 

samaksāt un atdeva preci atpakaļ. Aptuveni 
pusgada laikā rotaļlietu tirdzniecība bija 
pilnībā apstājusies, nāca vairāki iepriekš 
pasūtītie konteineri ar preci, un uzņēmums 
vairs neizturēja. Nācās pieņemt ļoti smagu 
lēmumu – atlaist divdesmit darbiniekus un 
skaidri nodalīt, kura daļa no biznesa vēl ir 
spējīga dzīvot un kura nav. Gada garumā 
cīnījāmies, mēģinājām vienoties ar 
piegādātājiem, iztirgot preci citās valstīs tā, 
lai izturētu, bet pienāca viens mirklis, kad 
sapratu – neko nevaram izdarīt, jo nodokļu 
parādi bija pieauguši milzīgā apjomā, klienti 
nemaksāja. Pakonsultējos ar vienu 
ekspertu, kurš skaidri pateica: “Te ir cauri, 
bizness ir jābeidz.” 

Tas bija 23. decembrī, tieši pirms 
Ziemassvētkiem, un mana pirmā reakcija 
bija: “Ko nu lai dara?” Uzreiz zvanīju 
draugiem no savas uzņēmēju FORUM 
grupas un teicu, ka man vajadzīgs padoms. 
Visu laiku domāju, ko vēl varētu saglābt, 
pārstrukturēt un tā tālāk. Mēs satikāmies, 
tad nāca dievbijīgs padoms no viena, otra 
un trešā uzņēmēju grupas biedra. Un 
beidzās ar to, ka vakarā aizgāju uz mājām 
un Anitai, sievai, teicu: “Izskatās, ka man 
firmai būs bankrots.” Kādu brīdi bija klu-
sums, un tad viņa atbildēja: “Un tu tā vien-
kārši te sēdi?” Te ir tas, ko Dievs ie dod –  
mieru. Zināju, ka ir auzas, pats vairs neko 
nevarēju izdarīt, viss bija Dieva ziņā. Tā ir 
labā lieta bibliskajam principam, ka man 
nekas nepieder. Būtībā Dievs zina, kāpēc 
jābūt bankrotam. Iespējams, ejot tālāk, 
būtu vairāk prom no unikālā ceļa, kas man 
paredzēts, un Viņš deva vietā kaut ko citu.

Cik daudz Tu biji ieguldījis uzņēmumā?

Tikko bijām nosvinējuši “Meretton” desmit 
gadu jubileju, un man likās, ka tas kļūs par 
lielu, slavenu uzņēmumu. Brends bija ļoti 
labs, un cilvēki par to zināja, bija laba 
komanda, labi īpašnieki. Tas, ko biju audzē-
jis un lolojis, pēkšņi vairs nebija. Taču būša-
na kopā ar kristīgiem uzņēmējiem, mācīša-
nās no Bībeles principiem deva skaidrību, 
ka nav nepieciešams par to uz trauk ties. 
Jāturpina strādāt, tāpēc interje ra dizaina 
tirdzniecības biznesu, kas bija veiksmīgs, 
pārcēlu uz uzņēmumu, kas oriģinālā bija 
sācis darboties ar mūzikas ierakstiem. Un 
nu jau trīs gadus darboja mies šajā 
uzņēmumā, un turpinās gan interje ra 
dizaina produktu tirdzniecība, gan pietiek 
finansējums mūzikas ierakstu attīstīšanai. 

Kā atšķiras iepriekšējais uzņēmums no 
tagadējā?

Reālā atšķirība starp iepriekšējo uzņēmumu 
un šo ir tā, ka mēs pelnām un mums ir 

Jautājums “kāpēc” ir 
diezgan nejēdzīgs

Dzintars Pauzers

baptistu vēstnesis4



5

Numura iNtervija

iespēja pieņemt labus lēmumus, jo nav 
sasaistes ar neveiksmīgiem biznesiem 
apkārt. Kad strādājām iepriekš, bija daudz 
klientu, kurus mums vajadzēja tikai tāpēc, 
lai palielinātu apgrozījumu, jo bija spiediens 
no piegādātājiem: “Strādājiet, dariet vairāk!” 
Par katru cenu centāmies piesaistīt jaunus 
pasūtītājus, neskatoties uz to, vai tam būs 
labs rezultāts, vai nē. Šobrīd orientējos uz 
to, ka strādājam ar klientiem, kuri ir 
maksātspējīgi, un esam uzmanīgi ar 
klientiem, kuri ir riskanti. Tas ir bibliski, jo, 
viens, ja iedosim uz pēcapmaksu, 
iespējams, nesaņemsim naudu, un otrs – 
izdarām klientam sliktu, jo viņš nav visu līdz 
galam aprēķinājis. Šo piedzīvoju arī pats uz 
savas ādas, kad banka manam 
uzņēmumam iedeva naudu, pamatojoties 
uz neko. Bet, paldies Dievam, ka tagad 
strādājam tā, ka varu nomaksāt vecās 
astes. Bībeles princips ir arī mans princips - 
ja esmu aizņēmies, tad jāatdod. 

Ir vēl kādas atšķirības?

Šobrīd esmu skaidri definējis savus 
pienākumus, balstoties arī uz jau pieminēto 
testu. Pirmajā gadā, kad atjaunoto 
uzņēmumu darbinājām, man bija jāiet 
strādāt ar klientu. Man patīk pārdošanas 
process, bet tajā brīdī, kad klientam 
jāizstāsta, kā to karnīzi uzlikt, kā to dizainu 
izveidot, sapratu, ka tas galīgi nav mans 
lauciņš, neesmu dizaineris, arhitekts un 
man nepatīk risināt šos jautājumus. Man 
patīk tā darba daļa ar klientu, kad kāds jau 
ir uzzīmējis un man jāvienojas par cenu. 
Tajā brīdī pieņēmu lēmumu gada laikā 
atrast cilvēku, kurš strādās ar klientu pa 
tiešo. Bankrota rezultātā iemācījos arī 
pieņemt lēmumus, kuri ir finansiāli pareizi, 
nevis balstīti uz emocijām. Bija brīži, kad 
ieraudzīju - o, kontā nauda, pie tam bankas 
aizdota nauda, un neapdomīgi pieņēmu 
lēmumu darīt to un šito, piemēram, uzsākt 
rotaļlietu vairumtirdzniecību. 

Kā Tu tiki galā ar bankrotu?

Joprojām esmu procesā. Turpinu sarunas 
ar vieniem kreditoriem, otriem, runāju ar 
maksātnespējas administratoriem. Es pats 
un man ir arī cilvēki, kas lūdz Dievu par to, 
lai atrastu godīgāko veidu, kā nokārtot 
saistības. Kā jau minēju, viss pieder 
Dievam, ne tikai mans uzņēmums, bet arī 
banka, mēs paši, mūsu ģimenes, bērni. Jā, 
mums ģimenē nav bērnu... Pauze būs 
vajadzīga... 

Ir lietas, ar kurām jātiek galā. Kaut vai 
domājot par Pēteri Sproģi. Mums bija viena 
saruna pēc tam, kad Belliņa aizgāja Mūžībā. 
Kaut arī mums ir lietišķas attiecības, labi 
saprotamies un runājām par visu ko un arī 
par to, kā tas ir, ka Dievs pieļauj vienu vai 
otru. Pēterim teicu: “Redz, tev ir tāda veida 
jautājums, kāpēc Dievs paņēma, un es 
nekad nesapratīšu tevi.” Pēteris piekrita, 
sakot, ka viņš šobrīd vairs nemēģina 
cilvēkiem teikt, ka saprot viņus, jo neviens 
nevar saprast to, ko pārdzīvojam. Un mūsu 

ģimene nesaprot, kāpēc esam precējušies 
vairāk nekā piecpadsmit gadus un Dievs 
mums nav piešķīris bērnus. Kāpēc vieniem 
ir un daudz, bet citiem neviena. Protams, 
būs cilvēku kompānija, kura paņems šo 
jautājumu ļoti vienkāršā veidā un to mums 
atrisinās... Bet vienā brīdī sapratu, ka 
jautājums “kāpēc” ir diezgan nejēdzīgs, 
Dievs jau ir iedevis atbildi, sakot, ka “tiem, 
kas mīl Viņu, visas lietas nāk par labu” 
(Romiešiem 8:28). Te ir atbilde jautājumam, 
kuru uzdevi, kā tiku galā ar bankrotu. Kā 
mēs tiekam ar lietām galā? Tiekam tad, 
kad mums ir miers par to, ka nevis mēs 
visu kontrolējam, bet Dievs. Tā es tieku 
galā ar biznesu, ar bankrotu, tieši tāpat man 
jātiek galā ar naudas, veselības, attiecību 
problēmām. Protams, nav jau tā, ka ar visu 
tieku galā, dažkārt vajag daudz laika. Starp 
citu, nav lielas atšķirības jautājumā, kā tikt 
galā ar bankrotu un kā tikt galā ar peļņu. 
Jautājums jau ir viens un tas pats: “Dievs, 
ko Tu gribi, lai ar to daru?”... labi, ejam 
tālāk!

Ja runājam par CBMC (Kristiešu biznesa 
un profesionāļu biedrība) vīziju integrēt 
ticību un Bībeles principus savā 
profesionālajā darbībā, kas ir tie principi 
un kā Tev izdodas tos integrēt?

Pirmais princips ir īpašumtiesības, par to 
jau mēs runājām. Dievam pieder VISS, un 
Viņš mums ir atļāvis būt par Viņa resursu 
pārvaldnieku. Otrais princips – mērķis. 
Lielos vilcienos, uzņēmējdarbības mērķis ir 
peļņa un tās izlietojums. Viens ir pabarot 
pašiem sevi, otrs – atbalstīt Dieva darbu. 
Tāpat būtisks mērķis ir attiecības ar 
darbiniekiem, klientiem, sadarbības 
partneriem. Ir svarīgi atzīmēt, ka pasaule ir 
izveidojusi pati savus evaņģēlijus, pēc 
kuriem dzīvot. Proti, nabadzības evaņģēliju, 
kura principi ir, ka īpašumi ir ļaunums; 
strādāju, lai apmierinātu pamatvajadzības; 
dievbijīgi cilvēki ir nabadzīgi; dodu, jo tas ir 
mans pienākums; un tēriņi ir bez pateicības. 
Otra galējība ir pārticības evaņģēlijs, kas 
saka, ka īpašumi man pienākas, jo ticu 
Dievam; strādāju, lai būtu bagāts; dievbijīgi 
cilvēki ir turīgi, viņiem viss ir super; dodu, lai 
saņemtu; mani tēriņi ir bezrūpīgi un postoši. 
Bet tas, ko Bībele māca un par ko stāstām 
semināros, ir pārvaldības evaņģēlijs – 
īpašumi ir mana atbildība; dievbijīgi cilvēki ir 
uzticami; dodu, jo mīlu Dievu; un mani tēriņi 
ir atbildīgi un ar pateicību. Par to ir vērts 
aizdomāties katram, kādi esam, par ko 
domājam.

Izstāsti kādu konkrētu piemēru no 
ikdienas, kur esi ievērojis šos principus!

Mmm... domāju, ka jautājums pamatā ir par 
to, vai esmu atbildīgs un uzticams. Jo ir 
baigi viegli kļūt neuzticamam, jo sevišķi 
naudas jautājumos. Ja Dievam pieder viss, 
tad kāpēc gribu paņemt ārā no Viņa 
kontroles nodokļu jautājumu, piemēram, 
PVN (Pievienotās vērtības nodoklis, aut.)? 
Ik pa brīdim pie manis atnāk klienti un 

prasa, vai var to nopirkt bez PVN? Tad saku, 
ka nevar vis. Viņi pārsteigti - bet visur var. 
Tad viņiem atklāti paskaidroju, ka mēs 
dzīvojam superīgā valstī, kurā ir ceļi, lai arī 
kādi, bet tomēr ir, vārda brīvība, skolas, 
citas ļoti labas lietas, un es gribu būt godīgs 
pret šo valsti, dodot to, kas tai pienākas. 
Parasti klienti saprot un saka: “Ok.” Un ir 
bijuši arī gadījumi, kad klients atnācis pēc 
kāda laika un atzinis, ka viņam bija jādomā 
par to, ko teicu, un man varētu būt taisnība. 
Te ir stāsts par to, ka ar savu attieksmi 
ietekmējam citus cilvēkus. 

Kā Tu esi ietekmējis apkārtējos?

Tas tev jāprasa viņiem. Šī intervija mani 
aizveda pie jautājumiem, kurus uzdevu 
tēvam un Anitai, kā bizness mani ir 
ietekmējis. Sieva atbildēja pavisam 
vienkārši: “Kopš tu sāki darboties CBMC un 
sāki vadīt biznesu pēc Bībeles principiem, 
tu esi mainījies un es esmu mainījusies caur 
tevi.” Viņai arī, starp citu, ir savs bizness, 
kas saistīts ar zobārstniecību. Negribu 
tagad par sevi teikt, ka esmu baigi krutais, 
bet priecātos, ja Dievs caur mani būtu 
varējis ietekmēt kāda cilvēka dzīvi.  

Atgriežoties pie godīguma jautājuma, 
izklausās, ka Tev galva nav jālauza par 
to, maksāt visus nodokļus vai nē?

Es lauzu galvu par tādu jautājumu – man ir 
darbinieks, kurš reizi nedēļā brauc ar savu 
privāto mašīnu darba darīšanās. Ja gribu 
viņam samaksāt par degvielu un 
amortizāciju piecpadsmit latus, man tā 
summa jāapliek ar kaut kādiem 
nesaprotamiem nodokļiem, jāparaksta 
līgumi, jāiesniedz atskaites. Ik pa laikam 
uzpeld šādi jautājumi, kurus jādomā, kā 
atrisināt. Cits piemērs, pagājušā gada 
beigās sapratu, ka vairāku gadu garumā 
neesmu nokontrolējis situāciju, ka 
grāmatvedībā bija ielikta viena izdevumu 
pozīcija, kas bija uz robežas – drīkst vai 
nedrīkst. Izņemt šo pozīciju nozīmētu lielāku 
nodokļu aprēķinu. Nebija viegli, tomēr 
pieņēmu lēmumu, ka no 1. janvāra to 
izņemsim. Lielos vilcienos, jāpieņem, ka 
biznesam jābūt tādam, lai var nopelnīt, 
samaksāt nodokļus, algas un paliek peļņa, 
ar kuru labas lietas izdarīt. Ja to nevar, tad 
biznesā nav, ko darīt. Nav arī tā, ja esi 
kristietis, vienmēr būsi veiksmīgs. 

Kad vajadzētu pārtraukt biznesu?

Nav jēgas taisīt biznesu, ja tev ir 
jāpārstrādājas. Otrs, ja darbiniekiem nav 
nekādu attiecību savā starpā, bet ir 
jādusmojas vienam uz otru. Labi, neesmu 
perfekts, lēnprātība ir lieta, kas man galīgi 
nepadodas, jo mans raksturs ir diezgan 
ass. Varētu uzbļaut: “Kur ir?”, un ja nav, tad 
labāk netrāpies man ceļā. Bet es mācos 
dievbijīgi un ar mīlestību to pateikt. Un 
pēdējā laikā Dievs man palīdz savākties. 
Lielākais prieks, ja darbiniekam, ik pa 
brīdim uzdodot jautājumu, vai nāc uz darbu 
ar prieku, atbilde ir “jā”.  
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“Tēva sirds”
Numura iNtervija

1. un 2. martā LBDS Jaunatnes apvienība kopā ar 
biedrību “Jauniešu virzība” organizēja konferenci “Tēva 
sirds”. Konferences lektors Deivs Petijs (Dave Patty) ļoti 
saprotamā un 
uzrunājošā veidā 
izskaidroja, cik ļoti  
mums ir nepieciešama 
saikne ar Dievu Tēvu. 
Katram mums ir pieredze 
ar savu miesīgo tēvu, 
kas nav perfekts, pat ja ir 
bijis labs tēvs. Bet, lai arī 
kādi ir bijuši mūsu 
miesīgie tēvi, pāri visam 
mums ir Dievs Tēvs, kas 
mūs sauc par Saviem 
bērniem, mantiniekiem 
un ir gatavs mums dot neiedomājami daudz. 

Lektors runāja par Dieva Tēva sirds četrām stīgām.

1. Identitāte – Kas es esmu? Vai esmu vērtīgs? Vai man 
ir jābūt tādam pašam kā tev, lai būtu nozīmīgs? Vai 
esmu zinošs? Un daudzi citi jautājumi, ko cilvēki sev 
uzdod. Ja mūsu identitāti neveido Dievs, tad mūsu 
identitāti veidos apkārtējie cilvēki un apstākļi. 

2. Mīlestība – Vai kāds mani mīl bez jebkādiem 
nosacījumiem? Vai esmu kādam īpašs un dārgs? Vai es 
kādam rūpu? Vai kāds man no sirds jūt līdzi? Vai es 
sajūtu un sadzirdu tavu mīlestību un rūpes? Ja trūkst 
mīlestības, cilvēks vienmēr centīsies iegūt apkārtējo 
mīlestību. Taču ar viņu mīlestību nekad nepietiks.

3. Atzinība – Vai kāds ar mani lepojas, priecājas? Vai 
kāds ir apmierināts ar to, kas es esmu? Vai kādam patīk 
mana klātbūtne? Vai es kādam sniedzu prieku? 
Nesajūtot Tēva atzinību, mēs kļūstam atkarīgi no citu 
atzinības, kā arī nepārtraukti dzenamies pēc baudas.

4. Vieta – Vai manai dzīvei ir mērķis, kāda jēga? Vai man 
ir sava vieta, kurā es pilnībā iederos? Vai es kam 
piederu, esmu daļa no kaut kā lielāka par sevi? Vai man 
ir kas tāds, ko dot citiem, vai kāds pamanītu, ja manis 
nebūtu? Bez savas vietas cilvēks nepārtraukti par to 
cīnīsies. Šķitīs, ka dzīvei nav nozīmes, un citi spēs mūs 
viegli ietekmēt un iebaidīt.

Ar ko šī konference bija jums nozīmīga?

Jānis Uplejs (Talsi): Ja Valters Keicis mani nebūtu 
aicinājis spēlēt ģitāru pielūgsmē, tad uz konferenci es 
nebūtu braucis – man nepatika konferences 
nosaukums. Tomēr tās laikā sapratu iemeslu – man līdz 
šim bija nepareiza definīcija vārdam “tēvs”. Beidzot 
esmu ne vien teorētiski, bet arī praktiski sapratis, ka 
Dievs nav vergturis, kurš mūs ir nopircis un vēlas, lai 
mēs viņam vergotu, bargi sodot un visu laiku 
dusmojoties, bet gan mīlošs tēvs (vai pat tētis), kurš 
samaksāja manu parādu manā vietā, lai es varētu būt ar 
Viņu. Joprojām ir grūti aptvert, kā gan Dievs vispār 
varētu par mani priecāties un būt lepns par mani. Tagad 
turpinu strādāt pie tā, lai mana identitāte būtu Dieva 
bērns, nevis tas, kā mani uztver pasaule. Sarunās ar 
konferences vadītāju Deivu atmiņās atgriezāmies dažos 
manas pagātnes smagākajos brīžos, un Svētais Gars 
uzrādīja, kā pat tur Dievs bija izrādījis man savu mīlestību. 

Lektors Deivs Petijs

Kas ir tad, ja darbinieki nenāk ar prieku?

Tad kaut kas tajā uzņēmumā nav kārtībā. Vadītājs pieņēmis darbā 
nepareizos cilvēkus. Kad mans bizness bruka un darbinieki bija jāatlaiž, 
sapratu, ka daudzi bija pieņemti nepareizi. Tagad mācos to. Konkrēts 
piemērs: šogad vajadzētu pieņemt vienu darbinieku. Pirmais punkts, ko 
Bībele māca, ir nepieņemt lēmumus steigā. Satikos ar vienu puisi vienreiz, 
otrreiz, tad uztaisījām testu, kas uzrādīja, ka viņš neatbilst tām prasībām, 
kuras man ir. Un lai cik ļoti man patika šis cilvēks, viņš nebija piemērots 
amatam. 

Kā Tu piedzīvo Dievu savā darbā?

Viņš man ir blakus.

Kā Tu to zini?

Mēs, kuri darbā esam kristieši, cenšamies katru dienu sanākt uz kopīgu 
lūgšanu, kurā pateicamies Dievam un lūdzam pēc Viņa vadības. 

Kā jūs piedzīvojat Viņa vadību?

Ja redzam, ka diena būs nežēlīgi pilna ar visādiem notikumiem, lietām 
u.t.t., tas, kā mēs piedzīvojam Viņu, ir, ka klienti nāk tad, kad mums ir 
laiks, nevis sastājas garā rindā, ar kuru netiekam galā, un viss iet pa 
gaisu. Viņš saliek mūsu un klientu kalendāru. Tā ir viena lieta.

Otra?
Arī domājot par to, kur izlietojam nopelnīto. Viņš atsūta idejas un domas, 
kur varam būt par svētību vai nu draudzes kontekstā, vai vienkārši... 
Mums ar Anitu ir ģimenes, bērni, par kuriem rūpējamies. Ir Reinis, kuram ir 
deviņi gadi, un viņš kopš dzimšanas nav staigājis. Tur mēs varam 
iesaistīties. Kur tad ir uzņēmēja būtība? Palīdzēt tuvākajam, tam, kuram ir 
vajadzība, vai tas būtu pabarot, apģērbt vai izvest no cietuma. Tur ikdienā 
ir Kristus. Viss.

Tu esi biznesā piedzīvojis izdegšanu?
Nē. No izdegšanas tiku pasargāts ar to, ka tad, kad arī atjaunotajā 
uzņēmumā nebija naudas, kad neredzēju, kā turpināsies attīstība, kad 
Latvjā bija krīzes punkts, kad neviens nebūvēja, netērēja naudu, kad 
mums nedēļa ienāca viens klients, kad domājām, uz kurieni birojam 
pārvākties no 100 kvadrātmetriem uz kādiem 20, lai izdzīvotu. Pieņēmu 
lēmumu, par kuru jau stāstīju, ka gada laikā atradīšu cilvēku, kurš strādās 
ar klientiem. Neizdegu tāpēc, ka pieņēmu lēmumu nedarīt to, kas nav 
mans. Uzņēmējiem ir baigā problēma: viņi velk, velk un velk, nepievērš 
sev uzmanību un vienā brīdī noplīst vai nu fiziski, vai garīgi. Man arī pirms 
vairākiem gadiem riktīgi veselība sagāja dēlī, brīžiem nevarēju nostāvēt, tik 
ļoti reiba galva. Paldies Dievam, ka atradu labu ārstu, kurš man palīdzēja, 
un tagad esmu vesels. Būtībā tas notika paralēli tam, kad sāku mācīties 
par to, kā bizness iet kopā ar Bībeli. Un tad piedzīvoju ne tikai fizisku 
dziedināšanu, bet arī garīgu, kas ir Kristus krusta nopelns. Jā, tā tas ir. 
Bieži aizskrienam pa tālu un neredzam, ka mums ir salikti uz ceļa ātruma 
ierobežojumi. Caur slimību Dievs piespieda mani apstāties un neizdegt. 

Kas Tevi biznesā aizrauj visvairāk?
Tas, ka varu ietekmēt, varu veidot. Ja mani sāktu kāds veidot, laikam 
nekas labs nesanāktu. Mani veido no Augšas. Nu, kas vēl?

Tu daudz smejies?
Maz. 

Jo...
Kaut kā nopietns esmu laikam. 

Paldies.
Vēl tikai gribētu piebilst, nē, aicināt – lūdziet par politiķiem, uzņēmējiem, 
vadītājiem. Lūdziet, lai Dievs viņiem pieskaras, vada un dod redzējumu. 
Uzņēmēji ir tie, kuri var izcelt valsti no krīzes, politiķi, pieņemot pareizus, 
gudrus lēmumus, var izvest valsti no krīzes. Lūdziet un uzticiet Dievam šos 
cilvēkus. 

Interviju sagatavoja Evija Mileiko
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Anda Turlute (Rīga): Konference “Tēva sirds” man bija ļoti 
personisks piedzīvojums. Pārrunātās ēmas, sevis analizēšana 
un daudzu dalībnieku liecību uzklausīšana atstāja uz 
mani lielu iespaidu. Pēc konferences tā vien gribējās teikt 
Dievam lielu PALDIES par to, ka Viņš ir atklājies manā dzīvē, 
ka Viņš ir bijis tas, kas dziedē un palīdz tikt pāri maniem 
dzīves pārbaudījumiem, un, ka, pateicoties Viņam, es varu 
piedzīvot sajūtu, ka Tēvs ir blakus katru dienu mūžīgi, pat tad, 
ja fiziskais tētis vairs nav blakus. Šī konference noteikti bija ar 
paliekošu vērtību man un ikvienam, kas tur bija.

Reinis Balodis (Aizpute): Konferencē pavadītais laiks bija 
patiešām svētīgs, un es varēju izvērtēt savu pagātni. 
Konferencē varēju mācīties par Dievu kā Tēvu un Viņa lielo 
mīlestību uz mums. Konferences laikā ieguvu atziņu, par kuru 
ne katru dienu aizdomājos un pasakos Dievam, – ka Dievs 
man ir dāvājis labu ģimeni, lai gan citiem tādas nav vai arī ir 
ģimenes, kurās ir daudz sāpju, un mēs nemaz to neieraugām 
savos līdzcilvēkos. Iesaku ikvienam vismaz vienu reizi 
apmeklēt šādu konferenci!

Laine Balode (Aizpute): Konference “Tēva sirds” bija 
brīnišķīga! Tās bija divas lieliskas dienas, kurās varējām 
mācīties par sirds 4 stīgām – identitāti, mīlestību, atzinību, 
vietu. Ja kādā no tām ir tēva radītās rētas vai tukšumi, tad 
mēs nespējam pilnvērtīgi dzīvot. Konferencē uzzinājām, kā 
aizpildīt šos tukšumus, lai justos vērtīgi, mīlēti un iegūtu sirdī 
mieru. Tāpat arī pirms lekcijām bija slavēšana, kas ļāva izjust 
Dieva klātbūtni. Kopā diskutējām, kā arī ieguvām jaunus 
draugus. Paldies par šo brīnišķīgo konferenci! 

Anna Rācenāja (Rīga): Esmu pateicīga Deivam Petijam un 
organizatoriem par to, ka konference ar tik ļoti nepieciešamo 
tēmu “Tēva sirds” varēja notikt Latvijā. Konferences laikā 
katram bija iespēja paskatīties uz savu sirdi ar “gara acīm” 
un ieraudzīt rētas vai tukšumus, kurus radījuši mūsu miesīgie 
tēvi (un arī citi cilvēki). Pat visbrīnišķīgākie tēvi kādreiz sāpina 
savus bērnus. Visu to, kas pietrūcis vai nav bijis vispār 
mūsos, dod Debesu Tēvs, Kurš mīl mūs ar perfektu mīlestību, 
kura ir augstāka par mūsu saprašanu. Šī konference mainīja 
manu sirdi un deva lielu brīvības sajūtu. Ļoti ceru, ka tādas 
būs vēl, un gribētos, ka katrs rod iespēju to apmeklēt, jo tā 
patiešām ir dzīvi mainoša.

Alūksnes draudzes jaunieši: Vispirms gribam pateikties par 
brīnišķīgo pasākumu. Lai arī tēma bija ļoti smaga daudziem 
konferences dalībniekiem, bet tomēr ļoti svētīga. Arī mani 
pašu ilgus gadus nomāca vainas apziņa par to, ka nevaru 
lūgt tēvam piedošanu, jo viņš jau daudzus gadus nav starp 
mums, bet tagad to es varu izdarīt. Tas man lika saprast ļoti 
daudzas lietas un sarežģītas situācijas izprast un risināt 
pavisam savādāk.  Ļoti smagas bija jauniešu liecības, bet tās 
visas mūs stiprināja ticībā uz Dievu Tēvu. Paldies par 
mācītāju Deivu. Pozitīvas emocijas radīja fakts, ka 
konferences ietvaros bija iespēja ne tikai rast sevī lielāku 
pārliecību par to, ka esam tuvi mūsu Dievam, bet arī 
nostāties uz pareizā ceļa, lai spētu tikt galā ar tukšumiem, 
kas radušies, izjūtot vēsumu no mūsu pašu 
tēviem. Novērtējam arī sakārtoto un pārdomāto tematu 
izklāstu, ko uztverot tika pazaudēta laika izjūta, gan 
pavadītas divas lietderīgas un sirdīm tuvas ziemīgas dienas.

Sagatavoja JA vadītājs Gatis Jūrmalis

Man šī konference bija kā četru sirds kambaru operācija – 
identitāte, mīlestība, atzinība un prieks no Dieva, kā arī vieta, kurā 
Dievs mani ir ielicis un kuru Viņš man gatavo. Priecājos, ka šajā 
konferencē iegūtais nav tikai divas prieka pilnas dienas, bet arī 
lietas, ar kurām strādāt varēšu vēl ļoti ilgu laiku.

Žanete Šterna (Talsi): Dodoties uz konferenci, nemaz nezināju, 
ko no tās sagaidīt. Necerēju, ka būs tik daudz lūgšanu, asaru un 
pārdomu. Konferences laikā man atmiņā atausa dažādas dzīves 
ainas, kuras esmu vēlējusies noslēpt vai aizmirst. Mums nevienam 
negribas uzplēst pagātnes rētas, bet tas bija tieši tas, ko Dievs 
darīja. Viņš man parādīja tās lietas, no kurām man bija jātiek vaļā, 
kuram cilvēkam man jāpiedod. Un tas bija grūti, bet caur 
lūgšanām un asarām esmu dziedināta un atbrīvota no dažādām 
sāpēm. Mēs, cilvēki, arī bieži vien sātanam piešķiram lielāku lomu, 
nekā viņam patiesībā ir. Bet ir jāatceras, ka Dievs ir Radītājs un 
sātans ir radītais. Mums ir stiprs un varens Tētis, kuram mēs 
ikkatrs esam vērtīgi un dārgi. Ja arī mēs nesaņemam atzinību no 
saviem zemes tētiem, tad es zinu, ka Dievs mani atzīst, es esmu 
radīta, lai patiktu Viņam. Tēva sirds ir pilna mīlestības. Un šī 
mīlestība ir Tev, man, ikvienam no mums.

Konferences dalībnieki

Slavēšanas grupa

Pielūgsmi vada Lība Ēce-Kalniņa
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16. februārī Ventspilī bija daudz viesu. Bija ieradušies dziedātāji 
un mūziķi, lai dienas noslēgumā noskaidrotu Latvijas Eirovīzijas 
dziesmu. Bet ne mazāk nozīmīgi notikumi visas dienas garumā 
norisinājās Ventspils 1. ģimnāzijā un Ūdens piedzīvojumu parkā, 
kur uz pirmo Svētdienskolu Sporta dienu bija pulcējušās astoņas 
komandas un to atbalstītāji. Bērni no Priekules, Talsiem, 
Jelgavas, Užavas, Liepājas Ciānas draudzēm, kā arī Ventspils 
baptistu un luterāņu draudžu komandas un draugi no Tārgales. 

Par Sporta dienu 
stāsta viena no 
organizētāju 
komandas 
pārstāvēm Anna 
Pozdejeva: “16. 
februāris bija īpaša 
diena svētdien-
skolniekiem, jo 
notika pirmās 
Sporta spēles 
svētdienskolām. 
Šī pasākuma idejas 
autore ir Anna 
Helma Tervite, kas 
pati tikai nesen 
absolvējusi 
svētdienskolu. 
Neskatoties uz to, 
ka spēles notika 
pirmo reizi, tās 
guva lielu atsaucību 
svētdienskolu vidū. 
Kopā bija 

sabraukuši ap simts bērniem, kas bija gatavi pārstāvēt savas 
draudzes svētdienskolu dažādās sporta aktivitātēs. Bērni 
sacentās trīs disciplīnās – basketbolā, tautasbumbā un stafetēs. 
Visizveicīgākie izrādījās mājinieki jeb Ventspils baptistu draudzes 
svētdienskolnieki. Komandas dalībnieki atzina, ka ceļā uz uzvaru 
gadījās arī zaudēt, tomēr visvairāk bērni novērtēja komandas 
saliedēto darbu. 

Visu dienu sporta 
zālē valdīja cīņas 
gaisotne, tomēr 
viskarstākā spēle 
izrādījās starp 
skolotājiem un 
bērniem. Uzvaru 
guva skolotāji, kaut 
gan teikšu jums 
godīgi – uzvara nāca 
ar lielām grūtībām. 
Visvairāk bērni bija 
starā par iespēju apmeklēt Ventspils Ūdens piedzīvojumu parku. 
Tā tik tiešām iznāca viena krietna, sportiska diena! 

Vienā no dāvanām, kuras saņēma spēļu dalībnieki bija rakstīts: 
“Meklē Dieva brīnumu.” Vai tas nav brīnišķīgs novēlējums? Es 
ceru, ka arī šajās sporta spēlēs kāds svētdienskolnieks varēja 
atrast un piedzīvot kādu Dieva brīnumu.”

Visu dalībnieku vārdā 
pievienojamies 
Ventspils draudzes 
sludinātāja Pētera 
Tervita izteiktajām 
pateicībām: “Pateicība 
visiem, kuri savu ideju, 
roku, naudu, lūgšanu, 
sirdi pielika, lai šis 
pasākums notiktu. 
Pateicība Dievam par 
iespēju bērniem 
kustēties un 
sacensties, par 
emocijām, par 
priekiem un bēdām, 
par saķildošanos un 
izlīgšanu. Pateicība 
Dievam par 
skolotājiem, 
jauniešiem un 
garīdzniekiem, kuri 
iesaistījās šī 
pasākuma veiksmīgā 
norisē. Paldies draudzēm, kuras atbalstīja šo pasākumu, 
mammām un tētiem, kuri bērnus sūtīja uz Sporta dienu.”

Paldies Ventspils draudzei par iniciatīvu Sporta dienas 
organizēšanā. Paldies draudzes jauniešiem un sludinātājam 
Pēterim Tervitam par brīnišķīgu piemēru komandas darbam 
Sporta dienas norises nodrošināšanā. Ventspils draudze 
ieguvusi pirmo vietu Svētdienskolu Sporta dienas organizēšanā. 
Lai jūsu piemērs un pieredze iedrošina draudzes arī citos 
Latvijas reģionos!

Sagatavoja Anna Pozdejeva un Estere Roze

Talsu draudzes bērnu komanda

Sporta dienas dalībnieces

Pirmā vieta  
Ventspils draudzei

Priekules draudzes bērnu komanda

Užavas un Ventspils draudzes komandas 
mērojas spēkiem
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Man nav jābūt “maigonim”
Intervija ar Grobiņas baptistu draudzes 
locekli, BPI klātienes 1. kursa studentu 
Andreju Goloborodko.

Kas Tev pēdējā laikā ir sagādājis prieku?

Vakar es BPI vadīju svētbrīdi, un Edgars 
Mažis man uz lapiņas uzrakstīja, ka viņam ar 
savu kritisko ausi man nav, kur piesieties. 
Viņš man ielika 8. Tas man tiešām sagādāja 
prieku.

Un aizvakar?

Aizvakar bija pirmdiena. Man bija prieks, ka, 
braucot no rīta uz Rīgu ar Liepājas mikriņu, 
šoreiz pa ilgiem laikiem tā vienvietīgā vieta, 
kas ir pie loga, bija brīva (Grobiņā kāpjot 
iekšā, parasti tiek vissliktākā vieta). Es biju 
priecīgs, ka varēju izstiept kājas un 
netraucēti pagulēt.

Pastāsti par savu ceļu pie Dieva!

Kad padomju laiki bruka kopā un man bija 5 
gadi, mamma mūs ar māsu nostādīja fakta 
priekšā, ka mums būs jāiet uz svētdienskolu. 
Mums nebija ne jausmas, kas tas ir. Pirmās 
asociācijas bija ar internātskolu. Mūs 
aizveda, un tur īstenībā bija forši. Tur es arī 
nogāju līdz 12 gadiem, tik ilgi, cik varēja iet. 
Pēc tam mamma pārgāja uz harizmātisku 
draudzi, es tur gāju uz jauniešiem, bet tur 
man tā īsti nepatika.

Tīņa gados, kad nomira mana vecmāmiņa, 
mana mamma aizgāja no draudzes. Arī es 
pārstāju iet uz baznīcu. Vairs neatceros, 
kāpēc. Tā lielu sava apzinātā mūža daļu es 
dzīvoju kā pasaulīgs cilvēks, tomēr joprojām 
ticot Dievam, saprotot, ka Viņš ir tas īstais, 
kas man ir vajadzīgs, bet tajā pašā laikā arī 
mēģinot no Viņa izvairīties. Domāju - kad 
būšu izbaudījis dzīvi un man būs palicis 
garlaicīgi, vairāk pie vecumdienām, gan jau 
paspēšu pievērsties Viņam un nokļūt pie 
Dieva paradīzē. 

2005. gadā zemessardzē iepazinos ar kādu 
džeku, Oskaru Špickofu. Gadiem ejot, 
kļuvām labi draugi. Viņš bija arī mans 
vedējtēvs. Oskars mani uzaicināja uz 
semināru “Piecas mīlestības valodas”. Tur 
ieraudzīju savu svētdienskolas skolotāju 
Zintu. Tad es sapratu, kas tā par sabiedrību 
un kāpēc Oskars bija savādāks nekā pārējie. 
Biju piedzīvojis viņa uzticību pret mani, 
neatkarīgi no tā, kur es gāju, ko darīju. Kad 
redzēju, kāda ir viņa laulība, ka viņam kā 
jaunam cilvēkam kaut kas tāds var būt, tas 
man iedeva tādu kā izsalkuma sajūtu. Viņš 
lauza manu priekšstatu, ka kristieši ir 
nevīrišķīgi. Skatoties uz viņu, fiziskā un 
garīgā ziņā bija, kur tiekties. Mani 
iedrošināja, ka man nav jābūt maigonim, lai 
sekotu Kristum.

Taču tobrīd es negribēju atkal meklēt Dievu. 
Pēc kāda laika Oskars mani uzaicināja uz 
savu mājas grupu. Es ļoti novērtēju, ka viņš 

neatstājās. Kopā ar savu draugu es sāku iet 
uz mājas grupu. Visam, kas tur notika, es 
ticēju, viss man likās pieņemami un 
saprotami. Daudz no tā, ko biju mācījies 
svētdienskolā, uzpeldēja manā atmiņā. Taču 
nedēļas laikā pēc grupas es atgriezos savā 
vecajā dzīvē, kurai man nebija ne spēka, ne 
motivācijas pretoties līdz brīdim, kad 
sasniedzu zemāko punktu savā dzīvē. 
Izšķīros ar savu meiteni, ar kuru kopā biju 
trīs gadus. Tad trīs vasaras mēnešos es 
izbaudīju visu, ko nebiju izbaudījis 
iepriekšējās dzīves laikā, meklēdams prieku, 
piepildījumu. Man likās, ka man jāpaspēj 
viss, ko esmu nokavējis iepriekšējos trīs 
gados. Tajā laikā es arī izvairījos no Oskara, 
man bija savā veidā kauns. Kad vasara 
beidzās, es joprojām jutos nelaimīgs. 
Patiesībā vēl nelaimīgāks, darot tās lietas, 
kas nesniedz piepildījumu. 

Tad es iepazinos ar Agnesi. Pēc sestdienas 
baļļukiem svētdienas rītos viņa kaut kur 
pazuda. Es viņai prasīju, kur viņa pazūd. 
Viņa bija izlēmusi sākt iet uz baznīcu. 
Agneses atbilde man bija kā lūzuma brīdis, 
kad sadzirdēju tā kā Dieva balsi, kas teica - 
te ir cilvēks, kas tevi nepazīst, bet meklē tevi, 
bet tu, kas Mani pazīsti, bēdz no Manis. Es 
vairs negribēju tā dzīvot. Gribēju sākt visu no 
jauna. Es piedāvāju Agnesei kopā meklēt 
Dievu. Mēs sākām iet uz Grobiņas draudzi, 
atgriezos mājas grupā. Atceros, ka 
Ziemassvētku dievkalpojumu. Mūsu 
draudzes mācītājs Haralds Bartkevičs bija 
kritis uz ledus, dabūjis smadzeņu 
satricinājumu un tāpēc nevarēja būt 
dievkalpojumā. Viņš bija uzrakstījis vēstuli, 
kur minēja, ka, lai arī Ziemassvētkus uzskata 
par pārdomu laiku, tas nav tikai pārdomu 
laiks, bet arī laiks rīkoties, pieņemt svarīgus 
lēmumus. Tas bija dievkalpojums, kurā es 
pieņēmu Jēzu, pa īstam sapratu, ko nozīmē 
sekot Kristu, un izvēlējos to darīt. 

Tev veidojās attiecības ar Dievu un 
paralēli arī ar Agnesi, Tavu nākamo sievu.

Tas bija interesanti. Man bija iespēja sākt 
dzīvi no jauna. Tā, kā to grib Dievs, dzīvot 
atsevišķi pirms kāzām. Man bija iespēja 
salīdzināt, kādu svētību tas nes. Ir cits 
pamats, kas saista, tās nav fiziskas 
attiecības, kā man tas bija bijis līdz tam. Tas 
ir apzināts lēmums mīlēt. Tad fiziskās 
attiecības, emocijas nāk kā bonuss, kā 
dāvana, nevis kā pamats, uz ko visu balstīt. 

Kā jūs papildināt viens otru? 

Manai sievai ir žēlastības, līdzjūtības dāvana. 
Es, savukārt, esmu ļoti tiešs. Brīžiem varu 
pateikt kaut ko, kas man liekas pilnīgi 
normāli, bet kas cilvēku var sāpināt. Mana 
sieva palīdz ieraudzīt, kā tas cilvēks varētu 
būt sajuties. Viņa man palīdz just cilvēkiem 
līdzi, redzēt dziļāk. 

Kādus talantus, prasmes Dievs Tev ir 
uzdāvinājis?

Vairāki cilvēki man ir teikuši, ka man ir runas 
un evaņģēlista dāvanas. Man gan brīžam 
uznāk šaubas par to. 

Kāpēc viņi tā domā?

Pagājušajā vasarā man pirmo reizi bija 
iespēja tikt uz nometni. Sakarā ar darbu man 
tas līdz tam nebija izdevies. Tur man bija 
uzticēts vadīt vakara sarunas. Redzot to, kā 
jaunieši klausījās, redzot to, cik daudzi no 
viņiem uzticēja savas dzīves Kristum, daudzi 
vadītāji teica, ka es esmu mute ķermenī. Es 
arī saprotu, ka tas nav no manis. Jaunieši ik 
pa brīdim nāk pie manis pēc kāda padoma, 
varbūt kaut kādā mērā man ir padomdevēja 
dāvana. 

Kuras ir lietas, pie kurām Tev ir jāstrādā? 

Līva [Fokrote] teica, ka man jāmācās 
rakstiski izteikties, jo man tas mežģās. 
Tas gan nav galvenais. Man vienmēr ir 
bijušas bailes uzņemties atbildību. Varbūt 
tāpēc, ka man gribas pasargāt savu 
reputāciju un negribas saņemt kritiku 
neizdošanās gadījumā. Man vienmēr ir bijis 
vajadzīgs kāds, kam es esmu pakļauts, 
kāds, kas stāv aiz manis. Pāreja uz galvenā 
vadītāja lomu ir tas, pie kā man būtu 
jāstrādā. Vienmēr būs vajadzīga komanda, 
bet ir svarīgi, ka komandā ir vadītājs. Ir jābūt 
drosmei uzņemties atbildību. 

Un otra lieta ir tiešums, pie kā strādā mana 
sieva. Lai nebūtu tā, ka kāds no maniem 
sarkastiskajiem jokiem vai tiešajām frāzēm 
kādu negribot sāpina, lai mācos runāt ar 
cilvēkiem lēnprātībā un pazemībā. 

Kāds ir Tavs nākotnes redzējums? 
Tavs sapnis? 

Slēpts sapnis būtu jauniešu kalpošana ne 
tikai Grobiņā, bet, balstoties uz mūsu 
pieredzi, kā tiek veidoti mācekļi, mēs varētu 
palīdzēt arī tajās vietās, kur tas vēl nenotiek, 
lai tas neaprobežojas tikai ar Grobiņu. 

Kāpēc Tu iesaistījies tieši jauniešu 
kalpošanā?

Kad es tā apzināti biju pateicis “jā” Kristum, 
es sapratu, ka es negribu vienkārši sēdēt 
baznīcas solā. Es lūdzu Jēzum, lai Viņš 

Andrejs Goloborodko ar sievu Agnesi
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Mācītājs Andris Bite ar sievu Maiju Sludinātājs Mārtiņš Anševics 
ar sievu Lieni

GarīDzNieki uN vaDītāji

parāda, kas īsti man jādara. Pēc nedēļas pie 
manis atnāca Deivs un piedāvāja man 
pievienoties jauniešu kalpošanas komandai. 
Tā man kā kristietim bija pirmā atbildētā 
lūgšana. Un kopš tās reizes es tur arī esmu, 
bet ne vairs tāpēc, ka mani tur uzaicināja, 
bet tas ir kļuvis arī par manu aicinājumu. 

Jauniešu kalpošanā esmu ne tikai tāpēc, 
ka man ar viņiem ir baigi forši un es pats vēl 
nejūtos nobriedis. Savas nezināšanas dēļ 
es esmu izniekojis lielu daļu savas dzīves ar 
to, kas jauniešiem liekas saistošs, tāpēc 
man sāp sirds, ka, pat ticot Kristum,  ar tām 
kārēm un tieksmēm, kas viņos ir, viņi tikai 
sačakarē savas dzīves. Man gribas parādīt, 
ka ir kaut kas labāks, ka, pat ja viņi aizies 
neceļos, ir vieta, kur viņi var atgriezties. 

Kāda ir Tavas sievas loma Tavā 
kalpošanā? 

Agnese arī ir komandā. Vienu brīdi viņa 
runāja par to, ka nav jau obligāti sievai 
kalpošanā tur pat, kur vīrs. Bet, laikam ejot, 
viņai jauniešu darbs arī ir palicis tuvs. 
Tagad, kad es fiziski nevaru iesaistīties 
jauniešu kalpošanā mācību dēļ, viņa tur 
iekšā ir daudz vairāk nekā es. 

Dienā, pirms braucu uz Atvērto durvju dienu 
BPI, mums bija jauniešu vakars, kur es 
runāju. Pēc tā mana sieva pienāca man klāt 
un pateica – jā, tev ir jāiet mācīties. Bet ne 
ar tādu domu, ka tas man jādara, jo es neko 
nejēdzu, bet tāpēc, ka tas, kas man 
padodas, man ir arī jādara. Tas bija pēdējais 
piliens pārliecībā par manu aicinājumu. Viņa 
deva man savu svētību. Ja man sieva mani 
atbalsta, es sapratu – jāmācās. 

Jau pirms trim gadiem gribēju iet mācīties 
uz BPI, bet toreiz tā būtu vairākbijusi 
bēgšana no darba. Mana sieva arī to 
redzēja, tāpēc neatbalstīja mani. Draudzē 
arī bija pāris cilvēku, kas teica, lai pagaida 
pāris gadus, vai tad tā vēlēšanās nebūs 

pārgājusi. Es biju zaļš kristietis, bez 
pieredzes. Pēc gada es apprecējos, tāpēc 
negribēju vairs iet mācīties. Man arī darbā 
bija mazā grupa kolēģiem, cilvēki bija atvērti 
Dievam. Tagad, trešajā gadā, darbā viss bija 
apklusis, kas vēlējās kaut ko dzirdēt par 
Dievu, bija dzirdējis. Pēc nometnes, kad 
redzēju augļus, es sapratu, ka ir laiks, ka arī 
pa šiem 3-4 gadiem esmu kļuvis pieaudzis. 
Es priecājos, ka neatnācu tad kā zaļš gurķis. 
Tagad pamats tam, kāpēc es mācos, ir 
pavisam cits.

Vai esi paspējis arī kaut ko iemācīties 
šajos trīs mēnešos? 

Es saprotu, cik daudz es vēl nezinu. Pirms 
tam likās – viss kristietībā jau ir zināms, pat 
vairakkārt dzirdēts. Es pāreju no līmeņa, kur 
ticu ar sirdi, uz līmeni, kur ticu ar prātu. Tā 
nav vairs tāda naiva, bērnišķīga ticēšana 
kādām lietām, tā jau ir pārliecība par kādām 
lietām. Es esmu priecīgs, ka visu to varu 
apgūt. 

Piemēram, vakar kopmītnēs man nebija īsti, 
ko darīt. Es paņēmu grāmatu un sāku lasīt, 
jo ir sajūta, ka es nevaru nelasīt. Jo šajos 
pāris mēnešos mums ir tā iedzīta šī 
lasīšana, ka es gribu lasīt pat to, kas nav 
uzdots. Es sapratu, ka es daudz gūstu ne 
tikai no lekcijām, bet arī no grāmatām, jo 
lietas, kas pārklājas lekcijās un lasot, manī 
nostiprinās. Man liekas, ka vēlēšanās lasīt, 
kad es beigšu studijas, nekur nepazudīs.

Ko Tu gribētu sasniegt, iemācīties 
nākamajos deviņos mēnešos BPI? 

Iemācīties pašam rakt Bībelē. Jo līdz šim tas 
ir bijis kāda cita sagatavots materiāls, ko es 
esmu caur sevi izlaidis. Pašam izrakt un 
ieraudzīt, ko Vārds saka, un bez 
starpniekiem nodot to tālāk. 

Otrs ir raksturs. Esot starp tik atšķirīgiem 
cilvēkiem, raksturs nevar nepalikt nemainīts. 

Vakar runājām, ka no šīs skolas iziesim 
savādāki nekā ienācām. Es domāju – 
labāki. Te ir tā kā armijā. Visu laiku esam 
kopā. Tu tiec mīcīts un spaidīts, un tev 
gandrīz nav variantu nepieņemt kādu. Arī 
Jēzus rāda, kāds tu esi, tas arī par 
pazemību māca. 

Pastāsti par saviem hobijiem, brīvā laika 
nodarbēm. Tu jau minēji zemessardzi.

Man nav sporta veida, pie kura es būtu 
pieturējis, izmēģinājis esmu gandrīz visu. 
Man patīk komandas sporta veidi, bet es tos 
nevaru apvienot ar kalpošanu. Es esmu 
pārgājis uz individuālajiem sporta veidiem – 
svarcelšanu, kultūrismu. Pat svaru zālē 
redzu, ka ir iespēja veidot attiecības. Tur es 
esmu nodibinājis vairāk attiecību nekā uz 
ielas Grobiņā.  Arī zemessardze man ir 
likusies tāda vīru lieta. Ieroči, karavīri no 
bērnības man kā jau puikam patikuši. 
Brīžiem licies, ka jāiet projām, ko es sevi 
moku? Bet esmu sapratis, ka tā ir mana 
sirdslieta. 

Kas Tev tajā patīk?

Jā, arī pats sev esmu to prasījis. Tas mums 
ir vajadzīgs, lai tad, kad no mācībām 
atgriežamies mājās, mēs novērtējam, ko 
nozīmē duša un gulta. Pēc divām dienām, 
paguļot grāvī un nemazgājoties, tu tās no 
sirds novērtē. Otrs, tu esi starp džekiem, ir 
tāda brālības sajūta. Pacifistiem es 
nepatikšu, jo pulvera smaka man ir kā 
sievietei puķu smarža. Man patīk tā 
stratēģija, vadīšana. Bet tā ir vieta, kur augt. 
Jo, esot visu laiku draudzē, ir tāpat kā 
uzaugt zooloģiskā dārzā, pēc tam iet uz 
džungļiem un brīnīties, kāpēc tu nevari 
izdzīvot. Taču to ir grūti paskaidrot, tas 
jāiedzīvo. Tāpat kā nevar izstāstīt, kā garšo 
saldējums, tas ir jāpagaršo. 

Interviju sagatavoja Nora Rautmane  
BPI Programmu administratore

“Draudze ir kā liels kuģis, un divi vīri ir atsaukušies vadīt to, darīt darbu ar 
Mūžības vērtību...” Ar šādu salīdzinājumu sākās BPI absolventu, sludinātāja 

Andra Bites ordinācijas un Mārtiņa Anševica licensēšanas dievkalpojums 
Liepājas Ciānas baptistu draudzē 10. marta svētdienā. Dievkalpojumā 
piedalījās LBDS bīskaps Pēteris Sproģis, Garīdznieku brālības priekšsēdētājs, 
mācītājs Edgars Mažis, mācītāji Egils Ķeiris, Mārtiņš Zīverts, Mārtiņš Balodis 
un sludinātājs Artis Peterlevics.

Evija Cukura

J a u n s  m ā c ī t ā J s  u n 
s l u d i n ā t ā J s  l i e p ā J ā

H a r a l d a  B a r t k e v i č a 
o r d i n ā c i J a

10. martā Grobiņas baptistu draudzē sludinātājs 
Haralds Bartkevičs tika ordinēts par mācītāju. 

Svētku 
dievkalpojumā 
piedalījās 
mācītājs Arnolds 
Šterns, LBDS 
bīskaps Pēteris 
Sproģis, 
Garīdznieku 
brālības vadītājs 
Edgars Mažis.

Oskars Špickopfs

Mācītājs Haralds Bartkevičs  
ar sievu Ivetu
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2. martā Rīgā un 9. martā Cēsīs notika LBDS nozaru un apvienību 
vadītāju tikšanās ar draudžu garīdzniekiem un vadītājiem, nozaru un 
kalpošanu pārstāvjiem, kā arī ikvienu interesentu. Tikšanās dalībnieki 
tika aicināti atskatīties uz iepriekšējā gadā paveikto, kā arī domāt, kā 
pilnveidot kopdarbu, iedzīvinot draudzēs LBDS 2012. gada 
Kongresā apstiprināto Nākotnes redzējumu. Tikšanās laikā ar 
jaunumiem savās nozarēs iepazīstināja Jaunatnes apvienība, 
Garīdznieku brālība, Sieviešu kalpošanas apvienība, Svētdienskolu 
apvienība, Muzikālās kalpošanas apvienība, bīskapa vietnieks Jaunu 
draudžu veidošanā K. Šterns un Kristīgās vadības koledža. 

Hanss Bērziņš, Rīgas Pestīšanas Tempļa baptistu draudzes 
mācītājs:

Manuprāt, šī reģionālā tikšanās bija ļoti svarīga gan man, gan 
pārējiem brāļiem un māsām no Rīgas Pestīšanas tempļa draudzes. 
Mūsu draudzi pārstāvēja 7 cilvēki, un mēs kopīgi pēc tam varējām 
apspriest mūsu draudzes vajadzības, mērķus un nākotni, saistībā ar 
sanāksmē dzirdēto. No jauna sapratām, ka mūsu draudzei jāstiprina 
jauniešu kalpošana un svētdienskola. Šī tikšanās deva mums 
iespēju dzirdēt, kā LBDS spēj mums palīdzēt šajā jomā. Būtiska arī 
bija tikšanās ar citu draudžu pārstāvjiem, jo šāda sadraudzība 
sekmē labu sinerģiju. Tādā veidā varam cits citam tuvoties, palīdzēt 
un arī saņemt palīdzību.

Kristīne Rubene, Rīgas Mateja draudzes locekle:

LBDS reģionālas tikšanās ir ļoti vērtīgas, jo taās dod iespēju uzzināt 
ko vairāk par citām draudzēm, kā arī iedziļināties savas draudzes 
darbībā un notiekošajā. Vērtīgi šajā reizē bija pārdomāt draudzes 
cilvēku aktivitāti un iesaistīšanos draudzes attīstībā, kam bieži savās 
ikdienas kalpošanās nepievēršam uzmanību. Tāpat šādas tikšanās 
dod iespējas iepazīt jaunus cilvēkus un gūt pieredzi no viņu 
kalpošanās darītiem darbiem. 

Mārcis Rožkalns, Rīgas Āgenskalna draudzes priekšnieks:

Jāņa evaņģēlija 15. nodaļā var izlasīt Evaņģēlija izdzīvošanas 
instrukcijas esenci, un es šajās tikšanās reizēs ar prieku klausos 
praktiskās liecībās un padomos par šo tēmu, jo šīs praktiskās lietas 
palīdz labāk izprast Tēva prātu attiecībā uz manu kalpošanu. Tajā 
skaitā pašpārbaudi – vai esmu (esam) pie īstā vīnakoka, nesu 
(nesam) augļus u.tml.?  Man liekas, ka to ir ļoti svarīgi apzināties 
mācītājiem un draudžu priekšniekiem, jo mēs kādu dienu 
atskaitīsimies par savu neieinteresētību un nolaidību, un tad man 
negribētos sarkt. Kurš gan gribētu būt sakaltušais zars, kuru izmet 
un sadedzina? Un kurš gan gribētu atbildēt Dieva priekšā, ka 
nedarīja visu, lai pamācītu vai pamudinātu draudzi par šo bīstamību? 
Tādēļ mani iepriecināja, ka bīskaps aicināja mūs būt drosmīgiem un 
vērtēt sevi, lai pēc iespējas ātrāk tiktu kliedētas maldinošas ilūzijas 
par sevi un draudzi kopumā. Un ne tikai aicināja, bet deva arī 

praktiskus instrumentus un ieteikumus. To es saucu par auglīgu 
tikšanos! 

Es patiešām uzskatu, ka šādas regulāras tikšanās ir nepieciešamas 
un būtiskas, jo bez tām svētībām un pārdomām, ko pašlaik ir 
iespējams tajās iegūt, mana cerība un kluss sapnis ir, ka ne tik tālā 
nākotnē mūsu draudzes bieži un kopīgi rīkos dažādas aktivitātes. 
Nevis katrs pie sevis “mājās” mēģinās atdarināt viens otru, 
piemēram: “Ā, šiem ir tāda aktivitāte, mums arī vajag!” vai: “Redzi, 
kā viņi iet aktīvi uz ārpusi, kāpēc mēs tā nedarām?” Iedomājieties, 

kā tiktu pagodināts mūsu Debesu Tēvs, ja mēs saliktu gaismas un 
sāls bildi no puzles gabaliņiem, kas  ir katra draudze atsevišķi! Ceru, 
ka Kongress – kalpošana Līvānos būs pirmais grūdiens!

Jānis Čakšs, Bauskas draudzes sludinātājs:
Domāju, ka tikšanās bija laba, īpaši bīskapa vadītā pirmā daļa un 
Edgara Maža vadītā intervija garīdzniekiem. Lieks nekas nebija. Bija 
dažas lietas, kas man likās mazāk aktuālas, taču citiem tās droši vien 
bija svarīgas.

Arvis Paulovičs, Alūksnes draudzes priekšnieks:
Man ļoti noderīgs bija darbs garīdznieku un vadītāju grupā, ko vadīja 
mācītājs Edgars Godiņš. Mums draudzē mācītāja nav, un iegūtā 
informācija palīdzēs uzlabot kalpošanas darbu. Gribējās, lai darbam 
kalpošanas grupās būtu ieplānots ilgāks laiks.

Baiba Meistere, Alūksnes draudzes locekle:
Bīskapa Pētera Sproģa uzrunā bija situāciju skaidrojošas domas, 
kurās guvu apstiprinājumu savai izpratnei. Tās palīdzēs nākotnē 
saglabāt veselīgu attieksmi pret norisēm un procesiem draudzē. 
Svētdienas muzikālajā kalpošanā svaigu vēsmu ienesīs Muzikālās 
kalpošanas apvienības vadītāja Māra Dravnieka iedotās un iemācītās 
jaunās dziesmas. 

Valters Mitāns, Mazsalacas draudzes sludinātājs:
Biju uz šādu reģionālo tikšanos arī pagājušā gadā un uzskatu, ka tās 
ir ļoti nepieciešamas. Nevarētu teikt, ka dzirdētais man bija kaut kas 
jauns, bet es to arī negaidīju. Man vērtīgākais šķiet, ka varējām būt 
kopā vairāki cilvēki no draudzes un pārrunāt bīskapa Pētera Sproģa 
ierosinātos jautājumus. Ļoti uzrunāja bīskapa teiktais, ka to, kas 
mums ir svarīgs, mēs skaitām. Biju gatavojies, ka mums nāksies 
domāt kritiski par savu attieksmi, un man tas bija stiprinoši, lai cik tas 
ačgārni neizklausītos. Mājup braucot, runājām, ka diena paskrēja ļoti 
ātri, jo tā bija piepildīta. Vienīgi man pietrūka laika parunāt ar brāļiem 
un māsām no citām draudzēm, bet nu gan jau vēl kādu reizi 
tiksimies!

Sagatavoja Dace Lektauere

LBDS reģionālās tikšanās  
Rīgā un Cēsīs

Bīskaps P. Sproģis uzrunā reģionālās tikšanās dalībniekus Rīgā Reģionālās tikšanās dalībnieki Cēsīs

Vairāk foto var apskatīt LBDS mājas lapā: www.lbds.lv
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DrauDžu DiBiNāšaNa

Neveja
Neveja atrodas Dundagas novadā, ceļā no 
Dundagas uz Mazirbi. Nevejā dzīvo ap 150 
iedzīvotāju. Tuvākā skola un veikals 
atrodas Dundagā, aptuveni 9 km attālumā. 
Nevejas centrā atrodas bijušā veikala ēka, 
kuru esam iznomājuši mūsu aktivitātēm. 
Tā kalpo kā vieta dievkalpojumiem, 
Bībeles studijām un sadraudzībai. 

Nevejā ir problēmas ar bezdarbu, 
nabadzību, atkarībām, bezcerību, un šajā 
vietā nav citu kultūras pasākumu. Arī no 
Nevejas ir izbraukuši cilvēki uz ārvalstīm 
labākas dzīves meklējumos. Tuvākā 
draudze atrodas Dundagā, bet retās 
satiksmes dēļ ir problēmas tur nokļūt. 
Tāpēc vietējie cilvēki ir iepriecināti, ka ir 
iespēja sapulcēties savā ciemā, lai 
iepazītu Kristu.

Mēs sapulcējamies sestdienās plkst. 14:00 
un studējam Dieva Vārdu. Esam 
mācījušies vairāk par mūsu Kungu no 
materiāla “Dieva stāsts” un tagad 
studējam Jāņa evaņģēliju. Tikšanās reizēs  
sanāk ap 15 vietējo cilvēku dažādās 
vecuma grupās. Ir vairākas  sievietes, 
kuras ir ļoti atsaucīgas un viesmīlīgas, 
uzrunā un aicina arī citus pievienoties. 
Mēs redzam, ka Dievs veido šo cilvēku 
sirdis, uzlabo attiecības vietējo starpā un 
viņi kļūst iejūtīgāki pret citu cilvēku 
vajadzībām. 

Nevejas draudzes veidošanas darbā ir 
iesaistīti septiņi komandas biedri, no tiem 

seši ir no Pitraga 
draudzes un viens 
no kaimiņu 
draudzes Ģipkā. Šīs 
draudzes ir atbalsts 
jaunajai draudzei. 
Piedalāmies M4 
apmācībās, tas 
komandai ir bijis 
labs instruments, lai 
skaidrāk saprastu 
redzējumu un to, kā 
Dievs vēlas mūs 
lietot. M4 procesā 
mums ir bijusi iespēja apstāties, saskatīt, 
kur atrodamies, lai izvērtētu padarīto un 
vēl nepagūto, mācīties no citām jaunu 
draudžu dibināšanas komandām. 

Šajā gadā ar Dieva vadību vēlamies 
uzrunāt Nevejas jauno paaudzi. Jaunieši 

Nevejā ir aktīvi volejbola spēlētāji, tādēļ 
vēlamies veidot attiecības caur šo sporta 
veidu. Pavasarī plānojam kopā ar vietējiem 
jauniešiem taisīt jaunu volejbola laukumu.

Nauris Graudiņš 
Pitraga draudzes sludinātājs

Nevejas grupa

Jauniešu sanāksme

P i e T e i K š a n ā s

Svētdienskolām, kuru bērni piedalās svētku programmā, jāpiesakās 
līdz 15. aprīlim, norādot bērnu skaitu, kas piedalās kā dziedātāji, kā 
arī kopīgo dalībnieku skaitu no draudzes, ieskaitot vecākus, 
skolotājus un citus bērnus pavadošos dalībniekus. 
Pieteikšanās: e-pasts: sa@lbds.lv, mob. 29759709, 29110770

d z i e s m u  d i e n a s  P r o g r a m m a

10:30 Dalībnieku ierašanās

11:00 Bērniem kopmēģinājums, vecākiem un skolotājiem – iespēja 
viesoties Dziesmu dienas kafejnīcā, kā arī piedalīties Vecāku 
lūgšanu grupu prezentācijā

13:00 Pusdienas, aktīvā atpūta un radošais stāsts

15:00 Koncerts “Mēs iesim līdzi”

P a P i l d u s  i n f o r m ā c i j a

Koncerta dalībnieki ģērbjas vienkrāsainās drēbēs (ne puķaini, 
rūtaini, svītraini, bet katrs apģērba gabals vienā krāsā).

Vēlamais ziedojums par pusdienām – Ls 1 no katra 
pusdienotāja, kuru iespējams pārskaitīt iepriekš uz 
Svētdienskolu apvienības kontu vai arī samaksāt 
reģistrējoties. Ja kādiem dalībniekiem vai draudzei šāds 
ziedojums nav iespējams, lai tas neattur jūsu draudzes bērnu 
dalību Dziesmu dienā!

Informācija un jautājumi par Dziesmu dienu: Dace Freivalde 
(mob. 29759709, e-pasts: dacefreivalde@inbox.lv)
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aprīlis
1

Otrās Lieldienas. Jēzus sacīja: “ES ESMU 
augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī 
ja tas mirs.” Pateiksimies, ka caur Jēzus Kristus 
asinīm esam Dieva bērni, kuriem ir mūžīgā dzīvība. 
Paldies, Kungs, ka esi mūsu patvērums un stiprā 
pils. Paldies, ka vienmēr varam paļauties uz Tevi, 
paldies, ka Tu būsi ar mums līdz pasaules galam.

Ķ e m e r u  BaPTisTu d r a u d z e 
Draudze ar jauniešu kori viesojas sociālās aprūpes 
centrā.

2
Lūgsim par Jelgavas krievu baptistu draudzi un tās 
mācītāju Viktoru Abrāmovu un viņa ģimeni. Lūgsim 
par misijas darbu Jelgavā. Lūgsim, lai Dieva Svētais 
Gars atklāj, kurai cilvēku grupai kalpot pirmām 
kārtām. Lūgsim, lai ar praktisko kalpošanu tiek 
aizsniegtas cilvēku sirdis. Lūgsim par draudzes 
jauniešu garīgo izaugsmi un īpaši par jauniem 
līderiem no jauniešu vidus. Lūgsim par bērniem, par 
viņu atvērtām sirdīm un par to, lai viņi stāstītu par 
savu patieso mīlestību uz Jēzu saviem vienaudžiem.

rīgas maTeja BaPTisTu draudze 
No 2. aprīļa “Laulāto kurss”.

3
Lūgsim par Horvātijas Baptistu savienību un tās 48 
draudzēm un 2000 locekļiem.

rēzeKnes draudze 
Evanģelizācijas Lieldienu pasākums Bērzgalē 
bērniem un viņu vecākiem.

4
Lūgsim par Jūrmalciema draudzi un mācītāja v. i. 
Gunāru Lemaiķi un viņa ģimeni. Lūgsim par veselību un 
stiprinājumu ikvienam draudzes loceklim. Lūgsim par 
apkārtnes ļaudīm, par vēlēšanos dzirdēt un uzņemt 
Evaņģēlija vēsti.

5
Lūgsim par Jaunu draudžu dibināšanas kalpošanu, 
tās vadītāju Kasparu Šternu un viņa ģimeni. Lūgsim, 
lai Dievs dod gudrību redzēt tās vietas, kurās 
visvairāk ir nepieciešamas jaunas draudzes.

jaunu draudžu diBināšana 
5.-6. aprīlis. M4 draudžu dibināšanas apmācība.

6
Lūgsim par Uzbekistānas baptistu draudzēm un 
pagrīdes jeb nereģistrētām draudzēm un kristiešiem, 
jo vajāšanas ir vērstas pret kirgīzu tautas kristiešiem. 
Lūgsim par Eiropas Baptistu Sieviešu apvienības 
pārstāvju viesošanos tur šajās dienās, lai Dievs vada 
un dod, ka varētu būt par svētību šiem cilvēkiem. 

7
Lūgsim par Garīdznieku brālību, tās 
priekšsēdētāju Edgaru Maži. Lūgsim par 
garīdzniekiem un viņu ģimenēm, lai Dievs stiprina 
ik dienas garīgi un fiziski. Pateiksimies Dievam 
par Viņa uzticamību, ka Viņš gādā jaunus draudžu 
ganus.

8
Lūgsim par Baltijas Pastorālo institūtu. Pateiksimies 
par Dieva vadību studentu dzīvēs un kalpošanā. 
Pateiksimies par BPI atbalstītājiem un aizlūdzējiem 
Latvijā un ārzemēs. Lūgsim, lai BPI vadības komanda 
ļaujas Gara vadībai, plānojot rudens semestri.

9
Lūgsim par Kandavas draudzi, tās sludinātājs Oskaru 
Jēgermani un viņa ģimeni. Lūgsim par misijas darbu 
Vecpiebalgā un Jaunpiebalgā. Lūgsim par draudzes 
tiekšanos pēc svētas dzīves un par draudzi kā par 
vienotu komandu. Lūgsim par draudzes ēkas 
būvniecību.

10
Lūgsim par Jordānijas Baptistu savienību un tās 20 
draudzēm un 1200 locekļiem. Lūgsim arī par Sīrijas 
Baptistu savienību un tās 10 draudzēm, 3 grupām un 
600 locekļiem, lūgsim par mieru šajā pilsoņu kara 
nomāktajā un izpostītajā reģionā. 

11
Lūgsim par Kauguru draudzi un tās sludinātāju Jāni 
Akmeni un viņa ģimeni.  Lūgsim par Aivaru Gaidžunu, lai 
viņam kā draudzes priekšniekam ir Dieva gudrība un 
spēks draudzes veidošanā. Lai draudze izveidojas pilnīgi 
no jauna ar īsto komandu, kuri degtu Dievam. 

12
Lūgsim par Eiropas Baptistu Federācijas prezidentu 
Hansu Guderianu. Lūgsim, lai Dievs dāvā spēku 
rehabilitācijas procesā. Lūgsim par jauno iespējamo 
prezidentu. Lūgsim par EBF komitejas sēdi, kas 
šajās dienās notiek Prāgā, lai Dieva gudrība palīdz, 
meklējot risinājumus turpmākajai vadībai. 

13
Lūgsim par savu tuvāko, par tiem, kas mums līdzās. 
Lūgsim, lai varam staigāt mīlestībā, lai varam 
apliecināt savu mīlestību. Lūgsim, lai Dievs dod 
gudrību saskatīt apslēpto, lai varam atbalstīt un 
sniegt palīdzību tiem, kuriem tā ir nepieciešama.

lBds reĢionālā TiKšanās venTsPilī 
Plkst. 10:00-16:00 Ventspilī, Ventspils baptistu 
draudzē, Platā ielā 13. Aicināti draudžu garīdznieki 
un vadītāji, nozaru un kalpošanas vadītāji un 
pārstāvji, kā arī ikviens interesents.

14
Lūgsim par draudzēm, kurās nav pastāvīga mācītāja. 
Lūgsim par Aizvīķu, Alūksnes, Auces, Dobeles, 
Jelgavas, Kuldīgas, Limbažu, Rucavas, Skrīveru, 
Skrundas, Uguņciema, Valdemārpils-Ārlavas draudzēm 
un tiem kalpotājiem, kas tajās kalpo.

Plkst. 11:00 Ogres Trīsvienības draudzes gadasvētki 

Plkst. 13:00 Rucavas baptistu baznīcai 125. Svētku 
dievkalpojums.

15
Lūgsim par Sieviešu kalpošanas apvienības jauno 
vadītāju Solvitu Zīveri no Kuldīgas baptistu draudzes 
un viņas ģimeni, par jauno padomi. Lūgsim, lai Dievs 
vada un dod gudrību, kā izmantot sieviešu talantus. 
Pateiksimies par  darbu, ko mūsu draudžu sievietes 
veic visā Latvijā.

16
Lūgsim par Ķemeru draudzi un tās mācītāju Ivanu 
Rošioru un viņa ģimeni. Lūgsim, lai Dievs svētī 
sadraudzību starp brāļiem un māsām. Lūgsim par 
Ķemeru iedzīvotājiem, lai būtu lielāka atsaucība 
klausīties un mācīties Dieva Vārdu. Lūgsim par 
jauniešu darbu draudzē.

17
Lūgsim par Zviedrijas Baptistu savienību un tās 200 
draudzēm un 17500 locekļiem.
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a i Z l ū G š a n u  k a l e n d ā r s  u n  Z i ņ a s  d r a u d Z ē m

aprīlis
18

Lūgsim par Krimuldas draudzi un sludinātāju Fridrihu 
Kaptānu. Pateiksimies par pastāvīgajiem draudzes 
locekļiem, kurus nebaida aukstais laiks un kuri ir 
pastāvīgi draudzē uz dievkalpojumiem. Lūgsim, lai 
draudze pieaugtu un lai Dievs palīdz uzrunāt ciemata 
iedzīvotājus, lai viņu sirdis atvērtos Evaņģēlija vēstij.

19
Lūgsim par kristīgās literatūras izplatīšanu Latvijā. 
Lūgsim par kristīgo izdevniecību “Amnis” un tās 
vadītāju Edgaru Godiņu un darbiniekiem. Lūgsim, 
lai cilvēki slāptu lasīt Dieva Vārdu.

20
Lūgsim par LBDS Draudžu dienām Līvānos. Lūgsim, 
lai Dievs atklāj, kas visvairāk ir nepieciešams 
cilvēkiem Līvānos, un parāda, kā mēs katrs varam 
iesaistīties un lietot savus talantus un spējas, lai 
kopīgiem spēkiem kalpotu cilvēkiem.

21
Lai kādi pārbaudījumi un sarežģījumi ir mūsu 
dzīvēs, pateiksimies, ka Tas Kungs mūs stiprina 
un dod pamatu. Pateiksimies, ka esam Dieva 
bērni, ka mums ir sadraudzība ar Viņu un vienam 
ar otru!
jelgavas BaPTisTu draudze 
Plkst. 11:00 BPI absolventa Aināra Gintera 
licencēšana par sludinātāju. Dievkalpojums.

22
Lūgsim par Kuldīgas draudzi. Lūgsim par draudzes 
priekšnieku Jāni Jūrmali. Pateiksimies Dievam, ka 
Viņš rūpējas, ceļ, svētī un atjauno savu draudzi 
grūtos laikos. Lūgsim, lai katrs no mums to ierauga 
un top stiprināts, iedvesmots un piepildīts ar Kristus 
mīlestību, sludinot Evaņģēliju un palīdzot cilvēkiem 
viņu vajadzībās Kuldīgā, Snēpelē un Vilgālē.

23
Lūgsim par vajātiem kristiešiem visā pasaulē. Lai 
Dievs atver sirdis pāridarītājiem un piepilda tās ar 
Savu mīlestību. Lūgsim par drosmi pasludināt 
Evaņģēliju un apliecināt savas dzīves centru – Jēzu.

24
Lūgsim par Serbijas Baptistu savienību un tās 69 
draudzēm un 1983 locekļiem.

25
Lūgsim par Muzikālās kalpošanas apvienību un tās 
vadītāju Māri Dravnieku. Pateiksimies par tiem, kuri 
kalpo draudzēs ar mūziku. Lūgsim, lai ikviens savā 
sirdi varētu dziedāt un slavēt ik brīdi: Svēts, Svēts, 
Svēts ir Tas Kungs!

26
Lūgsim par bīskapu Pēteri Sproģi un viņa ģimeni. 
Lūgsim pēc Dieva vadības, gudrības un spēka. 
Pateiksimies Dievam par Viņa klātbūtni un 
uzticamību katru dienu.

27
Lūgsim par LBDS kapelāniem, kas kalpo cietumos, 
armijā, slimnīcās  un zemessardzē. Lai Dievs stiprina 
viņus ikdienas darbos un sarunās ar ieslodzītajiem, 
karavīriem, slimniekiem un zemessargiem. Lai Dievs 
caur kapelānu kalpošanu un darbu nes cilvēkiem 
ticības un cerības gaismu.

lBds reĢionālā TiKšanās jēKaBPilī 
Plkst. 10:00-16:00 Jēkabpilī, Jēkabpils baptistu 
draudzē, Zaļā iela 5. Aicināti draudžu garīdznieki un 
vadītāji, nozaru un kalpošanas vadītāji un pārstāvji, 
kā arī ikviens interesents.

rīgas āgensKalna BaPTisTu draudze 
Slavas & pielūgsmes vakars

28
Lūgsim par Azerbaidžānas Baptistu savienību un 
tās 22 draudzēm un 3000 locekļiem.

rīgas āgensKalna BaPTisTu draudze 
129. gadasvētki. Piedalās Rīgas Mateja draudzes 
koris un mācītājs Pēteris Eisāns.

29
Lūgsim par Jaunatnes apvienību, tās vadītāju Gati 
Jūrmali. Lūgsim par jauniešiem, lai Dievs dod spēku 
stāties pretī kārdinājumiem, meliem un nepatiesībai.

30
Lūgsim par Svētdienskolu apvienības darbu, par 
vadītāju Esteri Rozi un Padomi. Lūgsim par Dziesmu 
dienu, kas 1. maijā notiks Rīgā. Lūgsim gudrību un 
spēku organizatoriem un par bērniem, lai Dievs sargā 
ceļā un prieks un Dieva tuvums, esot visiem kopā.

s v e i c a m  J u B i l e J ā !

8. aprīlī Talsu baptistu draudzes mācītājam 
Miervaldim Lindmanim aprit 65 gadi.

s v e i c a m !

Sirsnīgi sveicam Andri Biti, kurš 10. martā tika 
ordinēts par mācītāju Liepājas Ciānas draudzē.

Sirsnīgi sveicam Haraldu Bartkeviču, kurš 10. martā 
tika ordinēts par mācītāju Grobiņas draudzē.

Sirsnīgi sveicam Mārtiņu Anševicu, kurš 10. martā 
tika licencēts par sludinātāju Liepājas Ciānas draudzē.
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Lūdziet, un jums tiks dots
“Arī Es jums saku: lūdziet, un jums tiks dots, 
meklējiet, un jūs atradīsiet, klaudziniet, un 
jums atvērs.” (Lūkas 11:9)

Mīļie brāļi un māsas Kristū, sirsnīgs 
sveiciens jums no Paplakas baptistu 
draudzes! Tikai pateicoties Dievam un 
pateicoties jums, brāļi un māsas, šajā vietā 
joprojām tiek sludināts Dieva Vārds. Vairāku 
gadu garumā mēs esam pārliecinājušies, ka 
Dieva Gars šajā vietā ir reāli klātesošs, jo 
cilvēki ne tikai pulcējas dievkalpojumos, bet 
acīmredzami ir mainījušās cilvēku dzīves. 
Alkoholisms, domas par pašnāvību, 
izjukušas ģimenes daudziem cilvēkiem ir 
palikušas pagātnē. Neskatoties uz to, ka būt 
par vientuļajām māmiņām ir ekonomiski 
daudz izdevīgāk, vecāki izvēlas salaulāties 
pēc daudzu gadu nereģistrētas kopdzīves. 
Viena no šādām ģimenēm, kurā auga četri 
bērni, paņēmusi aizbildniecībā vēl vairākus 
bērnus, kuru vecākiem atņemtas aprūpes 
tiesības. Protams, kā pēc visām smagajām 
traumām, cilvēku sirdīs paliek dziļas rētas, 
kuras var dziedēt tikai un vienīgi Jēzus asins 
spēks. Cilvēcīgais prāts daudzreiz zaudē 
cīņā ar apstākļiem un depresiju, kas grib 
valdīt pār cilvēkiem šajā apkārtnē, bet ticība 
mūsu Pestītājam paveic neiespējamo. 

Neaprakstāms prieks ir par bērniem un 
pusaudžiem, kuri kuplā skaitā pulcējas 
dievnamā. Atšķirībā no daudzām mazām 
lauku draudzītēm, Paplakas draudze ir 
svētīta ar bērniem. Tādēļ paralēli dievkalpo-
ju miem jau vairāku gadu garumā notiek 
veiksmīga kalpošana Paplakas svētdien-
skolā. Pateicoties vairākiem svētdien-
skolotājiem, bērni var dalīties pa grupām. 
Līdz ar to tiek nodrošinātas apmācības 
atbilstoši bērnu vecumam un vajadzībām. 
Liels prieks bērniem ir arī vasaras nometnes 
Paplakā un ikgadējā Dziesmu diena Rīgā. 
Iespējams, kādi būsiet pamanījuši, ka 
Paplaka galvaspilsētā parasti ir pārstāvēta 
ar lauku draudzēm neparasti lielu bērnu 
skaitu. Mēs ticam, ka Dievs svētīs šo 
kalpošanu Paplakas draudzē un tuvāko 
gadu laikā šī vieta varētu būt ne tikai kā 
dievnams, bet arī veidoties kā dienas centrs 
bērniem un atbalsta vieta pieaugušajiem.

Paplakas draudze ir ļoti pateicīga, ka 2010. 
gadā ar ticības brāļu un māsu palīdzību 
varējām sagaidīt draudzes 80. gadasvētkus 
ar izremontētu dievkalpojumu telpu – 
nosiltinātām un nokrāsotām sienām, nomai-
nī tiem logiem un durvīm. Paldies Dievam un 
paldies jums, brāļi un māsas, jo pat šajās 
aukstajās ziemās dievkalpojumi notiek 
regulāri. Bet šobrīd ir skaidrs, ka svētdien-
skolas darbs šādos apstākļos vairs nevar 
turpināties. Dievnama piebūve, kurā līdz šim 
notika svētdienskolas darbs, ir kritiskā 
stāvoklī, un dotajā brīdī tajā vairs nevar 
uzturēties. Speciālistu slēdziens ir viens – 
piebūve ir steidzami jānojauc, lai tā neap-
draudē tu dievnama apmeklētāju dzīvības. 
Tādēļ šobrīd esam spiesti dievnama telpā 

vienlaicīgi 
uzturēties gan 
pieaugušie, gan 
svētdienskolnieki, 
kuri dalās vairākās 
grupās. Līdz ar to 
padziļināti uztvert 
Labo Vēsti ir ļoti 
apgrūtinoši. 
Pateicoties 
Paplakas draudzes 
locekļiem, 
brīvprātīgajiem 
kalpotājiem un 
draudzes 
vadītājiem, ir 
saziedoti līdzekļi, 
par kuriem ir sagādāts piebūves projekts un 
būvdarbu tāme. Šie ziedojumi tiks novirzīti 
arī piebūves demontāžai un jaunu pamatu 
iebetonēšanai. Tomēr bez ticības brāļu un 
māsu palīdzības un to cilvēku atsaucības, 
kuriem rūp mūsu tautas nākotne, mēs 
piebūvi uzcelt nevarēsim. Būvdarbu tāme 
sastāv no vairākiem posmiem, tādēļ 
iespējams plānot darbus pa daļām. Kopējā 
tāmes summa ir 15 199 Ls, bet svarīgākais 
šobrīd būtu paveikt tos darbus, kuros 
vajadzīga profesionālu būvnieku pieredze. Ir 
daudz darbu, ko mēs varētu paveikt saviem 
spēkiem, tādējādi ietaupot līdzekļus un 
samazinot izdevumus.

Ļoti ticu, ka kopīgiem spēkiem mēs varam 
padarīt lielas lietas! Paplakas draudze 
vienmēr ir centusies piedalīties draudžu 
kopdarbā, priekos un bēdās būt kopā ar 
saviem brāļiem un māsām Kristū. Piemēri 
liecina, ka Jēzus ir tāds pats vakar, šodien 
un rīt. Tādēļ arī šodien tikpat cerīgi skan 
Jēzus vārdi: “Arī Es jums saku: lūdziet, un 
jums tiks dots, meklējiet, un jūs 
atradīsiet, klaudziniet, un jums atvērs.” 
Paplakas draudze lūdz, meklē, klauvē un 
stipri tic, ka atradīs dzirdīgas ausis un 
atvērtas sirdis. 

Tikai Dievam vien zināms, kādēļ, kara 
vētrām traucoties pāri Paplakai, šajā 
apkārtnē gandrīz nekas nepalika pāri kā 
vienīgi baptistu dievnams. Tikai Dievam vien 
zināms, kādēļ šodien šajā vietā, ko daudzi 
uzskata par nabadzīgu un neperspektīvu, 
joprojām pulcējas ļaudis, lai klausītos Dieva 
Vārdu. Tikai Dievam vien zināms, kādēļ šajā 
vietā dzimst un aug bērni, kuri ir mūsu 
tautas cerība un nākotne. Kāda šī nākotne 
būs – tā ir arī mūsu atbildība. Vai viņiem būs 
vieta, kur pulcēties, lai dzirdētu Labo Vēsti? 
Šīs pasaules valdniekam jau ļoti gribētos, lai 
šādas vietas nebūtu. Pašlaik varbūt kādam 
liekas neticami, ka mēs reiz varētu ieraudzīt 
jaunu dievnama piebūvi. Tomēr ticība ir 
cerības pamatā, tā pārliecina par 
neredzamām lietām (Ebrejiem 11:1).

Pateicībā,
Paplakas draudzes sludinātājs  
Ainars Purmalis

Savu ziedojumu lūdzam ieskaitīt 
Paplakas draudzes kontā:  
Paplakas baptistu draudze 
Reģ. Nr.90001059774
A/S SEB Banka
Konta Nr. LV58 UNLA 0050 0203 1248 0

Savu ziedojumu varat ieskaitīt arī LBDS 
kontā ar norādi: Paplakas dievnama 
piebūvei. Konts ziedojumiem: 
Latvijas Baptistu draudžu savienība  
Reģ. Nr.90000085765,
A/S SEB Banka
Konta Nr. LV03 UNLA 0002 0007 0131 4
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Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Žanna Drūnese, Dace Lektauere, Līva Fokrote, Līvija Godiņa, Agnese Spura   
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

NĀC! UZZINI!
I ESA IS T I ES !
LBDS reģionāLāS t ikšanāS
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 apstiprināts 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.

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

Reģionālās tikšanās 2013 notiks:

13.aprīlī plkst. 10:00 – 16:00 
Ventspilī, Ventspils baptistu draudzē, 
Platā ielā 13
Pieteikties līdz 8.aprīlim

27.aprīlī plkst. 10:00 – 16:00 
Jēkabpilī, Jēkabpils baptistu draudzē, 
Zaļā ielā 5
Pieteikties līdz 15.aprīlim

reģionālo tikšanos dienas plāns:

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

Plkst. 12 - 13 Pusdienas
Plkst. 13 - 16 Darbs apvienību, nozaru un  

kalpošanu grupās


