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Es atceros 90-to gadu vidu, kad viesojos māsu draudzē Teksa-
sas vecākajā pilsētiņā Nakadočē. Pēc nedēļas devos atpakaļ uz 
Latviju. No Nakadočes uz Dalasu lidoju ar ļoti mazu lidmašīnu. 
Lidostas telpā bijām trīs pasažieri. Kāda kundze, sirms kovbojs 
un es. Vērojām, kā tiek sagatavota lidmašīna. Redzējām, kā 
tiek iekrauta bagāža, kas sastāvēja no maniem trim milzī-
giem koferiem un kastes ar grāmatām. Jā, toreiz nebija tāda 
drošības kontrole un bagāžas ierobežojumi. Tā skatoties, es pie 
sevis nodomāju un liekas, ka arī lūdzu, lai visa mana mantība 
laimīgi aizceļo līdz mājām. Taču tieši tajā brīdī ierunājās sirmais 
kovbojs. Un to, ko viņš sacīja, atceros vēl šodien: “Kā es esmu 
noguris no šīs pasaules!  Kā es gaidu Mājas un satikšanos ar 
savu Kungu!”

Mēs turpinājām sarunāties, bet mani neatstāja kauna sajūta. 
Jā. Ko es gaidu?
No Ziemassvētkiem. No nākamā gada. No savas dzīves. Un vēl 
jo svarīgāk – ko es gaidu pēc tās?

Vēsture, Bībele un katra cilvēka dzīve ir pilna ar gaidīšanu. 
No vienas puses, gaidīšana nav patīkama. Īpaši jau šodienas 
ātrajā laikā gaidīšana padara mūs nervozus un dusmīgus. Taču, 
no otras puses, vienmēr ir prieks un spēks dzīvot, ja ceram 

sagaidīt kaut ko jauku un labu. Tādēļ aplūkosim dažas domas 
par gaidīšanu.

Skaidrība. Neviens vējš nav labs, ja nezini, kurp vēlies nokļūt. 
Dzīve ir nestabila un grūta, ja nezini, ko gribi. Cilvēkam ir dota 
spēja domāt un plānot. Īstenot un gaidīt rezultātu. Tāpēc jau ir 
tik daudz kā laba, ko gaidīt.

Tomēr ir jāsaprot vissvarīgākais – ko es gaidu? Vai es vislabāko 
gaidu no šīs pasaules? Vai arī es gaidu Radītāju? Kristu. Ja es 
esmu radīts Mūžībai, kāpēc vislabāko gaidu no šīs zemes iznīk-
stošā? Ja Kristus ir mans Kungs, tad gaidi uz Viņu!

Ticība. Gaidīšana ir pārliecība par to, kas būs. Šodien ir liela 
neskaidrība un līdz ar to arī nedrošība par nākotni. Tāpēc vēl jo 
vairāk uzticies Tam, kas ir nemainīgs savā labvēlībā.

Gaidīšana uz To Kungu ir pārliecība, ka es esmu Dieva bērns 
nevis tāpēc, ka esmu kaut ko darījis priekš Viņa, bet gan tāpēc, 
ka Dievs ir visu izdarījis priekš manis. Tāpēc, gaidot un mīlot 
Dievu, viss man nāks par labu.

Pacietība. Nekas nenotiek uzreiz. Vairums izgudrojumu ir sais-
tīti ar ātrumu. Ātrāk saražot. Ātrāk informēt. Sarunāt. Nosūtīt. 
Lietot. Mums vajag te un tūlīt. Taču gaidīšanas vērtība ir 
mācīties pacietību. Pacietība norūda raksturu un gribu. Pacie-
tība ļauj nepārsteigties. Pacietība māca saskatīt kopsakarības. 
Pacietība uzveic visstiprāko pārspēku.

Tas Kungs ir mana daļa,– saka mana dvēsele,  
tādēļ gaidīšu uz Viņu.
Labvēlīgs ir Tas Kungs tam, kas gaida uz Viņu,–  
tādai dvēselei, kas Viņu meklē.
Ir labi būt pacietīgam un klusā garā cerēt un gaidīt  
uz Tā Kunga palīdzību.
Ir labi jau jaunībā mācīties savu jūgu nest  
un savā atstātībā būt pacietīgam, ja kas ļauns gadās,  
un pat krist uz sava vaiga pīšļos,  
bet tomēr vēl cerībā gaidīt.   
Raudu dziesma 3:24-29
...

Ainars Baštiks
Rīgas Mateja draudzes mācītājs

Baptistu Vēstnesis – PĀRDOMAS

Vislabākā gaidīšana
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Šis gads ir bijis tik piesātināts ar nezināmo, pārmaiņām, 
uztraukumu, reizēm pat izmisumu. Iespējams, daudzi cerēja, ka 
vismaz Ziemassvētki atnesīs kaut ko gaišu, mierpilnu un cerīgu. 
Taču arī šie Ziemassvētki būs neparasti. Daudziem izpaliks 
Ziemassvētku noskaņa, ko dod svētku dievkalpojums, ciemošanās 
pie radiem, draugiem. Vai tiešām šie būs Ziemassvētki ar mazo 
burtu – mazie ziemassvētki?

Evaņģēlijos lasām par Austrumu gudrajiem, kas meklēja Mesiju. 
Viņi to darīja ļoti mērķtiecīgi – studējot Rakstus un pētot 
zvaigznes, veltot savu laiku un resursus, mērojot tālu ceļu. 
Sākotnēji viņu meklējumi apstājās Jeruzālemē, jo kur gan citur 
var meklēt pašu diženo Dieva apsolījumu? Taču izrādās, Dieva 
svaidītais nav Jeruzālemes pilī, bet Betlēmes kūtiņā, silītē, 
piedzimis vienkāršā ģimenē. Taču, sastopoties ar šo bērnu, 
šaubām un jautājumiem vairs nav vietas – šis ir īstais, Dieva 
sūtītais Glābējs! Apliecinot šī Bērna diženumu un lielumu, gudrie 
zemojas Viņa priekšā, pielūdz, sniedz dāvanas. Viņi saskata nevis 
mazu, nevarīgu bērniņu, bet visvarenā Dieva godību, pasaules 
Glābēju. Nevis glābēju, bet Glābēju, ar lielo burtu rakstāmu. Nevis 
glābēju, kurš var atrisināt tikai manas mazās dzīves problēmiņas, 
bet Glābēju, kurš atrisinās visas pasaules vislielāko problēmu – 
grēku, kas inficējis šo pasauli. 

Lai šie svētki nemazina mūsos pārliecību par Jēzus diženumu 
un lielumu, pat ja situācija, kurā esam, liek uzdot dažādus 
jautājumus. Meklēsim nevis glābēju mūsu “Jeruzālemes pilī”, 
bet Glābēju, kas piedzima Betlēmes kūtiņā. Jēzus Kristus ir 
dāvana mums visiem – dāvana, kas ir daudz lielāka, dziļāka un 
varenāka, nekā mēs to spējam apjaust un aptvert. Lai satiekam 
Viņu! Nolikuši malā augstprātību, kas sēž mūsu iedomu pilī, 
un, pazemībā noliekušies, pielūdzam Viņu – kungu Kungu un 
ķēniņu Ķēniņu! Lai, pielūdzot Viņu, liela kļūst katra diena, arī 
Ziemassvētki, kas daudzējādā ziņā būs mazāki.

Nevaru jums solīt, ka 2021. gads būs vieglāks par šo gadu, taču 
varu novēlēt jums dzīvot ticībā, ka Jēzus joprojām ir tas pats – 
vakar, šodien, rīt un mūžīgi. Viņa lielums ir nemainīgs. Meklēsim 
Jēzu, dzīvosim ar Viņu un ieaicināsim Viņa lielajā mīlestībā arī 
citus!

Cerības pilnus jums Kristus dzimšanas svētkus un 2021. gadu!

GlāBējS Ar lielo BurTu

Kristus mīlestībā,

bīskaps Kaspars Šterns
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“Pēc savas būtības esmu pavisam vienkārša, bet tajā pat laikā 
Dieva tik ļoti mīlēts un aprūpēts bērns, sieviete, sieva savam 
mīļajam vīram, mamma mūsu trim bērniem. Laikam nepaiet 
pat diena, kad neuzdodu Dievam jautājumu – “Par ko man tas 
viss? Par ko esmu izpelnījusies tik lielu svētību?” Joprojām, kad 
braucu uz darbu vai mājup un esmu ļoti nogurusi, viss, ko varu 
Viņam lūgt vai teikt, ir – Paldies, paldies, paldies! Tā ir! Neiz-
sakāmi daudz pateicības esmu Jēzum parādā!” tā par sevi saka 
Baiba Grīnberga.

Apprecējusies 18 gadu vecumā, mācības Rīgas Stradiņa universi-
tātē uzsākusi jau kā trīs bērnu mamma. Kļuvusi par uztura spe-
ciālisti, un Latvijas Universitātē maģistrantūrā studējusi cilvēku 
fizioloģiju. Savas zināšanas lietojusi, strādājot kā docētāja divās 
medicīnas koledžās. Atsaukusies piedalīties uzņēmuma “Manas 
Garšas” dibināšanā, un pēdējos četrus gadus ir tā vadītāja. “Ir tik 
daudz nianšu, ko pa vidu visam vēl varētu pastāstīt – tās visas 
patiesībā ir skaistas liecības par to, kā Dievs vada tādos ceļos, 
par kuriem iepriekš vien sapņot varēju. Te man nāk prātā Bībeles 
pants, kas saka, ka Dievs visas lietas vērš par labu tiem, kas Viņu 
mīl! Un vēl – ka Dievs dos to, pēc kā Viņa bērniem sirds kāro!”

Baibas stipra pārliecība ir, ka svētības un aizsardzību savā dzīvē 
viņa piedzīvo, pateicoties savu vecvecāku regulārajām aizlūgša-
nām. “Zinu, ka gan vecmāmiņa, gan vectētiņš ir no sirds lūguši 
par katru savu mazbērnu. Esmu par to bezgala pateicīga!” Un 
vēl Baiba atzīst, ka nenovērtējams atbalsts viņai ir vīrs Aivars. 
“Nekad, nekad nebūtu spējusi visu apvienot, ja man nebūtu 
tāds atbalstošs vīrs!” Grīnbergu ģimene par savu sauc Skrīveru 
draudzi. Tieši kalpošana draudzē, satikšanās svētdienas diev-
kalpojumā ir tā, kas dod jaunu sparu visai nākamajai nedēļai. 
“Draudze ir kā ģimene – to ar vīru esam sapratuši. Patiesībā, 
jo mazāka draudze, jo vairāk sirsnības savā starpā un patiesas 
rūpes vienam par otru.”

Baiba pieradusi garšas maisīt kā aptiekā – katru pasūtījumu pa 
gramiem kombinējot, maļot, fasējot. Meklējot īsto kombināciju 
no septiņpadsmit veidu pipariem, ap divdesmit veidiem dabīgas 
izcelsmes sāls, čili un daudzām citām zināmākām un mazāk zi-
nāmām garšvielām. Milzīga izvēle, no kurām dažas ļoti unikālas, 
jo tās visā pasaulē iegūst vien pāris tonnas gadā. Aicinot Baibu 
uz sarunu, vēlējāmies runāt par šī laika garšām – uz galda un arī 
tām, kuras sagaršo sirds. 

Kas ir jūsu Ziemassvētku garša?

Man Ziemassvētku laiks jau ceturto gadu saistās ar garām darba 
stundām Garšu ražotnē. Tās nav grūtas darba stundas, nē! Tā ir 
kolosāla atmosfēra – visi kaut ko maļ, maisa, fasē paciņās un stikla 
kolbiņās, pa gaisu put kanēlis, mums jāšķauda vienā šķaudīšanā, 
visapkārt smaržo pēc kardamona, krustnagliņām, svaigi maltiem Te-
ličerri pipariem, apelsīnu miziņām. Fonā skan Ziemassvētku mūzika. 
Nāk klienti pēc Garšu dāvaniņām un saka – Pie jums ir tik omulīgi, 
skaisti, smaržīgi! 

Man pašai ļoti patīk gatavot ēst. Man patīk eksperimentēt un izmē-
ģināt jaunas receptes. Atceros, kad sāku darbošanos ar garšvielām, 
biju tā aizrāvusies ar visiem neparastajiem pipariem, ka vīrs pēc 
vienas maltītes jautāja – vai tā bija zivs vai gaļa, ko biju pagatavojusi! 
Ēdienā bija jūtamas tikai garšvielas! 

Tagad saprotu visus tos, kam nepatīk kādas garšvielas. Noteikti kād-
reiz kaut kas ir bijis par daudz, par stipru, par uzmācīgu. Garšvielas ir 
tikai kā punkts uz “i”! Tās nedrīkst nomākt ēdiena garšu, bet tikai pa-
pildināt, izcelt, padarīt ierastās garšas mazliet noslēpumainākas – tā, 
lai ēdējam jābrīnās un jādomā, kas gan maltītei to labo aromātu dod! 

Baptistu Vēstnesis – INTERVIJA Baptistu Vēstnesis – INTERVIJA

Pateicības gardā 
smarža

“Es esmu pavisam vienkārša,” saka Baiba Grīnberga. Pateicoties par ģimeni, 
draudzi un Dieva vadību arī šajā gadā, Baiba sagaida Ziemassvētkus – vadot 

uzņēmumu “Manas Garšas”, radot un piedāvājot aizvien jaunas garšu un aromātu 
kombinācijas. Baibas smaids un pateicības pilnā sirds atbruņo. Vienkārši un īpaši.

Neizsakāmi daudz pateicības 
esmu jēzum parādā! 
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Pirms nogaršojam kaut ko, ir smarža. Kā smaržo Ziemassvētki 
jūsu mājās?

Patīkamākā Ziemassvētku smarža ir tā, kad kopā sanāk mūsu 
ģimene. Meitai Elīnai nu jau 21 gads, viņa dzīvo atsevišķi, bet ar 
lielu degsmi viņa šobrīd man palīdz uzņēmumā. Dēlam Egīlam 
ir 18 gadu, viņš studē Ventspils tehnikumā, bet ar pašreizējiem 
ierobežojumiem mācības notiek attālināti. Savukārt Mārcim ir 14 
gadu, un viņš vēl mācās tepat Skrīveros. 

Bērni man ir liela Dieva dāvana! Mēs dažkārt savā starpā vairāk 
esam kā brāļi un māsas nekā vecāki un bērni. Svētku reizēs smie-
šanās, jokošanās un laušanās puišu un tēta starpā ir ierasta lieta. 
Nav tik lielas nozīmes ēšanai un sēdēšanai pie galda. 

Protams, Ziemassvētku vakara dievkalpojums – tas ir ļoti saviļ-
ņojošs. Dažkārt pat neesmu varējusi svētku vakarā dziedāt bez 
sažņaugtas balss un kamola kaklā. Varbūt esmu pārāk emocionā-
la, bet Dievs jau tādas mūs, sievietes, ir radījis. Īpaši, kad redzam 
savus bērnus draudzes vidū, vīru – slavējot Dievu, asaras sprāgst 
pašas ārā. 

Pirmajos Ziemassvētkos smaržoja pavisam citādi. lopu kūts, 
pēc ceļa noguruši gājēji. Tomēr brīnums notika tieši tur. Šie 
Ziemassvētki arī daudziem, iespējams, būs neierasti - bez Zie-
massvētku lielās egles baznīcā, daudzu svecīšu liesmām, visas 
draudzes kopā dziedātas “Klusās nakts”. Vai brīnums var notikt 
arī šajos Ziemassvētkos? Kādu brīnumu gaidāt jūs?

Laikam neko īpašu negaidu. Jau zinu, ka būs labi tā, kā būs! Dievs 
ir klātesošs vienmēr! Galvenais, lai pašu mājā ir miers, mīlestība, 
saticība, smiekli, veselība, kaut kas nedaudz uz galda un vēderos. 
Lai ir kaut nedaudz sniega ārā un daži grādi mīnusā! Ar katru 
gadu arvien vairāk saprotu, ka visa lielās draudzes būšana sākas 
ģimenē. 

Ziemassvētku brīnums ir Dieva Dēls cilvēku vidū, tomēr tagad 
caur Svēto Garu Viņa klātbūtne ir mūsu ikdiena. Kā šajā gadā 
esat to piedzīvojusi ?

Tiešām – Viņa klātbūtne ir mūsu ikdiena! Esmu to tik stipri izjutusi, 
ka bez Svētā Gara nevaru neko; patiesībā – pat negribu uzsākt 
neko. Esmu pārliecinājusies, nevis tikai teorētiski zinu, kā tas ir, kad 
“visas lietas nāk par labu”. Pat tās lietas, kas sākotnēji šķiet aizgāju-
šas greizi. Esmu piedzīvojusi, kā Dievs pasargā sirdi no rūgtas sak-
nes izaugšanas; kā dod spēku no sirds aizlūgt par tiem, kas kaitina. 

interesanti, ka mēs esam aicināti būt “Kristus labā smarža - gan 
to vidū, kas tiek glābti, gan to, kas iet pazušanā”, vecajā tulko-
jumā gan teikts, ka tā ir salda smarža. Kas, jūsuprāt, ir kritēriji 
tam, ka esam laba, salda Kristus smarža, kas “sakārdina” cilvē-
kus, lai viņi vēlētos nobaudīt Dzīvības maizi?

Mums jābūt patiesākiem un bez viltus. Jābūt vienkāršiem, paze-
mīgiem, lai jebkurā mirklī kādam varam palīdzēt. Vispirms savā 
ģimenē jārada šī saldā smarža, tad draudzē, un tad šī smarža pati 
izplatīsies tālāk. 

Par garšām runājot, šķiet, vēl pazīstamāki ir jēzus vārdi “jūs esat 
zemes sāls”. Vai uzturzinības atklāj šim teicienam kādu īpašu 
skaidrojumu?

Ar sāls īpašībām ir ļoti interesanti! Bez sāls, ko pamatā veido 
nātrijs, mūsu organisms nefunkcionētu. Sāls organismā aiztur 
šķidrumu, neļaujot saplakt šūnām un, ja tā varētu teikt, - izžūt 
asinīm. Nātrijs nodrošina perfektus nervu impulsus, un tikai tāpēc 
muskuļi un citi orgāni var veikt savu darbu. Taču – ja sāli lietojam 
par daudz, veidojas tūskas – šķidrums uzkrājas audos, pieaug 
asins tilpums asinsvados, paaugstinās asinsspiediens, sirdij un nie-
rēm ir liela slodze. Dažkārt var pat plīst trauslāki asinsvadi. Daudz 
sāls uzturā ir saistīts ar kuņģa vēža attīstību. 

Aizdomājos pati tagad par to, ka mēs, kā zemes sāls, varam veikt 
gan ļoti noderīgas lietas, gan arī būt par stipru kaitējumu, ja bez 
apdoma, gudrības un saprāta rīkojamies it kā Jēzus vārdā. Ir labi 
apzināties, ka mums piemīt tik spēcīgas īpašības kā sālij, taču daž-
kārt labāk ir paklusēt un aizlūgt, nevis radīt “paaugstinātu asins-
spiedienu” un “tūskas” neticīgo draugu vai radu starpā. Kripatiņa 
sāls ēdienam piešķir lielisku garšu! Pārsālīta maltīte ir neēdama. 

Nākamajā gadā lBDS kalendāra tēmas aplūkos Dieva nesatrici-
nāmo nemainību. 

Manuprāt, mēs visi šobrīd kārojam pēc nesatricināmas nemainī-
bas. Taču jāsāk pašiem ar sevi – lai neesam vēja šūpotas niedres 
un dzenāti viļņi. Lai tuvākie cilvēki ar mums jūtas droši. Lai esam 
uzticami ģimenei, tuvākajiem, draudzei. Lai vispirms domājam, 
lūdzam, tad rīkojamies. Lai nesāpinām citus ar savām cilvēcīgi 
straujajām un svārstīgajām emocijām. Un jebkurā gadījumā, lai 
piedzīvojam, ka pat mūsu vismuļķīgākos, pārsteidzīgākos, neap-
domīgākos lēmumus Dievs var vērst par labu, ja vien mīlam Viņu 
no visas sirds. 

Sagatavoja 

“Baptistu Vēstnesis” redkolēģija

Baptistu Vēstnesis – INTERVIJA Baptistu Vēstnesis – INTERVIJA
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esmu pārliecinājusies, nevis tikai 
teorētiski zinu, kā tas ir, kad  
“visas lietas nāk par labu”. 
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Baptistu Vēstnesis – MAZĀS GRUPAS

Dalībai kursā “40 dienas ar mērķi” šī gada rudenī atsaucās 35 lat-
vijas Baptistu savienības draudzes. Kādās kurss noslēdzies, kādās 
vēl turpinās, un kādās, guvuši iedrošinājumu no citās draudzēs 
piedzīvotā, kurss vēl tikai tiek plānots. Vairāk nekā 150 mazās 
grupas šajā laikā kopā studēja, pārdomāja un meklēja atbildes 
uz jautājumiem par to, ko Dievs ir paredzējis mums, draudzei, 
pasaulei.

Priecājamies, ka, pateicoties kursam “40 dienas ar mērķi”, no jauna 
izveidojās vismaz 72 mazās grupas un 86 grupas jau nolēmušas, ka 
turpinās tikties arī pēc kursa beigām. Tā kā spēkā stājušies lielāki pul-
cēšanās ierobežojumi, grupas pārgājušas uz tikšanos tiešsaistē, kādas 
grupas sadalījušās mazākās grupās, lai tiktos pieļaujamais cilvēku 
skaits, vēl citas grupas izmanto iespēju satikties brīvā dabā. 

Kursa noslēgumā kursa koordinatori un mazo grupu vadītāji satikās 
tiešsaistē Zoom, lai izvērtētu pieredzēto, iedrošinātu cits citu, kā 
arī plānotu turpmākos soļus kopīgajā pieaugšanas procesā. LBDS 
vadības piedāvājums mazajām grupām redzams blakus lappusē –  
dažādām vajadzībām, dažādām grupām, studijām individuāli un 
grupās, klātienē un attālināti.

Tiekoties ar mazo grupu vadītājiem un koordinatoriem, bīskaps 
Kaspars Šterns pateicās viņiem, ka šajā sarežģītajā laikā viņi bija ga-
tavi uzņemties rūpes gan kā māte, kas uzklausa, jūt līdzi, ir klātesoša, 
ieinteresēta un lūgšanās par saviem bērniem, gan arī kā tēvs, kas 
iestājas par saviem bērniem un iedrošina virzīties uz priekšu. (1. Tesa-
loniķiešiem 2:7-8; 11-12) Papildus vērtību kursam šajā nedrošajā laikā 
piešķīra savstarpējā saskarsme, iespēja savstarpēji kalpot cits citam.

Mazo grupu vadītājus septembra sākumā apmācīja SAC vadītājs 
Igors Rautmanis. Tiekoties atkārtoti ar vadītājiem, viņš norādīja uz 
mazo grupu vadītāju privilēģiju veidot vidi, kur iepazīt citam citu un 
padarīt Jēzu ne tikai zināmu, bet arī pazīstamu. Kursa izvērtēšanas 
anketas apliecināja, ka Covid-19 krīzes radītās grūtības palīdzēja 
cilvēkiem satuvināties, tuvāk un īstāk iepazīt vienam otru. Igors 
Rautmanis atgādināja Jēzus stāstīto līdzību par četrām augsnēm, no 
kurām tikai vienā sēklai nebija nekādas iespējas iesakņoties un augt. 
Pārējās trīs augsnēs sēkla varēja iesakņoties, augt un nest augļus. 
Viss bija atkarīgs no vides – vai kāds rūpējās par šīm augsnēm. Mazo 
grupu vadītāji ir tie, kas rūpējas, lai sēkla cilvēku domās, sirdīs varētu 
iesakņoties, augt un nest labus augļus, lai cilvēki no zināšanas varētu 
pāriet pie pazīšanas, no izpratnes uz rīcību.

Paldies visiem, kas piedalījās! Lai dzīvojam saskaņā ar tiem mērķiem, 
kurus Dievs mums paredzējis – pielūdzot, esot sadraudzībā, pieau-
got, kalpojot, apliecinot!

Nora rautmane
“40 dienas ar mērķi” koordinatore

Dalībnieku atsauksmes pēc kursa  
“40 dienas ar mērķi”
• Varējām dalīties pieredzē un pārdomās, kā praktiski šos 
mērķus īstenojam dzīvē.

• Vairāki grupas dalībnieki apgalvo, ka šāda veida 
sadraudzība ar citiem draudzes locekļiem viņiem ilgu laiku 
pietrūkusi. 

• Draudze kļuva dzīvāka un saliedētāka. Mūsu draudzei šis 
ir atjaunošanās laiks. 

• Kursa laikā praktiski visas dalībnieces saskārās ar lielākām 
vai mazākām problēmām vai pārbaudījumiem. Priecē tas, 
ka visas aktīvi iesaistījās aizlūgšanu kalpošanā, kā arī mek-
lēja iespējas palīdzēt praktiski. 

• Šajā laikā daudz kas pozitīvs noticis, kā arī radusies 
mērķtiecība, izvēloties prioritātes.

• Radās vēlme aktīvāk iesaistīties draudzes dzīvē, ļaut 
Jēzum mainīt manu raksturu. Grupas dalībnieki izveidoja 
WhatsApp grupu, kurā sazinājās nedēļas laikā, līdzdalīja 
savas pārdomas.

• Mūsu grupā ir arī nekristieši, viņiem bija iespēja iepazīt 
kristīgo sadraudzību un labāk izprast, ko Dievs viņu labā ir 
darījis un kādu mērķi viņu dzīvei piedāvā.

• Tik daudz svētību: redzēt, kā cilvēki nāk soli pa solim 
tuvāk Dievam, kā Dievs atver sirdis un mudina meklēt, kā 
mainās izpratne par vajadzību pēc Dieva, kā lielās sāpēs 
cilvēki nenovēršas un nevaino Dievu, bet meklē Viņa 
tuvumu. Liels bija pārsteigums par ļoti lielo atklātības 
līmeni jau no pašas pirmās tikšanās reizes.

• Šis ir bijis lielisks laiks dodies tādā kā kopīgā pārgājienā 
visiem kopā. Kā vienmēr, šādi notikumi saliedē. Ir patīkami, 
ka ir veidojušās jaunas draudzības un, pat ja grupa tādā 
sastāvā vairs netiksies, starp grupas dalībniekiem ir izvei-
dojušās un paliek saiknes.

• Draudzes locekļi aktivizējušies, vairāki iesaistījušies 
mazajās grupās, apskatītās tēmas rosinājušas diskusijas par 
dzīves uzdevumiem.

• Šīs nodarbības ir palīdzējušas nostiprināt ticības pamatus, 
saņemt daudz atbilžu, tās uzlabojušas attiecības ar Dievu 
un vēlmi tuvoties Viņam, kā arī palīdzējušas iepazīt sevi.

• Satikās cilvēki, kas “pēc sejas” cits citu zināja, bet šī bija 
iespēja iepazīt tuvāk. Prieks bija vērot, kā cilvēki tiek sav-
starpēji svētīti no sarunām, savstarpēja iedrošinājuma.
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IEPAZĪSTI RAKSTUS 
Pēti dziļāk atsevišķas Bībeles grāmatas

MArKA eVAŅĢēlijS 
“Marka evaņģēlijs” ir 26 nodarbību cikls, kas ļauj soli pa solim pa-
dziļināti pētīt Marka evaņģēlija saturu, labāk saprotot Jēzus dzīves 
notikumus un mācību. Ietver norādījumus par to, kā sagatavoties 
un vadīt Bībeles studiju grupai. Piemērots individuālām studijām, 
taču visvairāk iegūsiet, to studējot un pārrunājot mazajā grupā.

VēSTule roMieŠieM 
Pazīstamā teologa Džona Stota sagatavotā studija “Vēstule ro-
miešiem: Sastapšanās ar Evaņģēlija spēku” ietver 20 nodarbības, 
kas palīdz iedziļināties vēstules saturā un mācīties no tās par 
savām attiecībām ar Dievu, sevi un cilvēkiem. Ietver norādīju-
mus, kas palīdz sagatavot un vadīt nodarbības. 

BĪBeleS CeĻVeDiS 
Maikla K. Armora grāmata “Bībeles ceļvedis iesācējiem” un 
tās darba burtnīca palīdz saprast Bībeles kopainu un atsevišķu 
notikumu vietu tajā. Grāmata, kurai ir 28 nodaļas, ir sarakstīta 
vienkāršā valodā. Darba burtnīcas jautājumi rosina pārdomas un 
dziļāku izpratni. Lai gan nosaukums ietver vārdu “iesācējiem”, 
tomēr to novērtē arī kristieši ar vairāku desmitu gadu stāžu, jo 
daudzi atzīst, ka nekad iepriekš nav saredzējuši Bībeles - Dieva 
stāsta – kopainu. Grāmata un darba burtnīca pieejamas bez 
maksas. 

IZZINI TICĪBAS PAMATUS 
Gūsti labāku izpratni par Evaņģēlija patiesībām

KriSTieTĪBAS PAMATi 
“Kristietības pamati” ir 8 nodarbības, kas palīdz nostiprināt pār-
liecību par Dieva dabu un plānu, kristieša identitāti, attieksmi 
pret grēku un izaugsmi, kā arī Evaņģēlija izplatīšanas uzdevumu. 
Ietver bagātīgu Rakstu vietu klāstu un jautājumus pārdomām, 
kā arī rīcības soļus. 

DieVA STāSTS  
“Dieva stāsts” ir 10 interaktīvu nodarbību cikls, kas palīdz izprast 
Bībeles stāsta kopainu un iejusties dažādos notikumos. Katru 
reizi vadītājs stāsta daļu no Bībeles stāsta, uzdodot jautājumus 
un iesaistot sarunā dalībniekus. Tad seko dialogs, kura mērķis 
ir palīdzēt dalībniekiem saistīt galvenās atziņas ar savu dzīvi. 
Katrai nodarbībai seko arī praktiskā pielietojuma uzdevumi. 
Ietver materiālus vadītājam un dalībniekiem. Materiāls piemē-
rots cilvēkiem ar un bez priekšzināšanām, sarunām neformālā 
gaisotnē mājās vai mazajā grupā.

iePAZĪT DieVu  
“Iepazīt Dievu” ietver 6 nodarbības, kas ļauj cilvēkiem brīvā un 
draudzīgā sarunā izzināt kristīgās ticības pamatus - jautāju-
mus par Dievu, glābšanas plānu un attiecībām ar Viņu. Ietver 
bagātīgu Rakstu vietu klāstu un jautājumus pārdomām. Kaut 
arī vairums jautājumu ir domāti cilvēkiem bez vai ar nelielām 
zināšanām par kristietību, tomēr vērtīgas atziņas var gūt ikviens, 
neatkarīgi no sava garīgā brieduma. Materiāls ir viegli izmanto-
jams gan personīgās sarunās, gan mazajās grupās.

 

STIPRINI DZĪVI AR DIEVU 
Pārdomā sev aktuālas tēmas

eVAŅĢēlijA PAMATi 
Stīva Hārta sagatavotais materiāls “Evaņģēlija pamati: 10 tēmas pār-
domām un praksei” ietver 10 nodarbības, kas ļauj no jauna pārdomāt 
Evaņģēliju – tā spēku, mērķi un lomu kristieša un draudzes identitā-
tes veidošanā. Bagāta, Rakstos balstīta un teoloģiski nozīmīga lasām-
viela apvienota ar aicinājumu uz ļoti konkrētiem, dzīvi mainošiem 
praktiskiem soļiem.

lAulāTo KurSS 
“Laulāto kurss” ir 8 nodarbību cikls, kas ļauj laulātajam pārim izvērtēt 
savas attiecības, uzlabot savstarpējo komunikāciju un nostiprināt 
mīlestību. Kursa resursi ietver DVD “Laulāto kurss” (4 diski), “Laulāto 
kurss: rokasgrāmata” (jeb darba burtnīca laulātajam pārim) un Nikija 
un Sīlas Lī “Grāmata laulātajiem”. Kurss ir piemērots gan pāra patstā-
vīgām studijām, gan studijām kopā ar citu pāri vai pāriem.

SABieDrĪBA: ATTieCĪBu VeiDoŠANA DieVA ĢiMeNē  
“Sabiedrība: attiecību veidošana Dieva ģimenē” ir 6 nodarbību cikls, 
kas rosina pārdomāt savas attiecības ar draudzes ģimeni un sniedz 
praktiskus ieteikumus to stiprināšanai. Ietver norādījumus, kas palīdz 
vadīt nodarbības.

CeĻŠ uZ FiNANSiālu BrĪVĪBu  
“Ceļš uz finansiālu brīvību” ir 6 nodarbību kurss, kas palīdz meklēt 
atbildes uz jautājumiem par Dieva un mūsu atbildību finanšu jomā, 
par parādiem, ziedošanu, godīgumu, darba lomu mūsu dzīvē. Tā 
mērķis ir palīdzēt iepazīt Dieva skatījumu uz šiem jautājumiem un 
atbilstoši mainīt savu izpratni, kas ļaus gūt lielāku sirdsmieru un 
uzlabot attiecības ar tuvākajiem. Ietver ieteikumus grupas vadīšanai 
un materiālus svētrunu sagatavošanai. Pieejams pamatkurss un 
padziļināts materiāls. Dalība pret vienreizēju ziedojumu.

SieVieTeS BĪBelē 
Materiālā iespējams iepazīt dažādas sievietes Bībelē. 38 nodaļās 
sniegts vēsturiskais konteksts un sagatavoti jautājumi, kas palīdz 
atklāt sieviešu raksturu, rīcību, izvēles, kā arī mudina domāt par sevi, 
savu ticību un paļaušanos uz Dievu.

LIECINI PAR KRISTU  
Mācies būt Kristus liecinieks ikdienā

lieCiNāŠANA 
“Liecināšana: Kā kļūt par sāļāku sāli un spožāku gaismu” ir 6 no-
darbību cikls, kas palīdz izvērtēt un uzlabot to, kā mēs domājam 
par evaņģelizāciju un kā to darām ikdienas dzīves gaitās. Aplūkoti 
tādi jautājumi kā: Ko nozīmē būt par sāli un gaismu pasaulē? Kāpēc 
liecināt citiem par Jēzu Kristu? Kāds ir mans stāsts par Jēzu? Materiāls 
ir piemērots individuālām un grupas studijām.

TAuSTāMā VAlSTĪBA 
“Taustāmā valstība” ir 8 nodarbību cikls, kas māca par Dieva valstību 
kā “taustāmu” valstību kristiešu kopienas ikdienā. Materiāls veidots 
kā garīgās izaugsmes rīks, kas sagatavo mūsu sirdis misijai, un prak-
tisks ceļvedis, uzsākot misiju kopā ar citiem kristiešiem. Nodarbībās 
aplūkotas tēmas par misiju kā “būt sūtītam” un “iemiesot Kristu”, 
par Evaņģēlija, kopienas un misijas saistību ikdienā, par māceklību kā 
ikdienas dzīvi kopienā u.c. Cikls ir piemērots mazajām grupām, kas 
vēlas kļūt par kopienām, kas ir atvērtas nekristiešiem un gatavas dot 
viņiem iespēju piedzīvot kaut ko no Dieva valstības jau šeit un tagad.

Visus materiālus, izņemot “Bībeles ceļvedis” un “Ceļš uz finansiālu brīvību”, 
iespējams lejupielādēt www.lbds.lv. Tur atrodama arī papildus informācija 
par materiālu izdevējiem un cilvēkiem, ar kuriem varat sazināties par katru 
no materiāliem. 
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lai kopīgi domātu, kā latvijas baptistu draudzēm vajadzētu 
darboties šajā izaicinājuma periodā un kāds būtu mūsu fokuss 
Dieva Valstības kopdarbā, 10. oktobrī ogres Trīsvienības bap-
tistu draudzes telpās norisinājās gadskārtējā Garīdznieku brā-
lības (GB) konference ar nosaukumu “Mērķtiecīga draudze”. 

“Reizē lūdziet arī par mums, lai Dievs mūsu sludināšanai atvērtu 
durvis, ka es varētu sludināt Kristus noslēpumu, kura dēļ esmu 
važās, un lai es to varu darīt zināmu, kā tas man pienākas. 
Izturieties gudri pret tiem, kas nepieder pie draudzes; izmanto-
jiet šo laiku. Jūsu runa lai aizvien ir tīkama, ar sāli sālīta, lai jūs 
zinātu, kā ikvienam atbildēt.” Aicinājumu izturēties gudri pret 
cilvēkiem ārpus draudzes, atsaucoties uz šiem Pāvila vārdiem, 
kas uzrakstīti Vēstulē kolosiešiem 4:3-6, konferences iesākumā 
izteica Ogres draudzes mācītājs Dainis Pandars. Šī gudrība ir 
saistīta ar Evaņģēlija pasludināšanu mūsdienu kultūrai saprota-
mā valodā un veidā, kas ne tikai uzrunā klausītāju, bet arī mu-
dina viņu meklēt atrisinājumu savām problēmām Dieva Vārda 
patiesībā. Kā piemēru mācītājs minēja nesen Ogres Trīsvienības 
draudzē uzsākto iniciatīvu Ogres DOMS – dievkalpojumus, kas 
orientēti uz mūsdienu sabiedrību, caur kuriem baznīcā ienāk un 
iesaistās cilvēki, kuri iepriekš to nav darījuši. 

Uz vajadzību draudzēm būt mērķtiecīgām saskaņā ar divām Jēzus 
pavēlēm – “mīli Dievu un mīli savu tuvāko” (Mateja 22:37-39) un 
“ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas” (Mateja 28:19-20), 
norādīja LBDS bīskaps Kaspars Šterns. Katrā draudzē darbojas 
kādi virzītājspēki. Tie var būt, piemēram, tradīcijas, personības, 
finanses, dažādas aktivitātes, taču šie virzītājspēki parasti nevada 
draudzi saskaņā ar Bībelē norādītajiem mērķiem. Un, ja draudzei 
nav mērķa, tad to var salīdzināt ar maldīšanos mežā. Par drau-
dzei paredzētajiem 5 mērķiem šajā rudenī daudzās draudzēs tika 
runāts kursa “40 dienas ar mērķi” ietvaros.

Katrai draudzei būtu jāsaprot un jāizvērtē, kā viņi praktizē 4 
mācekļu darināšanas posmus: 
1. kādā veidā mūsdienu sabiedrības cilvēku darīt par draudzes 
apmeklētāju;
2. kā apmeklētāju darīt par draudzes locekli;
3. kā draudzes locekli darīt par kalpotāju draudzē;
4. kā kalpojošu draudzes locekli darīt par vadītāju un mācekļu 
veidotāju.

Lai labāk varētu izprast šos posmus, ar liecībām no savu 
draudžu dzīves dalījās mācītāji Pēteris Samoiličs (Rīgas Jaunā 
Evaņģēliskā draudze), Mārcis Zīverts (Jelgavas draudze), Ģirts 
Ašnevics (Rīgas Vīlandes draudze) un sludinātājs Igors Rautma-
nis (Rīgas Āgenskalna draudze). Svarīgi ir meklēt Dieva vadību 
jauniem Evaņģēlija pasludināšanas veidiem, būt viesmīlīgiem 
pret jaunatnācējiem, ar kalpojošu sirdi sagatavot kalpotājus un 
pavairot to, kas katram mums ir uzticēts.

Konferencē piedalījās apmēram piecdesmit garīdznieki no dažā-
dām Latvijas vietām. Visiem bija iespēja mazajās grupās diskutēt 
par konferencē dzirdēto. “Man vienmēr ir bijusi sajūta, ka kopā 
darām lielu darbu. Tomēr šādas konferences ir īpašs atgādinā-
jums par to, ka neesam vieni, bet kopā esam spēks Dieva valstī-
bas darbā. Varējām baudīt sadraudzību – kopā pie viena galda, 
ne tikai no kanceles katrs savā novadā,” par aizvadīto konferenci 
izsakās jaunievēlētais Ziemeļkurzemes reģiona vadītājs Raivis 
Deksnis.

GB vadītājs Edgars Godiņš klātesošos iepazīstināja arī ar jaunā-
kajām aktualitātēm. Tika vienbalsīgi nolemts nominēt Emeritus 
statusam mācītāju Valdi Oberstu un sludinātāju Egilu Ozoliņu. 
LBDS Kongresa balsojumā viņi pievienosies iepriekšējiem nomi-
nantiem – Miervaldim Lindmanim, Jānim Pallo, Dmitrijam Roši-
oram un Jervandam Grbačjanam. Sveicām arī sludinātāju Verneru 
Šteinbergu ar darba uzsākšanu Sakas draudzē. Pieminējām arī 
kalpotājus, kuri sasnieguši Mūžības slieksni – Jāni Šmitu, Elmāru 
Baumani, Gunāru Baumani un Lidiju Terviti.

Konferences noslēgumā Edgars Godiņš pateicās garīdzniekiem 
par līdzšinējo darbu un aicināja garīdzniekus arī turpmāk būt 
noturīgiem, nelokāmiem un vienmēr dedzības pilniem Kunga 
darbā.

Sagatavoja

Garīdznieku brālība

Baptistu Vēstnesis – 40 DIENAS AR MĒRĶI  Baptistu Vēstnesis – GARĪDZNIEKU BRĀLĪBA

Mērķtiecīga 
draudze
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No 9. novembra latvijā atkal izsludināta ārkārtējā situācija. 
lBDS Padome un bīskaps Kaspars Šterns nākuši ar aicinājumu 
latvijas draudzēm šajā laikā iesaistīties lūgšanu maratonā, 
kurā izdzīvot apustuļa Pāvila vārdus “lūdziet Dievu bez mitē-
šanās”. 

Tā ir mūsu iespēja – būt sarunā, lūgšanā un saucienā uz Dievu. Lai 
lūgtu viens par otru, lai lūgtu par mūsu valsti, lai lūgtu par tiem 
cilvēkiem, kas iet cauri slimībai un grūtībām. Lūgšanu maratons 
norit septiņu nedēļu garumā – no 8. novembra līdz pat Ziemas-
svētkiem. Lūgšanas individuāli, ģimenē, no rīta, vakarā, pie galda 
vai pastaigas laikā, mašīnā vai darba vietā. Lai kur būtu – lūgt! 
Mazajā grupā vai draudzē, divi, trīs vai vairāki – lūgt Dievu bez 
mitēšanās. 

Par pamatu šīm lūgšanām esam aicināti izmantot Jēzus mācī-
to lūgšanu – Mūsu Tēvs debesīs, katru nedēļu īpašu uzmanību 
pievēršot vienai no septiņām šīs lūgšanas sadaļām. Lai atgādinātu 
par to, ik nedēļas sociālajos tīklos tiek publicētas LBDS Padomes 
locekļu lūgšanas par attiecīgās nedēļas lūgšanu virstēmu. Tās 
atrodamas arī LBDS Aizlūgšanu kalendāra decembra ierakstos 
(sk. 17. lpp). Aicinājumam atsaukušies jau tūkstošiem cilvēku! Arī 
brāļi un māsas citās konfesijās un pat citās valstīs.

Pievienojies sarunā, lūgšanā un saucienā uz Dievu!

___________

 
Kungs, man tik grūti pieņemt, ka Tu esi kaut kas vairāk kā Mans 
Tēvs debesīs! Es apzinos, ka tas ir mans egoisms un mana nespēja 
pieņemt, ka Tu sapulcini ap sevi tik dažādus cilvēkus. Un tad man 
jādomā par šo vārdu “mūsu”. Tu jau zini, ka es tik bieži izveidoju 
savu cilvēku grupu, kas ietilpst manā “mūsu”. Tie, kas mani saprot, 
tie, kas mani iedrošina, tie, ar kuriem ir viegli garīgi augt. Bet ko 
lai es daru ar pārējiem? Ak, cik viegli skanētu - Mūsu, izņemot tos 
un tos cilvēkus, Tēvs debesīs… Kungs, lauz manu šauro skatu uz 
cilvēkiem! Palīdzi man ieraudzīt Tavu līdzību arī tajos, kurus man 
ir tik grūti cienīt un mīlēt! Tu esi arī viņu Tēvs. Kā Tu ar viņiem 
tiec galā.

Es atzīstu savu vājumu un lūdzu Tavu spēku! To spēku, kas 
pārspēj manus priekšstatus par dzīvi. Kungs, samīļo tos, kuri šajā 
laikā ir tik vientuļi un atstāti! Apmeklē Covid slimniekus slimnī-
cās! Viņi arī ir Tavējie! Es varu tikai lūgt par viņu izveseļošanos.

Mūsu Tēvs!
Tik tāls un tik tuvs!

“Viņi taču visi dzied… Ne vienu reizi vien ir dzirdēts šāds baptistiem 
adresēts izteikums. Dziesma tiešām ir baptistu draudzes dievkalpo-
juma neatņemama sastāvdaļa. Var tikai apbrīnot un šī vārda labākajā 
nozīmē apskaust baptistu pārsteidzošo muzikalitāti. Katrā draudzē ir 
koris, dažās pat vairāki. Daži draudžu kori jau svinējuši savu simt un 
vairāk gadu jubileju” – tā 1996. gadā par dziesmu un koru nozīmīgu-
mu baptistu draudzēs rakstīts luterāņu laikrakstā “Svētdienas rīts”.

Laikā, kad Latvijas baptistu draudzēm aprit 160 gadi, savu 150. 
dzimšanas dienu svin trīs draudžu kori – Rīgas Mateja, Ventspils un 
Liepājas Pāvila draudzes koris. 

Ceļš uz daudzbalsīgu dziedāšanu baptistu draudzēs nebija vienkāršs. 
Tas iesākās 1870. gadā, kad Rīgā, Ventspilī un Liepājā pakāpeniski 
tika dibināti draudžu kori. Pirmie diriģenti savas prasmes apguva 
pašmācības ceļā un skolojoties viens pie otra. Par šiem koru diriģentu 
izaicinājumiem lasām vēstures materiālos: “Vislielākās grūtības bija 
dziedāšanas vadoņiem, jo viņiem vajadzēja sevi un citus mācīt. Vi-
ņiem reizēm visa galva no uzcītīgas darbošanās sila un sāka griezties, 
kamēr savu kori sabalsoja; bet kur sirds un ticība ar darbiem sabied-
rojas, tur nepaliek darbs bez sekmēm”. (J. Tervits, “Latvijas Baptistu 
vēsture”, 60.lpp)

Šajā rudenī par godu Latvijas baptistu kordziedāšanas kustībai bija 
iecerēti koncerti Rīgā, Ventspilī un Liepājā. Pirmais svētku koncerts 
10. oktobrī izskanēja Liepājas Pāvila baptistu draudzē. Šeit pulcējās 
mūziķi no Liepājas Pāvila un Ciānas, Priekules, Vaiņodes, Aizpu-
tes, Mežgalciema, Pāvilostas, Saldus, Ventspils, Rīgas Mateja un 
Āgenskalna draudzes, lai svinētu, pateiktos, lūgtu, muzicētu, ieska-
tītos vēstures lappusēs un kopīgi izdziedātu ievērojamāko Latvijas 
baptistu komponistu – Oskara Šepska, Eduarda Baštika, Gunāra 
Kneša, Jāņa Ezeriņa, Kārļa Iņķa, Kārļa Līdakas un citu – dziesmas, kas 
kopš kordziedāšanas kustības pirmsākumiem skanējušas trīs koru – 
jubilāru – repertuārā. Koncertā skanēja arī dziesmas, kuras 2021. gada 
vasarā tiks atskaņotas Latvijas baptistu 9. Dziesmu svētkos Kuldīgā.

Jubilejas koncerti 24. oktobrī un 14. novembrī bija plānoti arī Rīgā un 
Ventspilī, taču, neskatoties uz labo gribu, dziedātprieku un 150 gadu 
seno kordziedāšanas vēsturi, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju 
valstī, plānotie koncerti pārcelti uz tālāku nākotni.

Sarmīte Pāvulēna
LBDS Muzikālās kalpošanas apvienība
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Aicinājumam 
atsaukušies

Gita Kudiņa, BPi 2. kursa studente programmā  
“Draudzes vadība”
Vecums: 41
Ģimene: precējusies, vīrs Jānis, ģimenē aug 5 bērni: Teofils (17), 
Filips (15), Jēkabs (12), Jānis (9) un Emīlija (6).
Nodarbošanās: grāmatvede draudzē, mājsaimniece.
Kristīta: 1991. gada 7. jūlijā Valtaiķu Evaņģēliski luteriskā drau-
dzē, pagremdēta tā paša gada 12. jūlijā Saldus ezerā.
Kalpošana: Brocēnu draudzē dievkalpojumu koordinatore, vadu 
pielūgsmes grupu un jauniešu vakarus.

Mana mīļākā rakstu vieta – "Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa 
kuru tev jāstaigā, Es pār tevi turēšu nomodā Savu aci.” (Psalmi 
32:8)
Cilvēks Bībelē, kuram jūtos līdzīga – kaut kādā mērā kā Dāvids. 
Mana ticības dzīve vienmēr ir saistījusies ar mūziku un slavēšanu. 
Ir arī pašai savas dziesmas. Grūtos brīžos manī skan dziesmas, tad 
es ieklausos, ko es dziedu, un saprotu, ka šī dziesma mani stiprina 
ticībā. Slavējot Dievu, esmu piedzīvojusi brīnumus, kā Dāvids. 
Savu dzīvi nevaru iedomāties bez Dieva, ģimenes un garīgās 
ģimenes.
Pasauli redzu kā ļoti skaistu Dieva radītu brīnumu.

Viljams Šulcs, BPi 2. kursa students programmā  
“Draudzes vadība”
Vecums: 63
Ģimene: ar sievu Danu laulībā 45 gadus, 4 pieauguši bērni, pieau-
gošs mazbērnu skaits.
Nodarbošanās: darbs labdarības organizācijā “Misija Pakāpieni”, 
sniedzot palīdzību grūtniecēm krīzes situācijā un ģimenēm ar 
bērniem.
Kristīts:  1975. gadā Rīgas Golgātas draudzē.
Kalpošana: Rīgas Golgātas draudzes padomes un valdes priekš-
sēdētājs.

Mana mīļākā rakstu vieta – "ES esmu nācis, lai tiem būtu dzīvī-
ba un pārpilnība." (Jāņa 10:10)
Cilvēks Bībelē, kuram jūtos līdzīgs – Caķejs. Cilvēks, kurš dzīvoja 
tikai sev, bet, sastopoties ar Dieva Dēlu, atrada jaunas vērtības, 
ieraudzīja, ka apkārt ir cilvēki trūkumā, un gluži vai izgrieza sevi 
uz otru pusi.
Savu dzīvi nevaru iedomāties bez attiecībām ar Dievu, arī bez 
ģimenes un draudzes.
Pasauli redzu kā Dieva meistardarbu, ko mēs, cilvēki, cītīgi gan-
dējam.
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16 gadu vecumā es aizbēgu no mājām. Iepazinos ar brīvdomātā-
jiem, kas sevi sauca par hipijiem. Man ļoti iepatikās viņu iekšējā 
brīvība, protests valdošajai padomju ideoloģijai. Tomēr reizēm 
uzmācās dīvainas domas. Reiz paņēmu lapu un rakstīju: ES MEK-
LĒJU, MEKLĒJU, MEKLĒJU... Un nezināju, ko tālāk rakstīt. Bet 
skaidri zināju, ka man kaut kas trūkst. Reiz Tallinā aizgājām uz 
jauniešu dievkalpojumu. Viņi stāstīja, kā Dievs mainījis viņu dzīvi. 
Klausījos un domāju – kāda netaisnība! Ko tad šie “labiņie” ir upu-
rējuši, lai kaut ko panāktu? Es biju atstājis nodrošinātus apstākļus, 
dzīvoju brīva cilvēka dzīvi, riskēju tikt noķerts. Vai tiešām tā var 
būt, ka viņiem ir tas, kas man vajadzīgs? Kad izskanēja aicinājums 
iznākt telpas priekšpusē, lai lūgtu Dievu, es arī izgāju. Mana at-
tieksme pret Dievu tobrīd bija neiedomājami savtīga – ko Dievam 
būtu man jādod? Mēģināju noformulēt savas vajadzības – vēl  
vairāk jaunu draugu, veiksmi stopojot mašīnas, vēl labāku dzīvi. 
Tobrīd nekas nemainījās. Man uzdāvināja Lūkas evaņģēliju. To 
lasot, mana pasaulīte apgriezās ar kājām gaisā. Sāku apjaust, ka 
Viņš ir neaptverami liels un ka es Viņa priekšā esmu vissīkākais 
puteklis. Un vēl netīrs, ļauns puteklis. Lūdzu Dievam piedošanu 
un mēģināju uzticēt dzīvi Viņam. Dievs turpināja sūtīt manā ceļā 
savus cilvēkus, līdz es sapratu, ka man vajadzīga Viņa ģimene – 
draudze. Gadu gāju nereģistrētā krieviski runājošā draudzē un ie-
pazinu ļoti atšķirīgu mentalitāti un izpratni par ticību. Ilgus gadus 
biju Mateja draudzē. Reiz kapelāns Pļaviņš paaicināja tulkot kādu 
viesi. Tā es paliku Golgātas draudzē, kur parādījās dažādi aicinā-
jumi – sludināt, veidot sadraudzības darbu. Kad mani ievēlēja par 
padomes priekšsēdētāju, ļoti gribēju vairāk uzzināt par draudzes 
vadīšanu. Tieši tad arī bija piedāvājums – mācīties BPI kursā 
“Draudzes vadība”. Un tā es te esmu jau otro gadu. Esmu visai 
neapzinīgs students ar daudz neizpildītiem mājas darbiem. Tomēr 
studiju programmas šķiet vērtīgas. Jau pirmajā dienā BPI paziņo-
ja, ka mēs esam te, lai mainītos mūsu raksturs. Es viņiem toreiz 
novēlēju un arī tagad novēlu – lai izdodas mani izmainīt!

Janvāris šogad mums atgādina, ka mūsu varenais Dievs ir mūžīgs. Vēlos 
to vēl papildināt, sakot arī, ka nemainīgs. Tieši tādēļ šos vārdus, kuri 
teikti uz Izraēla tautu, varu teikt arī tev – lai kas arī notiktu tavā dzīvē, 
mūžīgais Dievs ir patvērums!

Pusaudžu gados spilgti piedzīvoju patvērumu mūžīgā Dieva klātbūtnē. 
Tas izpaudās gan emocionāli, gan fiziski. Laikā, kad spēcīgi izjutu tēva 
trūkumu savā dzīvē, patvēros pie Dieva kā pie mīloša Tēva. Paklausot 
Bībelē teiktajam, es bēgu no jaunības iekārēm un bēgot patvēros Dieva 
tuvumā un žēlastībā.

Tu varbūt jautā, kā Dievs var būt mans patvērums šī brīža cīņās? Tad es 
vēlos jautāt, vai tu Viņam uzticies? Līdzīgi, kā labākie draugi viens otram 
uzticas un grūtībās vēršas viens pie otra, tā arī Dieva mūžīgo patvērumu 
meklēsim un piedzīvosim, ja Viņam uzticēsimies. Uzticēšanās sākas ar 
to, ka iepazīstam Viņu, un, jo vairāk iepazīstam Dievu, jo vieglāk mums ir 
uzticēties un rast patvērumu Viņā dažādajās dzīves cīņās!

Dievs ir mūžīgs, nemainīgs patvērums! 
Lai Dievs dod spēku, vairāk Viņu iepazīstot, piedzīvot patvērumu Viņa 
gādīgajās rokās! Mūžīgā, nemainīgā Dieva rokās.

Mārtiņš Svitka
Valmieras draudze
Jauniešu kalpošanas vadītājs

Baptistu Vēstnesis – BALTIJAS PASTORĀLAIS INSTITŪTS

Sagatavoja 

Baltijas Pastorālais institūts

Es augu nekristīgā ģimenē. Mana bērnības saikne ar ticības 
lietām bija tikai vectēvs. Viņš Valtaiķu baznīcā darīja kādus 
saimnieciskus darbus un vadīja kori. Mājās viņam bija akorde-
ons, klavieres, ērģeles un milzum daudz nošu. Kad aizbraucām 
ciemos, tad mani ļoti vilka pie šīm lietām. Lai gan mana ģime-
ne nekad negāja uz dievkalpojumiem, mani vienmēr vilināja 
Saldus lielā luterāņu baznīca. 
Skolā, kad bērniem bija jāraksta, par ko vēlamies kļūt, popu-
lāri bija kosmonauts, skolotājs. Es rakstīju, ka gribu strādāt 
baznīcā. 
Pēc dabas nebiju mierīgais bērns, tāpēc bieži nokļuvu nepatī-
kamās situācijās. Tad es sāku lūgt – Dievs, ja tu esi, tad palīdzi 
tikt no ķezas ārā. Un es piedzīvoju pārdabiskus brīnumus. 12 
gadu vecumā vectēvs noorganizēja kristības Valtaiķu baznīcā, 
bet nedēļu pēc kristībām es piedzīvoju pagremdes kristības 
Saldus ezerā. Kopš šī brīža mana dzīve pagriezās par 180 grā-
diem. Visi turpmākie gadi ir cieši saistīti ar Dievu, draudzi un 
dažādām kalpošanām. 
Pēc vidusskolas izlēmu mācīties Latvijas Bībeles koledžā (va-
sarsvētku teoloģiju), kur ieguvu garīgu briedumu un pieredzi. 
Turpināju mācības pie vērtīgiem pasniedzējiem Latvijas Kristī-
gā akadēmijā (luterisko teoloģiju). 
Brocēnu draudzē pašlaik nav mācītāja, tāpēc šobrīd uz mani ir 
liela atbildība. Man bija vēlme atjaunot garīgās un teoloģiskās 
zināšanas. Mans sapnis bija studijas BPI, jo vēlējos uzzināt, 
kāda tad teoloģija ir pašiem baptistiem. Līdz šim BPI bija tikai 
pilna laika studijas sludinātājiem un mācītājiem. Kad 2019. 
gada pavasarī uzzināju, ka ir iespēja mācīties arī sievietēm, 
kas vada kādas lietas draudzē, un mācības ir neklātienē, man 
nebija ne mazāko šaubu par to, vai es tur mācīšos. 
Šis ir svētīgs laiks, kurā nepacietīgi gaidu katru kopā būšanu. 
Mācības ir apvienojamas ar darbu, kalpošanu un ģimenes dzīvi. 
Iepazīstu brīnišķīgus kolēģus, pasniedzējus un ticības biedrus. 
Kalposim ar to dāvanu, kādu katrs esam no Dieva saņēmuši!
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Viens no Dieva mērķiem cilvēka dzīvei – pielūgsme. Tik daudz 
par to runāts, diskutēts, tik daudz šķēpu lauzts. Bet Dievs vēlas 
vienu – lai Viņam tiek dots gods ar visu, kas mēs esam. Aija 
ēce tam atsaukusies, arī veidojot mākslas darbus, caur kuriem 
pati pauž savu pielūgsmi Dievam, kā arī aicina pielūgsmē citus. 
Novembrī āgenskalna draudzes telpās bija apskatāma Aijas 
izstāde “Satikšanās – vaigu vaigā”. Desmit darbi no stikla, 
gaismas lauzti staru kūļi un aicinājums satikties ar Dievu tagad, 
lai reiz satiktos vaigu vaigā. Piedāvājam neklātienes ieskatu 
izstādē, kā arī Aijas stāstījumu par tās tapšanu.

Māksla kā pielūgsme. Vai tas ir iespējams? Vai tas ir teoloģiski 
pareizi? Vai tas ir bībeliski? Pirms sāku iet šo neiemīto taciņu – 
pielūgt Dievu caur vizuālo mākslu, es baidījos no šādiem jautā-
jumiem, jo man nebija uz tiem dziļi argumentētas atbildes. Tikai 
vīzija un spēcīgs aicinājums. “Un tev būs To Kungu savu Dievu 
mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un no visa 
sava prāta, un no visa sava spēka.” (Marka 12:30) Mīlestībā uz savu 
Kungu es paklausīju un sāku iet šajā aicinājumā. 

Es baidījos no kritikas un cilvēku vērtējumiem, bet Apustuļu dar-
bos teikts, ka “Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem” (Apustuļu 
d. 5:29). Ja Dievs aicina iet tur, kur nejūtamies ērti, kādā sfērā, 
kuru nepārzinām un neesam tajā profesionāļi, tad, paklausot 
Viņam, varam būt droši, ka Viņš mūs darīs stiprus un spēcīgus 
šo aicinājumu piepildīt. “Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī 
darītājs.” (1. Tesaloniķiešiem 5:24)

Dievs mūs ir radījis ar vēlmi pielūgt. Un tam vajadzētu notikt 
pavisam dabiski mūsu ikdienā, mūsu izvēlēs – par ko runājam, par 
ko domājam, kā rīkojamies. Un tad ir kādi cilvēki, kas ir aicināti 
mūs ievest pielūgsmē – vietā, kur būt kopā ar Dievu, tuvoties 
Viņam īpašā veidā, noskaņojot savas sirdis. Cilvēki, kuriem Dievs 
caur Svēto Garu dod veidus, kā to izdarīt. Ir pierasts, ka tas notiek 
caur muzikālo pielūgsmi dievkalpojumā vai pielūgsmes vakarā, 
bet es ticu, ka tikpat spēcīgi tas var notikt caur vizuālo pielūgsmi. 
Dievs var lietot kā dzirdi, tā redzi, lai pietuvinātu cilvēkus Sev, lai 
uzrunātu viņus.

“Satikšanās vaigu – vaigā” ir jau otrā pielūgsmes mākslas darbu 
izstāde. Pirmā izstāde “Godība” notika 2019. gada Klusajā nedēļā. 
Tā aicināja cilvēkus aizdomāties par Dieva godību, kas ir nonā-
kusi uz zemes. “Satikšanās vaigu – vaigā” ir cits laiks, cita vēsts, 

cits mākslas materiāls. Lai izstāde taptu, man bijis nepieciešams 
apmēram gads no pirmā Dieva iedotā impulsa, kas visbiežāk ir par 
darba materiālu, krāsām, tēmu un vēsti. Visas idejas un domas 
man atnāk ar pārdabisku vieglumu, visbiežāk lūgšanu laikos. Man 
nav stipri jānopūlas, lai izdomātu, ko radīt, kā savilkt to kopā ar 
Bībeles vēsti un izstādes tematiku. Parasti vispirms atnāk bilde, 
un pēc tam caur dažādām situācijām, citiem cilvēkiem un Bībeli 
Dievs izskaidro tās nozīmi. Līdz šim visas bildes ne tikai vizuāli, 
bet arī tematiski ir ļoti organiski iekļāvušās izstādes tēmās. Es 
nekad pati neizvēlos ne materiālu, ne krāsas darbiem – to man 
Dievs vienkārši iedod. Paradoksāli, ka iepriekšējā izstādē domi-
nēja sarkanā krāsa, kura citos apstākļos un vajadzībās būtu nevis 
mana pēdējā izvēle, bet es to pat neizvēlētos, jo man šī krāsa 
vienkārši nepatīk. Arī risinot praktiskus jautājumus, Dievs vienmēr 
parāda savu uzticību, īpaši darot atsaucīgas cilvēku sirdis, kad 
vajadzīga kāda palīdzība. 

Pirms sāku strādāt pie “Satikšanās vaigu – vaigā”, man nebija 
ne mazākās nojausmas, ka laiks, kurā notiks izstāde, būs tikpat 
sarežģīts cik materiāls, ar kuru jāstrādā, bet Dievs to jau zināja, 
un izstāde varēja notikt. Esmu par to ļoti pateicīga un priecīga, jo 
šajā tik ļoti nospiedošajā laikā cilvēki varēja kaut nedaudz atpūs-
ties no šīs zemes bažām un palūkoties un padomāt par Mūžības 
vērtību, tiem daudzajiem spēcīgajiem apsolījumiem, kuros mēs, 
ticīgie, varam tikt stiprināti. Izstāde stāsta par īpašu satikšanos ar 
To, Kurš pirmais mūs ir mīlējis. Tā aicina mūs domāt, ieraudzīt un 
apzināties, ka pienāks brīdis, kad mēs katrs ievilksim savu pēdējo 
ieelpu. Mākslas darbos attēlota nevis šī mirkļa tumsas un baiļu 
puse, bet gan gaismas un drošības pilnie Kristus apsolījumi, kas 
atstāti Viņa sekotājiem. Ir svētīgi un atbrīvojoši, ja cilvēks var dzī-
vot ar Mūžības vērtību sirdī, strādājot ne tikai pie laicīgā, bet arī 
pie mūžības mantojuma. No horizontāles pievēršoties vertikālei, 
varam ieraudzīt, ka beigas šeit ir tikai sākums.

“Dodiet Tam Kungam Viņa Vārda godu, pielūdziet Viņu svētā 
glītumā!” (Psalmi 29:2)

Aija ēce
Rīgas Āgenskalna draudze

Baptistu Vēstnesis – NOTIKUMI  
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Miera Princis
"Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir 
dots Dēls, Valdība guļ uz Viņa kamie-
šiem. Viņa vārds ir Brīnums, Padoma 
devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un 
Miera valdnieks. Viņa valstība ies pla-
šumā, un miers būs bez gala uz Dāvida 
troņa un Viņa ķēniņa valstībā, Viņam to 
nostiprinot un atbalstot ar tiesu un tais-
nību no šā laika mūžīgi." (Jesajas 9:5-6)

Pirms kāda laika viens no maniem 
bērniem atnesa zīmējumu, kurā bija 
uzzīmēts kronis. Kad jautāju, kas tas ir, 
atbilde bija: "Tas ir kronis – Jēzus kronis."

Jēzus ir teicis: "No bērniņu un zīdaiņu mu-
tes Tu Sev slavu sagādājis." (Mateja 21:16)

Kronēsim Jēzu savās sirdīs!

Viena diena
"Tiešām, viena diena Tavos pagalmos ir labāka nekā tūkstoš citas! Stāvēt pie Dieva 
nama sliekšņa ir labāk nekā mājot bezdievības mājokļos!" (Psalmi 84:11)

"Bet to vien turiet vērā, mīļie, ka viena diena Tam Kungam ir kā tūkstoš gadi un 
tūkstoš gadi kā viena diena. Tas Kungs nevilcina Savu apsolījumu, kā dažiem tas 
šķiet, bet ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie 
atgriešanās. Bet Tā Kunga diena nāks kā zaglis, tanī debesis ar lielu troksni zudīs, 
un pasaules pamati degdami izjuks un zeme un viss, kas uz tās radīts. Kad nu viss 
tas tā iznīks, cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbijībā, gaidot un pastei-
dzinot Dieva dienas atnākšanu, kuras dēļ debesis ugunī sadegs un pasaules pamati 
karstumā izkusīs. Bet mēs gaidām pēc Viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu 
zemi, kur taisnība mājo." (Pētera 2. vēstule 3:8-13)

Dievs ir ārpus mūsu laika un mūsu laika izpratnes. Viņš mums deva veidu, kā skaitīt 
laiku – dienu nomaina nakts, nakts atkal dienu. Tomēr šo dienu, nedēļu, mēnešu, 
gadu skrējienā Dievs saka, ka Viena diena kopā ar Viņu ir labāka nekā visas citas.

Taisnības vainags
"Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu 
esmu pabeidzis, ticību esmu turējis. 
Atliek man tikai saņemt taisnības 
vainagu, ko mans Kungs, taisnais 
tiesnesis, dos man viņā dienā, un 
ne tikvien man, bet arī visiem, kas ir 
iemīlējuši Viņa parādīšanos."  
(2. Timotejam 4:7-8)

Jēzus apmainīja mums pienākošo 
ērkšķu vainagu pret savu taisnības 
vainagu.

"Tad Jēzus iznāca ārā ērkšķu vainagā 
un purpura apmetnī. Un Pilāts viņiem 
saka: "Redziet, kāds cilvēks!" Kad nu 
augstie priesteri un sulaiņi viņu redzē-
ja, tie brēca: "Sit Viņu krustā, sit Viņu 
krustā!"" (Jāņa 19:5-6)

Pamati
"Pilsētas mūra pamati bija rotāti ar 
dažādiem dārgakmeņiem. Pirmais 
pamat akmens bija jaspids, otrs safīrs, 
trešais halcedons, ceturtais smaragds, 
piektais sardoniks, sestais sardijs, sep-
tītais hrizolīts, astotais berils, devītais 
topāzs, desmitais hrisoprass, vienpad-
smitais hiacints, divpadsmitais ame-
tists." (Atklāsmes grāmata 21:19-20)

Lasot šo rakstu vietu, man jādomā, cik 
gan Dievs ir izšķērdīgs, par pamatiem 
liekot dārgumus. Tomēr tas parāda, ar 
cik neprātīgu mīlestību Viņš mūs mīl. 
Šajā pasaulē par vērtību tiek uzskatī-
tas dārglietas ar maziem dārgakmeņu 
gabaliņiem, cilvēki ir gatavi nogalināt 
dārgakmeņu dēļ. Bet Dievs ar tiem 
izklāj pamatus…



14

Baptistu Vēstnesis – BĪBELE

Praviešu vēsts 
2021. gada LBDS Bībeles lasīšanas kalendārā ir praviešu grāmatas. Kāda ir to 

vieta Dieva lielajā stāstā, kurā savienoti laikmeti un gadu tūkstoši? 

Bībelē pravieši ir cilvēki, kuri pauž vēsti, kas nākusi tieši no Die-
va. Dažreiz, bet ne vienmēr viņi arī paredz nākotni, bet patiesībā 
pravieši daudz vairāk uzmanības velta tagadnei, nevis nākotnei. 
Viņu galvenās rūpes ir vest cilvēkus tuvāk pie Dieva un darīt 
viņus godīgākus. Kad pravieši runā ar šādu nolūku, viņu vārdi 
tiek saukti par pravietojumiem neatkarīgi no tā, vai viņi paredz 
nākotnes notikumus vai ne. (...)

Aptuveni desmitajā gadsimtā pirms Kristus pravieši sāka pie-
rakstīt savus vārdus. Nātāns, kurš bija pravietis Dāvida laikā, 
un Salamans uzrakstīja grāmatu, kas bija zināma vēl vairākām 
paaudzēm. Acīmredzot šī grāmata kopā ar citām agrīno pravie-
šu grāmatām pazuda drīz pēc izsūtīšanas uz Babiloniju (1. Laiku 
29:29; 2. Laiku 9:29; 12:15; 13:22).

Par laimi, vairāku praviešu darbi saglabājās un tika iekļauti 
Bībelē. Sākot ar Amosa grāmatu, kura sarakstīta tālajā astotajā 
gadsimtā pirms Kristus, Bībele satur septiņpadsmit praviešu 
grāmatas, kas sarakstītas 350 gadu ilgā laika posmā. Vecajā 
Derībā šīs grāmatas ir apkopotas atsevišķā sadaļā, kuru Jēzus 
un Jaunā Derība ļoti atbilstoši apzīmē ar vārdu “pravieši” (Lūkas 
24:44; Romiešiem 3:21).

Šo grāmatu nosaukumos parasti ir minēts attiecīgās grāmatas 
autora vārds. Vienīgais izņēmums ir “Raudu dziesmas”, kuras 
sarakstījis Jeremija kā pielikumu lielākam darbam, kas nosaukts 
viņa vārdā. Pretstatā citām Vecās Derības daļām praviešu darbi 
nav sakārtoti hronoloģiskā secībā, bet gan sadalīti divās grupās. 
Vienu sauc par “lielajiem praviešiem”, bet otru – par “mazajiem 
praviešiem”. Šajā sakārtojumā “lielie pravieši” ir pirmie un ietver 
grāmatas, kuras sarakstījuši Jesaja, Jeremija, Ecēhiēls un Daniēls. 
Pārējās divpadsmit grāmatas sarakstījuši mazie pravieši.

Vārds “lielais” un “mazais” attiecas uz  apjomu, nevis nozīmī-
gumu. “Lielajos” praviešos ietilpst garākās grāmatas, turpretī 
“mazajos praviešos” – īsākās grāmatas. Tomēr nav nekādas sais-
tības starp atsevišķa pravieša mācības vērtību un viņa grāmatas 
garumu. Lai gan “mazo praviešu” grāmatas ir īsas, tajās mēs 
atrodam daudz nozīmīgu Bībeles priekšstatu. Savukārt vairāki 
vareni pravieši, piemēram, Elija un Elīsa, nav atstājuši nekādus 
rakstus.

Ko pravieši mācīja
Pravieši izklāstīja visattīstītākos senās pasaules ētikas un mo-
rāles priekšstatus. Viņi arī uzsvēra, ka reliģiju nevar atdalīt no 
ētikas. Viņi teica, ka tas, kā mēs izturamies pret savu ģimeni un 
kaimiņiem, ir tieši saistīts ar Dieva attieksmi pret mums.

Šī praviešu izvirzītā ideja kļuva ļoti nozīmīga. Pagānismā – pat 
tā vēlīnajā periodā, kad izveidojās grieķu un romiešu impērija, – 
reliģija un ētika bija vāji saistītas. Reliģija galvenokārt sastāvēja 
no rituāliem un ceremonijām, kuras veica templī vai svētvietā. 
Šeit nebija nepieciešama saikne starp reliģiskajiem ticējumiem 
un morāles kodeksu, pēc kura cilvēks dzīvoja. Lai iegūtu kāda 
noteikta dieva labvēlību, vajadzēja tikai pielūgt šo dievību ar tai 
pienācīgo cieņu.

Ētikas jautājumos cilvēki paļāvās uz citiem priekšrakstiem, kas 
pastāvēja līdzās reliģijai. Tuvajos un Vidējos Austrumos tā bija 
“gudrības literatūra” vai vietējie gudrie, kas glabāja un node-
va tālāk noderīgas zināšanas. Grieķu un romiešu vidē daudzi 
pievērsās kādam filozofijas atzaram, piemēram, stoicismam vai 
epikūrismam. Tomēr pat visdedzīgākie filozofi ētikas normas reti 
saistīja ar cilvēka attiecībām ar kādu noteiktu vai vispār jebkādu 
dievību. (...)

Pretstatā tam pravieši apgalvoja, ka Dievs neņem vērā nego-
dīgu, bezrūpīgu un netaisnīgu cilvēku lūgšanas un upurus. Šādi 
dzīvot nozīmē būt Dievam neuzticīgam. Dievs grib cilvēkiem 
dot vislabāko, un Viņš vēlas tādus sekotājus, kuri tiektos uz šo 
mērķi. Viņa morāles kodekss ir vērsts uz to, lai sniegtu cilvēkiem 
veselību un laimi visplašākajā mērogā. Tīši pārkāpt šo kodeksu 
nozīmē rīkoties pretēji Dieva mērķiem un nodomam, un tā ir 
necieņas izrādīšana Viņam.

Ņemot vērā ciešo saistību starp Dieva dabu un cilvēka personī-
go ētiku, praviešu grāmatās bieži atkārtojas trīs tēmas.
• Pirmā ir teoloģiskā tēma. Praviešu galvenais mērķis bija palīdzēt 
Israēla tautai izprast Dievu un uzturēt tautā uzticību Viņam.
• Otra ir sociālā un ētiskā tēma. Pravieši neatlaidīgi apsūdzēja cil-
vēkus, kuri rīkojās netaisnīgi vai ļaunprātīgi izmantoja savu varu.
• Trešā ir tā sauktā “mesiāniskā” tēma. Šis nosaukums ir cēlies no 
vārda “Mesija”, kas nozīmē – “tas, kuru Dievs ir svaidījis”. Pravieši 
bieži runā par kādu īpašu vadoni, kuru Dievs iecels pār Israēlu. 
Viņi arī raksta par lielām svētībām, kuras Dievs ar šā vadoņa 
starpniecību dos. Pravieši nekad viņu nenosauc vārdā, bet jūdi 
viņu sauca par Mesiju, “Dieva svaidīto”. Jaunā Derība šos izteiku-
mus par Mesiju saista ar Jēzus dzīvi un darbību.

Praviešu mesiāniskā vēsts
Līdzās augstajām ētiskajām normām praviešu grāmatās daudz 
plašāk nekā pārējā Vecajā Derībā ir stāstīts par paredzamo Jēzus 
atnākšanu. Jau ļoti sen, Ādama laikā, Dievs runāja par kādu 
diženu vīru, kuram jānāk pasaulē. Lai gan Vecajā Derībā 
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šī persona nekad netiek nosaukta vārdā, tā tiek saistīta ar 
vairākiem apsolījumiem.
• Ievai Dievs deva cerību, ka viens no viņas pēctečiem vērsīs 
par labu to postu, kas nācis pār pasauli viņas grēka dēļ.
• Vēlāk Dievs apsolīja Ābrahāmam, ka viņa pēcnācējā tiks 
svētītas visas zemes ciltis.
• Atvadoties no Israēla, Mozus lika savai tautai gaidīt kādu 
citu viņam līdzīgu, Dieva sūtītu lielu pravieti, kas pulcinās ap 
sevi visas tautas.
• Arī Dāvids bija guvis pārliecību, ka no viņa cilts nāks kāds 
cilvēks, kura tronis pastāvēs mūžīgi. Laika gaitā jūdi secināja, 
ka šie izteikumi norāda uz vienu noteiktu cilvēku, kuru viņi 
sauca par “Mesiju”. Ebreju valodā šis vārds nozīmē “Svaidītais”. 
“Mesiāniskās cerības” bija saistītas ar Viņa nestajām svētībām.

jesaja
Jesaja, kura darbība aizsākās aptuveni 740. gadā pirms 
Kristus un kurš bija pirmais no “lielajiem praviešiem”, ir devis 
lielāko ieguldījumu mesiāniskā priekšstata izveidošanā. Pa-
tiesībā tieši Jesaja piešķīra Mesijam šo vārdu, runādams par 
viņu kā par Kunga svaidīto (Jesajas 61:1). Viņš nosauca Mesiju 
par “zaru”, kurš izaugs no Dāvida ciltskoka un pār kuru būs 
Dieva Gars.

Ar Dieva Gara spēku šis zars nesīs miera valstību virs zemes. 
Šajā valstībā cilvēki vairs nesāpinās cits citu un nedarīs cits 
citam pāri, jo zeme būs pildīta ar Dieva atziņu. Turklāt cilvēki 
no visām tautām pulcēsies pie šā “zara”, lai no tā mācītos un 
baudītu tā nesto mieru (Jesajas 11:1–11).

Citā vietā Jesaja apraksta šā “zara” valstību kā tādu vietu, 
kur cilvēki pārkals savus zobenus un šķēpus par lemešiem un 
dārznieku nažiem. Pravietis pasludina, ka “tauta pret tautu 
nepacels vairs zobena un nemācīsies vairs karot”. Tas notiks 
laikmetā, ko Jesaja sauc par “laiku beigām”. Tas būs laiks, kad 
cilvēki no visām tautām meklēs Kungu un sanāks kopā, lai 
Viņu pielūgtu. No Ciānas kalna, uz kura stāvēja Jeruzalemes 
templis, Dieva vārds mirdzēs pār visu zemi (Jesajas 2:2–4).

Pēc Jesajas domām, šis “zars” beidzot piepildīs Dieva cerības 
attiecībā uz Israēlu. Atcerēsimies, ka Jesaja attēloja Dievu kā 
To, kurš ir aicinājis Israēla tautu būt par Viņa liecinieci. Dievs 
vēlējās, lai tā parādītu citām tautām, kas un kāds Viņš ir. Tā 
kā Israēla tauta neizpildīja šo misiju, Mesija kļūs par Dieva 
liecinieku, jo Viņam būs padevīga kalpa gars (Jesajas 42:1–7). 
Pretstatā Israēlam šis kalps un liecinieks uzticami pildīs savus 
pienākumus. Viņa lūpas pastāvīgi runās par Dieva labajiem 
darbiem. Pantā, kuru vēlāk Jēzus attiecināja uz sevi, Jesaja 
teica: “Dieva Tā Kunga Gars ir pār mani, jo Tas Kungs mani 
svaidījis sludināt nelaimīgajiem prieka vēsti, mani sūtījis dzie-
dināt sagrauztas sirdis, pasludināt apcietinātajiem atsvabi-
nāšanu un sasaistītajiem pilnīgu brīvību.” (Jesajas 61:1, Lūkas 
4:16–21)

Bet, turpinot šā kalpa un liecinieka aprakstu, Jesaja pare-
dzēja, ka viņš ies bojā traģiskā nāvē. Šis kalps tiks atstumts, 
sists un satriekts. Tomēr viņa nāve izdziedinās visas cilvēces 
garīgās vainas. Vienā no visaizkustinošākajām Rakstu vietām 
Jesaja par viņu saka: “Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu 
dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam 
mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti. 
Mēs visi maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz savu 
ceļu, bet Tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam.” (Jesa-
jas 53:5,6)

Miera valstība
Jesajas saviļņojošie vārdi daudzām paaudzēm kļuva par mesiānis-
ko gaidu būtisku sastāvdaļu. Citi pravieši izmantoja Jesajas vārdus 
kā pamatu pašu sludinātajiem pravietojumiem par Mesiju. Pie-
mēram, arī Jeremija un vairākus gadsimtus vēlāk Caharija sauca 
Mesiju par zaru jeb atvasi. 

Jeremijam šī “atvase” kļūs par ķēniņu, kas valdīs ar gudrību. 
Pateicoties šai “atvasei”, valstī tiks uzturēta taisnība un ļaudis savā 
dzīvē ievēros Dieva baušļus (Jeremijas 23:5). Caharija papildina, 
ka šī “atvase” būs kāds priesteris, kas kāps tronī un uzcels Kunga 
namu. Turklāt, būdams gan priesteris, gan ķēniņš, viņš sniegs 
mieru savai tautai (Caharijas  6:12,13).

Pievērsīsim uzmanību miera tēmai, kas bieži atkārtojas. Israēla 
tauta dzīvoja pasaulē, kur pastāvīgi draudēja karš vai iebrukums. 
Šādos apstākļos ilgstoša miera apsolījums bija patiesi vilinošs. 
Tādēļ daudzi jūdi šos praviešu vārdus skaidroja tā, ka Mesija nesīs 
Israēlam jaunu militāru un politisku varu un neviens ienaidnieks 
neuzdrīkstēsies viņiem tuvoties. Tieši šāda izpratne par Mesiju 
dominēja Jēzus laikā.

Par lielu sarūgtinājumu daudziem Jēzus sekotājiem, Viņš neno-
dibināja ārēji redzamu ķēniņvalsti. Ja viņi būtu rūpīgāk lasījuši 
praviešu grāmatas, viņi būtu pamanījuši, ka Mesijas varas pamatā 
nav militārs spēks. Viņa valstība taču bija tā, kur zobeni un šķēpi 
tika iznīcināti, nevis izmantoti šīs valstības labā. Mesija paļausies 
tikai uz garīgu spēku. Jesaja rakstīja, ka Viņam būs Kunga Gars. 
Pravietis arī paskaidroja, ka tas ir “gudrības un saprāta gars, pado-
ma un spēka gars, atziņas un Tā Kunga bijības gars” (Jesajas 11:2).

Turklāt Mesija palīdzēs tiem, kam ir satriekts gars. Kā jau mēs 
redzējām, viņš būs tas, kurš nesīs prieka vēsti sagrauztām sirdīm 
un iepriecinās visus noskumušos (Jesajas 61:1,2). Citā vietā Jesaja 
par Mesiju saka: “Viņš nesa mūsu sērgas un ciešanas, un mūsu 
sāpes viņš bija uzkrāvis sev.” (Jesajas 53:4) Maleahijs sauca Mesiju 
par taisnības sauli, kurai uzlecot “jūsos ieplūdīs dziedinājums no 
šīs saules spārnu gaismas” (Maleahija 3:20).

Tādējādi, pildīts ar garīgu spēku un lietodams to cilvēku satriektā 
gara dziedināšanai, Mesija nesīs garīgu, nevis militāru revolūciju. 
Viņa valstība pēc būtības būs garīga, nevis fiziska. Viņš valdīs kā 
garīgs vadonis jeb – saskaņā ar Caharijas vārdiem – kā priesteris 
(Caharijas gr. 6:12,13). Viņa kalpošana izmainīs cilvēku sirdis, nevis 
politisko stāvokli.

Ideju par izmainītām sirdīm Jeremija izmantoja, runādams par 
jaunu derību, kuru Kungs kādu dienu slēgs ar Israēlu. Tā nelīdzinā-
sies derībai, kuru Dievs slēdza ar Mozu. Šī derība tika iegrebta uz 
akmens plāksnēm. Šoreiz Viņa derība būs ierakstīta cilvēka garā. 
Jeremija atstāsta mums Dieva vārdus: “Es iedēstīšu savu bauslību 
viņos pašos, Es to rakstīšu viņu sirdīs, un Es būšu viņu Dievs, un 
tie būs mana tauta. Tad nemācīs vairs draugs draugu un brālis 
brāli, sacīdams: atzīstiet To Kungu! – jo visi mani pazīs, lielie un 
mazie.” Un Dievs vēl piemetināja: “Es piedošu viņu noziegumus 
un nepieminēšu vairs viņu grēku!” (Jeremijas 31:31–34)

Ņemot vērā mūsu tendenci piesaistīties fiziskajai un materiālajai 
pasaulei, ir viegli nepamanīt Jeremijas aprakstītās garīgās revolū-
cijas nozīmi. Tomēr tiem, kuri ir iepazinuši brīva, neuzvarēta gara 
atbrīvojošo spēku, pat tādā laikā, kad viņu fiziskais stāvoklis bijis 
nožēlojams, cilvēka gara dziedināšana ir visievērojamākais spēks 
virs zemes.

Pateicamies Eastern European Mission par atļauju 
publicēt fragmentus no grāmatas “Bībeles ceļvedis 
iesācējiem”. Šī grāmata ir viens no Mazo grupu mate-
riāliem, kas tiek piedāvāts draudzēm. (sk. 7. lpp.)
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Reizēm ir kādas neērtas lietas vai tēmas, ar kurām saskaroties 
labprātāk izvēlamies ieturēt distanci. Kristiešu vajāšanas ir 
neērts temats mūsdienu Rietumu kristietībā. Labāk izvairīties 
no vajāšanu apspriešanas, jo daudz skaistāki ir stāsti par uzva-
rām un Dieva svētīto dzīvi “no spožuma uz spožumu”. Taču var 
gadīties, ka tieši tur neviltojamais Dieva godības spožums arī 
piedzīvojams. Arī Jēzus Kalna svētrunā runā par šo paradoksu: 
“Laimīgi taisnības dēļ vajātie, jo viņiem pieder Debesu valstība. 
Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamās un vajās, un runās visu 
ļaunu par jums. Priecājieties un gavilējiet – jūsu alga ir liela 
debesīs. Tāpat tie vajāja arī praviešus, kas bija pirms jums.” 
(Mateja 5:10-12) Vecākie starp mums ir piedzīvojuši ierobežo-
jumus, diskrimināciju vai pat draudus ticības dēļ PSRS režīma 
laikos. Šodien dzīvojam brīvā sabiedrībā, un vajāšanu šobrīd 
Latvijā nav. Prieks, ka daļa LBDS draudžu iestājas par vajāta-
jiem kristiešiem. Mēs visi varam darīt trīs lietas, lai būtu vie-
noti ar tiem, kas cieš vajāšanas pasaulē – būt informētiem, būt 
lūdzējiem, būt devējiem. Šogad tiek izdots vēl nebijis sienas 
kalendārs, kas palīdzēs būt iesaistītiem šajās 3 lietās. 

esi informēts. Kopš 2007. gada Pew Research Center pēta un 
analizē tendences pasaulē attiecībā uz ticības dēļ vajātajiem. 
Viņi apkopo informāciju gan par valstu valdību ierobežoju-
miem ticības brīvībai, gan arī par sociālo vajāšanu aspektu, ko 
izraisa līdzpilsoņi vai privātās organizācijas. 10. novembrī  
www.pewforum.org tika publicēts ziņojums par 2018. gadu. 
Arī jūdi, musulmaņi, hinduisti un budisti piedzīvo vajāšanas, 
bet visvairāk vajā tieši kristiešus – 145 no 195 pasaules valstīm. 
Vajāšanas ietver plašu darbību spektru pret personu, sākot 
no verbālas pazemošanas līdz pat fiziskai vardarbībai vai pat 
nāvei. Šajā sienas kalendārā ir uzskaitītas 53 no šādām valstīm. 

esi lūdzējs. Lūgšanā ir spēks un dievišķā klātbūtne. 
Tāpēc katru mēnesi varēsiet redzēt kādu skaistu kristiešu 
dievnama attēlu no vajātajām zemēm, kā arī katru nedēļu 

tiksiet aicināti aizlūgt par kristiešiem kādā no valstīm, kur 
viņi piedzīvo vajāšanas. Kāds teiks – lūgšana tāds nieks 
vien ir. Ja no sirds, tad tajā ir liels spēks. Reiz cienījamā un 
represētā brīvības cīnītāja Lidija Lasmane teica: “Mācītāj, 
tu nemaz nevari iedomāties, cik daudz man tas nozīmēja, 
esot vieninieku kamerā, zināt, ka visā pasaulē cilvēki par 
mani Dievu lūdz.” Visā pasaulē lūdza Dievu par vajātajiem un 
par PSRS sabrukumu. Tas notika. Šobrīd mēs baudām citu 
cilvēku lūgšanu augļus. Vai mēs būsim tie, pie kuriem šādas 
aizlūgšanas apstāsies? Lūgšanai jābūt informētai un vienotai. 
Protams, ka kalendārā ir vieta, lai, rūpējoties par savām 
ikdienas gaitām, pierakstītu svarīgos notikumus un mēneša 
plānus, taču vienlaicīgi paturot plašu un citus ietverošu 
lūgšanu apvārsni. Lūdzējs varēsi būt arī sekojot aizlūgšanu 
kalendāram “Baptistu Vēstnesī”, kur katru nedēļu viena no 
dienām būs veltīta lūgšanai par attiecīgajā nedēļā kalendārā 
minēto valsti.

esi devējs. Jā, nav iespējams atbalstīt visus vajāšanās cietušos, 
bet dažus gan. Āfrikā viens no aktīvākajiem islamistu teroris-
tu grupējumiem, kas katru gadu nogalina simtiem cilvēku un 
nolaupa mazas skolniecītes un jaunas sievietes, saucas Boko 
Haram (tulk. rietumu izglītība ir grēks). Pirms pāris gadiem 
Lieldienās Nigērā šis grupējums gribēja sarīkot sprādzienu 
dievnamā, taču valsts specdienestiem to izdevās novērst. 
Mūsu sadarbības partneriem ir ciešas attiecības ar šo draudzi. 
Tās aprūpē ir gandrīz 300 atraitnes, kuru vīrus nogalinājuši 
islamisti. Mūsu nolūks ir sarūpēt šīm atraitnēm Lieldienās 
pārsteigumu. 

Kā pirms pāris gadiem ar kalendāra ziedojumu atbalstījāt akci-
ju “Zvaigzne austrumos”, tā šogad, ziedojot biedrības Baltijas 
Globālā Iniciatīva iecerētajam darbam, pretī varat saņemt pre-
zentācijas materiālu – sienas kalendāru lūgšanām par vajāta-
jiem. Ja jūsu lokālajā draudzē nav iespējams ziedot un saņemt 
kalendāru uz vietas, tad meklējiet informāciju www.vajatie.lv 
vai zvaniet 27799666. Šis nav parasts kalendārs, kas palīdz tikai 
atbildēt uz jautājumu: “Kāds šodien datums?”, tas ir kalendārs, 
kas pavisam praktiski palīdz atbildēt uz Bībelē uzdoto jautāju-
mu: “Bet kurš tad ir mans tuvākais?” (Lūkas 10:29).

Pēteris eisāns
LBDS Ārmisijas vadītājs

Baptistu Vēstnesis – 40 DIENAS AR MĒRĶI  Baptistu Vēstnesis – MISIJA

Kurš ir mans 
tuvākais? 
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Aizlūgšanu kalendārs decembris
                          01
“Es gaidu Kungu no visas 
sirds.” (Psalmi 130:5)

                          02
Lūdziet Dievu bez mitē-
šanās!
Mūsu dienišķo maizi dodi 
mums šodien. 

                          03
Lūgsim par Moldovas 
Kristīgi evaņģēlisko Bap-
tistu draudžu savienību ar 
482 draudzēm un 19 578 
locekļiem. 

                          04
Lūgsim par Rīgas Betā-
nijas draudzi, sludinātāju 
Vasiliju Gredasovu un viņa 
ģimeni; lai būtu gudrība, 
kā veidot jaunus vadītājus 
un kā darboties skolā ar 
pusaudžiem; Dieva vadību, 
organizējot Pļavniekos 
Samariešu somas projektu 
“Vislielākā Dāvana”; 
pateicība, ka draudzes 
locekļi savstarpēji sazinās 
un stiprina īpaši tos, kuri 
neredz dievkalpojumus 
internetā.

                          05
Pateiksimies un lūgsim par 
emeritētiem un pensio-
nētiem garīdzniekiem, lai 
viņi var pēc savām spējām 
kalpot draudzē, būt par 
aizlūdzējiem un padomde-
vējiem. 

                          06
otrā Adventa svētdiena
Pateiksimies, ka Dievs mūs 
ir mīlējis un sūtījis savu 
Dēlu mūsu grēku izpirkša-
nai (1. Jāņa 10-11).
Pret latviešu tautu vērstā 
totalitārā komunistiskā 
režīma genocīda upuru 
piemiņas diena

                          07
Lūdziet Dievu bez mitē-
šanās!
Piedodi mums mūsu parā-
dus, kā arī mēs piedodam 
saviem parādniekiem. 

                          08
Lūgsim par draudzi “Bē-
tele” Garkalnē, mācītāju 
Nikolaju Vdovu un viņa 
ģimeni; par mācītāja 
kalpošanu arī ieslodzījuma 
vietās; lūgsim, lai Dieva 
cilvēki strādā, kalpo un 
dzīvo aktīvu dzīvi, jo šis 
nav garīgas pandēmijas 
laiks; lūgsim par Tilžu, lai 
atsaucas kāda ģimene, kas 
varētu tur dzīvot, aprūpēt 
draudzi un draudzes 
īpašumu.

                          09
Lūgsim par jaundibināmo 
Olaines draudzi, tās 
vadītāju, sludinātāju 
Oskaru Lūsi un viņa 
ģimeni; pateicība par 
notikušo Vasaras Bībeles 
skolu un uzticības 
pilnām attiecībām ar 
vecākiem; lūgsim svētību 
tālākai kalpošanai 
puišiem un gudrību, kā 
kalpot sievietēm šajā 
ierobežojumu laikā.

                          10
Lūgsim par Rumānijas 
Baptistu draudžu savienī-
bu ar 1722 draudzēm un 
98 672 locekļiem. 

                          11
Lūgsim par Siguldas 
draudzi “Gaisma”, sludi-
nātāju Māri Skaistkalnu 
un viņa ģimeni; pateicība 
par māceklības iespējām 
un kursu “40 dienas ar 
mērķi”; par draudzes 
dievkalpojumu tiešrai-
dēm; lūgsim par draudzes 
nama Ieriķos dzīvojamās 
daļas sakārtošanu, lai va-
rētu dzīvot kristīga ģime-
ne ar latvietības saknēm, 
kas plāno pārcelties no 
Vācijas, lai būtu atbalsts 
draudzei kalpošanā.

                          12
Lūgsim par BPI studen-
tiem, lai sekmīgi tiek ap-
gūta mācību programma 
tiešsaistē, par vadītājiem 
un pasniedzējiem, kas to 
sagatavo; lai atjaunotos 
klātienes studijas. Lūgsim 
par Tomasu Šulcu, uzņe-
moties BPI programmas 
vadītāja pienākumus.

                          13
Trešā Adventa svētdiena
Pateiksimies, ka varam 
dzīvot Jēzus Kristus žēlas-
tībā, patiesībā un mīlestībā 
(2. Jāņa 1:3).

                          14
Lūdziet Dievu bez mitē-
šanās!
Neieved mūs kārdināšanā, 
bet atpestī mūs no ļauna.

                          15 
Lūgsim par tiem, kas 
saslimuši, zaudējuši darbu, 
dzīvo neziņā un spriedzē; 
par mediķiem, kuri cīnās 
par cilvēku dzīvībām. Lai 
Dievs ir viņu spēks un 
palīgs!

                          16
Lūgsim par Bauskas drau-
dzi, mācītāju Raimondu 
Locu, sludinātāju Jāni 
Čakšu un viņu ģimenēm; 
pateicība par internetu, ka 
varam būt vienoti dievkal-
pojumos, lūgšanu stundās 
un Bībeles studijās; 
lūgsim spēku izturēt Covid 
pandēmijas ierobežojumu 
laiku, kura dēļ apstājusies 
draudzes nama projekta 
realizācija, jo draugi no 
ASV nevar ierasties un 
palīdzēt praktiski.

                          17
Lūgsim par Slovākijas Bap-
tistu draudžu savienību 
ar 24 draudzēm un 1931 
locekļiem.

                          18
Lūgsim par draudžu 
mācītājiem, sludinātā-
jiem un kalpotājiem, lai 
gudrība un spēks no Dieva 
organizēt un vadīt draudžu 
darbu Covid pandēmijas 
apstākļos. 
Sirsnīgi sveicam sludinā-
tāju Viesturu Gerhardu 
60 gadu jubilejā!

                          19
Lūgsim un parūpēsimies 
par senioriem un viņu 
vajadzībām, īpaši vientuļa-
jiem, kuri nevar apmeklēt 
draudzi vai noskatīties 
dievkalpojumu tiešraides. 

                          20
Ceturtā Adventa svēt-
diena
Pateiksimies par pasauli 
uzvarošu ticību Jēzum 
Kristum, Dieva Dēlam 
(1. Jāņa 5:4-5).

                          21
Lūdziet Dievu bez mitē-
šanās! 
Jo Tev pieder Valstība, 
spēks un gods mūžīgi.

                          22
Lūgsim par Lietuvas Bap-
tistu draudžu savienību 
ar 8 draudzēm un 290 
locekļiem.

                          23
Lūgsim par Ziemassvētku 
dievkalpojumiem un pār-
raidēm, lai cilvēki sadzirdē-
tu un atsauktos Evaņģēlija 
vēstij par Jēzu Kristu.

                          24
Ziemassvētku vakars
“Nebīstieties, redziet, es 
jums pasludinu lielu prieku, 
kas būs visiem ļaudīm, jo 
jums šodien Dāvida pilsētā 
ir dzimis Pestītājs, kas ir 
Kristus, Kungs.” (Lūkas 
2:10-11) 

                         25
Pirmie Ziemassvētki
Kristus piedzimšanas 
svētki
“..Viņa vārds ir: Brīnums, 
Padoma devējs, Varenais 
Dievs, Mūžīgais tēvs un 
Miera valdnieks.”  
(Jesajas 9:5)

                          26
otrie Ziemassvētki
Iepriecināsim un svētīsim 
līdzcilvēkus ar labo Vēsti: 
“Jo Dievs tā pasauli mīlēja, 
ka deva savu vienpiedzi-
mušo Dēlu, lai ikviens, kas 
Viņam tic, nepazustu, bet 
tam būtu mūžīgā dzīvība.” 
(Jāņa 3:16)

                          27
“Saglabājiet sevi Dieva 
mīlestībā un gaidiet mūsu 
Kunga Jēzus Kristus apžē-
lošanu uz mūžīgo dzīvību!” 
(Jūdas 21)

                          28
Pateiksimies Dievam par 
tiem labajiem darbiem 
un nodomiem, kurus 
Viņš mums šajā gadā bija 
sagatavojis, ka varējām 
tos veikt un piepildīt Viņa 
godam.

                          29
Lūgsim par Velsas Baptistu 
savienību ar 406 draudzēm 
un 12 423 locekļiem.

                          30
Pateiksimies par Dieva 
vadību, apsardzību un 
visu piedzīvoto aizvadī-
tajā gadā. Pateiksimies 
un slavēsim Dievu, jo 
“Tas Kungs ir mans 
stiprums un mana slavas 
dziesma...”(Jesajas 12:2).

                          31
Vecgada vakars
“Teic To Kungu, mana 
dvēsele, un viss, kas manī 
viņa svēto Vārdu! Teic To 
Kungu, mana dvēsele, un 
neaizmirsti, ko Viņš Tev 
labu darījis!” (Psalmi 103:1-2)

Bībeles lasījums
30.11.-06.12.

5. Mozus 23-25 
1. Jāņa 4-5

Bībeles lasījums
07.12.-13.07.

5. Mozus 26-28
2. Jāņa

Bībeles lasījums
14.12.-20.12.

5. Mozus 29-31
3. Jāņa

Bībeles lasījums
21.12.-27.12

5. Mozus 32-34 
Jūdas
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Aizlūgšanu kalendārs janvāris
                          01
 jaungada diena
“”Lai arī kalni atkāptos 
un pakalni sakustētos, 
bet Mana žēlastība 
neatkāpsies no tevis 
un Mana miera derība 
nešķobīsies,” saka Tas 
Kungs, tavs apžēlotājs.” 
(Jesajas 54:10)

                          02
“Mūžīgais Dievs ir patvē-
rums, un pāri ir mūžīgas 
rokas.” (5. Mozus 33:27)
Sirsnīgi sveicam Līgat-
nes draudzes mācītāju 
Mārtiņu Rijnieku 60 gadu 
jubilejā!

                          03
Pateiksimies par Dieva 
labestības, lēnprātības 
un pacietības bagātību, 
kas vada uz atgriešanos, 
un par Viņa taisnīgumu 
(Romiešiem 2:4; 6-8).
Sirsnīgi sveicam sludi-
nātāju Artūru Ruigu 65 
gadu jubilejā!

                          04
Lūgsim par Brocēnu 
draudzi un kalpotājiem; 
lai Dievs izredz mācītāju 
un draudze atrod savu 
īpašo veidu, kā būt par 
svētību pilsētai; pateik-
simies par kalpotājiem, 
kas savu sirdi un laiku 
ielikuši draudzes dzīvē un 
mazajās grupās; lūgsim 
par dievkalpojumiem, kas 
Covid ierobežojumu dēļ 
notiek katru svētdienu 
divas reizes. 

                          05
Lūgsim par Armēnijas 
evaņģēliski kristīgo Bap-
tistu draudžu savienību 
ar 155 draudzēm un 4920 
locekļiem. 

                          06
Zvaigznes diena
Pielūgsim un godināsim 
Jēzu Kristu – pasaules 
Gaismu – un sekosim 
Viņam (Jāņa 8:12).

                          07
Lūgsim par Afganistā-
nu – iedzīvotāju skaits 
38 miljoni, vairākums 
ir musulmaņi, kristieši 
0,03%, evaņģēliskie 0%. 
48 mošejas, bet nav 
dievnamu.

                          05
Lūgsim par Cēsu drau-
dzi, mācītāju Laimnesi 
Pauliņu un viņa ģimeni; 
lai spēks un gudrība 
kalpot draudzē un armijā; 
pateicība par uzticamiem 
kalpotājiem draudzē, lai 
viņiem spēks un mīlestī-
ba būt par stiprinājumu 
līdzcilvēkiem.

                          06
Lūgsim par bērniem, viņu 
drošību un veselību; par 
audzināšanu un izglītī-
bu – lai viņi saņem vis-
labāko, ko Dievs katram 
bērnam ir paredzējis. 

                          10
Pateiksimies, ka Dievs 
šķīsta mūs no visiem 
grēkiem un svētī, ja 
paklausām Viņam (Jesajas 
1:18-19).

                          11
Lūgsim par Daugavpils 
draudzi, sludinātāja v.i. 
Andreju Gladkovu un 
viņa ģimeni, kas ir atbil-
dēta draudzes lūgšana; 
lai gudrība no Dieva, 
kā aizsniegt neticīgo 
sirdis; uzrunāt bērnus un 
jauniešus; kā kalpot tā, 
lai draudzē tiktu lietotas 
visas garīgās dāvanas.

                          12
Lūgsim par Eiropas Bap-
tistu federācijas Jauniešu 
un Bērnu kalpošanas 
nozares darbu.

                          13
Lūgsim par kristiešiem 
pasaulē, kuri piedzīvo va-
jāšanas savas pārliecības 
dēļ – zaudē darbu, savus 
dievnamus, dzīvību terora 
uzbrukumos.

                          14
Lūgsim par Somāliju –   
iedzīvotāju skaits 15 
miljoni, vairākums ir 
musulmaņi, kristieši 
0,33%, evaņģēliskie 0%. 
Mazā kristiešu kopiena 
regulāri piedzīvo draudus 
un vajāšanas.

                          15
Lūgsim par Dundagas 
draudzi, sludinātāju Andi 
Smelti un viņa ģimeni; 
pateicība par lielu dievna-
mu un iespēju pulcēties 
arī Covid ierobežojumu 
laikā; lūgsim par draudzes 
ģimenēm, lai vīri nāk pie 
Dieva; par iespēju atjau-
not svētdienskolas darbu; 
lai visos apstākļos varam 
pastāvēt ticībā un svētā 
dzīvē, paklausot Dieva 
likumiem. 

                          16
Lūgsim par pusaudžiem 
ģimenēs, skolā, sabied-
rībā, par izaicinājumiem 
un kārdinājumiem, ar ko 
jāsastopas; par kalpošanu 
pusaudžiem draudzē, lai 
tas atklāj viņiem patiesās 
vērtības Kristū un pasar-
gā no ļaunām atkarībām.

                          17
Pateiksimies, ka Jēzus 
joprojām aicina atgriez-
ties no grēkiem un sekot 
Viņam (Mateja 4:17-19).

                          18
Lūgsim par Dzirnieku 
draudzi, sludinātāju 
Aleksandru Kazmerčuku, 
viņa veselību un ģimeni; 
lai spēks turpināt nest 
labo vēsti Dzirniekos, kur 
palicis maz iedzīvotāju, 
un arī apkārtējos ciemos; 
par vecāko draudzes 
locekļu aprūpi. 

                          19
Lūgsim par Ziemeļma-
ķedonijas republikas 
Baptistu savienību ar 3 
draudzēm un 100 locek-
ļiem. 

                          20
1991. gada barikāžu aiz-
stāvju atceres diena
Pateiksimies par Dieva 
apsardzību un iejaukša-
nos Barikāžu notikumu 
pavērsienos; par cilvēku 
drosmi, pašaizliedzību. 

                          21
Lūgsim par Lībiju – iedzī-
votāju skaits 6,8 miljoni, 
vairākums ir musulmaņi, 
kristieši 2,64 % , evaņģē-
liskie 0,3%. Evaņģelizācija 
musulmaņiem strikti 
aizliegta, taču Jēzus seko-
tāju skaits lēnām aug. 

                          22
Lūgsim par cilvēkiem, 
kuri saslimuši, zaudējuši 
tuviniekus vai cietuši 
dažādus apgrūtināju-
mus Covid pandēmijas 
apstākļos.

                          23
Lūgsim par  jauniešiem 
un viņu kalpošanu 
draudzē, par viņu liecību 
sabiedrībā; lai viņiem 
stipra ticība un lūgšanu 
dzīve.

                          24
Lūgsim spēku izdzīvot 
Jēzus aicinājumu: ’’Lai 
jūsu gaisma spīd ļaužu 
priekšā, ka tie ierauga 
jūsu labos darbus un 
godā jūsu Tēvu, kas ir 
Debesīs.” (Mateja 5:16)

                          25
Lūgsim par baptistu 
draudžu kalpošanu Irākā.

                          26
latvijas republikas 
starptautiskā (de jure) 
atzīšanas diena.
Pateicībā Dievam par 
brīvību lūgsim par savu 
valsti un tās vadītājiem.

                          27
Lūgsim par Grobiņas 
draudzi un vajadzību pēc 
mācītāja; pateicība par 
misionāra Stīva Teklen-
berga kalpošanu draudzē, 
lūgsim par viņa ģimeni; 
pateiksimies, ka Dievs ir 
labs un Dieva Vārds tiek 
sludināts, neskatoties uz 
Covid pandēmijas ierobe-
žojumiem. 

                          28
Lūgsim par Pakistānu –   
iedzīvotāju skaits 208 
miljoni, vairākums ir 
musulmaņi, kristieši 
2,45%, evaņģēliskie 0,6%. 
Sistēmiska diskriminācija 
pret kristiešiem un biežas 
apsūdzības zaimošanā.

                          29
Kungs, palīdzi Tevi aplie-
cināt un nekad neaiz-
liegt! “Ikvienu, kas Mani 
apliecinās cilvēku priekšā, 
to arī Es apliecināšu 
sava Tēva priekšā, kas ir 
Debesīs.” 
(Mateja 10:32-33)

                          30
Pateiksimies par ģimeni – 
vecākiem, bērniem, par 
laulību; lūgsim, lai Dieva 
iecerētais ģimenes mode-
lis un vērtības nostiprinās  
sabiedrībā.

                          31
Stiprināsim savu ticību 
Dieva Vārdā, gūstot mie-
ru un paļāvību uz Kungu 
(Jesajas 26:3-4).

Bībeles lasījums
28.12.-03.01.

1. Mozus 1-3
Romiešiem 1-2

Bībeles lasījums
04.01.-10.01.

Jesajas 1-6
Mateja 1-2

Bībeles lasījums
11.01.-17.01.

Jesajas 7-11
Mateja 3-4

Bībeles lasījums
18.01.-24.01.

Jesajas 12-17
Mateja 5-7

Bībeles lasījums
25.01.-31.01.

Jesajas 18-22
Mateja 8-10
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Gunārs Arnolds Baumanis
09.07.1929. – 29.09.2020.

Mācītājs emeritus Gunārs Baumanis savu svešniecības gaitu ir 
pabeidzis. Pilnīgs, līdz galam izdzīvots mūžs. Kopā ar dzīves un ti-
cības draugu Dzidru Bitīti aizvadīti 63 gadi, no kuriem gandrīz 40 
gadus ir kopīgi kalpots, sējot Dieva Vārda sēklu vismaz 10 Latvijas 
baptistu draudzēs. Tā Kunga svētīts ar četriem ticīgiem dēliem, 10 
mazbērniem un 12 mazmazbērniem. 

Gunāra aicinājums bija glābt dvēseles mūžībai. Šo aicinājumu viņš 
saklausīja, kad 1965. gadā bīskaps Fricis Hūns viņu aicināja sākt 
diakonijas kalpošanu. Atsaukšanās šim aicinājumam nepalika pa-
domju laika ideologu neievērota, un Gunāram nācās izvēlēties – 
priekšnieka amats darbavietā vai viņa kalpošana draudzē. Gunārs 
paliek diakonijas darbā. 1967. gadā pēc bīskapa Pētera Egles 
aicinājuma Gunārs uzsāk kalpošanu Mazsalacas draudzē. Sakarā 
ar garīdznieku trūkumu Ziemeļvidzemē Gunāra kalpošana šeit 
ir ļoti plaša – arī Valmierā, Smiltenē un Valkā. Šajā laikā Gunārs 
Baumanis arī uzsāk un 1974. gadā pabeidz mācības neklātienes 
Bībeles kursos Maskavā. 1977. gadā Gunārs ar ģimeni pārceļas 
uz Priekuli. Viņa kalpošanas laikā aktivizējas Priekules draudzes 
jauniešu sanākšanas. Dieva Vārds un dziesmas ar jaunu degsmi nu 
var skanēt arī Paplakas draudzē, kas ir vēl viena kalpošanas vieta, 
kurā Gunārs strādā, kopjot Tā kunga druvu. Pēc vienpadsmit ga-
diem Kurzemē 1988. gadā kalpošanas ceļš ved Zemgales virzienā. 
Bīskapa Jāņa Tervita uzrunāts, Gunārs pārceļas uz Jēkabpili, kur 
pēc ilgajiem padomju nebrīves gadiem draudzē aizsākas jauns 
posms – tiek dibināta svētdienkola un Dieva Vārdu ir iespējams 
sludināt visām paaudzēm. Pēc sešu gadu kalpošanas Jēkabpilī 
Gunārs atkal atgriežas Kurzemes pusē, šoreiz Kuldīgā un Snēpelē. 
Šī kalpošana viņam dāvā dziļu gandarījumu, jo katram kalpotājam 
vienmēr ir un būs patiess prieks redzēt augļus, kādus nes Dieva 
Vārda spēks. Snēpeles draudze Gunāra kalpošanas laikā var svinēt 
kristības septiņiem jauniešiem. 1998. gadā Gunārs Baumanis 
beidz aktīvo kalpošanu draudzēs un pārceļas uz dzīvi Priekulē. 
Tomēr mācītāja aicinājums viņam liek atkal un atkal atsaukties 
tad, kad rodas nepieciešamība sludināt draudzēs, kurās pietrūkst 
vai ir jāaizvieto prombūtnē esošu kalpotāju. 

Rudenīgā septembra novakarē viegli, bez ilgstošām ciešanām, 
Gunārs aizvēra šīs dzīves pēdējo lapaspusi, lai brīnišķi spožajā 
augšāmcelšanās rītā savus mīļos sveiktu, sastopot atkal godībā. 
Ir noslēdzies Tā Kunga svētīts Dieva kalpa mūžs, kas viscaur bijis 
piepildīts ar Vēsti par Kristus glābjošo nopelnu, Viņa bezgalīgo 
žēlastību un brīnišķās godības cerību. 

Mateja draudze piedāvā Alfa un laulāto kursu tieš-
saistes iespēju arī citām draudzēm! Apziniet cilvēkus, 
veidojiet mazās grupas, piesakieties un pieslēdzieties 
jau janvārī! 
 
Tiešsaiste – tā ir šodienas realitāte. Visdrīzāk arī Tevi tā 
tiešā veidā skar. Tu tiešsaistē strādā vai mācies, iepērcies, 
lasi ziņas, klausies mūziku, atpūties un pat apmeklē diev-
kalpojumu un savu mazo grupu. 
Tiešsaiste mums sniedz dažādas iespējas, tiesa gan, rei-
zēm tā mūs dzen izmisumā, jo ir tik daudz dažādas gaidas 
pret sevi un citiem. Šāds dzīves temps neļauj pavadīt laiku 
reflektējot par būtiskāko.
Ir laiks mazliet piebremzēt un ieguldīt savā dvēselē. Tāpēc 
jau janvārī tiešsaistē pievienojies Alfa kursam vai Laulāto 
kursam no Mateja draudzes!

Alfa kurss ir vieta, kur vienkāršā un nepiespiestā atmos-
fērā iepazīstina ar 12 kristietības pamatpatiesībām gan 
lekcijās, gan sirsnīgās un atklātās sarunās. Ja Tu vēlies 
uzzināt par kristīgo ticību, vai meklē atbildes uz lieliem 
dzīves jautājumiem, vēlies iedziļināties vai pieaugt savā 
ticībā - pievienojies Alfai tiešsaistē. Piedāvā šo iespēju 
saviem draugiem, piedalieties kopā ar viņiem, esot vienā 
tiešsaistes mazajā diskusiju grupā.

laulāto kurss ir seminārs, kura laikā pāri tiešsaistē var 
klausīties praktiskas uzrunas un pārrunāt tās divatā. Kursa 
laikā būs tikai lektoru teiktais un abu laulāto savstarpējas 
sarunas. Kursa laikā tiks apskatītas tādas tēmas kā: 
komunikācijas māksla, konfliktu risināšana, piedošana, 
u.c. Tas ir domāts ikvienam pārim – vienalga, vai pāris 
kopā ir vienu vai sešdesmit vienu gadu, vienalga, vai ir 
stipra ģimene vai arī laulātie cīnās, lai tādu izveidotu. 
Pat ja laulība ir ļoti veiksmīga, laulāto kurss palīdzēs 
nostiprināt pāra labos ieradumus. Kurss būs vērtīgs arī 
pāriem, kas plāno stāties laulībā.
 
Plašāka informācija un reģistrēšanās abiem 
kursiem matejs.lv.




