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Uzticams

Dievs smaida
Intervija ar Elmāru Pļaviņu

Kristības toreiz un tagad
160 gadi kopš pirmajām baptistu kristībām Latvijā

Vasara bērniem
Pasākumi draudzēs
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Dzīve mūsdienu pasaulē ir piepildīta ar stresu un aizvien vairāk 
cilvēkus pārņem sajūta, ka viņi netiek galā ar dzīves izaicinājumiem. 
Kur meklēt drošību, aizsardzību un iedrošinājumu? “Tas Kungs ir 
uzticams, Viņš jūs darīs stiprus un pasargās no ļauna.” (2. Tesaloniķie-
šiem 3:3) Rakstīto vārdu autors pārliecinoši saka, ka Dievs mūs darīs 
stiprus, ka Viņš mūs pasargās un ka tas tiešām tā būs. Mēs tiekam 
aicināti paļauties uz Viņu un pārliecināties par to.

Šodien uzticamība ir reti sastopama īpašība. Ļaudis meklē uztica-
mus cilvēkus, uzticamu dzīvesdraugu, uzticamus biznesa partnerus, 
draugus. Taču realitāte ir tāda, ka ir ļoti grūti atrast cilvēku, kurš būtu 
uzticams pilnīgi visā. Droši vien katrs esam piedzīvojuši vilšanos at-
tiecībās gan ar tuviem cilvēkiem, gan draugiem, gan darba kolēģiem. 
Solītais nav izpildīts – šis ir viens no biežāk piedzīvotajiem vilšanās 
cēloņiem. Ir brīži, kad mums ir pavisam slikti, grūti, sirdī izmisums 
un šķiet, ka viss iet galīgi šķērsām. Cik stipra šādos mirkļos ir mūsu 
ticība? Visbiežāk šādos brīžos mums zūd uzticēšanās arī Dievam un 
mēs novēršamies no Viņa.  

Tomēr Dievs vienmēr ir mums tuvu klāt arī šādos brīžos. “Nebaidies, 
jo es esmu ar tevi, nebīsties, es esmu tavs Dievs, es spēcināšu tevi, 
tev palīdzēšu, ar savu labo taisnības roku es tevi uzturēšu!” (Jesa-
jas 41:10) Dieva Vārds – Bībele atklāj, atgādina, iedrošina un aicina 
pārliecināties, ka Dievs ir uzticams, ka uz Viņu var un vajag paļauties. 
Ar Dievu ir ne tikai jāveido attiecības, bet Viņam ar pārliecību arī 
jāuzticas.

Kad apustulis Pāvils kā gūsteknis tiek pārvietots uz Romu, lai stātos 
cēzara priekšā, viņš un pavadošās personas piedzīvo lielu vētru. 
Situācija ir patiesi traģiska: “…vētra nežēlīgi plosījās, un galu galā 
mums zuda jebkādas cerības izglābties” (Apustuļu darbi 27:20). Pāvils 
iedrošināja ceļotājus: “… vīri, esiet drosmīgi, jo es ticu Dievam, ka tā 
arī būs, kā viņš (eņģelis) sacīja. Mēs tiksim izmesti pie kādas salas” (25, 
26). Un tā arī notika – “visi izglābās krastā” (44). Apustulis nešaubījās, 
ka Dievs izpildīs to, ko bija viņam sacījis. Pāvils to jau iepriekš vairāk-
kārt bija piedzīvojis. Neskatoties uz grūtībām, ciešanām, kuras bija 
jāpārvar, viņš ticēja, paļāvās uz Dievu un turpināja savu kalpošanu kā 
Tā Kunga darba rīks.

Vai arī mēs varam to piedzīvot? Kāds jauns vīrietis pirms pārdesmit 
gadiem tika atbrīvots no labi atalgota darba. Pirmajā mirklī notiku-
šais raisīja daudz jautājumu un raižu: “Kāpēc tā notika? Un kāpēc 
tieši ar mani? Kā es spēšu turpmāk nodrošināt savu ģimeni?” Jaunā 
darbavieta un amats nebija līdzvērtīgs iepriekšējam. To nevarēja arī 
savienot ar kalpošanu draudzē, un atalgojums bija tik niecīgs, ka 
nesedza visus regulāros izdevumus. Šo straujo pārmaiņu dēļ sirdī 
bija ielavījusies baiļu sajūta un izmisums. Šķita, ka vienīgais, uz ko var 
paļauties, ir paša spēki un iespējas. Taču, jo vairāk viņš pats centās 
rast risinājumu, jo nomācošāks viss kļuva. Tā tas turpinājās līdz brī-
dim, kad viņš pieņēma lēmumu paļauties uz Kristu. “Un mans Dievs 
pēc savas bagātības mēra Kristus Jēzus godībā piepildīs visas jūsu 
vajadzības.” (Filipiešiem 4:19) Samierinājies ar esošo situāciju, jaunais 
vīrietis turpināja uzsākto kalpošanu. Bija grūti, bet Tas Kungs rūpējās 
par viņu un viņa ģimeni. Viņš nekļuva par bagātnieku, bet par Dieva 
svētītu, uzticamu vīru gan.

Kad esam dažādu ikdienas rūpju pārņemti un mums šķiet, ka nav 
risinājuma, Tas Kungs ir uzticams un mēs piedzīvosim to, ko Viņš ir 
solījis. Nav jāprāto – kā būtu, ja būtu... Dievs savus apsolījumus nav 
atcēlis. Tie joprojām ir spēkā. Kur meklēt Dieva apsolījumus? Svēta-
jos Rakstos – Bībelē. Tur atrodami ne vien apsolījumi, bet arī aplieci-
nājumi tam, kā tie piepildās cilvēku dzīvēs. Lasi Bībeli, izlasīto pielieto 
savā praktiskajā ikdienā un pārliecinies par tur sacītā patiesumu!

Ieliec visu savu dzīvi Dieva rokās – uztici viņam savu ikdienu, savus 
nākotnes plānus, sapņus un tu piedzīvosi Dieva vareno spēku savā 
dzīvē.

Raimonds Locs
Bauskas draudzes mācītājs

Baptistu Vēstnesis – PĀRDOMAS

Uzticamais Dievs

Dieva Vārds – Bībele atklāj, 
atgādina, iedrošina un aicina 
pārliecināties, ka Dievs ir uzticams, 
ka uz Viņu var un vajag paļauties.
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Notikumi

Baltijas Pastorālā institūta (BPI) mācību gada 
noslēguma svinības notika 5. jūlijā Rojā. Pēc ilgāka 
pārtraukuma studentiem bija iespēja satikties 
klātienē un nosvinēt veiksmīgi aizvadīto mācību 
gadu. Tika pārrunāts iepriekšējā gadā piedzīvotais, 
studenti pastāstīja par aktuālo situāciju savā dzīvē. 
Pasākumā bija aicināti piedalīties arī studentu vīri 
un sievas. Viņi pastāstīja par saviem novērojumiem, 
kā studenti ir mainījušies, kopš uzsākuši mācības 
BPI. Kāds kļuvis pārliecinātāks par sevi, citam 
parādījusies padziļinātāka vēlme izprast Rakstus un 
sludināt Dieva vārdu, vēl kāds esot kļuvis mērķtiecī-
gāks savā dzīvē un kalpošanā.

Kopumā svinības apmeklēja apmēram 30 dalībnieki.

Pateicība viesnīcas “Rojas Pērle” komandai, īpaši 
Naurim Graudiņam, BPI absolventam, Pitraga drau-
dzes sludinātājam un draudzes dibinātājam Rojā, 
par laipno uzņemšanu un gardo maltīti!

Garīdznieku brālības (GB) Ziemeļkur-
zemes reģiona garīdznieki un viņu 
ģimenes 3. jūlijā bija aicināti uz atpūtas 
pēcpusdienu atpūtas bāzē “Pļavas”. 
Dalībniekiem bija iespēja dzirdēt Anda 
Kudora liecību, kā arī iepazīties ar viņa 
grāmatu “Ir laiks”, kas stāsta par A. 
Kudora ceļu pie Dieva. Dalībnieki ar 
interesi noklausījās arī LELB arhibīskapa 
Jāņa Vanaga lekciju “Garīga izdegšana, kā 
no tās izvairīties”. Atpūtas pēcpusdienu 
organizēja GB Ziemeļkurzemes reģiona 
vadītājs, mācītājs Raivis Deksnis.

Priekules novada bērni 4.-8. jūlijā bija 
aicināti uz nometni “Piedzīvojumi 
Ēģiptē”. Nometni organizēja Paplakas 
draudzes svētdienskolotāja Modrīte Stūre, 
saņemot Priekules novada finansiālu 
atbalstu. Telšu nometne notika Priekules 
baznīcas pagalmā. Dalībnieki iepazinās 
ar Jāzepu un viņa piedzīvojumiem Ēģiptē, 
devās ekskursijā uz cietumu Karostā, 
baudīja peldi jūrā, nakts trasītes un citus 
piedzīvojumus. Nometne noslēdzās ar 
dievkalpojumu, kuru apmeklēja arī bērnu 
vecāki un vecvecāki.

Draudžu mūziķi sestdien, 24. jūlijā, 
ieskandināja vairākas Kurzemes jūr-
malas baznīcas. Turpinot pirms gada 
aizsākto tradīciju, kad Užavā bija īpašs, 
unikāls koncerts – bez kopmēģinājuma un 
skatītājiem, kā arī ar prieku konstatējot, 
ka epidemioloģiskā situācija valstī arvien 
uzlabojas, Ventspils, Liepājas Centra, 
Liepājas Pāvila, Liepājas Ciānas, Aizputes, 
Kuldīgas, Talsu, Skrīveru, Ogres, Mazsala-
cas, Jelgavas, Priekules, draudzes “Pilsēta”, 
Rīgas Pestīšanas tempļa, Mateja draudžu 
koristi, pielūgsmes mūziķi, ansambļi, 
solisti, instrumentālisti kopīgi muzicēja 
senākajās baptistu baznīcās – Sakā, Užavā, 
Sārnatē (attēlā), Pāvilostā, kā arī Jūrkalnes 
un Pāvilostas estrādē un jūras krastā Dieva 
godam un visu satikšanās priekam.

BPI turpinās jaunu studentu uzņemšana! 
Mācības sāksies septembrī. 
Vairāk informācijas un pieteikšanās – bpiriga.lv
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Dievs smaida
Kā Latvijas armijas virskapelāns Elmārs Pļaviņš pabijis pasaules “karstajos 

punktos”, kur karsti ir ne vien politiskajā ziņā, bet augstu temperatūru 
rāda arī termometru stabiņi, tādēļ par šovasar Latvijā piedzīvoto karstumu 
viņš nesūdzas. Intervija ar Elmāru Pļaviņu sarunāta 10:00. Tā arī tā sākas – 
minūti minūtē. “Armija iemāca, ka ir lietas, kuras nokavēt nedrīkst.” Darba 

pienākumi tagad pamainījušies, bet dedzīgums darbā un kalpošanā tas 
pats – gan strādājot Aizsardzības ministrijā, gan kalpojot Rīgas Golgātas 

draudzē, gan domājot par jaunas draudzes dibināšanu Ikšķilē.

Piecpadsmit gadi kā virskapelānam. Kā līdz tam nokļuvāt? Vai 
armija bija jau bērnības sapnis vai arī negaidīts pavērsiens?

Jā, 23. novembrī būtu piecpadsmit gadi Latvijas Nacionālo 
bruņoto spēku (NBS) virskapelāna amatā. Biju jau sācis plānot 
pateicības dievkalpojumu, aizrunāt telpas. Bet – armija ir armija. 
Komandieris nāk ar lēmumu un tam ir jāpakļaujas. Piecpadsmit 
gadi - tas tiešām ir ilgs laiks. Esmu ceturtais virskapelāns atjauno-
tajā Latvijas armijā. Pirms manis bija Agris Iesalnieks, Raimonds 
Locs un Atis Vaickovskis. Savus amata pienākumus tagad esmu 
nodevis virskapelānei Esterei Tumovičai. Armijā notiek rotācija, 
un tas ir labi. Domāju, arī mācītājiem ir reizēm labi pamainīties, jo 
tad ir jauni izaicinājumi, jauns redzējums. Protams, katra situācija 
jāizvērtē individuāli. Ir arī mācītāji, kas ilgstoši ļoti labi kalpo vienā 
draudzē.

Bet, runājot par to, kā nokļuvu armijā, jāsaka, ka, atgriežoties no 
dienesta padomju armijā, teicu sev, ka nekad, nekad vairs armijā 
neiešu. Tā man bija slikta pieredze. Pateicoties savam raksturam, 
es tur izdzīvoju, bet tas tiešām bija tādā izdzīvošanas režīmā. 
Mans sapnis jau kopš 4. klases bija kļūt par mašīnista palīgu. 
Uz skolu Ogrē, kur mācījos, atbrauca grupa no Mežaparka, kur 
tajā laikā bija bērnu dzelzceļš. Kopš tā laika ar šo ideju “saslimu”, 
un visi mani sacerējumi bija par to, ka būšu mašīnista palīgs. 
Par tādu arī kļuvu un pusotru gadu nostrādāju šajā amatā. Pēc 
armijas vēlējos šo darbu turpināt. Bet tad nāca kāds negaidīts 
pavērsiens. Mans draugs Edmunds Grīnbergs, Aijas Grīnbergas 
vīrs, kurš nu jau pirms vairākiem gadiem aizgāja Mūžībā, kļuva 
ticīgs. Viņš un viņa ģimene gāja uz baznīcu, aicināja mani līdzi, un 
es 22 gadu vecumā kļuvu par kristieti. Tas pavērsa man pavisam 
jaunu skatījumu uz dzīvi. Sapratu, ka vēlos pasludināt Evaņģēliju 
jauniem cilvēkiem, un īpaši “cilvēkiem ar raksturu”. Sāku sludināt 
reketieriem. Tajā laikā bija bandas Salaspilī un Ogrē, ieguldīju 
viņos. 1997. gadā absolvēju Teoloģijas semināru. Dibināju draudzi 
Skrīveros un meklēju darbu, ko varētu darīt paralēli darbam 
draudzē. Tolaik virskapelāns bija Raimonds Locs un viņš aicināja 
mani strādāt Sužu izlūkdienesta bataljonā. No tā laika arī sākās 
mans darbs armijā. Vienu gadu gan darbu armijā pārtraucu, bet 

turpināju turp doties kā brīvprātīgais. Toreiz sievas novērojumi un 
pamudinājums  mani atveda atpakaļ uz armiju; viņa redzēja, ka 
tā ir mana vieta, nevaru bez tās. 2006. gada novembrī toreizējais 
Latvijas NBS komandieris Juris Maklakovs uzticēja man virskape-
lāna darbu. Tā nu šie piecpadsmit gadi pagājuši. Gluži kā teicienā 
“izstāsti Dievam savus plānus, un tad Viņš par tiem pasmaidīs.”

Šo gadu laikā varējām būt lepni, ka Latvijas armijas garīgā dzī-
ve ir mūsu, LBDS mācītāja pārraudzībā. Būt Kristus armijā un 
Latvijas armijā – vai tas vienmēr bijis viegli savienojams?

Ir lietas, kuras var likt kopā. “Savienojams” varbūt nebūs pareizais 
uzsvars. Apustulis Pāvils, runājot par Debesu valstību, min, ka, 
esot armijā, nepinas ar laicīgām lietām. Ja esi kaut ko apņēmies, 
tad tajā ir jāieguldās. Armija prasa ļoti daudz – veselību, laiku 
prom no ģimenes. Arī Kristus armijā bez ieguldīšanās un sevis 
pilnīgas atdošanas nevari tikt svētīts. Jo, ja neesi pilnībā iekšā, drīz 
vien vari būt ārā. Protams, jāskatās, lai komandieris vai kāds cits 
nekļūtu par elku, tas ir viens no kristiešu izaicinājumiem armijā. Ir 
arī citi – ieroču lietošana, spēka struktūras, dažādi ētiski jautāju-
mi. Mums, kristiešiem, pirmais ir – Tev būs to Kungu, savu Dievu, 
mīlēt no visas savas sirds, prāta un dvēseles. Un tad arī armija 
var būt kristieša aicinājums. Kā, piemēram, stāstā par adventistu 
mediķi  Mela Gibsona filmā “Kauja par Heksoridžu”, kurš atteicās 
lietot ieročus, bet kļuva par varoni 2. Pasaules kara cīņās pret 
Japānu, jo izglāba no gūsta, palīdzēja ievainotajiem un aizlūdza 
par daudziem.

Kapelāniem Latvijā šis jautājums personīgi nav tik aktuāls, jo 
viņi ieročus nenēsā. Bet kurus no Dieva ieročiem esat visvairāk 
novērtējis šajā laikā, piedzīvojis, ka tie patiešām strādā?

Jā, Latvijas armijā kapelāni ieročus nenēsā, bet citās valstīs arī kape-
lāni ir apbruņoti. Domājot par Dieva ieročiem, pirmais ir lūgšana. 

Saruna ar Dievu vienmēr  
strādā.
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Saruna ar Dievu vienmēr strādā. Pat lielākie ienaidnieki, pretinie-
ki, kas “vilkuši uz zoba”, par kuriem nezini, kā viņiem atbildēt, kā 
pastāvēt – lūgšana par šo cilvēku viņu uzrunā, pārvērš, un reizēm 
lielākie ienaidnieki kļūst par labākajiem draugiem. Otrs ierocis –  
Dieva Vārds, ļoti efektīvs ierocis. Atceros kādu karavīru ar ļoti 
strauju raksturu, viņš gāja cauri kādām dzīves grūtībām. Man sirdī 
bija vēlme uzdāvināt viņam Jauno Derību. Pēc desmit gadiem viņš 
mani uzmeklēja un teica, ka tā viņam daudz palīdzējusi, pateicoties 
tur lasītajam, viņš bija atgriezies pie Dieva. Varēju aizlūgt par viņu 
un iedrošināt turpmākajam ceļam. Trešais ierocis ir ticība. Ir lietas, 
kuras neredzam. Nezinu, kas notiks ar mani, kas notiks ar karavī-
riem, bet ir ticība, ka Dievs izvedīs, ka Dievs sargās, svētīs. Kad sēžu 
bruņu transportierī un visapkārt svilpj lodes, varu būt mierīgs, jo 
ticu, ka, ja Dievs mani tur ir ielicis, tad Viņš arī no tā izvedīs. Un tad 
miers, ko Dievs dod caur ticību, pāriet arī uz karavīriem. 

Informācijā par kapelāna dienestu lasāms, ka “kapelāns kon-
frontē un iedvesmo karavīrus attiecībā uz vērtībām un standar-
tiem, ko katram jācenšas ievērot.” Tas ir ļoti augsts uzdevums, 
īpaši laikā, kad vērtības un standarti kļuvuši ļoti nestabili un 
mainīgi.

Jā, tas ir kristiešu kapelānu uzdevums. Paldies Dievam, mūsu armijā 
kapelāni ir tikai kristieši, citu valstu armijās kapelāni var būt arī no 
citām reliģijām. Tas vienmēr būs izaicinājums arī pašiem kapelā-
niem – stāvēt uz pareiza pamata. Ne velti Dieva vārds saka –  
kas stāv, lai pielūko, ka nekrīt. Karavīri ļoti tieši skatās uz lietām. Ja 
nevaram būt viņu priekšā atklāti, tad kā lai konfrontējam, runājot 
par vērtībām? Par ģimeni, vīra un sievas attiecībām, par attieksmi 
pret bērniem, uzticību līdz mūža galam, par vērtībām, kas saistās 
ar ticību, patriotisko audzināšanu. Kāpēc, piemēram, cilvēkam, 
kurš apguvis latviešu valodu, bet mājās runā citā valodā, aizstāvēt 
Latvijas intereses? Armijā ieliek stingrus pamatus – iemī lēt savu 
dzimteni, vērtības, ģimeni. Armijā īpaši izjūt to, cik viss iepriekš 
minētais ir vērtīgs, jo vienu dienu tā visa var arī nebūt.

Redzam, kā Jēzus Kristus konfrontēja farizejus un tā laika iesūno-
jušos reliģiskos vadītājus, kuru vārdi un darbi nesakrita. Par saba-
tu, došanu ķeizaram un Dievam, kas katram pienākas, par to, lai 
pirmais akmeni met tas, kas bez grēka. Karavīri mēdz izaicināt ar 
dažādiem jautājumiem. Nesen pie manis bija atnācis kāds jauns 
kapelāns, lai lūgtu palīdzību, kā atbildēt uz karavīru jautājumiem, 
kurus minot, viņš pats sarka un bālēja. Tā kā mums jābūt gata-
viem pastāvēt par Kristu!

Jūs kā kapelāns esat bijis arī tuvu karavīriem un viņu ģimenēm 
vissmagākajos dzīves brīžos. Bet ne mazums ir to, ka izvēlas jūs 
kā savu mācītāju arī priecīgos brīžos – laulībās, vai arī aizlūdzot 
par bērniem. Statistika rāda, ka apmēram trešdaļa no LBDS 
garīdznieku laulātajiem pāriem par savu mācītāju izvēlējušies 
jūs. Kas ir šīs uzticības pamatā?

Grūti pateikt. Vēl vakar pēc darba Aizsardzības ministrijā man bija 
sarunas ar vairākiem pāriem no armijas, kuri gatavojas iestūrēt 

Foto: Gatis Dieziņš/Aizsardzības ministrija Gatavojoties lēcienam ar izpletni. Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Elmārs Pļaviņš kopā ar Aizsardzības ministru Arti Pabriku un NBS kapelāniem.  
Foto: Armīns Janiks/Aizsardzības ministrija

Kad sēžu bruņu transportierī un 
visapkārt svilpj lodes, varu būt 
mierīgs, jo ticu, ka, ja Dievs mani 
tur ir ielicis, tad Viņš arī no tā 
izvedīs. 
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MANA CERĪBA
Domāju, ka iepriekšējais gads daudziem ir bijis izaicinošs. 
Ierobežotas socializēšanās iespējas, samazinājušies ienākumi 
un stress par pašu un apkārtējo veselību. To piedzīvojušas 
draudzes un arī katrs personīgi. Kaut arī jau ir pagājis krietns 
laiks, pēdas no pagājušā gada joprojām ir palikušas arī manī. 

Bet pasaule tomēr neapstājas. Neskatoties uz visām grūtī-
bām, mums ir jāturpina iet pa šauro ceļu, kas dažkārt izskatās 
kā šaura, aizaugusi taka. Dažkārt ir kārdinājums nosodīt 
cilvēkus, kuriem ir atšķirīgs viedoklis, vai pārmest valdībai, 
kad, šķiet, visi lēmumi, kas tiek pieņemti, ir nepareizi, vai 
uztraukties par draudžu materiālo nodrošinājumu, kad soli ir 
bijuši tukši. Tas viss rada nospiedošu sajūtu.

Bet mēs neesam aicināti mūsu cerību meklēt mūsu politiska-
jās zināšanās vai arī mūsu spējās nodrošināties finansiāli. Kā 
Dāvids teicis: “Tiešām, esi klusa, mana dvēsele, vērsdamās uz 
Dievu, jo no Viņa nāk mana cerība!” (Psalmi 62:6)

Nedomāju, ka mums būtu jāizolējas no pasaules, neinteresē-
joties par to, kas tajā notiek, bet gan – notiekošais nedrīkst 
kļūt par to, kas definē, kas mēs esam. Mūs definē Dieva 
mīlestība un taisnība. Un Bībelē nekur neatrodam rakstītu, ka 
Dieva mīlestība un taisnība noved pie nosodījuma, pārmetu-
miem, lepnuma un aizvainojuma. Bet, lai iegūtu cerību, kas 
nāk no Dieva, mums ir jāatmet cerība atrast to pašiem sevī. 
Kad Dievs patiesi ir mūsu primārais fokuss un Viņā ir mūsu 
cerība, tad kā rezultātu varam piedzīvot to, ko Dāvids ap-
raksta šādi: “Tikai Viņš ir mans akmenskalns un mans palīgs, 
mans patvērums, es gan netikšu satricināts!” (Psalmi 62:7) Ar 
šādu cerību mēs pārdzīvosim šos laikus un visus pārējos. 

Jānis Vilkaste 
Grobiņas draudzes jauniešu vadītājs

laulības ostā. Viņiem patīk tā vienkāršība, ar kādu es uzrunāju, 
dažreiz humors. Nespiežu nevienu kļūt par baptistu draudzes 
locekli. Runāju, ka viņiem jāveido savstarpējas attiecības, un 
vienmēr uzsveru, ka bez Dieva viņu laulība nebūs stipra. Dažreiz 
man izdodas vairāk pastāstīt par Dievu, kurš atklājis sevi caur Jēzu 
Kristu, citreiz  tas ir tikai tāds sākums, un cilvēki vēlāk sāk nākt uz 
draudzi. Daži izvēlas citas draudzes, un arī par to es priecājos. 

Reklāmu nelieku. Viens pāris pasaka citiem. Un tā viņi atnāk pie 
manis. Katram jāizmanto tās dāvanas, ko Dievs devis. Man ir šī 
dāvana – būt kopā ar cilvēkiem, saprast viņus, aizlūgt, uzrunāt 
viņus par Dieva mīlestību un vērtībām, ja nepieciešams, arī kon-
frontēt. 

Blakus vārdam Elmārs Pļaviņš tagad rakstīts - vecākais ek-
sperts starptautiskās militāri reliģiskās sadarbības jautājumos. 
Ko tas nozīmē jūsu ikdienā?

Vēl pat īsti nezinu (smejas), darbs šajā amatā ir tikai sācies. Starp-
tautiski tas pašlaik visvairāk saistīts ar Ukrainu. Iepriekš iegūtās 
zināšanas un man dotās Dieva dāvanas tagad varu likt lietā, 
palīdzot citu valstu kapelānu dienestiem. Sadarbība ar armijas va-
dību, došanās garākās un īsākās misijās kopā ar mūsu karavīriem 
pasaules “karstajos punktos”, tas viss tagad noderēs, lai sniegtu 
padomu citiem. Latvijā tā būs sadarbība ar kristīgo konfesiju 
bīskapiem un vadītājiem, sadarbības projekti ar Aizsardzības 
ministriju, sociālie projekti Latvijas novados.  Strādāšu pie tā, lai 
kapelānu dienesta izvirzītās vērtības un standarti reāli iemiesotos 
dzīvē un aizsniegtu karavīrus. Tā kā priekšā jauni izaicinājumi un 
daudz darba.

Visus gadus, esot virskapelāns, esat arī kalpojis draudzēs – 
Ogres Trīsvienības un vēlāk Rīgas Golgātas draudzē. Jau vairā-
kus gadus jūsu sirdī ir arī Ikšķile un jaunas draudzes veidošana 
tur. Kāpēc tieši Ikšķile?

Tas ir veidojies ļoti dabiski. Jā, paralēli darbam armijā esmu vien-
mēr kalpojis arī kādā draudzē. Jau pašā sākumā, esot kapelānam 
Sužu bataljonā, tas netraucēja man dibināt draudzi Skrīveros un 
kalpot tur. Vēlāk mani aicināja Ogres Trīsvienības draudze, tad 
Golgātas draudze. Tagad jau divus gadus dzīvoju Ikšķilē, kur esmu 
uzbūvējis māju. Tā kā dzīvoju tur, tad pavisam dabīgi, ka man 
interesē arī cilvēki, kas ir ap mani. Tāpēc jau vismaz trīs gadus par 
Ikšķili ir domāts un lūgts. Tagad jau izveidojušās dažas iestrādes. 
Mums ir mazā grupa, apmēram 20 cilvēki, kas domā par drau-
dzi Ikšķilē, ir vairāki kristieši Ikšķilē un tās tuvumā, kas vēlētos 
pievienoties.  Mājas ir vieta, par kuru tu rūpējies. Un tādēļ man 
rūp Ikšķile.

Vēl vismaz gadu būšu Golgātas draudzē, bet esam jau runājuši, ka 
būs nepieciešama rotācija. Jaunu draudzi veidot, iespējams, ir izai-
cinošāk, nekā kalpot draudzē, kur jau ir kādas iestrādes, tradīcijas, 
kuras turpināt. Golgātas draudze man ir ļoti nozīmīga, turpināšu 
darbu šeit. Pašlaik veidojam jaunu komandu, turpināsim augt.

Sagatavoja

“Baptistu Vēstnesis” redkolēģija

Armijā ieliek stingrus pamatus – 
iemīlēt savu dzimteni, vērtības, 
ģimeni.
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Baptistu Vēstnesis – GARĪDZniEku BRĀLĪBA

Pāvilostas draudzē 13. jūnijā notika Alekseja Zajeca licencēšana 
par LBDS sludinātāju. 

Dievkalpojumu vadīja Pāvilostas draudzes mācītājs Deniss Doro-
ņins, svētrunu teica Rīgas Betānijas draudzes sludinātājs Vasilijs 
Gredasovs, licencēšanas uzrunu un aizlūgšanu vadīja LBDS 
Garīdznieku Brālības vadītājs Edgars Godiņš.

Aleksejs Zajecs dzimis 1960. gadā Ukrainā, strādnieku ģimenē, ku-
ras sarunās Dievam nebija vieta. 1980. gadā Aleksejs tika iesaukts 
padomju armijā un nosūtīts dienēt uz Latviju. Pēc dienesta, 
saņēmis darba piedāvājumu, viņš palika uz dzīvi Latvijā. Aleksejs 
apprecējās ar Irīnu, un ģimenē piedzima trīs bērni. Jēzu Kristu un 
Viņa glābšanas vēsti Aleksejs sāka iepazīt 1996. gada februārī, un 
tas notika, pateicoties sievas Irīnas liecībai, kuru Dievs dziedināja 
no onkoloģiskas saslimšanas. Tā paša gada 5. maijā Aleksejs un 
Irīna, kā arī divas viņu meitas apliecināja savu ticību kristībā. Vēlāk 
tika kristīts arī viņu dēls. Prieks redzēt kalpojošas ģimenes, kurās 
viss nams kalpo Dievam!

Aleksejs ir kalpojis Liepājas draudzē “Evaņģēlija balss”, kopā ar 
savu sievu Irīnu viņi kalpojuši kā misionāri, sludinot Evaņģēliju 
kurlmēmiem cilvēkiem gan Latvijā, gan Lietuvā, gan arī Ukrainā. 
Aleksejs kalpo arī pansionātos un bērnu namā Liepājā. Aleksejam 
Zajecam ir izteikta evaņģēlista dāvana.

Jau vairākus gadus ticīgo pulciņš Alekseja Zajeca vadībā pulcējas 
Liepājā, Tosmares rajonā, uz dievkalpojumiem. Nākamais solis 
ir dibināt Tosmarē baptistu draudzi “Sion”. Aleksejam ir ciešas 
saiknes ar Pāvilostas baptistu draudzi un draudzes mācītāju De-
nisu Doroņinu. Pāvilostas draudze ir kā mātes draudze topošajai 
Tosmares draudzei. Patiešām, Dieva ceļi ir brīnišķīgi, un arī neliela 
draudze var veikt nozīmīgu kalpošanu Evaņģēlija vēsts paplašinā-
šanā! 

Alekseja Zajeca licencēšanas dievkalpojumā piedalījās brāļi un 
māsas no Pāvilostas draudzes, kā arī no topošās Tosmares drau-
dzes “Sion”. Ir ļoti svētīgi redzēt, kā garīdznieku pulkam pievie-
nojas brāļi, kuri ir gatavi uzņemties atbildību un vadīt draudzi. 
“Jo tie, kas labi kalpojuši, iegūst sev cienīgu stāvokli un daudz 
priecīgas drosmes ticībā, kas Kristū Jēzū.” (1. Timotejam 3:13)

Deniss Doroņins
Pāvilostas draudzes mācītājs

Foto no kreisās – Edgars Godiņš, Aleksejs Zajecs,  
Deniss Doroņins.

Karstajā 2021. gada vasaras 11. jūlija pēcpusdienā ar ziediem 
bagātīgi rotātajā Talsu draudzes dievnamā, piedaloties Tu-
kuma, Nariņciema un citu Ziemeļkurzemes baptistu draudžu 
pārstāvjiem, notika sludinātāja Raivja Dekšņa ordinācijas 
dievkalpojums. 

Par šo svētku vietu Talsu dievnams kļuvis tādēļ, ka, lai varētu ie-
vērot valstī noteiktos ierobežojumus sakarā ar Covid-19 pandēmi-
ju, Nariņciema un kādu laiku arī Tukuma draudžu dievkalpojumi 
notikuši svētdienu pēcpusdienās Talsu baptistu dievnamā.

Ievadvārdus sacīja un dievkalpojumu vadīja Talsu draudzes  
mācītājs Miervaldis Lindmanis. Klātesošie, kājās piecēlušies, no-
klausījās viņa lasīto Bībeles tekstu no Vēstules efeziešiem  
4. nodaļas 1.-15. pantiem, kas aicina dzīvot aicinājumam atbilstošu 
dzīvi, būt vienotiem un katram pēc sava aicinājuma piedalīties 
tajā, lai cilvēki tiktu sagatavoti kalpošanas darbam. Draudze 
vienojās iemīļotajā un labi pazīstamajā dziesmā “Apziņa droša: 
Jēzus ir mans – Dzīvības Avots, Vadonis, Gans!” – kas izskanēja kā 
vienots ticības apliecinājums un iedrošinājums, ar slavu Jēzum un 
apņēmību pildīt no Dieva uzticēto uzdevumu.

Svētrunu par Pētera 1. Vēstules 5. nodaļas 10.-15. pantiem sacīja 
Bauskas draudzes mācītājs Raimonds Locs. Kopējās dziesmas, kā 
arī dziesmas, ko dziedāja Nariņciema dziedātāju grupas pārstā-
ves, uz sintezatora pavadīja Tabita Ēce un Dundagas draudzes 
sludinātājs Andis Smelte.

LBDS bīskapa vietnieks un Garīdznieku Brālības vadītājs Edgars 
Godiņš Tukuma un Nariņciema draudžu sludinātāju Raivi Deksni 
raksturo kā uzņēmīgu, neatlaidīgu, lietišķu un uzticamu darbinie-
ku, par kuru ir saņemtas pozitīvas rekomendācijas. Mācītājs Ed-
gars Godiņš uzdod Raivim Deksnim vairākus jautājumus, saņemot 
uz katru no tiem pārliecinošas, noteiktas atbildes, ko tādējādi var 
uzskatīt par svinīgo solījumu. Iesvētot Raivi Deksni mācītāja ama-
tā, ar roku uzlikšanu notiek  aizlūgums par viņu un sievu Santu, 
ko izdara Talsu draudzes mācītājs Miervaldis Lindmanis, mācītājs 
Edgars Godiņš, Bauskas draudzes mācītājs Raimonds Locs un 
Jelgavas draudzes sludinātājs Ainārs Ginters. Seko sveicieni, ziedi 
un laba vēlējumi. Aizlūgsim par mācītāju Raivi Deksni!

Enoks Biķis
Rīgas Mateja draudze

Foto no kreisās – Andis Smelte, Ainārs Ginters, Edgars Godiņš, 
Raivis Deksnis, Raimonds Locs, Miervaldis Lindmanis.
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Pagājušajā gadā svinējām 160 gadus kopš baptistu kustības sākuma Latvijā. 
Kā atskaites punkts tam izvēlēts pirmais brauciens uz Mēmeli (tagad 

Klaipēdu) 1860. gada rudenī, kur 2. septembrī tika kristīti pirmie 9 latvieši. 
Arī šogad varam pateikties par 160 gadiem! Šoreiz tās ir pirmās kristības 

Latvijā, kas notika 1861. gada 9. septembrī. Un prieks kopā ar ikvienu, kas 
savu ticību kristībā apliecina arī šodien! Šovasar kristības svinētas Sakā, 
Priekulē, Užavā, Pitragā, Valdemārpilī, Jelgavā, Liepājas Centra draudzē, 

Rīgas draudzē “Mājvieta”, Rīgas Āgenskalna draudzē un citur.

Kristības
toreiz un tagad

“1861-mā gada rudenī bij jau sakrājies 
prāvs pulciņš pārliecinātu ļaužu, kas 
gaidīja uz kristību. Uz Mēmeli braukt 
šoreiz vairs nevajadzēja, jo Mēmeles 
draudze bij uzticējusi A. Ģertneram 
kopt ticīgajo pulciņu Kurzemē un, ja 
vajadzīgs, arī kristīt un vakariņu dalīt.

Par kristību vietu izredzēja Ziras (domā-
ta Užavas – red. piez.) upīti tajā vietā, 
kur tā tek pa plašajām Užavas un Ziru 
pļavām, tālu no apkārtējām mājām, lai 
svinīgais darbs varētu netraucēti notikt.

9. septembrī, svētvakarā, kristāmie gan 
kājām, gan braukšus sāka pulcēties 
pie kristāmās vietas. Vēl brīdi nogaidī-
juši, līdz kamēr apkārtējas mājās viss 
palicis klusu, tad kristības izdarītājs A. 
Ģertners sacījis īsu, sirsnīgu runu, pēc 
tās nodziedājuši dziesmu iz Kurzemes 
lut. dziesmu grāmatas un Ģertners 
kāpis ūdenī, lai izdarītu pirmo bībelīgo 
kristību Latvijā. Tas notikās pulksten 
1-os naktī starp 9. un 10. septembri. 
Kristāmo skaits bija 72 ... Pēc kristības 
jaunkristītie turpat upes malā baudījuši 
tā Kunga mielastu. Tie bij pulcēti ap 
zālītē noliktu galdu, virs kura aizdegts 
vējlukturis izplatīja savu vājo gaismiņu.”

Jānis Rīss “Latviešu baptistu draudžu 
izcelšanās un viņu tālākā attīstība”,  
64., 65. lpp.

Mani sauc Lote, man ir 10 gadi. Kaut 
esmu vēl jauna, sirdī jutu pārliecību, ka 
gribu kristīties. Jutos tam gatava, jo zinu, 
ka šī izvēle ir pareiza un arī vēlāk manas 
domas nemainīsies.

Kad man bija 9 gadi, es piedzīvoju pirmo 
Dieva brīnumu. Mamma satraumēja 
muguru, un ārsti pēc operācijas nezināja, 
vai viņa uz mūžu nepaliks ratiņkrēs-
lā… Visi bijām šokā, un daudzi lūdza 
par mammu – arī es. Tagad mamma 
ir atveseļojusies un es ticu, ka tas ir, 
pateicoties Dievam, kurš viņu pilnībā 
izdziedināja! 

Šī gada 18. jūlijā man un vēl vairākiem 
bērniem no svētdienskolas un draudzes 
jauniešiem bija kristības. Mēs kopā bijām 
vienpadsmit. Mācītājs Edgars mūs kris-

Manas kristības bija 16. jūlijā, manā 
dzimšanas dienā. Esmu augusi kristī-
gā ģimenē, tomēr pienāca brīdis, kad 
sapratu, ka nevēlos palikt tur, kur esmu, 
un darīt to, ko daru. Dievs jau iepriekš 
bija runājis uz mani. Bet šoreiz tas bija 
daudz spēcīgāk. Dievs runā caur Bībeli, 
izlasītais rada vēlmi mainīties. Manas 
kristības notika kādā no Talsu novada 
ezeriem, klātesot ģimenei un tuvākajiem 
draugiem. Vecākais brālis pievienojās ar 
videozvana palīdzību. Paldies mācītājam 
Raivim Deksnim, ka viņš mani kristīja. 
Tās viņam pirmās kristības pēc ordinā-
cijas par mācītāju. Man bija svarīgi, ka 
mans tētis, kas mūsu draudzē ir sludi-
nātāja vietas izpildītājs, redz, kā tieku 
kristīta.

Indra Vadone
Valdemārpils-Ārlavas draudze
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Katra cilvēka ceļš pie Dieva ir citāds. Kādam 
ir vajadzīgi daudzi gadi, lai saprastu, cik sva-
rīga persona viņa dzīvē ir Dievs, bet ar kādu 
šis brīnumainais process notiek īsā brīdī.

Es esmu sastapusi vairākus cilvēkus, kuri 
centās pievērst mani kristietībai, taču nevie-
nam no viņiem tas neizdevās. Dievam, kā zi-
nāms, ir paredzēts plāns ikvienam no mums. 
Arī manā dzīvē ienāca cilvēks, kurš spēja ar 
savām liecībām un garīgās literatūras palīdzī-
bu radīt manī patiesu interesi par to, kas īsti 
ir Dievs, ko Viņš dara mūsu dzīvēs un kāpēc 
man Viņš ir vajadzīgs. Jo vairāk iedziļinājos, 
jo skaidrāk sapratu, ka ceļš pie Dieva ir arī 
mans ceļš. Kad par to vairs nešaubījos, biju 
gatava sacīt grēku nožēlas lūgšanu un ielaist 
Jēzu Kristu savā sirdī un dzīvē. Pavisam 
drīz nolēmu, ka esmu gatava arī kristībām. 
Apzinājos, ka tas ir svarīgs lēmums, zināju, ka 
tas mainīs manu dzīvi, biju gatava arī daudzu 
līdzcilvēku neizpratnes pilnai attieksmei 
pret šo manu izvēli, tomēr skaidri jutu, ka to 
vēlos, tāpēc spēru arī šo soli.

Savā mūžā esmu bieži uzstājusies uz skatu-
ves dažādas publikas priekšā, taču varu droši 
sacīt, ka nevienā no šīm reizēm nejutos tik 
satraukta kā savā kristību dienā. Saviļņojums, 
neziņa, prieks, dažādas pārdomas – tas viss 
jauca manu prātu un sirdi. Brīdī, kad, stāvot 
ūdenī, apliecināju, ka esmu gatava kļūt par 
Dieva bērnu, sajutos laimīga. Šīs sajūtas pa-
tiesībā ir ļoti grūti ietērpt vārdos. Droši zinu 
vien to, ka šī ir pareizā izvēle – izvēle, ko man 
nenāksies nožēlot.

Kristīna Lapuha
Rīgas draudze “Mājvieta”

Baptistu Vēstnesis – LiECĪBAS Baptistu Vēstnesis – LiECĪBAS

Pirmā no kreisās – Kristīne Lapuha

Tā bija diena, kad es apliecināju, ka piederu 
Jēzum. Diena, kad es kļuvu mirusi grēkam 
un dzīva Kristum. Diena, kad pievienojos 
draudzei. Diena, kad es kristībā līdz ar Viņu 
tiku aprakta un Viņā uzmodināta. Šī diena ir 
mana kristību diena!

Es nokristījos pavisam nesen – šī gada 4. 
jūlijā. Kristības bija man vienai un par šī 
notikuma vietu es izvēlējos Beberliņus. 
Visu kristību dienu, it īpaši pēc kristībām, es 
biju nebeidzamā apbrīnā par to, cik varens 
un labs ir Dievs. Atceroties to tumsu, kurā 
es biju pāris mēnešus atpakaļ, cīņas, kuras 
es centos izcīnīt viena, un bezpalīdzīgās 
situācijas, no kurām es nespēju tikt arā. Bet 
Dievs ir tik labs, un neticami īsā laika periodā 
Viņš visu manu dzīvi apgrieza kājām gaisā. 
No tumsas un nāves ceļa Viņš mani uzveda 
uz gaismas un dzīvības ceļu. Manā kristību 
dienā es nevarēju beigt domāt par visām 
izmaiņām, ko Dievs veicis manī un manā 
dzīvē. Es jutos tik pateicīga un mīlēta! Viņš 
mani izglāba un deva jaunu cerību! 

Es ļoti spilgti atceros dienu pirms kristī-
bām, jo sātans man uzbruka ar nonicino-
šām domām un atgādinājumiem, ka es 
neesmu pelnījusi tikt kristīta. Ar asarām 
acīs, lielu uztraukumu un kaunu es uzreiz 
vērsos pie Dieva. Viņš dzirdēja un redzēja 
mani, un tajā pašā minūtē atbildēja uz 
manu lūgšanu. Tēvs man parādīja, ka šīs 
šaubas nav no Viņa, un, patiesībā, ja mēs 
meklētu kādu, kurš ir pelnījis kristīties un 
kurš ir pelnījis grēku piedošanu, tad tas 
būtu tikai Jēzus, jo visi pārējie cilvēki ir 
grēkojuši un pelnījuši nāvi. Bet tieši tāpēc 
Dievs deva Savu vienīgo Dēlu, lai Viņš 
atpirktu mūsu grēkus pie krusta, lai mēs 
būtu brīvi no šīs nastas. Pēc Dieva atbildes 
man es sajutu tik lielu mieru, jo Viņš man 
parādīja, ka ir izredzējis mani, veidojis 
mani un gatavojis dienai, kad es aplieci-
nāšu, ka Viņš ir vienīgais un patiesais ceļš. 
Dievs atgādināja man, ka esmu brīva no 
saviem grēkiem un kļūdām Krusta dēļ. Es 
esmu Dieva mīļais bērns un es to aplieci-
nāju ar savām kristībām! 

Terēze Liepiņa
Liepājas Centra draudze

21. jūlija pēcpusdienā Baltijas jūras 
piekrastes ciematā, Pitragā, kristījos jūrā 
kopā ar draugu Jurģi. Šis bija ārkārtīgi 
gaidīts notikums. Tik daudz domāts un 
acīm vaļā sapņots par to. Kā tas īsti būs? 
Kādas būs sajūtas?

Šis bija lēmums gan katram priekš sevis, 
gan mūsu attiecībām kopumā. Jo nu mēs 
dedzības pilni mācīsimies nolikt sevi 
zemāk, Dievs būs mūsu dzīves centrā 
un šī pazemība un lepnības kliedēšana 
lieliski noderēs arī attiecību savstarpējās 
harmonijas veicināšanai. 

Kristībām iekšēji jutos gatava jau kādu 
laiku, bet viss beigās izvērtās vēl skais-
tāk, kā biju plānojusi, jo bija iespēja 
kristīties un apliecināt savu iekšējo 
ticību kopā ar savu draugu. Jurģis līdz 
šim lēmumam nonāca salīdzinoši ļoti 
ātri. Tas bija pārsteigums visiem. Tagad 
tiešām zinu, ka viss ir iespējams! 

Es jūtos lieliski, apzinoties to, ka varēju 
iedvesmot ar savu ticību un stingru pa-
stāvēšanu tajā. Un nu iedvesmosim citus 
abi kopā savos turpmākajos dzīves ceļos. 

Mēs piedzīvojām neaizmirstamas sajūtas 
un Dieva mīlestību. Mēs esam laimīgi un 
pateicīgi tagad būt zem Tā Kunga vairo-
ga, Viņa drošajā paspārnē!

Egija un Jurģis 
Rojā

tīja. Tas notika netālu no Baldones, kur 
jau otro reizi tika organizēta Āgenskalna 
Draudzes diena.

Parasti pirms lieliem publiskiem pasā-
kumiem esmu ļoti satraukta, bet šoreiz 
nejutu nekādu stresu – biju laimīga, at-
vieglota un pilnīgi pārliecināta par sevi!

Lote Lūse
Rīgas Āgenskalna draudze
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Septembrī draudzēs un mazajās grupās uzsāksim kopīgu ceļoju-
mu, kas vedīs tuvāk Dievam, cilvēkiem un pasaulei. Par garīgās 
izaugsmes un draudzes stiprināšanas kursu “Tuvāk”, tā saga-
tavošanu un savu personīgo mazo grupu pieredzi stāsta kursa 
sagatavošanas koordinatore Nora Rautmane.

Kad un kāda bija tava pirmā mazās grupas pieredze?

Studiju laikos, kad kopā ar draugiem gribējām izpētīt, kas ir Latvi-
jas Kristīgā studentu brālība, sajaucām datumus un liela, publiska 
pasākuma vietā nokļuvām brālības organizētajā atvērtajā mazajā 
grupā, kur nāca studenti, kas vēlējās organizācijai pievienoties 
mācību gada vidū, vai kuriem bija interese par kristietību. Šajā 
grupā bija visdažādākie cilvēki, sākot ar sakarīgiem vidusmēra stu-
dentiem, beidzot ar cilvēkiem, kuriem likās, ka viņos ir iemiesojies 
Merkūrija gars. Man patika lielā dažādība, cilvēku īstums, interese 
vienam par otru un Dievu. Pēc šīs mazās grupas pieredzes tur arī 
palikām un pēc tam piedalījāmies un jau paši vadījām citas mazās 
grupas.

Kas, tavuprāt, ir mazo grupu lielākais devums personīgi tās 
dalībniekiem un draudzei?

Grupas dalībniekiem tā ir iespēja šos 6 līdz 12 cilvēkus, kas ir gru-
pā, iepazīt tuvu, gandrīz kā savu paša ģimeni. Uzklausīt, rūpēties, 
aizlūgt un pretī saņemt to pašu. Kā arī tā ir iespēja kopīgi garīgi 
augt, būt atbildīgiem par savu un citu garīgo izaugsmi. Mazās 
grupas ir viens no labākajiem veidiem, kā draudze var izpildīt savu 
misiju – pasludināt Kristu un palīdzēt cilvēkiem izdzīvot kristietī-
bu ikdienā.

Kas tevi pamudināja atsaukties koordinēt kursa “Tuvāk” saga-
tavošanas procesu?

Pēc pagājušā gada pozitīvās pieredzes, kad draudzes kopā studēja 
materiālu “40 dienas ar mērķi”, kā arī redzot, kāda ir situācija 
draudzēs, Latvijā un pasaulē – bīskaps Kaspars Šterns vēlējās arī 
šo rudens sezonu iesākt ar kopīgu studiju materiālu draudzēm, 
kas varētu dot kopības sajūtu un mobilizēt draudzes locekļus uz 
regulārām un padziļinātām Bībeles un garīgās izaugsmes studi-
jām mazajās grupās. Tā kā kopā ar Esteri Rozi, Tomu Grīnbergu 
un bīskapu biju iesaistījusies pagājušā gada projekta īstenošanā, 
bīskaps mani uzaicināja palīdzēt koordinēt arī šo kursu. Pagājušā 
gada pieredze, strādājot šajā komandā un redzot draudžu atsau-

cību, bija pozitīva, tādēļ arī šoreiz, daudz nedomājot, atsaucos 
Kaspara Šterna aicinājumam.

Kā norisināsies kurss “Tuvāk”?

Sākot ar 19. septembri, 9 svētdienas pēc kārtas draudzes mācītājs 
ir aicināts sludināt par attiecīgās nedēļas tēmu. Nedēļas laikā 
draudzes locekļi tiekas mazajās grupās, kurās dalībnieki kopā 
noskatās video uzrunu un pārrunā diskusiju jautājumus, kas doti 
mazo grupu materiālā. Video saites tiks publicētas LBDS mājas 
lapā, kā arī draudžu grupu koordinatori saņems pieeju vietnei, 
no kurienes tos varēs lejupielādēt. Nedēļas laikā dalībnieki var 
papildus iepazīties ar nedēļas pārdomām mazo grupu materiālā 
un padziļināti studēt ar tematu saistītās Rakstu vietas. 

Kas līdz šim jau paveikts kursa “Tuvāk” sagatavošanā un kas vēl 
darāms?

Darbs pie kursa sagatavošanas sākās jau martā, kad bīskaps visus 
iesaistītos aicināja uz regulārām Zoom sanāksmēm, lai vienotos 
par šī materiāla latviskošanu, materiāla un runātāju lekciju saturu.

Maija beigās Mateja draudzes pagrabstāva studijā uzsākām video 
uzrunu filmēšanu. Tāpat kā iepriekšējo studiju materiālu, arī šo 
filmēja un tagad pacietīgi montē Pēteris Tīss. Paralēli video mate-
riālam tiek strādāts pie drukātā studiju materiāla. To tulkoja Maija 
Tartare, redaktore ir Līva Fokrote, korektore Elza Roze. Logo un 
bukleta maketu veido Estere Rožkalne.

Šo studiju materiālu ir izstrādājusi kustība “City Changers” (tulk. 
“Pilsētas mainītāji”), kas mobilizē un apmāca vadītājus draudzēs un 
kristīgās organizācijās, lai tie varētu svētīt un kalpot vietās, kurās 
viņi atrodas. Angliski visas lekcijas ir ierunājis šī materiāla autors, 
mācītājs Alans Platts, bet izlēmām, ka latviski katru lekciju ierunā 
cits lektors. Katrs no viņiem, par pamatu ņemot oriģinālā materiāla 
tēmu un saturu, līdzdarbojās lekcijas satura radīšanā, studiju mate-
riālu jautājumu formulēšanā. Kursa deviņas video uzrunas ir ieru-
nājuši 9 mūsu draudžu vadītāji – bīskaps Kaspars Šterns, sludinātāji 
Mārcis Dejus, Matīss Babrovskis, Oskars Lūsis, mācītāji Aivars 
Vadonis un Pēteris Eisāns, kā arī LBDS Jauniešu apvienības vadītājs 
Andrejs Goloborodko, Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja 
Agnese Megne un ilggadējā BPI vadītāja Līva Fokrote. Lielākā daļa 
no lektoriem ir paši šo materiālu padziļināti angļu valodā studējuši 
attālinātajās mācību kopienās. Viņi to ir atzinuši par labu esam un 
vēlas šo saturu nodot tālāk mūsu draudzēs.
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Kā draudzes var pieteikties kursam? 

Visērtāk pieteikties ir elektroniski – ej.uz/tuvak2021. Pieteikšanās 
saite atrodama arī LBDS mājas lapā www.lbds.lv, varat arī zvanīt 
uz LBDS kanceleju un pieteikt savu draudzi vai mazo grupu. 
Savlaicīga pieteikšanās šoreiz ir ļoti svarīga, jo vēlamies visiem 
dalībniekiem nosūtīt šī kursa studiju materiālu, lai tas katram gru-
pas dalībniekam būtu “uz rokas” un cilvēki var lasīt, iedziļināties 
minētajās tēmās arī starp mazās grupas tikšanās reizēm.

Vai dalība kursā pieejama arī atsevišķai mazajai grupai?

Jā, ja draudze kādu iemeslu dēļ nevēlas vai nevar iesaistīties kursā, 
droši var pieteikt arī savu mazo grupu individuāli, attiecīgi norā-
dot, cik grupā būs dalībnieku, lai varam nosūtīt studiju materiālu.

Cik draudzei izmaksās dalība kursā “Tuvāk”? 
Dalība kursā ir bez maksas. Visus sagatavošanas izdevumus sedz 
LBDS. Ja kāda draudze vai kāds individuāli vēlas atbalstīt, būsim 
pateicīgi par brīvprātīgiem ziedojumiem šim mērķim. 

Vai plānota apmācība tiem, kas līdz šim nav vadījuši mazo 
grupu un vēlas to darīt?

Šogad apmācības mazo grupu dalībniekiem notiks 7. septembrī 
tiešsaistes platformā Zoom. Aizpildot kursa “Tuvāk” pieteikšanās 
anketu, lūdzam norādīt, vai esat ieinteresēti mazo grupu vadītāju 
apmācībā, un mēs ar jums sazināsimies, lai nosūtītu materiālus un 
saiti uz apmācībām. 

Kursa atklāšana notiks 18. septembrī. Kas uz to aicināti?

Jā, 18. septembrī ikviens aicināts uz satikšanās rītu “Tuvāk”, tas pa-
redzēts ne vien kā kursa “Tuvāk” atklāšanas pasākums, bet arī kā 
laiks, kurā būt tuvumā cits citam un Dievam, ieklausīties liecībās, 
kopā pielūgt un slavēt Dievu, aizlūgt. Pasākums notiks atbilstoši 
tajā brīdī spēkā esošajiem epidemioloģiskās drošības pasāku-
miem. Tāpēc jau tagad zinām, ka to, tāpat kā LBDS Kongresu, 
translēsim arī LBDS YouTube kanālā, kā arī tiešraide būs redzama 
LBDS Facebook lapā. Satikšanās rītā varēs piedalīties arī klātienē 
Rīgā, Mateja baznīcā, bet cilvēku skaits droši vien būs ierobežots. 
Ticam, ka katru, kas būs klātienē vai pieslēgsies attālināti, iedro-
šinās izskanējušās liecības par mazajās grupās un līdzīgos studiju 
kursos piedzīvoto, kā arī dalībnieki saņems atjaunotu aicinājumu 
pasludināt un izdzīvot Dieva mīlestības vēsti pasaulē.

Kursa vadmotīvs ir “tuvāk Dievam, cilvēkiem un pasaulei”. Ko 
tu ceri piedzīvot šī kursa laikā? Un kāds ir tavs novēlējums 
draudzēm?

Mani iedvesmo un piepilda ar pateicību citu cilvēku piedzīvotais 
procesā, kura veidošanā es esmu piedalījusies. Ceru ieraudzīt 
Dieva darbu šādā veidā arī šoreiz. 

Draudzēm novēlu izmantot šo LBDS organizēto piedāvājumu! 
Tas varētu palīdzēt izjust kopības un vienotības sajūtu ar drau-
dzēm, kristiešiem citās vietās, un pēc vasaras uzsākt jauno darba, 
mācību un kalpošanas posmu. Lai tas kalpo katra mūsu draudžu 
locekļa personīgai garīgai izaugsmei!

Kurss “Tuvāk” ir deviņas mazo grupu nodarbības, 
kas ietver trīs tematus: “Pazīt Dievu”, “Mīlēt 
cilvēkus” un “Ietekmēt savu apkārtni/ pasauli”. 
Katrs temats ir kā zobrats – cieši saistīts ar 
pārējiem diviem tematiem un, iekustinot vienu, 
kustēties sāk arī pārējie.

Kursā tiks apskatīti sekojoši jautājumi:

Kā apzināties, kas es esmu Kristū?

Kā veidot dziļākas un tuvākas attiecības ar Dievu?

Kā dzīvot ar kristieša identitāti ikdienā? 

Kā raizes pārvērst patiesi aktīvā līdzjūtībā?

Kā izprast savu aicinājumu un dzīvot ar to?

Ko nozīmē dalīties ar resursiem, kurus Dievs mums ir 
uzticējis pārvaldīt? 

Kā dzīvot ar kristīgo skatījumu uz pasauli?

Kā uztvert darbu nevis kā apgrūtinājumu, bet iespēju 
liecināt par Dievu?

Kā palīdzēt citiem ieraudzīt Kristus nozīmi mūsu 
ikdienas dzīvē?

18.09. pl.10.00
satikšanās rīts

+  LBDS bīskapa uzruna

+  pielūgsme

+  liecības

+  aizlūgšanas

LBDS
YouTube

LBDS
Facebook
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Vasara bērniem
Šogad vasara pilna saules. To varam piedzīvot katrs savās mājās, bet varam 

prieku vairot, arī kopā esot. Lai bērni arī šovasar satiktos un priekpilni 
iepazītu sevi, pasauli un Dievu, LBDS Svētdienskolu apvienība izstrādājusi 

piecas vienas dienas pasākumu programmas, kas var tikt izmantotas, 
pielāgojot spēkā esošajiem pulcēšanās noteikumiem. Vairākas draudzes jau 
tās izmēģinājušas un dalās pieredzē par piedzīvoto. Vēl priekšā augusts un 
arī siltās septembra nedēļas nogales, lai sadzirdētu, sagaršotu, saredzētu, 

sasmaržotu un sajustu, cik Dievs ir labs!

Šogad bijām apņēmības pilni rīkot nometni bērniem, bet, tuvojoties 
vasarai un redzot, ka ierobežojumi ir visai stingri, mēģinājām saprast, 
vai ir kāds cits veids, kā varam būt kopā ar bērniem. Mūsu draudzē 
bērnu ir daudz un pilnīgi noteikti mana sirds lūztu, ja kādam bērnam 
nometne būtu jāatsaka, tāpēc bija jāatrod kāda cita iespēja, kā būt 
visiem kopā. Labi, ka mums ir Tēvs, pie kura ir visa gudrība. Dievs 
diezgan nepārprotami uzrunāja pilnīgi dažādos veidos, bet par pilnīgi 
vienu un to pašu lietu - BŪT LĪDZĀS! Būt līdzās ne tikai uz vienu 
konkrētu pasākumu (mūsu gadījumā uz ieplānoto vienas nedēļas 
nogales nometni), bet būt līdzās visu cauru vasaru. Kad šo gudrību 
satvērām sirdīs, tad Dievs izkārtoja arī visu pārējo - programmu 
materiālus, datumus, komandas, pagalmus, līdzekļus un, protams, arī 
bērnus skaitā virs 50.

Esam ieplānojuši, ka vienlaicīgi vienā dienā notiek 4 vasaras Bībeles 
skolas 4 dažādos pagalmos 4 dažādām bērnu grupām. Un tā vien 
liekas, ka arī LBDS izstrādātie materiāli ir paredzēti tieši tiem mūsu 
pagalmiem, kuros norisinās attiecīgās nodarbības – pārgājiens 
ieKLAUsies, Gardēžu virtuvē, Smaržu laboratorija un Skārienjūtīgais 
piedzīvojums. Esam jau aizvadījuši 2 šādas dienas. Katrā pasākumu 
dienā pagalmi un tēmas paliek tie paši, bet mainās bērnu grupas. Šīs 
LBDS sagatavotās programmas ir patiesi fantastiskas – tās var iz-
mantot gan pavisam vienkāršotā variantā, gan apaudzēt un pielāgot 
piesātinātākam pasākumam. Esam tik ļoti pateicīgi, ka Dievs visu tā 
kārtojis, jo neviltotais bērnu prieks par kopā būšanu tik ļoti sasilda 
sirdis. Būt kopā, būt blakus, sarunas un smiekli – tas visiem mums tik 
ļoti nepieciešams! Šie pasākumi ir brīnišķīgs veids, kā bērniem un sev 
atgādināt, ka Dievs mums katram ir tepat līdzās.

Kristīne Macate
Ventspils draudze

Šovasar notikuši jau divi Siguldas baptistu draudzes svētdienskolas 
vasaras pasākumi, kas priecēja ne vien draudzes bērnus un viņu ve-
cākus, bet arī pieaicinātās ģimenes, kuru bērni svētdienskolu parasti 
neapmeklē.

20. jūnijā notika pārgājiens pa meža taku apkārt Mežezeram. Kamēr 
bērni ar skolotājiem devās pārgājienā, pārējie draudzes locekļi parū-
pējās par mielastu ezera krastā un sagaidīja bērnus pie ugunskura. 
Pasākuma tēma bija “ieKLAUsies”, un pieturas punktos bērni tika 

aicināti ieklausīties gan dabā, gan viens otrā, kā arī pavadīja laiku 
jautrās rotaļās. Šis vakars noslēdzās ar sarunām pie ugunskura, kur 
vecāki dalījās ar aizraujošiem stāstiem un liecībām par to, kā Dievs ir 
katru īpaši uzrunājis. Vēl gulēt ejot, pirms miedziņa, bērni atcerējās 
dienas iespaidus un izteica vēlēšanos sadzirdēt Dieva balsi. 
 
4. jūlijā notika dārza svētki “Gardēža virtuvē”, kas norisinājās drau-
dzes locekļu piemājas dārzā. Pēc dievkalpojuma bērni komandās vei-
doja lūgšanu burgerus, piepildot tos ar bagātīgu saturu – gan savām 
lūgšanām, gan gardumiem. Pēc tam komandas gatavoja smūtijus no 
vasaras vitamīniem bagātajiem augļiem un ogām. No vecāku vidus 
izvēlēta žūrija piešķīra balvas un atraktīvus smūtiju nosaukumus. Die-
na bija piepildīta ar bērnu un vecāku smiekliem, jautrību un spēlēm.

Jāatzīst, ka šo pasākumu organizēšana neprasa lielus ieguldījumus 
un sniedz daudz pozitīvu iespaidu un prieku visiem dalībniekiem. 
Programmu apraksti pieejami lbds.lv, un pietiek vien ar dažiem 
atsaucīgiem kalpotājiem, kas to īsteno, pavadot fantastisku dienu 
kopā ar bērniem.

Mūsu draudzē šīs bija piedzīvojumiem bagātas dienas visām paau-
dzēm, un mēs pateicamies Dievam par jauko laiku un svētīgajām 
kopā pavadītajām dienām. Plānojam organizēt arī pārējās vasaras 
programmu dienas. Aicinām arī citas draudzes to neatlikt uz citu 
gadu, bet sniegt bērniem prieku jau šajā vasarā.

 
Egija Blaua
Siguldas draudze

Arī mēs, Rīgas Mateja draudzē, pateicīgi pieņemam un liekam lietā 
LBDS Svētdienskolu apvienības sagatavotos lieliskos pasākumu sce-
nārijus bērniem. Scenāriji balstīti uz piecām cilvēku maņām – redzi, 
dzirdi, tausti, garšu un smaržu. No tām arī katra atsevišķā notikuma 
nosaukums: Acīgie izlūki, ieKLAUsies, Skārienjūtīgais piedzīvojums, 
Gardēžu virtuvē, Smaržu laboratorija. 

Līdz šim aizvadīti 2 pasākumi – pārgājiens ar ieKLAUsīšanos un 
Skārienjūtīgais piedzīvojums, par kuru vēlos vairāk pastāstīt. Taču 
vispirms īsa atkāpe par to, kāpēc gan vispār pūlēties to mazo labā. 

Viens no ļoti svarīgiem bērnu attīstības priekšnoteikumiem ir brīva 
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spēlēšanās citam ar citu. Tas attiecināms gan uz vispārīgu attīstī-
bu, gan, protams, bērnu garīgo izaugsmi. Pieļauju, ka kādam šāds 
apgalvojums varētu šķist gluži aplams vai pretrunīgs – kā gan brīva 
spēlēšanās iemācīs klusi sēdēt dievkalpojuma laikā, Dievu lūgt un 
dzīvot pazemībā? Taču tiešām, tiešām – tieši pie tāda secinājuma no-
nākuši vairāki pētnieki. Ar mērkaķiem un žurkām veikti eksperimenti 
rāda, ka, liedzot tiem mazuļu vecumā spēlēties ar vienaudžiem, tiek 
neatgriezeniski ietekmēta to smadzeņu attīstība un spēja normāli 
funkcionēt pieaugušā vecumā. Bez spēlēšanās smadzeņu daļas, kas 
atbild par emocionālo un sociālo uzvedību, pilnvērtīgi neattīstās. 

Šie pieminētie eksperimenti veikti zinātniskos nolūkos ar dzīvniekiem 
un tomēr šķiet nežēlīgi. Tad cik daudz nežēlīgāka ir šī brīža “normālā” 
prakse, kas liedz bērniem tikties citam ar citu un spēlēties? 

Caur rotaļām un spēlēšanos bērni sagatavo sevi “īstajai” dzīvei, 
atdarinot un atkārtojot to, ko apkārt redzējuši. Bērni gluži neapzināti 
izdara secinājumus, tieši kas viņiem pilnvērtīgai dzīvei būs nepie-
ciešams, un tad šīs prasmes slīpē līdz izcilībai. Dažādās spēles ar 
skriešanu, rāpšanos, mukšanu, slēpšanos palīdz kļūt veikliem ikdienas 
darbos un izaicinājumos. Tāpat arī izspēlētas kristības, kur vienreiz 
bērns ir kristāmais, citreiz – kristītājs, ļauj pārdomāt un izprast šo 
kristīgās dzīves aspektu daudz dziļāk, kā pieaugušajam dažkārt no 
malas izskatās. 

Kad nu šis pateikts, kāds tam sakars ar Skārienjūtīgo piedzīvojumu? 
Vistiešākais. Skārienjūtīgais piedzīvojums ir īsta iespēja bērniem būt 
kopā, piedzīvot, baudīt un sevi izaicināt. Skārienjūtīgais piedzīvojums 
sastāv no 8 mazām personīgās veiklības spēlēm, stāsta par māla 
krūzīti, darbošanās ar mālu, kopīgas spēles un našķošanās. Kas nav 
mazsvarīgi šajos karstajos apstākļos – teju viss jau izdomāts un priek-
šā uzrakstīts. Atliek tikai darīt! Tā ka lielākais ieguldījums no mūsu 
ģimenes puses bija izvēlēties datumu, atvērt vārtus un ielaist bērnus. 

Protams, mazliet tomēr jāsagatavojas iepriekš bija. Vispirms jāsagādā 
spēlēm nepieciešamās lietas, piemēram, pašcietējošā māla masa 
(nopērkama pat Rimi), knaģīši, zīmēšanas papīrs un krāsas, mazi 
akmentiņi un smiltis, ūdens un švammes, jāsasaldē ledus gabaliņi. Ie-
spējams, tāpat kā mums, draudzes Kalpošana bērniem var nākt talkā 
ar materiālu sagādi, bet ja ne – tas tiešām nav pārāk liels ieguldījums. 

Bērnus sagaidījām ar apstākļiem piemērotu sveicienu – katrs varēja 
izvēlēties, tieši cik ciešu pieskārienu vēlas, vai varbūt nemaz nevēlas 
saņemt. Iespējamie izvēles varianti bija sarokoties, sasist dūrītes, 

apskauties, dot pieci, vai pašam savs variants. Sveiciens kalpoja arī kā 
sava veida ieejas biļete svētkos. 

Kad visi bērni bija ieradušies, veltījām pāris minūtes, lai iepazītos cits 
ar citu (kas nebija vēl paspējuši to izdarīt iepriekš) un dārzu, kā arī ko-
pīgi lūdzām Dievu un pateicāmies par lielisko, zaļo, karsto sestdienu, 
kad varam būt kopā.

Pirms sākām spēles, paskaidroju, kāda ir darba kārtība: dārzā izvie-
totas 4 stacijas, kur katrai ir vadītājs un konkrēts uzdevums, bērniem 
jāapmeklē katra no tām. Katram uzdevumam/stacijai dota 1 minūte 
laika uzdevuma paveikšanai. Lai gan pasākuma apraksts paredz 
sacensību un punktu skaitīšanu, mēs koncentrējāmies vairāk uz 
priecīgu darbošanos, punktus neskaitījām. 

Tā nu bērni brīvi devās no viena uzdevuma pie nākošā, līdz visi visus 
bija paveikuši. Daži atteicās kādu konkrētu uzdevumu pildīt, un arī 
tas bija tieši tā, kā jābūt, lai brīvība un prieks! Pirmajam raundam 
(pirmajiem 4 uzdevumiem) sekoja otrais – vēl četri uzdevumi katram 
pašam ar sevi. Viens no karstajā dienā patīkamākajiem uzdevumiem 
bija ledus kausēšana. To gan darījām visi reizē, jo uzglabāt ledu ilgāku 
laiku (pat ja tās būtu tikai 15 minūtes!) ārā vienkārši nebija iespējams. 
Uzmanību, gatavību, starts! – katrs paņem pa ledus gabaliņam un 
minūtes laikā cenšas to izkausēt. Mazākām rokām tas prasīja pat 
vairāk par minūti, taču prieks tika visiem.

Pēc aktīvas darbošanās un taustes iespēju pētīšanas, sanācām visi 
kopā, lai pabūtu mierā un kopīgi darbotos ar mālu. Bērni un arī 
klātesošie pieaugušie varēja veidot no māla, ko vien vēlējās, un savus 
darbiņus izrotāt fliterīšiem vai ieskrāpēt rakstus ar zobu kociņu. 
Paralēli darbiņam tika stāstīts stāsts par māla krūzīti un tās nebūt ne 
vieglo ceļu no sarkanas māla pikas līdz visskaistākajai apgleznotajai, 
apdedzinātajai krūzītei plauktā. Stāsts, kas deva arī skatījumu uz 
Dieva darbu un pieskārieniem mūsu pašu dzīvēs. 

Pēc šī gan visi bijām gatavi cienāties ar līdzpaņemtajiem našķiem, 
brīvi spēlēties un laistīties pēc sirds patikas – sākumā ar ūdens-
baloniem, pēc tam jau pa tiešo no šļūtenes! Labi, ka bērniem bija 
līdzi peldkostīmi. Šķiet, atvadoties visi bija slapji. Trīs kopā būšanas 
stundas paskrēja kā viens mirklis. Gaidām nākamo pasākumu. Varbūt 
tas notiks pie jums? 

Zane Krūmiņa
Rīgas Mateja draudze
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Šī gada 7.-9. jūlijā pirmo reizi Pasaules Baptistu alianses 
vēsturē Kongress notika virtuāli. 

Kongresa tēma “Kopā” bija kā apliecinājums, ka mēs kā Kristus 
sekotāji šajā dīvainajā laikā, gudri izmantojot tehnoloģijas, 
varam būt pat vēl ciešāk kopā nekā ierasts. Šis bija lielākais 
Kongress Pasaules Baptistu alianses vēsturē, pulcinot kopā 
vairāk kā 4300 dalībnieku no 140 valstīm. Kongresa translācijai 
tika izmantota ērta platforma SpotMe, kurā bija pieejamas 
visas uzrunas video un rakstiskā formātā, iespēja izteikt savu 
viedokli, kā arī atsevišķas lūgšanu grupas. Kongresā bija lekci-
jas, laiks mazajās grupās, studējot Dieva vārdu, lūgšanu laiks, 
kopīga Dieva slavēšana caur mūziku un ļoti īpašas dažādu 
garīgo līderu uzrunas. 

Pirms Kongresa notika divas konferences – viena no tām bija 
veltīta tēmai par vajātajiem kristiešiem, bet otra – sieviešu 
kalpošanai. Sieviešu konferencē piedalījās 1598 dalībnieces no 
112 valstīm. Sievietes “čatā” dalījās ar Kongresā iegūto piere-
dzi, viena par otru lūdza un iedrošināja. Interesanti, ka bija 
sievietes, kuras cēlās pat naktī, lai varētu piedalīties Kongresa 
pasākumos vienā laikā ar citām sievietēm. Pateicoties video, 
kas tika filmēti katras pārstāves valstī, pārņēma sajūta, ka 
esmu viesojusies daudz un dažādās valstīs. Runātājas vienoja 
patiesa mīlestība uz Dievu, pazemība un dedzība Evaņģēlija 
spēkā mainīt pasauli. Sievietes visā pasaulē piedzīvo ļoti līdzī-
gus izaicinājumus, un kalpošanas metodes ir stipri līdzīgas.

Sieviešu kongresu atklāja Džīna Stjuarte (Gina Stewart), 
atgādinot Rakstu vietu no Lūkas ev. 13:10-17, kur Jēzus piesauc 
sev klāt sievieti, kurai 18 gadus bijis nespēka gars, uzliek rokas, 
dziedina un visu klātbūtnē nosauc par Ābrahāma meitu. Džīna 
norādīja, ka tas bija laikā, kad jūdu kultūrā par Ābrahāma bēr-
niem tika saukti tikai vīrieši. Sievieti, kurai netika minēts pat 
vārds, Jēzus uzrunāja personīgi, izceļot nozīmīgāko identitātes 
daļu. 

Šis Kongress apliecināja, ka varam dzīvot dažādos kontinentos, 
bet, pateicoties tehnoloģiju attīstībai, varam izbaudīt kopību 
un vienotību Kristū. Protams, virtuāla tikšanās nevar aizstāt 
klātienes piedzīvojumu, bet, vai nav pienācis laiks pieņemt si-
tuāciju un ar pateicību sirdī baudīt un saņemt, ko Dievs mums 
sagatavojis tieši šajā laikmetā?! Tehnoloģijas un angļu valoda 
mūsdienās nojauc robežas. Mana lūgšana, lai nebaidāmies ap-
gūt jaunas prasmes, kas var pavērt plašākas iespējas aizsniegt 
un iepazīt cilvēkus visā pasaulē.

Agnese Megne
Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja

Jau vairākus gadus Sieviešu kalpošanas apvienība realizē 
Māceklības programmu “Sieviete sievietei”. 

Pagājušā gada rudenī līdz pēdējam saglabājām cerību, ka varēsim 
tikties klātienē, bet, pasliktinoties epidemioloģiskajai situācijai  
valstī, pieņēmām lēmumu neapstāties un realizēt mācības 
attālināti. Atslēgas vārds, kas palīdzēja un virzīja mūs kā grupu 
mācību mērķu sasniegšanai, bija pielāgošanās. Nācās pārstrādāt 
izveidotos nodarbību plānus, papildinot un integrējot procesā 
digitālās prasmes, lai mācības padarītu dinamiskākas, iesaistošā-
kas un krāsainākas. Tā mums visām bija pilnīgi jauna pieredze, kas 
sākotnēji izsauca milzu pretestību. Mēs bieži vērsāmies pie Dieva, 
lūdzot gudrību un atgādinot sev, ka Viņš solījis tiem, kas Viņu mīl, 
visu vērst par labu. Un mēs piedzīvojām to, ko savos prātos pat 
neuzdrošinājāmies cerēt.

Abus kursus pabeidza visas dalībnieces - katrs kurss savā ritmā, 
atbilstoši dalībnieču iespējām. Viens kurss mācījās, kā veidot 
gudru sirdi, izdarot pareizās izvēles, godīgi ieskatoties savas dvē-
seles ievainojumos un stratēģijās, kā mēs katra mēģinām piepildīt 
sevi. Šajā kursā ir ļoti dziļa ieskatīšanās savas sirds vissāpīgākajos 
notikumos. Kad bijām lielāko darbu izdarījušas neklātienē, pēkšņi 
varējām tikties klātienē! Mēs tiešām nebijām pat uzdrošinājušās 
cerēt, ka Dievs mums dos šādu iespēju – visjūtīgākajā brīdī tikties 
klātienē, lai viena otrai līdzdalītu savas sāpes un lūgtu viena par 
otru, un pilnīgu dziedināšanu Kristū. Dievs visu vērsa par labu! 
Mēs pavadījām trīs dienas fantastiski skaistā vidē, piedzīvojot 
tādas emocijas, kuras var izbaudīt tikai klātienē – apskaušanās, 
aizlūgšana, uzliekot rokas, otra sajušana tikai no acu skatiena vai 
ķermeņa reakcijas. Mēs visas bijām izslāpušas no vēlmes dalīties, 
runāt un kalpot cita citai.

Otrs kurss, kurā dalībnieces dziļāk pētīja Bībeli, pabeidza pilnu 
kursu tikai neklātienē. Dalībniecēm šis kurss nesa atziņu, ka viņas 
var daudz vairāk, nekā bija domājušas, un tas noteikti pavērsīs 
lielākas iespējas nākotnē. Dalībnieces veicināja sarunas mazajā 
grupā pēc iepriekš sastādīta Bībeles diskusiju plāna, izstrādāja un 
teica 3 minūšu runu un brīnišķīgas 15 minūšu uzrunas, kas balstī-
tas Rakstos. 

Liela pateicība Debesu Tēvam, kurš nojauc robežas, kuras mēs 
pašas esam uzcēlušas, palīdz pielāgoties apstākļiem, izdarīt labā-
ko un doties tālāk, iegūstot jaunas zināšanas un prasmes. Slava 
Dievam, ka Viņa Gars ir dzīvs arī caur internetu! 

Agnese Megne
Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja
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Kristīgs klubiņš vai Kristus Miesa?
“Un, ko tu esi dzirdējis no manis, daudziem lieciniekiem klāt esot, to 
cel priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būs noderīgi mācīt atkal citus.” 
(2.Timotejam 2:2)

Kristīgā ticība tiek nodota no paaudzes paaudzei, pateicoties 
Svētā Gara darbībai caur cilvēkiem, kuri Bībeles mācību praktizē 
savā dzīvē. Šis princips ir Dieva Dēla iestādīts, parādīts un 
pavēlēts caur Lielo Pavēli, kuru varam lasīt Mateja evaņģēlijā 
28:19: “Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas…”

Šī pavēle nosaka draudzes sūtību jeb misiju pasaulē, un tas ir 
iemesls, kāpēc tā pastāv. Draudze nav kristiešu “klubiņš”, kas 
ir priecīga savā sadraudzībā, kamēr pasaule iet bojā. Draudze 
nav pasaules izklaidētāja, kas mēģina izpatikt jebkura neticīgā 
cilvēka iegribai. Draudze nav arī apokaliptiska kopiena, kas pilnībā 
nošķiras no laicīgā un gaida tikai uz sava Kunga atnākšanu. 
Draudze ir Kristus Miesa, kas dara sava Kunga gribu. Un Viņa 
griba ir, lai mēs veidojam Kristus mācekļus tā, kā Viņš to darīja. 
Māceklība ir process, kura laikā pie Kristus nākušais grēcinieks 
tiek pārveidots līdzīgāks Kristum savā raksturā un savās spējās, 
līdz viņš pats ir gatavs palīdzēt citiem māceklības procesā.

Stratēģiskais Attīstības centrs (SAC) savā darbībā turpina 
atgādināt šo principu un palīdz to nostiprināt dzīvē. Aizvadītajā 
mācību gadā sadarbībā ar Baltijas Pastorālo Institūtu ir aizvadīta 
apmācība “Vadīt saskaņā ar Dieva nodomu: Vadīt sevi, komandu 
un draudzi”, kurā neklātienes studentiem bija iespēja ne tikai 
saprast savu vietu Dieva Valstībā, bet arī realizēt projektus kopā 
ar savu draudzes komandu. 

Lai arī pandēmija bija ierobežojošs faktors, tomēr tas nebija 
šķērslis, lai BPI studenti savos projektos izdalītu labdarības 
dāvanas, pasludinātu evaņģēliju caur dārzeņu sēklu 
dāvināšanu, kopā ar bērniem veidotu kristīgus video, iesaistītu 
kalpošanā jaunus cilvēkus utt. Atbildot uz jautājumu “Kas bija 
visvērtīgākais?”, dalībnieki norādīja – “Darbs kopā ar komandu. 
Vērtīga platforma, kas māca, un uzsvars uz praksi. Man kā 
individuālistam un mizantropam saprast komandas darba 
skaistumu. "Vadīt" nav tukšs vārds, bet satur daudz aspektu un 
darba pie sevis”.

Vairākums klātesošo izrādīja pozitīvu vēlmi vairāk izprast 
arī māceklības principus draudzē un praktisko veidu, kā tos 
iedzīvināt. Tāpēc oktobrī SAC plāno organizēt šim mērķim 
paredzētu darbnīcu “Māceklības kultūras veidošana vietējā 
draudzē”, kura paredzēta draudžu vadības komandām, lai 
palīdzētu draudzēs attīstīt praktisko māceklību un izveidot 
kultūru, kurā draudzes locekļi kalpo cits citam ar savām, Dieva 
dotajām dāvanām un veido citus par mācekļiem. Konkrētāka 
informācija par semināru sekos.

SAC komanda

Celsimies un celsim
Apvienojot spēkus, luterāņu, katoļu un baptistu jaunieši piedalās 
projektā “Celsimies un celsim”, kas tika rakstīts, ņemot vērā pašu 
jauniešu iniciatīvas un idejas, kuras radās 17. aprīlī, kad norisinājās 
pirmais starpkonfesionālais hakatons jauniešiem. Jaunieši toreiz 
prezentēja idejas, galvenos akcentus liekot uz brīvā laika aktivitātēm, 
individuālo atbalstu, reālām un dzīvē pielietojamām prasmēm, kā arī 
žēlsirdības darbiem. Ar šo projektu visu trīs augstāk minēto konfesiju 
jauniešu darba vadītāji piedalījās valsts izsludinātā projektu konkursā 
“Atbalsts jauniešiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”. 
Neskatoties uz lielo konkursu, kurā tika iesniegti 152 projektu pietei-
kumi un apstiprināti tikai 47 projekti, tika iegūts finansējums 10 000 
EUR apmērā, lai šīs idejas varētu tikt īstenotas.

Projekts ilgs 6 mēnešus (no jūlija līdz decembrim) un tajā paredzētas 
šādas aktivitātes:
- Jauniešu apmācības par kvalitatīva satura veidošanu un iespēja 
mācīties no profesionāļiem. Jaunieši uzlabos savas prasmes, veidojot 
podkāstus.
- Satura veidošana – jauniešu dzīvesstāsti un podkāsti. Ar šī satura 
starpniecību jauniešiem būs iespēja izteikt viedokli par aktuālām 
tēmām. Tiks identificētas jauniešu problēmas un piedāvāti risināju-
mi, tai skaitā ieteikti papildus resursi par šīm tēmām, piemēram, par 
ģimeņu nozīmi, vērtībām, veselību, finanšu pratību u.c. jautājumiem.
- Saliedēšanas un brīvā laika pavadīšanas pasākums jauniešiem. 
Jauniešiem būs iespēja sastapt citus jauniešus, kuriem ir līdzīgas vēr-
tības, un viņiem tiks dota iespēja justies piederīgiem, attīstīt sociālās 
prasmes. 
- Mentorings – individuāls un grupu atbalsts, problēmu identificēša-
na un mērķu uzstādīšana.
- Brīvprātīgais darbs, kas veicinātu sociālo līdzdarbību, sniegtu 
atbalstu bērniem, jauniešiem, personām ar īpašām vajadzībām un 
senioriem. Sadarbībā ar biedrību “Nepaliec Viens”, jaunieši tiks apmā-
cīti arī darbā ar bērniem ar īpašām vajadzībām, kas radīs izpratni un 
toleranci, kā arī vēlmi palīdzēt mazāk aizsargātajiem.

Projektā iesaistīti vairāki sadarbības partneri - Latvijas evaņģēliski 
luteriskās Baznīcas (LELB) Jauniešu centrs, Latvijas katoļu baznīcas 
Rīgas arhidiecēze, Latvijas Baptistu draudžu savienības (LBDS) 
Jauniešu apvienība, Hi Potential - personības izaugsmes kustība, 
Latvijas Kristīgā studentu brālība (LKSB), Radio Marija Latvija (RML), 
kā arī biedrība “Nepaliec Viens” ar struktūrvienību "Solis Augšup", kas 
darbojas ar bērniem un jauniešiem ar autiskā spektra traucējumiem 
(autismu) un viņu ģimenēm. 

Mēs pateicamies visiem jauniešiem par entuziasmu, vēlmi iesaistīties 
un veidot ilgtspējīgu Latvijas nākotni!

Projekta vadītāji:
Elīna Ermansone – LELB Jauniešu centra vadītāja
Anda Aleksandrova – Latvijas katoļu baznīcas Rīgas arhidiecēzes 
jauniešu darba koordinatore
Andrejs Goloborodko – LBDS Jauniešu apvienības vadītājs
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Baptistu Vēstnesis – 40 DiEnAS AR MĒRĶi  Baptistu Vēstnesis – MiSiJA

Simtu 
piecpadsmit 
atraitnes

Nopīkstēja telefons. Tad vēlreiz un vēlreiz. Signāla aplikācijā sāka 
pienākt bildes no Nigēras (nesajaukt ar Nigēriju) viena aiz otras. 
Sāku tās skatīties. Biju cerējis tās saņemt krietni agrāk, bet visas 
darbības Āfrikā notiek lēnāk. Noskatījos vienu video, kā ar kravas 
auto atved prosas maisus un eļļu, un fonā dzirdu mācītāja Nehe-
mijas stāstījumu angļu valodā ar visai afrikānisku akcentu. Tad 
sekoja bildes, kā atraitnes saņem pārtikas produktus, kas pietiks 
diviem mēnešiem vienkāršai putrai. Tur ir gan jaunas sievietes, 
gan pusmūžā, gan pāris arī cienījamākā vecumā. Kādas redzamas 
kopā ar bērniem, citas bez. Dažas cenšas smaidīt, cita mazliet 
šķelmīgi skatās, bet biežāk sejā pamanāms nogurums. Tagad 115 
atraitnēm būs atelpa uz kādu laiku, jo ēdiens nodrošināts. Vienu 
aiz otras skatoties, bildes telefonā kļūst miglainas un es secinu, 
ka emocijas ir mani pārņēmušas un asaras ir acīs. Mums visiem 
kopā šis labais mīlestības darbs ir izdevies! Paldies jums visiem, 
kas iesaistījāties! 

Kāda ir priekšvēsture? Aizvadītā gada Garīdznieku brālības kon-
ferencē es pastāstīju, ka 2021. gadam aizlūgšanām par vajāta-
jiem kristiešiem pasaulē tiks izdots sienas kalendārs un daļa no 
kalendāra cenas būs ziedojums Boko Haram teroristu nogalināto 
ģimeņu atraitnēm. Tirāža bija maza, tāpēc līdz visām LBDS drau-
dzēm kalendārs pat nenonāca.

Kas ir Boko Haram? Plašāku globālu atpazīstamību šī grupa ieguva 
2014. gadā, kad viņi ielauzās skolā Nigērijā un nolaupīja gandrīz 
300 meitenītes. ASV pirmā lēdija Mišela Obama tviterī izpelnījās 
atzinību par savu bildi un šķirkļbirku #bringbackourgirls. Islamā 
ar jēdzienu “haram” apzīmē visu, kas ir neaizskarams, nešķīsts 
un aizliegts. Boko Haram tulkojumā nozīmē “Rietumu izglītība ir 
ļauna”. Šī islamistiskā teroristu grupējuma mērķis ir gāzt sekulāro 
valsti un iedibināt islama kalifātu. Bez tipiskajiem uzbrukumiem 

politiķiem, policijai, infrastruktūrai, baznīcām, viens no mērķiem 
ir arī skolas. Šī kustība no Nigērijas ir izplatījusies arī uz kaimiņu 
zemēm Nigēru, Čadu un Kamerūnu. 

Ar mācītāju Nehemiju attālināti iepazinos pirms 3 gadiem. Drīz 
vien pēc iepazīšanās Lieldienu dienā viņa draudzes dievnamā 
islamisti gribēja iesūtīt spridzinātājus pašnāvniekus, aprīkotus ar 
spridzekļu vestēm. Par laimi valsts specdienesti pārtvēra komu-
nikāciju un laicīgi brīdināja draudzes vadību. Asiņainā traģēdija 
tika novērsta. Pirms pāris mēnešiem vairākas Boko haram bandas 
vienlaicīgi uzbruka Difas pilsētai un atkal bija kritušie, cilvēki tika 
iebaidīti un terorizēti. Uzbrukumi notiek ne tikai pilsētās, bet arī 
ārpus tām, kur cilvēki strādā uz laukiem un viņiem nav, kur bēgt. 
Mācītāja Nehemijas draudze vada kalpošanu Boko Haram noga-
lināto atraitnēm. Cik labi, ka mēs kaut nedaudz varējām atbalstīt 
šo kalpošanu šajā islama vairākuma zemē.

Kas būs uz priekšu? Tiek gatavots sienas kalendārs arī nākamajam 
gadam, un rudenī to būs iespējams par ziedojumiem iegādāties. 
Ar šiem ziedojumiem nākamajā gadā centīsimies no verdzības 
izpirkt vienu kristiešu ģimeni Pakistānā. “Baptistu Vēstneša” šī 
gada februāra/marta numurā bija intervija ar Andri Gerdenu, un 
viņš visai labi raksturoja kristiešu verdzības problēmu Pakistānā. 
Šobrīd notiek sarunas ar kādu starptautisku organizāciju, kurai 
ir liela pieredze kristiešu vergu izpirkšanas darbā. Tā būs iespēja 
skatīties pāri savas privātās dzīves raižu robežām.

Mēs neesam Kristum līdzīgāki, ja iekapsulējamies tikai savā ma-
zajā privātajā telpā un neliekamies ne zinis par apkārt notiekošo. 
Kristus krusta nāve ir visnesavtīgākais akts vēsturē. Bezgrēcīga-
jam Kristum nav jāizpērk savi grēki, Viņš to dara mūsu dēļ. Tāpēc 
kristiešu apziņas horizontam būtu jābūt plašākam par paša privā-
to dzīvi vien.  Romas imperators Juliāns par kristiešiem brīnījās un 
rakstīja: “…galilieši rūpējas ne tikai par saviem nabagiem vien, bet 
arī mūsējiem, kamēr tie no mūsu pulka velti skatās uz mums un 
sagaida palīdzību…”  Nebūtu izbrīns, ja viņi rūpētos par savējiem. 
Rūpēties par savu ģimeni, savu dzimtu, savu tautu – tas ir dabīgi.
Izrādīt empātiju, mīlestību un rūpes plašāk – tas no Dieva! Tāpēc 
iemiesosim savu ticību Dievam darbīgā mīlestībā uz līdzcilvēkiem!

Pēteris Eisāns
LBDS Ārmisijas vadītājs
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Aizlūgšanu kalendārs augusts
                          01
“Tas Kungs ir uzticams, 
Viņš jūs darīs stiprus un 
pasargās no ļauna.” 
(2. Tesaloniķiešiem 3:3)

                          02
Lūgsim par Rīgas Misi-
ones draudzi, sludinātā-
jiem Aleksandru Zviridu, 
Viktoru Petrenko un viņu 
ģimenēm; par “Padom-
došanas un mentoringa” 
skolu, kas sāksies sep-
tembrī; par evaņģelizāci-
jas un aizlūgšanu kalpo-
šanu draudzes apkārtnes 
iedzīvotājiem “Maskavas 
forštatē”; pateicība, ka 
tiek apmācīti jauni brāļi 
aktīvai kalpošanai. 

                          03
Lūgsim par Dānijas 
baptistu savienību, tās 
55 draudzēm un 5200 
draudžu locekļiem.

                          04
Lūgsim par jauniem stu-
dentiem studijām Baltijas 
Pastorālajā institūtā – lai 
Dieva aicinātie atsaucas 
un piesakās.

                          05
Lūgsim par Nepālu. Ie-
dzīvotāji 29,8 miljoni. Vai-
rums ir hinduisti. Kristieši 
2,85%. Evaņģēliskie 2,9%. 
Reliģijas brīvību garantē 
likums, bet tikai daļēji, 
hinduistiem nedrīkst slu-
dināt, tomēr draudze aug.

                          06
Lūgsim par Rīgas “Pestī-
šanas Tempļa” draudzi un 
vajadzību pēc pastāvīga 
mācītāja; par draudzes 
vadības komandu - priekš-
nieku Uldi Iljinu, Jāni 
Anspaku un viņu ģime-
nēm;  par kalpotājiem 
Elmāru Mažoli, Linardu 
Kaptānu un Igoru Kiseļe-
vu; pateicība, ka, neska-
toties uz ierobežojumiem, 
cilvēku skaits dievkalpo-
jumos palielinājies; lūgsim 
par jauniešiem un “Zupas 
virtuves” kalpošanu.

                          07
Lūgsim  par bērnu pasāku-
miem, kas tiek rīkoti šajā 
vasarā, – Dieva gudrību 
organizatoriem, drošību 
un svētību dalībniekiem.

                          08
Slavēsim Dievu, “jo Viņam 
pieder gudrība un vara! 
Viņš liek mainīties laikiem 
un dzīvei, .. pie Viņa mīt 
gaisma” (Daniēla 2:20-22). 

                          09
Lūgsim par BPI DRAFTS 
nometnes norisi Užavā, 
par vadītājiem un 
dalībniekiem, lai Dievs 
izlej bagātīgas svētības.
9.-13. augusts BPI 
DRAFTS nometne krievu 
valodā

                          10
Lūgsim par Starptautisko 
baptistu konvenciju, tās 
74 draudzēm un 5900 
draudžu locekļiem.

                          11
Latvijas brīvības cīnītāju 
piemiņas diena
Pateiksimies Dievam par 
brīvību un cilvēkiem, kas 
par to cīnījušies.

                          12
Lūgsim par Jordāniju. 
Iedzīvotāji 6,47 miljoni. 
Pārsvarā musulmaņi. Kris-
tieši 2,24%. Evaņģēliskie 
0,3%. Reliģijas brīvība ir 
apdraudēta, jaunie kris-
tieši saņem spiedienu no 
ģimenes, kolēģiem un 
sabiedrības.

                          13
Lūgsim par Rīgas draudzi 
“Mājvieta”, mācītāju Kārli 
Kārkliņu, sludinātāju Arti 
Lejiņu un viņu ģimenēm; 
pateicība par pandēmijas 
laikā iegūto pieredzi; lūg-
sim, lai var pildīt misiju 
un slavēt Dievu tādos 
apstākļos, kādi ir, un 
saskatīt jaunas iespējas 
kalpošanā; par materiāla 
“Māceklības ceļvedis” 
veidošanu un tā iedzīvi-
nāšanu draudzē.

                          14
Lūgsim par jauno vadītāju 
apmācību programmas 
M4 Ready sagatavošanu.

                          15
Pateiksimies par žēlastību 
un piedošanu, ko 
nepelnīti esam no Dieva 
saņēmuši (Daniēla 9:9). 

                          16
Lūgsim par Rīgas 
Vīlandes draudzi, 
mācītāju Ģirtu Ašnevicu, 
sludinātājiem Raimondu 
Loginu, Marku Rožkalnu 
un viņu ģimenēm; 
pateicība, ka turpinās 
svētdienu dievkalpojumi 
klātienē un internetā, 
par jauniešu kalpošanu 
“Laivā”; lūgsim par tiem, 
kas gatavojas kristībām, 
par draudzes vienotību 
un sadraudzību.

                          17
Lūgsim par Albānijas 
baptistu savienību, tās 8 
draudzēm un 225 draudžu 
locekļiem.

                          18
Lūgsim par topošo 
draudzi Rojā, sludinātāju 
Nauri Graudiņu un viņa 
ģimeni; par individuālu 
māceklības darbu, par 
sadarbību ar skolēniem 
un cilvēkiem, kas vasaras 
laikā uzturas Rojā.
 
                          19
Lūgsim par Tunisiju. 
Iedzīvotāji 10,4 miljoni. 
Pārsvarā musulmaņi. 
Kristieši 0,22%. 
Evaņģēliskie 0%. 
Agrīnajos gadsimtos 
kristietība bija plaši 
izplatīta, taču iebrukumi 
un visbeidzot islams to 
noveda līdz bojāejai. 
Lūgsim, lai dzīva un 
pieaugoša draudze atkal 
kļūst par realitāti.

                          20
Lūgsim par Skrīveru drau-
dzi un viessludinātājiem, 
kas regulāri kalpo - Lūka-
su Balodi, Jāni Pāvulēnu 
un Elmāru Pļaviņu; patei-
cība Kristoferam Aberam 
par palīdzību dievnama 
ēkas tehniskā sakārtoša-
nā; par dievkalpojumiem 
klātienē un pārraidēm 
Youtube kanālā, par pa-
sākumu bērniem vasarā; 
lūgsim gudrību, kā aiz-
sniegt apkārtējos cilvēkus 
ar labo Vēsti.

                          21
Lūgsim par mazajām 
grupām draudzēs, lai tā ir 
laba vide  sadraudzībai ar 
Dievu un savstarpēji.

                          22
Konstitucionālā likuma 
“Par Latvijas Republikas 
valstisko statusu” 
pieņemšanas diena
Pateiksimies, ka Jēzus 
Kristus ir pasaules 
Gaisma, esam aicināti 
sekot Viņam un dzīvot 
gaismā (Jāņa 8:12).

                          23
Staļinisma un nacisma 
upuru piemiņas diena 
Sirsnīgi sveicam Ventspils 
krievu draudzes sludinā-
tāju Oskaru Ābeltiņu 60 
gadu jubilejā!

                          24
Lūgsim par BPI DRAFTS 
nometni, organizatoriem, 
kalpotājiem, vadītājiem 
un dalībniekiem, lai Dieva 
misija tiek piepildīta.
22.-26. augusts BPI 
DRAFTS nometne 
“Misija”

                          25
Lūgsim par baptistu 
draudzēm Īrijā.

                          26
Lūgsim par Kazahstānu. 
Iedzīvotāji 17,5 miljoni. 
Vairāk kā puse ir 
musulmaņi. Kristieši 
12,15%. Evaņģēliskie 
0,7%. Liela kristiešu 
daļa ir imigranti. Lūgsim 
par pazemību, kalpojot 
vietējai draudzei, un 
sadarbību.

                          27
Lūgsim par Eiropas 
krievu baptistu draudžu 
apvienību.

                          28
Lūgsim par bērnu 
sagatavošanos jaunajam 
mācību gadam, lai 
mācības var notikt 
klātienē, un par bērnu 
veselību.

                          29
Lūgsim spēku darīt 
taisnības un mīlestības 
darbus, lai saņemtu Dieva 
svētības (Hozejas 10:12). 

                          30
Lūgsim par Sakas draudzi 
un sludinātāju Verneru 
Šteinbergu; pateicība, 
ka dievkalpojumi notiek 
regulāri; lūgsim, lai Dievs 
dod gudrību, kā uzrunāt 
Sakas iedzīvotājus 
pandēmijas apstākļos ar 
glābjošo Kristus vēsti.

                          31
Lūgsim par Starptautisko 
Baptistu teoloģisko 
semināru Amsterdamā.

Bībeles lasījums
02.08.-08.08. 

Daniēla 1-6
Jāņa 3-4

Bībeles lasījums
09.-08.-15.08.  
Daniēla 7-12

Jāņa 5-6

Bībeles lasījums
16.08.-22.08. 
Hozejas 1-7

Jāņa 7-8

Bībeles lasījums
23.08.-29.08. 
Hozejas 8-14

Jāņa 9-11
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Aizlūgšanu kalendārs septembris
                          01
Zinību diena 
“Tiešām, esi klusa, mana 
dvēsele, vērsdamās uz Die-
vu, jo no Viņa nāk mana 
cerība.” (Psalmi 62:6)

                          02
Baptistu kustības 
sākums Latvijā (1860)
Pateicība Dievam par 
baptistu kustības celm-
laužiem un Dieva žēlas-
tībā aizvadītiem draudžu 
kalpošanas gadiem. 

                          03
Lūgsim par Turciju. Iedzī-
votāji 83 miljoni. Pārsvarā 
musulmaņi. Kristieši 
0,21%. Evaņģēliskie 0,0%. 
Vairāk kā 1000 gadu Tur-
cija bija kristietības cie-
toksnis, bet tad kļuva par 
spēcīgu islama izplatītāju. 
Kristīgā draudze pēdējo 
100 gadu laikā samazinā-
jusies simtkārtīgi.

                          04
Lūgsim par svētdienskolu 
darbu draudzēs, jaunu, 
radošu metožu un 
iespēju izmantošanu, 
atsaucīgiem kalpotājiem 
un bērnu pieaugšanu 
ticībā.

                          05
Pateiksimies par Dieva 
varenajiem darbiem savā 
dzīvē un stāstīsim par to 
saviem bērniem (Joēla 
1:3).

                          06
Lūgsim par Saldus drau-
dzi, sludinātāju Dāvidu 
Viskupaiti un viņa ģimeni; 
pateiksimies par drau-
dzes aktīvu darbību un 
Dieva pasargāšanu, par 
dievkalpojumiem klātie-
nē, kas labi apmeklēti, 
un tiešraidēm; lūgsim 
par ģimenēm ar bērniem, 
par saimnieciskiem dar-
biem un vajadzību ierīkot 
draudzes namā centrālo 
apkuri.

                          07
Lūgsim par Zviedrijas 
apvienoto baznīcu, tās 
700 draudzēm un 63 000 
draudžu locekļiem.

                          08
Lūgsim par Bruneju. 
Iedzīvotāji 408 786. 
Vairāk kā puse ir 
musulmaņi. Kristieši 
11,39%. Evaņģēliskie 
6,1%. Valdības aģenti 
ir iefiltrējušies reliģijās, 
lai novērotu. Lūgsim 
par reliģijas brīvību, 
garīgu atvērtību un 
konstitucionālām 
tiesībām arī citām 
reliģijām. 

                          09
Lūgsim par garīgās 
izaugsmes un draudzes 
stiprināšanas kursu 
“Tuvāk”, par grupu 
vadītājiem, lai Dievs 
izredz un sagatavo 
kalpošanai.

                          10
Lūgsim par Sārnates 
draudzi, mācītāju 
Egīlu Ozoliņu un viņa 
ģimeni; pateicība par 
dievkalpojumu 29. 
augustā kopā ar Saldus 
draudzi, par dievnama 
jumta remontu, kas 
veikts ar ASV ziedotāju 
atbalstu.
Sirsnīgi sveicam Liepājas 
draudzes “Evaņģēlija 
gaisma” un “Evaņģēlija 
balss” mācītāju Sergeju 
Garkušu 55 gadu jubilejā.

                          11
Lūgsim par Sieviešu 
kalpošanu draudzēs, 
lai vadītājām un 
kontaktpersonām spēks 
un iedvesma radoši 
kalpot; pateicība par 
pabeigtām mācībām 
“Sieviete sievietei” 
programmas ietvaros; 
pateicība par katru 
sievieti, skolnieka 
mammu.

                          12
Tēva diena 
Pateiksimies par Svēto 
Garu, kas mūs māca un 
vada visā patiesībā  
(Jāņa 16:13-14).

                          13
Lūgsim par Siguldas 
draudzi, sludinātāju 
Sandiju Aizupieti un viņa 
ģimeni; pateicība par 
aktīvām ģimenēm, kas 
piepulcējušās draudzei; 
lūgsim, lai izdodas 
pabeigt dievnama jumta 
nomaiņu un pārbūves 
darbus, lai spēks un 
gudrība, kā būt pilsētai 
par svētību.

                          14
Lūgsim par Spānijas 
baptistu savienību, tās 
101 draudzi un 11 284 
draudžu locekļiem.

                          15
Lūgsim par Bangladešu. 
Iedzīvotāji 150,5 
miljoni. Pārsvarā 
musulmaņi. Kristieši 
0,66%. Evaņģēliskie 
0,4%. Pateicoties mikro 
kredītiem, ir progress 
cīņā pret nabadzību, 
lūgsim par ilgtermiņa 
transformāciju 
ekonomiskajai situācijai.

                          16
Lūgsim par garīgās 
izaugsmes un draudzes 
stiprināšanas kursu 
“Tuvāk”, par grupu 
dalībniekiem – gan 
draudžu locekļiem, gan 
ticības ceļu meklējošiem, 
lai kopīgi tuvojamies 
Dievam, draudzei un cits 
citam.

                          17
Lūgsim par Skatres 
draudzes darbības 
atjaunošanos.

                          18
Lūgsim par muzikālo 
kalpošanu draudzēs, par 
vadītājiem, dziedātājiem 
un mūziķiem, lai Dievs 
piepilda ar savu Garu un 
draudzes tiek svētītas.

                          19
Pateiksimies  par Jāņa 
evaņģēlija centrālo vēsti, 
ka Jēzus Kristus ir Dieva 
Dēls, kurā mums ir dota 
dzīvība (Jāņa 20:31).

                          20
Lūgsim par Rucavas 
draudzi, sludinātāju 
Jāni Bērzi-Bērziņu 
un dievkalpojumiem, 
kas notiek divreiz 
mēnesī; lūgsim par 
ciema iedzīvotāju 
garīgu pamošanos, 
par draudzes 150 gadu 
jubilejas dievkalpojumu 
26. septembrī 14.00; 
pateicība Dievam par 
labām attiecībām ar 
pašvaldību un palīdzību 
dievnama apkārtnes 
sakārtošanā.

                          21
Lūgsim par baptistu 
draudzēm Turcijā. 

                          22
Baltu vienības diena
Sirsnīgi sveicam Sakas 
draudzes sludinātāju Ver-
neru Šteinbergu 50 gadu 
jubilejā!

                          23
Lūgsim par Etiopiju. 
Iedzīvotāji 94 miljoni. 
Kristieši 60,68%. 
Evaņģēliskie 19,6%. Bet 
ir arī daudz musulmaņu. 
Lūgsim, lai draudze 
turpina augt un 
kalpotājiem ir iespēja 
kalpot arī nabadzības 
apstākļos. 

                          24
Lūgsim par Skrundas 
draudzi, sludinātāja v.i. 
Valentīnu Gromovu un 
viņa ģimeni; lai draudze 
pieaug Kristus mīlestībā 
un vienotībā un ir par 
svētību visai pilsētai.

                          25
Lūgsim par draudžu 
padomēm un 
priekšsēdētājiem, 
lai Dievs piepilda ar 
mīlestību, spēku un 
gudrību vadīt draudžu 
garīgo un praktisko 
kalpošanu.

                          26
Pateiksimies par Jēzus  
doto uzdevumu, par 
Svētā Gara spēku un 
glābjošo Vēsti (Apustuļu 
darbi 1:8; 2:38).

                          27
Lūgsim  par Smiltenes 
draudzi un viesmācītāja 
Mārtiņa Rijnieka 
kalpošanu divreiz mēnesī 
sestdienās.

                          28
Lūgsim  par Uzbekistānas 
baptistu savienību, tās 
60 draudzēm un 2735 
draudžu locekļiem.

                          29
Lūgsim par Malaiziju. 
Iedzīvotāji 32,78 
miljoni. Lielākā reliģija 
musulmaņi. Kristieši 
9,4%. Evaņģēliskie 4,3%. 
Ir mājas grupas, kurās 
kristieši pulcējas, bet 
malaiziešiem nav savas 
oficiālas draudzes.

                          30
Lūgsim par Slovēnijas 
baptistu savienību, tās 
7 draudzēm un 160 
draudžu locekļiem.

Bībeles lasījums
30.08-05.09

Joēla
Jāņa 12-15

Bībeles lasījums
06.09.-12.09

Amosa 1-4
Jāņa 16-18

Bībeles lasījums
13.09.-19.09 
Amosa 5-9
Jāņa 19-21

Bībeles lasījums
20.09.-26.09 

Obadjas
Apustuļu darbi 1-2

Bībeles lasījums
27.09.-03.10 

Jonas 
Apustuļu darbi 3-4
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Atvērtā baznīca Jūrmalciemā
Jūrmalciema baznīcā 4. jūlijā notika Pateicības diev-
kalpojums, iezīmējot jauna posma sākumu senās ēkas 
mūžā. Jūrmalciema draudze dibināta 1933. gadā. Zemi 
draudzes nama būvniecībai deva ilggadējā draudzes 
priekšnieka Ilmāra Smāģa tēvs. Draudze ir izturējusi 
visus padomju bezdievības gadus, bet pašlaik draudze 
savu darbību pārtrauc. Dievkalpojumā tika pieminēti 
līdzšinējie kalpotāji un nozīmīgākie vēstures fakti par 
Jūrmalciema draudzi. Izrādās, nav mazums to garīgo 
un sabiedrisko darbinieku, kuru ticības dzīve sakņojas 
Jūrmalciema draudzē. Lai dievnams saglabātu savu 
funkciju un nestāvētu tukšs, tiek īstenota Miķeļa Baš-
tika ideja nama uzturēšanai un pasīvai evaņģelizācijai, 
tas ir, bez tiešas cilvēku klātbūtnes. Atstājot neskartu 
baznīcas zāli, palīgtelpās tiek veidota ceļotāju nakts-
mītne, kas īpaši varētu ieinteresēt tos, kas apceļo 
Baltijas jūras piekrasti. Baznīcas zāle tiek saglabāta un 
joprojām būs pieejama dažādiem kristīgiem pasāku-
miem un ceremonijām. Pateicoties Miķeļa Baštika un 
Jelgavas draudzes diakona Andra Drēskas enerģijai 
un finansiālajai kalpošanai, Jūrmalciema baznīcas 
sakopšanā šovasar iesaistījušies vairāki cilvēki un pat 
ģimenes, kā rezultātā baznīca tikusi pie jauna žoga, 
izveidota vasaras virtuve, iekārtota viesu telpa un 
sakārtota ūdens ieguve. 

Ceram, ka šī iniciatīva turpināsies, lai neviens diev-
nams, kurā dievkalpojumi vairs nenotiek, nepaliktu 
novārtā, bet tiktu lietots, dodot cilvēkiem ceļojuma 
laikā pajumti, atpūtu un iespēju atjaunot spēkus 
namā, kas celts Dieva godam.

Pateicības dievkalpojums bija labi apmeklēts. Piedalī-
jās Jūrmalciema ļaudis, kā arī ciemiņi no citām vietām. 
Dievkalpojumu vadīja Mežgalciema draudzes mācītājs 
Aivars Vadonis, par kopīgu dziedāšanu rūpējās Gre-
gors Mažis. Bīskaps Kaspars Šterns svētrunā norādīja 
uz katras paaudzes atbildību nest tālāk Evaņģēlijā 
atklāto Dieva žēlastību. Miķelis Baštiks stāstīja par 
projekta nākotnes iecerēm, nosaucot to par “Open 
Church” (tulk. atvērtā baznīca). Savukārt Andris 
Drēska stāstīja par paveiktajiem darbiem, pateicās 
talciniekiem un aicināja šo seno dievnamu atjauno-
šanas kustību turpināt gan Jūrmalciemā, gan citās 
vietās. Mācītājs Edgars Mažis, kuram pašam ir atmiņu 
stāsts par Jūrmalciema draudzi, izteica pateicību atli-
kušajiem draudzes locekļiem un sludinātājam Kārlim 
Baštikam un ar lūgšanu noslēdza šo posmu draudzes 
dzīvē.

Ja vēlies piedzīvot baznīcu, par naktsmājām izvēloties 
Jūrmalciema baznīcu, rezervācija veicama, sazinoties ar 
Miķeli Baštiku –  26355977; mikelisbastiks@gmail.com.

Lai piedalītos Jūrmalciema baznīcas sakopšanas tal-
kās, aicinām sazināties ar Andri Drēsku – 22003325.

Sagatavoja 

Edgars Godiņš
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 NĀC UN PIESAKIES!

Šī gada 19. jūnijā mūsu Kungs Mūžībā sauca savu kalpu Jāni Peterle-
vicu. Jānis caur caurēm bija liepājnieks. Tur dzimis, tur uzaudzis un 
dzīves lielāko daļu pavadījis. Jānis Peterlevics dzimis 1946. gada  
17. jūnijā un bija vienīgais bērns saviem vecākiem Rūdolfam un Eve-
līnai Peterleviciem. Savukārt Jāņa un Elitas Peterlevicu ģimenē, kas 
tika dibināta 1977. gada 28. maijā, piedzima 4 dēli un 2 meitas. 

Jau bērnībā svētdienās gājis līdzi vecākiem uz Ciānas draudzi, bet 
ticību Kristum personīgi iepazinis vien, pēc armijas dzīvojot Rīgā, 
un 1975. gada 7. decembrī mācītājs Arvīds Vasks viņu kristīja Rīgas 
Mateja draudzē. Kopš atgriešanās Liepājā, Jānis aktīvi ar visu 
ģimeni iesaistījās Liepājas Ciānas draudzē, dziedāja draudzes korī, 
arī dažādos kvartetos un kvintetos, spēlēja vijoli Laimoņa Cukura 
vadītajā vijolnieku ansamblī. Apguva diriģēšanu un kļuva arī par 
kora diriģentu. Koris viņam bija īpaši mīļš, jo caur kori viņam bija 
bijusi izdevība iepazīt mūsu Kungu. Jāņa mākslinieka talants tika 
likts lietā daudzos draudzes pasākumos. Draudze Jāni Peterlevicu 
pazina kā cilvēku, kas nemeklē atzinību, bet patiesi kalpo cilvē-
kiem, īpaši, pildot diakona pienākumus.

Izsakām līdzjūtību Jāņa Peterlevica ģimenei! Pateicamies par viņa 
svētīto dzīvi, kuras turpinājums redzams viņa bērnos! 

Bērni ir Tā Kunga dāvana, un bērnu svētība 
mums ir Viņa atlīdzība. Psalmi 127:3
 

Sirsnīgi sveicam!

Rīgas draudzes “Mājvieta” mācītāju
Kārli Kārkliņu un viņa ģimeni
sakarā ar meitas Ronjas piedzimšanu.

Ogres Trīsvienības draudzes sludinātāju
Lūkasu Balodi un viņa ģimeni
sakarā ar dēla Teodora piedzimšanu.

Jānis Peterlevics
1946-2021


