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Esmu pārliecināts, ka kristiešu vairākums kā populārāko Bībeles 
pantu nosauktu Jāņa 3:16. Bet daudz retāk uz dižo Bībeles rakst-
vietu skatuves tiek aicināts pants, kas ir ļoti līdzīgs tam. To pat 
ir uzrakstījis tas pats autors – apustulis Jānis. Tas ir 1. Jāņa 4:19: 
“Mēs mīlam, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis.” Kamēr flagmanis Jāņa 
3:16 runā par Dievu un mīlestību, šis pants iet vienu soli tālāk un 
pievieno vēl vienu – laiku. Tā nu te ir trīs vārdi – mīlestība, Dievs 
un laiks. 

Pirmais vārds – “mīlestība”. Jānis saka, ka mēs mīlam. Tas ir brīniš-
ķīgi, ja tiešām to darām! Tas ir cilvēka vērtīgākais darbs – mīlēt. 
Bet kas īsti ir mīlestība? Kādi apgalvo, ka, pretēji latviešu valodas 
gramatikas likumiem, mīlestība esot darbības vārds. Viņiem var 
piekrist, jo mīlestība tiešām ir process, kurā kaut kas no pun-
kta A virzās uz punktu B. Vienmēr vajadzīgi vismaz divi punkti. 
Mīlestība ir tas, kas tiek virzīts no viena punkta uz otru. Es mīlu 
savu sievu, sūtot viņai komplimentus, cieņu, pateicību, lūgšanas, 
palīdzīgu roku utt. 

Mīlestība tiešām stāv pāri latviešu vai jebkurai citai valodai. Tā 
pati par sevi ir valoda. Un to lietot ir mūsu pienākums, jo apkārt 
ir tik daudz vajadzību. Tik daudz punktu B, kuri klusām gaida, kad 
kāds tiem kaut ko aizsūtīs. Kādēļ lai sūtītājs nebūtu es? Varbūt es 
esmu ielikts šajā priviliģētajā punktā A, lai būtu devējs? 

Latviešu valodā vārds “mīlestība” ir cēlies no diviem vārdiem – 
“mielasts” un “žēlastība”. Mīlestība ir kā žēlastības mielasts, kurā 
es dalos ar citiem. Bet kā es nonācu tik paaugstinātā stāvoklī, 

ka man ir, ar ko dalīties? Ka man ir, ko sūtīt uz punktu B? Atbilde 
ir šajā pat tekstā, jo minētajam teikumam ir vēl otra daļa. Un tā 
paskaidro, kādēļ mēs mīlam – jo Dievs mūs ir mīlējis. 

Otrais vārds – “Dievs”. Jānis atklāj, ka mūsu mielasta galdu ir 
klājis Varenais Dievs! Mūsu Tēvs. Uz tā ir izlikti daudzi žēlastības 
ēdieni. Mums pietiek pašiem un vēl daudz paliek pāri. Dievs nav 
izšķērdīgs, Viņš visu ir licis galdā, lai tas tiktu lietots. Tādēļ esam 
aicināti dot tālāk. Mīlēt. Tā ir mūsu galvenā, varbūt pat vienīgā 
īstā dzīves jēga. 

Uzklātais galds mums liek paskatīties atpakaļ pagātnē, kad tas 
tika sagatavots. Tas mūs aizved pie trešā vārda – “laiks”. Jānis 
raksta, ka Dievs mūs “pirmais” ir mīlējis. Šī ir tik apbrīnojama 
doma! Citu pasaules reliģiju pamatā ir mācība, ka Dievs mūs 
mīlēs, ja būsim pietiekami labi. Ja mēs mīlam, tad Dievs mūs 
mīlēs! Bet šeit ir pilnīgi pretēja doma – Dievs pirmais mīlēja mūs! 
Acīmredzot, tas notika brīdī, kad mēs Viņu vēl nemīlējām. 

Šai atziņai ir daudzas tālejošas sekas. Pirmā ir tā, ka mēs vairs 
nevaram sūdzēties, ka šajā pasaulē neesam mīlēti. Pat ja cilvēki 
neizrāda vēlamo mīlestību vai valdība pandēmijas laikā vēlamo 
cieņu, kuru jūtamies pelnījuši, mums ir Dievs, kurš mīl mūs ar 
mīlestību, kuru neesam pelnījuši. Un vēl – Dieva mīlestība nav 
balstīta mūsu sasniegumos, tādēļ arī mūsu sasniegumi jeb labie 
darbi nebūs tie, kuri saglabās Viņa mīlestību dzīvu. Tā ir pilnīga 
žēlastība. 

Mūsu ģimenē ir četri dēli. Katru reizi, kad kāds no viņiem mums 
svētkos nopērk dāvanu, tas tiek darīts par mūsu izsniegto kabatas 
naudu. Līdzīgi mums ir ar Dievu – Viņš mūs ir pirmais mīlējis, 
dodot Savu dēlu kā izpirkuma maksu par mūsu grēkiem, un tikai 
tādēļ mēs spējam Viņu mīlēt. Tāpat kā mēs ar sievu mīlējām savus 
dēlus, kamēr viņus vēl tikai gaidījām un viņi vēl nespēja to izprast 
vai atmaksāt ar savu mīlestību, – tā Dievs mūs mīlēja jau tad, kad 
vēl nespējām Viņa mīlestībai atbildēt. Tādēļ Viņa mīlestība ir īsta, 
neatkarīga un mūžīga. Tā ir patiesā Pirmā mīlestība, un mūsu 
Pirmā mīlestība – tās atspulgs.

Lai šī atziņa iedrošina mūs, kad cilvēku mīlestība pieviļ! Lai tā 
pamudina mūs dalīties Pirmās mīlestības mielastā!

Markus Rožkalns
Rīgas Vīlandes draudzes sludinātājs

Baptistu Vēstnesis – PĀRDOMAS

Pirmās mīlestības  
mielasts

Mīlestība ir kā žēlastības 
mielasts, kurā es dalos ar citiem. 
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Notikumi

LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības (SKA) forumā, kas 
notika šī gada 7. janvārī, attālināti piedalījās pārstāves no 
26 draudzēm. Saskaņā ar nolikumu, forums ir augstākā SKA 
lēmējinstitūcija, uz kuru tiek  aicinātas LBDS draudžu kon-
taktpersonas, un tas ir balsstiesīgs, ja tajā piedalās pārstāves 
no vismaz 10 draudzēm. Forumā pēc četru gadu kalpoša-
nas bija jāpārvēlē SKA Padome un vadītāja, jāapstiprina 
iepriekšējā posmā paveiktais un jānobalso par nākamā gada 
prioritātēm. Ar vienbalsīgu “par” no jauna tika ievēlētas čet-
ras padomes locekles – Agnese Spura, Marta Mežecka, Rasa 
Cirvele un Lāsma Ašme. Arī SKA vadītāja Agnese Megne 
saņēma simtprocentīgu atbalstu savas kalpošanas turpinā-
šanai nākamajiem četriem gadiem. Savu uzrunu viņa balstīja 
uz vārdiem no Jesajas grāmatas 55:8: ““Jo Manas domas nav 
jūsu domas, un jūsu ceļi nav Mani ceļi,” saka Tas Kungs”, 
apliecinot, ka šajos četros gados Dievs vairākkārt izdarījis 
to, kas nebija iekļauts nevienā stratēģiskajā plānā. Būtiska 
foruma sastāvdaļa bija laiks Zoom istabās, kurās tika 
uzklausītas kontaktpersonu domas par to, kas bijis no-
derīgākais iepriekšējos četros kalpošanas gados un kāda 
veida palīdzība un atbalsts būtu nepieciešams nākotnē. 
Pirmā lieta – Sieviešu lūgšanu grupa – tika izveidota jau 
nākamajā darbadienā pēc Foruma.

Katra gada pirmajā sestdienā draudžu 
basketbola komandas aicinātas piedalī-
ties Zvaigznes dienas turnīrā. Šogad Lie-
pājas Olimpiskajā centrā par turnīra kau-
su cīnījās Rīgas Mateja, Rīgas Āgenskalna, 
Talsu, Ventspils, apvienotā Liepājas 
Centra un Pāvila draudzes komanda un 
draudzes “Dzīvības avots” komanda. Pir-
mo reizi turnīra pastāvēšanas vēsturē par 
uzvarētājiem kļuva āgenskalnieši. Turnīra 
organizētājs Mārtiņš Kozlovskis pateicas 
par atbalstu Liepājas pilsētas pašvaldībai 
un aicina gatavoties nākamajam Zvaig-
znes dienas turnīram, kas ieplānots 2023. 
gada 7. janvārī.

Aktualizējot ģimenes vērtības Lat-
vijas sabiedrībā, biedrība “Asociācija 
Ģimene” turpina parakstu vākšanu par 
grozījumiem Satversmē. Satversmes 110. 
panta grozījumi paredz valsts aizsardzību 
laulībai (starp vīrieti un sievieti) un 
ģimenei, bērna tiesības augt ģimenē un 
vecāku tiesības audzināt bērnus saskaņā 
ar savu pārliecību. Grozījumi paredz valsts 
īpašu palīdzību bērniem ar invaliditāti un 
vecākiem, kas par viņiem gādā, bērniem, 
kas palikuši bez vecāku gādības vai cietuši 
no varmācības, daudzbērnu ģimenēm, kā 
arī mātēm un tēviem, kas bērnus audzina 
vieni. Parakstīšanās: www.latvija.lv/pv.

Kā katru gadu, arī šogad 18.-25. janvārī 
notika Lūgšanu nedēļa par kristiešu 
vienotību. Šoreiz tekstus visai nedēļai 
pārdomām par kristiešu vienotību bija 
izvēlējušies Tuvo Austrumu baznīcu pa-
domes pārstāvji no Libānas galvaspilsētas 
Beirutas, par pamatu ņemot Mateja 2:2:  
“Jo mēs redzējām Viņa zvaigzni austrumos 
un atnācām Viņu pielūgt.” Ja Rietumos 
daudziem kristiešiem ļoti svarīga ir Kristus 
dzimšanas svinēšana, tad Austrumos 
daudz senāki un arī būtiskāki ir Epifānijas 
svētki jeb Zvaigznes diena. Turklāt Austru-
mu gudrie norāda uz tautu vienotību – viņi 
nāk no dažādām kultūrām, bet viņus vieno 
kopīgas ilgas iepazīt jaundzimušo Ķēniņu. 
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Ieausti kopībā
Ropažos svin Ģimenes svētkus un Tēva dienu, bērni piedalās biedrības 

“Mērķī” organizētās nometnēs, te noticis arī Alfa kurss un Bībeles studijas. 
Aiz tā visa jau vairāk kā piecpadsmit gadus ir Ieviņu ģimene – Ketrina, Ilvars 
un viņu trīs dēli. Vienmēr kopā. Ar vēlmi kalpot Dievam un atvērtību Dieva 

darbam un vadībai savā dzīvē.

Kā tas notika, ka katrs no jums, nākdami no “sava nama”, varē-
jāt kopā teikt “mūsu nams”?

Ketrina: Mēs esam diezgan klasisks pāris, kas katrs no savas vien-
sētas bijām atnākuši mācīties uz Rīgu. Ilvars no Latgales puses, 
aiz Balviem, es no Valmieras. Un tad kādā Jēzus draudzes jauniešu 
vakarā sākām saskatīties. Ilvars saka, ka viņš mani ievērojis pēc 
kāda priekšnesuma, kad spēlēju ģitāru. Pēc tā tad arī pakāpeniski 
sākās mūsu draudzība. Mums bija ļoti svarīgi saprast, vai esam 
īstais viens otram. Kad Ilvars sameklēja, kur es strādāju, atnāca uz 
darbu un teica, ka vēloties redzēt mani biežāk nekā tikai baznīcā, 
tad mēs stāvējām zem kāda ozola un lūdzām Dievu – vai tiešām 
tas ir Viņa prāts, vai mēs esam viens otram? Pēc deviņu mēnešu 
draudzības apprecējāmies. 
Ilvars: Īpaši ir tas, ka mūsu kopīgais sākums bija uz šāda garīga 
pamata, ticībā, kalpošanā, piedaloties jauniešu vakaros, nomet-
nēs, pasākumos. Īpašs bija arī kāds notikums Saldū, Gregora 
skolā, kurp bijām devušies uz rekolekcijām. Tas bija īpašs garīgs 
piedzīvojums man personīgi, pirmo reizi gāju uz grēksūdzi, un, 
atgriežoties no sarunas ar mācītāju un ieraugot Ketrinu, skaidri 
sapratu – viņa būs mana sieva! Tā mēs kļuvām “viens”, pavisam 
jauniņi, divdesmit viena gada vecumā. 
Ketrina: Kā tāds fundamentāls akmens mūsu attiecībām bija tas, 
ka vienojāmies, ka, lai arī kas mūsu dzīvē notiktu, mēs vienmēr 
būsim atklāti viens pret otru. Katrs nākam ar savu stāstu, to, kas 
noticis mūsu ģimenēs, ko katrs esam personīgi piedzīvojuši ar 
saviem vecākiem. Tādēļ sapratām, ka būsim atklāti – lai ko tas 
prasītu, lai cik sāpīgi tas kādreiz būtu. 

Kas bija jūsu lielākie izaicinājumi, lai, nākot katrs no savas vien-
sētas ar savu “es”, kļūtu par “mēs”?

I: Šķiet, mums nebija nekādi lielie izaicinājumi, ļoti ātri saplūdām, 
no katra “es” kļuvām par “mēs”. Atceros pat, ka pašā attiecību 
sākumā teicu vai rakstīju Ketrinai, ka vēlos, lai manu ģitāru sauc 
par mūsu ģitāru.  
K: Mums patiešām ļoti patika būt kopā, un mēs ļoti nodevāmies 
viens otram. Tagad, kad esam laulībā jau divdesmit divus gadus, 
šķiet, ka mūsu problēma dažkārt varētu būt tieši pretēja – kā būt 
katram pašam vairāk ar savu “es”. Ja esam tik ļoti saplūduši kopā, 
nākas padomāt – pag’ kā tad īsti es domāju, kas es esmu? 

Es nācu no salauztas ģimenes. Man tēvs ir bijis acu priekšā, 
bet ļoti vienaldzīgs. Tādēļ, iespējams, tik ļoti vēlējos pieķerties 
Dievam un arī savam vīram. Tas sekmēja to, ka tik ļoti ātri kļuvām 
“mēs”. Un tagad savukārt meklējam katrs savas robežas, katrs 
savu laiku, ko veltīt savām lietām.

Ja jums tagad jāiepazīstina ar savu namu, kas ir tās būtiskākās 
lietas, ko vēlaties pateikt?

K: Pirmais varētu būt šis burvju vārdiņš “kopā”. Es savā ģimenē 
nebiju piedzīvojusi un izbaudījusi, kā tas ir, kad ģimene darbojas 
kopā, ka tas ir spēks. Varbūt tamdēļ man un arī Ilvaram ļoti patika 
un patīk darīt lietas kopā. Tas notika gluži automātiski. Jau kad 
satikāmies, mūsu sapnis bija, ka mēs varētu kopā organizēt nomet-
nes, ka mūsu bērni arī tajā būtu iesaistīti, ka mēs visi kopā ieaustos 
vienotā kopībā. Tagad, pēc vairākiem gadiem, varam redzēt, ka, 
jā, šis sapnis ir piepildījies! Mēs organizējam nometnes, mūsu dēli 
tajās piedalās un kalpo. Mēs dzīvojam to dzīvi, par kuru kādreiz 
sapņojām. Tas patiešām ir brīnums. 
I: Jā, viena no mūsu vērtībām ir “darīt kopā”. Ik pa laikam jau ir arī 
kādi izaicinājumi, kad kāds īsti nevēlas piedalīties, bet cenšamies šo 
uzturēt kā ģimenes vērtību. Vēl varētu teikt, ka esam aktīvi, spor-
tiski, ejam pārgājienos. Vienmēr bijis svarīgi arī kalpot un dzīvot ar 
misijas skatījumu. Arī tajā esam centušies būt kopā. Atceros pirmos 
Alfa kursus Ropažos, kuros Ketrina piedalījās ar dēliņu uz rokām. 

Kāds bija jūsu ceļš uz to, lai izvēlētos, ka jūsu nams kalpos 
Dievam? 
I: Kā jau teicām, jau no paša sākuma arī kā jauna ģimene bijām 
iesaistīti misijā, evaņģelizācijā, nometnēs, dažāda veida kalpoša-
nā. Mums tas šķita ļoti pašsaprotami, zinu, ka daudzām ģimenēm 
tas tā nebūt nav. Kad pēc vairākiem kopdzīves gadiem meklējām 
dzīvesvietu ārpus Rīgas, mūsu nosacījums bija, ka, ja kaut kur do-
damies, tad uz vietu, kurā iespējams misijas darbs, kāda pievieno-
tā vērtība. Tā arī nonācām Ropažos, nometņu centrā “Norkalni”. 
K: To piedzīvojām jau mūsu draudzības sākumā. Atceros, ka 
braucām vadīt slavēšanu un pieķēru sevi pie domas, ka kalpošana 
piešķir manai dzīvei jēgpilnību. Viss cits dzīvē ir zūdošs. Kalpo-
šana nav izklaide, caur to tu neapmieri savas vajadzības, bet tas 
ir kas īpašs, ko Dievs ir ielicis mūsu sirdīs – kalpot, darīt lietas ar 
mūžības vērtību!
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Tā ir brīnišķīga liecība par jūsu izvēli. Bet ko jūs kā vecāki esat 
sapratuši, ko varat darīt, lai arī jūsu bērnu izvēle būtu Dieva 
ceļš? Vai pietiek ar to, ka bērniem iedod Bībeles vārdus? (red. – 
Ieviņu ģimenē aug trīs dēli – Dāvids (18), Daniels (16), Lūkass (12))

I: Jā, tas ir pirmais nosacījums (smejas).  
K: Atkārtošos atkal par kopā būšanu. Mums ir svarīgi, ka bērns 
piedalās visā, kas mums ir nozīmīgs. Kad bērni bija mazāki, tās 
bija arī lūgšanas, sarunas par Bībeles tēmām, par dzīvi. 
I: Vēl svarīga vides veidošana. Lai bērniem būtu vieta, kur veidot 
attiecības ar kristīgiem draugiem. Priecājos, ka mūsu dēliem, pa-
teicoties mūsu kalpošanai nometnēs, šāda vide ir bijusi. Viņiem ir 
kristīgi draugi arī no citām draudzēm. Bērnībā autoritāte ir vecāki, 
pusaudžu un jauniešu vecumā lielāka ietekme ir vienaudžiem. 
Mēs kā vecāki varam vien radīt vidi, kurā bērni tiktu virzīti ticības 
ceļā. Protams, liela nozīme lūgšanām, sarunām, vecāku piemē-
ram. Pēdējos gados mums palīdzējis tas, ka esam veidojuši ģime-
nē ritmus – piemēram, vismaz reizi nedēļā izrunājam, kas notiek 
katra dzīvē, kopā pārrunājam kādu Bībeles pantu, aizlūdzam cits 
par citu. Protams, katram bērnam pašam būs jāizdara izvēle, bet 
mēs varam ielikt pamatu un tālāko uzticēt Dieva žēlastībai. 
K: Pusaudžu gados man šķiet ļoti svarīgi saglabāt emocionālo 
tuvību ar bērniem, to ir tik ļoti viegli pazaudēt. Lai bērns vienmēr 
būtu gatavs uzticēt savas lietas, būt atklāts un nebaidītos, ka 
varētu tikt kritizēts, nosodīts. Svarīgi, ka kopā izdzīvojam Bībelē 
lasīto, ka tas nav tikai teorētiski, bet redzams arī ikdienā.

Kad tauta atsaucas Jozua aicinājumam un saka: “Mēs kalposim 
Kungam!”, pirmais uzdevums, kas tiek dots – aizvākt svešos 
dievus un šķīstīt sirdis. Kas šodien ir lielākie šķēršļi, lai cilvēki 
teiktu “jā” Dievam un izdarītu šo apņemšanos – kalpot Viņam?

I: Mūsdienu viens no šķēršļiem ir virtuālā realitāte, kas aizņem tik 
daudz laika, ka nav vairs laika pat padomāt. Lai gan šī vide sniedz 
arī ļoti daudz labu iespēju, tomēr tur atrodams arī daudz kas tāds, 
kas var kļūt un nereti kļūst par elku dieviem. Vēl pārlieku lielais 
uzsvars uz sevis attīstīšanu. Protams, vajag pilnveidot sevi. Bet, 
ja viss uzsvars ir uz to, ka veidojam sevi, izvirzām un sasniedzam 

mērķus – tad visa centrā nokļūst pats cilvēks. Tas, ko es pats izda-
rīšu, cik labs un foršs kļūšu. Un tur jau Dievs vairs nav vajadzīgs. 
K: Jā, tā pati lepnība droši vien ir mūsu lielākais šķērslis. Cilvēks 
kļūst tik pašpietiekams, ka viņam grūti saprast, kāpēc gan vajag 
vēl kaut ko? Tāpēc svarīgi, ka mēs esam atvērti veidot draudzību 
ar tiem, kas nav ticīgi. Pavisam nesen to piedzīvoju attiecībās 
ar kādu savu kolēģi. Kad iepazinu viņu tuvāk un iemīlēju viņas 
dvēseli, nāca atvēršanās, sarunas, un Dievs kādas lietas pavēra tā, 
ka atlika vien nobrīnīties – redz’, Dievs, kā Tu strādā!

Vai tas nozīmē, ka dažreiz šķēslis ir kristieši, kas uz to nemaz 
neizaicina un ceļu nerāda?

K: Ir jau visādi. Ir arī tādi, kas tik intensīvi to dara, ka tas tad kļūst 
par šķērsli. Vienkārši esi dzīvs ticīgais, un Dievs darīs! 
I: Esi dzīvs ticīgais un uzdrīksties arī runāt! Pārlieku liela diplomā-
tija arī ne vienmēr der. 

Jūs jau pieminējāt lūgšanas nozīmi. Kas ir jūsu lūgšana par jūsu 
namu šajā gadā, kurai lasītāji var pievienoties? 
I: Viena lūgšana varētu būt par fizisko namu. Mums ir, kur dzīvot, 
bet īsti neesam noenkurojušies. 
K: Mēs esam aizkavējušies krustcelēs. Mums ir vairāki ceļi, pa 
kuriem varētu iet. 
I: No vienas puses viss ir labi – darbs skolā, kur esmu sporta sko-
lotājs un klases audzinātājs, pēdējos gados arī darbs pašvaldībā kā 
jauniešu lietu speciālistam, bet jūtam, ka pienācis laiks, lai vairāk 
iesaistītos kādas draudzes dzīvē, kalpošanā, kam, strādājot skolā 
un pašvaldībā, laika palika arvien mazāk. Tāpēc varat lūgt, lai 
Dievs dod atjaunotu redzējumu, kur lai tālāk dodamies kalpošanā. 
K: Un lai Dievs dod spēku nepagurt. Īpaši tagad, kad bērni ir pus-
audžu vecumā. Lai Dievs dod spēku un enerģiju kurbulēties!

Sagatavoja

Estere Roze

Foto no personīgā arhīva
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Es un mans nams
Lai “es un mans nams” sākas ar lūgšanu par savām mājām! Lūgsim par katru, 

kas tajās dzīvo – par apsardzību, mieru, vienotību, atpūtu, gādību, vadību, 
glābšanu. Lai Dievs mājo mūsu namos, lai tās ir patvērums mums pašiem un 

kā spoža gaisma tumsībā!

IEEJA MāJā VAI DZīVoKLī

Kungs, svētī ikkatru, kas ienāk pa šīm 
durvīm. Dari mūsu mājas par Tavas 
patiesības un mīlestības gaismu. 
Palīdzi mums nelīdzināties šai 
pasaulei, bet atjaunoties Tavā garā. 
Palīdzi mums tiekties uz to, kas ir 
mūžīgs, nevis uz laicīgām lietām. Kad 
mēs izejam no savām mājām, apģērb 
mūs ar patiesības, taisnības, miera un 
ticības gara ieročiem. 

Romiešiem 12:2; 2. Korintiešiem 4:18; 
Efesiešiem 6:11‑18

VIRTuVE

Dievs, pateicamies par ēdienu, ko 
varam likt galdā. Mēs lūdzam, lai Tu 
gādā par mūsu mājām un mūsu dzīvēm. 
Kā Jēzus mūs māca, mēs lūdzam par 
dienišķo maizi: “Dodi to, kas mums 
nepieciešams šodien, un atgādini 
mums nezūdīties par rītdienu.” Mēs 
lūdzam par mūsu kaimiņiem un tiem, 
kuriem nepietiek ēdiens. Lūdzu, gādā 
par viņiem un palīdzi, ka varam kalpot 
un rūpēties par viņiem.

Psalmi 84:11, 136:25; Mateja 6:11

ĒDAMTELPA

Dievs, paldies par laiku, ko mēs varam 
pavadīt pie galda, viens ar otru, kopā ar 
ģimeni un draugiem. Palīdzi mums parā-
dīt viesmīlību tiem, kas sēžas pie mūsu 
galda. Vadi mūsu sarunas, kad esam sa-
nākuši kopā, un palīdzi mums savas sirdis 
atvērt Tev! 

Ebrejiem 4:7; Romiešiem 12:13; Ebrejiem 13:2

GuļAMISTABAS

Kungs, pateicos par katru šīs 
ģimenes locekli. Paldies par 
_____________ (nosauciet katru 
vārdā). Es pateicos, ka ne nāve, ne 
dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, ne lietas 
esošās, ne nākamās, ne spēki, ne 
augstumi, ne dziļumi, ne cita kāda 
radīta lieta nevar šķirt ________ 
no Tavas mīlestības. Lūdzu, sargā 
__________ no ļaunā. Dod viņiem 
labu atpūtu naktī. Gādā par viņu 
drošību un veselību. Un palīdzi 
viņiem mīlēt Tevi ar visu savu sirdi, 
dvēseli un prātu. 

Marka 12:30; 4. Mozus 6:24‑26; 
Psalmi 4:9; Jāņa 3:16; Mateja 11:28‑30

VIESISTABA

Dievs, paldies par vietu, kur mēs 
varam būt kopā, gan paši, gan 
kopā ar ciemiņiem. Paldies par 
viesībām un sadraudzību, ko mēs šeit 
varam baudīt. Palīdzi mums dzīvot 
miera attiecībās citam ar citu, būt 
pacietīgiem, pazemīgiem, lēnprātīgiem 
un piedot cits citam. Pasargā mūs no 
kārdinājumiem un ļauna. Lai katra 
mūsu sirds un prāts ir piepildīti ar 
Tavu mieru un Tavu mīlestību, ka mēs 
mācāmies sekot Tavam Vārdam.

Romiešiem 12:18; Psalmi 119:133; 
Efesiešiem 4:2‑3, 32; Filipiešiem 4:7; 
Mateja 6:13

VANNAS ISTABA

Dievs, paldies, ka mums ir pieeja 
tīram ūdenim un labiem sanitāriem 
apstākļiem. Pateicamies, ka pie 
krusta Tu aizskaloji prom mūsu 
grēkus un atjaunoji mūsu attiecības 
ar Tevi. Parādi, kurās dzīves jomās 
mums ir nepieciešama tīrīšana, un 
dod mums pazemīgas sirdis, ka 
nākam Tavā priekšā un nožēlojam 
savus grēkus. Attīri mūs no mūsu 
elkiem un atjauno mūsos pastāvīgu 
garu. 

Psalmi 51:4,12; Ecehiēla 36:25;  
1. Jāņa 1:9; Ebrejiem 1:3

DARBA VIETA VAI 
KABINETS

Dievs, paldies Tev par iespēju 
strādāt, par darbu, ar ko varam 
nopelnīt savas ģimenes vajadzībām. 
Palīdzi, ka varam savu darbu darīt 
tā, it kā mēs to darītu Tev. Palīdzi, 
ka vienmēr pirmajā vietā mums 
esi Tu! Lūdzu, pasargi mūs no tā, 
ka nauda, karjera vai finansiāla 
stabilitāte kļūtu par mūsu elku. 

Mateja 6:24; 1. Korintiešiem 15:58; 
Kolosiešiem 3:23

No interneta resursiem  
www.outuponthewaters.com,  
tulkojusi Lāsma Ašme
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Māceklība 
nenotiek 
automātiski

Māceklība ir sinonīms vārdu savienojumam “kristieša dzīve”. Mūsu 
mērķis un lielākā vēlme ir kļūt raksturā līdzīgākiem Jēzum un darīt 
to, ko darīja Jēzus, tikai savā laikā un vidē. Mēs klausāmies Dieva 
balsī, kas runā ar mums Rakstos, caur citiem kristiešiem un citos 
veidos, lai saprastu, kā dzīvot, kā domāt, kā rīkoties katru dienu. 
To saprotot, mēs paklausām Dievam un rīkojamies. Mēs vēlamies 
dzīvot tā, lai mūsu dzīve ir skaidra liecība par Evaņģēliju ikvie-
nam un atdarināšanas cienīgs paraugs mūsu bērniem un bērnu 
bērniem. 

Tas viss izklausās skaisti, taču nenotiek automātiski. Māceklības 
vide draudzēs nenotiek pati no sevis, tā ir jāveido. Turklāt tās 
veidošana ir ilgtermiņa process, kuru nevar apgūt vienā lekcijā, 
seminārā vai apmācībā. Mums ir nepieciešama gan Dieva vadība, 
gan brāļi un māsas Kristū – kopiena, kurā mēs varam kopīgi mā-
cīties, praktizēties, izvērtēt savu un citu pieredzi, kā arī saņemt 
padomu un atbalstu. 

Lai palīdzētu draudzēs attīstīt māceklības kultūru, BPI Kalpošanas 
stratēģiskās attīstības centrs SĀC rudenī uzsāka apmācību ciklu 
par māceklību. Apmācības pirmajā daļā “Būt Kristus mācekļiem” 
piedalījās Ogres Trīsvienības, Mērsraga, Ventspils baptistu un 
Bolderājas luterāņu draudžu komandas. Apmācība ietvēra gan 
īsas lekcijas par māceklības tēmām, gan praktiskus individuālus 
un komandas uzdevumus. Katra komanda soli pa solim strādāja 
pie plāna, kas tai palīdz mērķtiecīgi un paļāvībā uz Dievu veidot 
māceklības vidi savā draudzē. Būtiski apmācības elementi bija 
sarunas grupās, pieredzes apmaiņa starp komandām, stāstot par 
saviem plāniem, to virzību un šķēršļiem, kā arī aizlūgšanas.

Jānis Siders no Mērsraga draudzes atzīst, ka apmācība palīdzēja 
“saprast savas Gara dāvanas un kur tās lietot draudzes kontekstā. 
Ierobežojuma apstākļos kādreiz liekas, ka vajadzētu daudz ko sākt 

no sākuma, jo izskatās, ka draudzēs būtu jāatjauno vienotība.” 
Jānis iesaka arī citām draudzēm piedalīties apmācībā, jo “ir vērtīgi 
mācīties kopā un iegūto pielietot savā draudzē”. 

“Mums kā komandai bija brīnišķīgi piedzīvot kopīgu mācīšanās 
procesu un izjust lielāku savstarpēju līdzvērtību. Mēs nonācām 
pie kopīgām idejām un dziļāk izpratām māceklības būtību. Ap-
mācības laikā mēs varējām paskatīties uz sevi no malas, dzirdēt 
stāstus no citām draudzēm un mācīties citam no cita,” saka 
oskars Smoļaks, Bolderājas un Rīgas Vecās Sv. Ģertrūdes luterā-
ņu draudžu mācītājs. 

Ventspils draudzes diakons oļegs Kligačs norāda, ka Ventspils 
komandai “bija noderīgi būt kopā pandēmijas laikā, lai saprastu, 
kur mēs kā draudze esam, kurp ejam un ko varam darīt šajā laikā. 
Tas mums arī palīdzēja kļūt vienotākiem.” Oļegs novērtē iespēju 
iepazīties ar brāļiem un māsām citās draudzēs, tai skaitā no lute-
rāņu konfesijas. “Šādas apmācības būtu svarīgi apmeklēt ne tikai 
pieredzējušiem, bet arī jauniem kristiešiem, lai labāk apzinātos 
māceklības būtību un to, ka mēs katrs esam Kristus māceklis,” se-
cina Oļegs. “Māceklība ir būtiska šajā laikā, jo tā liek padomāt par 
to, kādi mēs kā draudze esam. Mēs nereti draudzi organizējam 
kā pasākumu kopumu, radot patērētāju kultūru,” turpina Oskars 
Smoļaks. “Taču skatoties, kā Jēzus veidoja mācekļus, un atdarinot 
Viņu mūsu laikā, mēs varam veidot māceklības attiecības drau-
dzē.” Oskars uzsver, ka Bolderājas draudzes komandai apmācība 
deva iespēju novērtēt “savas attiecības ar Dievu, draudzi un 
pasauli, kā arī saprast to, kas ir mūsu kristīgās ticības pamatā. Ap-
mācība palīdzēja mums nekoncentrēties tikai uz savas draudzes 
pasargāšanu, bet arī vērst savu skatu uz misiju sabiedrībā.”

Māceklība nav tikai klausīšanās Dievā, plānošana un citu kristiešu 
padoma un atbalsta meklēšana. Māceklībā svarīgākais ir paklau-
sība – patiešām darīt to, ko es un mēs kā draudze esam no Dieva 
sapratuši. Lai mūsu lūgšanas par Ogres Trīsvienības, Mērsraga, 
Ventspils un Bolderājas draudžu komandām stiprina viņus prak-
tiskai paklausībai Dievam!

Apmācība “Būt Kristus mācekļiem” Zoom platformā notiks arī 
šī gada pavasarī: 18. martā, 8. aprīlī, 6. un 27. maijā.  
Komandas vismaz 2 cilvēku sastāvā ir aicinātas pieteikties līdz 
1. martam šeit: ej.uz/macekliba. Vairāk informācijas var iegūt, 
sazinoties ar Ogres Trīsvienības draudzes mācītāju, BPI SĀC 
komandas dalībnieku Daini Pandaru (dainis@sacentrs.lv).

BPI SāC komanda
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Nama stiprums atkarīgs no tā pamatiem. Kas noticis ar mūsu 
pamatiem, ja dienas kārtībā ir tādi jautājumi kā viendzimuma 
laulības, aborts, eitanāzija, transdzimums, sociālais dzimums, 
u.c. Grāmatas “Mīli savu ķermeni” autore, bijusī agnostiķe 
N. R. Pīrsija, kas žurnālā The Economist tika raksturota kā 
Amerikas izcilākā evaņģēliskā protestante, bezbailīgi un ar dziļu 
iejūtību norāda, ka sekulārisms noniecina ķermeni un iznīcina 
cilvēktiesību pamatus, un piedāvā realitātē balstītus risinājumus, 
kas ar cieņu attiecas pret cilvēka ķermeni un nodrošina ilgtspējī-
gu pamatu neatņemamām cilvēktiesībām visiem.

Piedāvājam ieskatīties dažos fragmentos no grāmatas pirma-
jām nodaļām. 

Cilvēka dzīvība un seksualitāte ir mūsu laikmeta visapspriestākie 
morāles temati. Ik dienu un nakti ziņu pārraides mūs informē 
par morālās revolūcijas attīstību tādās jomās kā seksualitāte, 
aborti, eitanāzija, homoseksualitāte un transdzimums. Jauna, 
sekulāra ortodoksija tiek uzspiesta caur gandrīz visām galvenajām 
sociālajām institūcijām – akadēmiskajā vidē, medijos, skolās, caur 
Holivudas filmām, dažādām biedrībām un likumdošanu.

Nav grūti tapt aizrautam līdzi jaunākajiem ziņu tematiem un 
diskusijām. Taču šī brīža notikumi ir vien redzamā daļa – kā viļņi 
jūrā. Īstā kustība norisinās zem redzamās daļas, pasaules skatīju-
mu līmenī. Tie ir kā tektoniskās plāksnes, kuru kustība rada viļņus 
ūdens virspusē. Šajā grāmatā mēs palūkosimies tālāk par šiem 
intriģējošajiem virsrakstiem un modīgajiem saukļiem, atmasko-
jot pasaules skatījumu, uz kā balstās sekulārā ētika. Apgūstot šī 
pasaules skatījuma galvenos pamatprincipus, jūs spēsiet empātis-
ki un inteliģenti iesaistīties mūsdienu pretrunīgi vērtēto morāles 
jautājumu apspriešanā. (..)

Problēma ir tā, ka daudzi cilvēki pret morāles jautājumiem izturas 
kā pret noteikumu sarakstu. Taču patiesībā ikviena morāles 
sistēma sakņojas noteiktā pasaules skatījumā. Pieņemot dzīvē 
lēmumus, mēs patiesībā darām ko vairāk nekā vienkārši izlemjam, 
kā rīkosimies. Mēs atspoguļojam savu skatījumu par cilvēka dzī-
ves mērķi. Teologa Stenlija Hauervasa vārdiem izsakoties, morālu 
rīcību “nevar uzlūkot kā izolētu darbību – tā ir saistīta ar funda-
mentālu izpratni par pašas dzīvības dabu un nozīmi”. (..)

Pirmajā nodaļā “Es sevi ienīstu” ir aplūkoti nozīmīgākie jautāju-
mi, īpaši izceļot aiz tiem esošo divu līmeņu skatījumu par to, kas 
ir cilvēks. (…) Otrajā nodaļā “Prieks par nāvi” runāts par to, kā 
ķermeņa un personas duālisms pamato sekulāros argumentus, 
kas atbalsta abortus un jaundzimušo nonāvēšanu. Trešajā nodaļā 

“Dārgo vēlētāj” ir atmaskota šī duālisma postošā ietekme sarunās 
par eitanāziju, kā arī saistītos jautājumos, piemēram, cilmes šūnu 
pētījumi, dzīvnieku tiesības, gēnu inženierija un transhumānisms. 
Ceturtajā nodaļā “Šizoīdais sekss” ir izgaismota mānīgo gadījuma 
sakaru kultūra. Pretēji tās apgalvojumiem par ķermenim dāvāto 
brīvību, realitātē šāds  uzskats nonievā ķermeni. Piektajā nodaļā 
“Politnekorekti pret ķermeni” ir atklāts, kā homoseksuālas attie-
cības arī nonievā ķermeni. Sestā nodaļa “Transdzimums, trans-
realitāte” ir par to, kā palīdzēt cilvēkiem, kuri uzskata, ka viņu 
ķermenis ir pretstatā viņu īstajam un patiesajam “es”. Noslēdzo-
šajā nodaļā “Izvēles dieviete ir mirusi” no individuālās jomas pār-
celsimies uz sabiedrisko jomu: kā ķermeņa un personas duālisms 
izārda mūsu vistuvākās attiecības, it īpaši laulību un ģimeni, aiz 
sevis atstājot vientuļus un izolētus cilvēkus?

Mēs dzīvojam morālā tuksnesī, kurā cilvēki izmisīgi meklē atbildes 
uz sarežģītiem jautājumiem par dzīvi un seksualitāti. Taču cerība 
nav zudusi. Šajā tuksnesī mēs varam iekopt dārzu. Mēs joprojām 
varam atrast realitātē balstītu morāli, kas pauž pozitīvu, dzīvību 
atbalstošu skatījumu uz cilvēku – skatījumu, kas ir daudz iedves-
mojošāks, daudz pievilcīgāks un daudz atbrīvojošāks par sekulāro 
pasaules skatījumu. (..)

Tradicionālajā izpratnē kristietība ir duālistiska, jo tā uzskata, ka 
pastāv gan miesa, gan dvēsele, matērija un gars. Abas šīs substan-
ces ir savstarpējā mijiedarbībā, un neviena no tām nav reducēja-
ma uz otras rēķina. (..) Tajā pašā laikā kristietība māca, ka miesa 
un dvēsele kopā veido vienotu veselumu – cilvēks ir iemiesota 
dvēsele. Turpretī personības teorija rada divu stāvu duālismu, 
kurā ķermenis ir nolikts kā pretstats personai, it kā tās būtu divas 
atšķirīgas lietas, kuras vienkārši kaut kā ir saķērušās kopā. Šī teo-
rija ķermeni pasludina par nebūtisku personas piedēkli – kaut ko, 
kas ir zemāks, tādēļ izmantojams pragmatisku mērķu labā.

Kā gan ir attīstījies šāds negatīvs skatījums uz cilvēka ķermeni?

Ķermenis ir daļa no dabas, tādēļ atbilde slēpjas tajā, kā cilvēki ir 
uzlūkojuši to, kas ir daba. Gadsimtiem ilgi Rietumu kultūru caur-

Mēs dzīvojam morālā tuksnesī, 
kurā cilvēki izmisīgi meklē 
atbildes uz sarežģītiem 
jautājumiem par dzīvi un 
seksualitāti.
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vija kristīgais mantojums, kas pret dabu izturējās kā pret Dieva 
roku darbu, kas atspoguļo Dieva nodomus. Agrīnie Baznīcas 
tēvi mēdza teikt, ka Dieva atklāsme līdz mums ir nonākusi divās 
grāmatās – kā Dieva vārds (Bībele) un kā Dieva pasaule (radība). 
Daba ir Dieva nodomu izpausme un Viņa rakstura atklāsme. Psal-
mists par to raksta: “Debesis daudzina Dieva godu, un izplatījums 
izteic Viņa roku darbu” (Psalmi 19:2). Vēstulē Romiešiem apustulis 
Pāvils runā par to, ka radība ir pierādījums Dieva eksistencei: 
“Kopš pasaules radīšanas Viņa neredzamās īpašības, gan Viņa 
mūžīgais spēks, gan Viņa dievišķība, ir skaidri saredzamas Viņa 
darbos, tāpēc viņiem nav ar ko aizbildināties” (Romiešiem 1:20).

Citiem vārdiem sakot, lai arī pasaule ir kritusi un grēka salauzta, 
tā joprojām runā par savu Radītāju. Radībā mēs varam redzēt zī-
mes, kas norāda uz Dieva eksistenci un Viņa nodomiem. To sauc 
par teleoloģisko skatījumu uz dabu. Šis vārds ir cēlies no grieķu 
valodas vārda telos, kas apzīmē nodomu vai mērķi. Ir skaidri re-
dzams, ka dzīvas būtnes ir veidotas ar nodomu: acis ir paredzētas 
redzēšanai, ausis – dzirdēšanai, spuras – peldēšanai un spārni – li-
došanai. Katra orgāna daļa ir rūpīgi saistīta ar citām daļām, un tās 
visas sadarbojas koordinētā, uz mērķi vērstā darbībā, lai īstenotu 
visa ķermeņa lielo nodomu. Šāda saskaņota uzbūve raksturo 
projektu – plāns, mērķis, nolūks.

Informācijas esamība norāda uz saprāta eksistenci. Tā norāda uz 
aģentu, kas spēj radīt nolūku, plānu un mērķi. Jaunākie zinātniskie 
pierādījumi apliecina, ka Jaunā Derība nav kļūdījusies: “Iesākumā 
bija Vārds..” (Jāņa 1:1). Grieķu oriģinālā “vārds” ir logos, kas nozīmē 
saprāts, intelekts vai informācija.

Zinātnieki ir atklājuši teleoloģijas pierādījumus ne tikai dzīvās 
būtnēs, bet arī fizikālajā Visumā. Viņi ir atklājuši, ka Visuma 
fizikālās konstantes ir nostādītas tā, lai dzīvība vispār varētu 
pastāvēt. Hārvardas astrofiziķis Hovards Smits rakstīja: “Visumā 
valdošie likumi ietver tādus fundamentālus mērījumus kā četrus 
dažādus spēkus, gaismas ātrums, Planka konstante, elektronu un 
protonu masa un daudzus citus. Ja šīs vērtības būtu kaut nedaudz 
citādas – pat par dažiem procentpunktiem –, mūsu šeit nebūtu... 
Dzīvība, jo īpaši inteliģenta dzīvība, nevarētu pastāvēt.”

Ja daba ir teleoloģiska un cilvēka ķermenis ir daļa no dabas, tas no-
zīmē, ka arī tas ir teleoloģisks. Tam ir mērķis, kas daļēji tiek izpausts 
morālajā likumā. Mums ir morāls pienākums pret cilvēkiem izturēties 
tā, lai tas palīdzētu sasniegt viņu mērķi. Tas arī izskaidro to, kādēļ 
Bībeles morāle nav patvaļīga. Morāle ir vadlīnijas, kuras ir paredzētas, 
lai piepildītu Dieva sākotnējo nodomu cilvēcei. Tā ir kā instrukciju 
rokasgrāmata, lai mēs kļūtu par tādiem cilvēkiem, kādus Dievs mūs ir 
iecerējis. Tā ir kā ceļu karte, kas palīdz sasniegt cilvēka telos. Reizēm 
to sauc par dabiskā likuma ētiku, jo tā mums māca, kā dzīvot saskaņā 
ar mūsu patieso dabu, kā kļūt par pilnīgiem cilvēkiem.

Šajā mērķtiecīgajā skatījumā nepastāv plaisa starp ķermeni un per-
sonu. Abi kopā veido vienotu psihiski fizikālu veselumu. Mēs cienām 
un godājam savu ķermeni kā daļu no Dieva nodoma atklāsmes mūsu 
dzīvei. Tas ir daļa no radītās kārtības, kas vēstī par Dieva godu.

Tas nozīmē, ka mūsu ķermeņa fizikālā uzbūve mums kaut ko atklāj 
par mūsu identitāti. Tas, kā mūsu ķermenis funkcionē, kļūst par 
pamatu mūsu morālajiem lēmumiem. Tieši tāpēc, kā mēs to vēlāk 

redzēsim, kristīgā ētika vienmēr ņem vērā arī bioloģijas faktus. 
Runājot par abortiem, tiek ņemti vērā zinātniskie fakti par dzīvības 
izcelšanos. Un, runājot par seksualitāti, tiek ņemti vērā fakti par 
seksuālajām atšķirībām un vairošanos. Kristīgā ētika ciena dabas un 
ķermeņa teleoloģiju.

Kas izmainīja šo dabas mērķtiecības redzējumu? Kā Rietumi pazau-
dēja savu pozitīvo skatījumu uz ķermeni?

Modernajos laikos vissvarīgākais pagrieziena punkts bija Čārlza 
Darvina evolūcijas teorija, kas tika publicēta 1859. gadā. (Mēs redzē-
sim, ka pirms viņa bija vēl citi, taču Darvins uz mūsdienu domāšanu 
ir atstājis vislielāko ietekmi.) Darvins nevarēja noliegt to, ka dabā 
pastāv šķietams projekts. Bet, pieņemot materiālisma filozofiju, viņš 
vēlējās šo šķietamību noreducēt uz ilūziju. Viņš cerēja parādīt, ka, lai 
arī dzīvie organismi šķietami ir teleoloģiski, patiesībā tie ir cēlušies 
no akliem un nevadītiem spēkiem. Lai gan tie izskatās tā, it kā tos 
kāds būtu mērķtiecīgi radījis (griba, plāns, intelekts), patiesībā tie ir 
bezmērķīga materiālā procesa rezultāts. Viņa teorijas divi svarīgākie 
elementi – nejaušas variācijas un dabiskā atlase – tika radīti ar skaid-
ru nodomu: iznīcināt jebkādu plānu un mērķi. (..)

Rihtera skalā, ja to attiecinātu uz domātājiem, Darvina teorija izraisī-
ja zemestrīci, kas bija krietni stiprāka par 9 ballēm. Un tās seismiskos 
viļņus varēja just arī ārpus zinātnes lauciņa. Tā izraisīja nopietnus 
pēcgrūdienus arī morāles jautājumos. Ja jau daba nebija Dieva roku 
darbs – ja tā sevī nenesa zīmes, kas norāda uz Dieva nodomu, – tad 
tā vairs nevarēja kalpot par morālo patiesību pamatu. Daba bija vien-
kārša mašinērija, ko virza akli materiālie spēki. Katoļu filozofs Čārlzs 
Teilors to izskaidro šādi: “Visums vairs netiek uzlūkots kā jēgpilnas 
kārtības iemiesojums, kas var definēt to, kas mums ir derīgs.”

Šīs loģikas nākamais solis ir izšķirošs: ja daba neatklāj Dieva gribu, 
tad tā ir neitrāla joma, kurai cilvēki var uzspiest savu gribu. Dabā nav 
nekā tāda, ko cilvēkiem būtu morāls pienākums cienīt. Daba kļūst 
par neitrālas vērtības faktu pasauli, gatava kalpot cilvēku izraudzītām 
vērtībām.

Tāpēc, ka cilvēka ķermenis ir daļa no dabas, arī tas tiek pasludināts 
par amorālu mehānismu, kas ir pakļauts autonomā indivīda gribai. Ja 
ķermenim nav patiesa mērķa, ko Dievs tajā ir ielicis, tad viss, kas at-
liek, ir paša cilvēka radīti mērķi. Ķermenis tiek reducēts uz matērijas 
pikuci – atomu un molekulu apkopojumu, kas ne ar ko īpašu neatšķi-
ras no citu veidu nejaušiem matērijas veidojumiem. Tas ir kā izejviela, 
ar kuru var manipulēt un rīkoties pēc sirds patikas, lai kalpotu cilvēku 
nospraustajam plānam, gluži kā ar jebkuru citu dabas resursu. (..)

Bet vai tad šī pasaule nav kritusi un līdz ar to arī samaitāta? Jā, ir! Bet 
ir bīstami pārspīlēt grēkākrišanas mācību, izsitot to ārā no Rakstu 
vienoto doktrīnu līdzsvara.

Bibliskā teoloģija ietver trīs kopā savijušās galvenās tēmas: radī-
šanu, krišanu un glābšanu. Visa radītā realitāte ir Dieva roku 
darbs, tāpēc tā sākotnēji un savā būtībā ir laba. Cilvēki ir aicināti 
rūpēties par fizisko pasauli, tostarp par savu ķermeni, un viņi ir 
atbildīgi Dieva priekšā, kurš visu ir radījis un kuram tas viss pieder.

Turpinājums 14. lpp

Morāle ir vadlīnijas, kuras ir 
paredzētas, lai piepildītu Dieva 
sākotnējo nodomu cilvēcei.

Tāpēc grēks ir tik traģisks, ka tas 
iznīcina cilvēku – bezgala vērtīgu 
mākslas darbu, kurā atspoguļots 
paša Lielā Mākslinieka raksturs.
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Dāvids Krūze, BPI 1. kursa students 
Vecums: 20 
Kalpošana: ar draugiem attīstu savu raidierakstu (podcast) “Ie-
vārījums izaugsmei”; darbojos RML (Radio Marija Latvija), LKSB 
(Latvijas Kristīgā studentu brālība); šobrīd esmu daļa no augošas 
jauniešu slavēšanas komandas Misijas draudzē Ādažos; slavēšanas 
komandu veidojam arī Rīgas Romas katoļu Vissvētākās Trīsvienī-
bas draudzē. 
Kristīts: Rīgas Vissvētākās Trīsvienības baznīcā. Kristīja priesteris 
Edgars Cakuls. 
Svēto Rakstu vieta, kas mani uzrunā: “Tavā priekšā ir droša 
nākotne, un tava gaidīšana tevi nepievils” (Sakāmvārdi 23:18).
Persona Bībelē, kam jūtos līdzīgs, ir Dāvids. Starp mums 
abiem redzu paralēles gan dvēseliski, gan pamanu līdzības 
personību izpausmēs. Dāvida dziesmas ir emocijām piepildītas, 
un viņam patīk muzicēt. Arī es esmu jūtīgs, un man patīk mūzika.
Lielākā dāvana no Dieva – mīlestība uz cilvēkiem un vēlme ar 
viņiem pavadīt laiku. 
Dāvana, ko vēlētos saņemt no Svētā Gara – pravietošana.

Pastāsti par savu bērnību. Kā tā pagāja? 
Uzaugu ģimenē, kurā ir abi vecāki. Esam trīs bērni – man ir vecāks 
brālis un jaunāka māsa. Bijām un esam veselīga ģimene. Vecā-
ku mīlestību saņēmu lielos apmēros – caur pieskārieniem, caur 
vārdiem. Katru dienu no tēta un mammas dzirdēju, ka viņi mani 
mīl. Pat tiktāl, ka domāju – atkal tas pats? Bet šobrīd jūtu, ka šīs 
mīlestības izpausmes man ir palīdzējušas un esmu tās pārņēmis 
no vecākiem. Patīk apskaut, teikt citiem labus vārdus. Protams, 
bija arī izaicinājumi, dažkārt kādi konflikti ar vecvecākiem. Daudz 
ceļojām. 
Mana bērnība – kolosāls laiks. Bija iespēja sadraudzēties ar 
kaimiņiem, draugiem no citas draudzes. Laukos, Dreiliņos, mums 
bija maza idille – lieliska vieta, vienlaicīgi dzīvojam Rīgā un laukos, 
blakus mežam. Tādējādi nebiju saindējies ar subkultūru, kā tas 
bija kādiem citiem jauniešiem, kuri dzīvoja Rīgas centrā. Visu 
bērnību pavadīju, izdzīvojot kristīgās vērtības. Ik svētdienas kopā 
ar tēti un mammu devāmies uz baznīcu, ikdienā kopā lūdzāmies. 
Ticība bērnībā lielā mērā bija balstīta uz tradīcijām, taču tās izdzī-
vojām, veidojot attiecības ar Dievu. Taču vēl dziļāk ticību iepazinu 
vēlāk. 

Kādi pavērsieni Tavā dzīvē atvēra vārtus dziļākai patiesībai par 
Kristu un personiskām attiecībām ar Viņu? 
Nonākšana līdz patiesībai notika pakāpeniski. Šobrīd ir brīvība, 
prieks, bet to saņēmu pamazām. Jā, mājās, protams, bija jūtams, 
ka ir citādāk nekā citās ģimenēs. Tomēr, domāju, katrā ģimenē 

ir lietas, no kā jāatbrīvojas, piemēram, negatīvās senču saites, 
emocionālās traumas. Ir bijuši arī spēcīgi notikumi, kuri kopējo 
atmosfēru virzījuši it kā kādu soli atpakaļ. Man bija raksturīga 
iztapšana cilvēkiem, jo vēlējos saglabāt labas attiecības ar citiem. 
Bieži biju gatavs darīt visu, lai mani pieņem. Kad man bija kādi 
16 gadi, šķita, ka eju uz baznīcu, nesaprotot, kādēļ. Likās, ka tas 
viss ir virspusēji un iešana uz baznīcu man nepalīdz. Pamanīju, ka 
nespēju izveidot arī patiesas, noturīgas attiecības ar cilvēkiem. 
Nebija motivācijas kaut ko darīt, nomāca bailes, par visu raizējos, 
bija grūti sevi pieņemt. Emocionāli cīnījos, līdz sāku just, kā krīt 
maskas. Tieši tad arī sāku saprast, ka man nav personisku attie-
cību ar Dievu un sirdī nav miera. Aizgāju mācīties uz RKĢ (Rīgas 
Katoļu ģimnāzija). Tur satiku kādu puisi, kurš šobrīd ir mans labā-
kais draugs, – viņš saņēma vīziju no Dieva, ka būšu viņa draugs 
un gribēšu ar viņu lasīt Svētos Rakstus, ka viens otram sniegsim 
atbalstu. To uzzināju tikai pēc trim gadiem. Tagad esam labākie 
draugi, kopā lasām Bībeli. 
2018. gada decembrī aizgāju uz pasākumu “No mīnusa uz plusu” 
ar sludinātāju Nātanu Morisu. Tikām aicināti nostāties skatu-
ves priekšā. Nevēlējos iet, tomēr aizgāju. Slavēju Dievu, par 
mani aizlūdza, un es izplūdu asarās. Pēc šī pasākuma iestājās 
mans pirmais neapzinātais cairos, kad sāku virzīties uz priekšu. 
2020. gadā, pirmajā Covid vasarā, satiku savu tagadējo mentoru. 

Baptistu Vēstnesis – BALtiJAS PAStORĀLAiS iNStitŪtS

Apbrīnojamais Dieva 
mīlestības dāsnums

Saruna ar BPI 1. kursa studentu Dāvidu Krūzi
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PATIESA MīLESTīBA
Katram būs gadījies sastapties ar kādu neliekuļotas, 
patiesas, autentiskas mīlestības izpausmi. Kaut ko tādu, 
kas neierakstās manā pieticīgajā iespējamās sadarbības 
scenārijā. Ko tādu, kas pārsteidz un liek jautāt: “Kāpēc šis 
cilvēks tā rīkojās, no kurienes viņam šī nesavtība? Viņam 
nācās patērēt savus resursus un savu laiku, lai risinātu 
manu problēmu, kāpēc?“

Mīlestība ir laba lieta. Dāvana no Dieva. Kristus iecerē – 
kristīgas kopienas atpazīstamības zīme. Ne tikai zīmols, 
bet arī pievelkošs, pat neatvairāms, kopienu uzturošs 
un attīstošs spēks, kam nestāv pretī ne nacionālas, ne 
dzimuma, ne sociālas atšķirības. Ne arī tās daudzveidīgās 
uzskatu atšķirības, kas raksturīgas laikam, kurā dots 
dzīvot mums. Mīlestība, kas paceļas pāri nebūtiskajam, 
akcentējot būtisko – Kristus klātbūtni.

Labā un ļaunā konflikts manī aizvien sauc pēc aktuālas 
Dieva žēlastības klātbūtnes. Bet prasa arī no manis 
paša ik dienas personisku, vērtībās balstītu labā izvēli: 
“pieķerieties tam, kas labs”. Nevar noliegt, ka realitātē 
veiksmīgas labā izvēles mijas ar “nogulētām” izdevībām. 
Tāpēc aicinājums uz neliekuļotu mīlestību un tā, kas labs, 
satveršanu ir uzmanības, vēl vairāk - īstenošanas vērts.

Cilvēki mainās, jo Patiesā Mīlestība pārveido. 

Vai arī mani? Vai arī šodien?

Māris Dravnieks
LBDS Muzikālās kalpošanas 
apvienības vadītājs

Viņš uzaicināja piedalīties misijas nedēļā. Vēlāk iesaistījos LKSB. 
Tur darbojos joprojām. Tā ir mana otrā ģimene. Esmu sapratis, ka 
varu kaut ko darīt, varu kalpot, bet, ja neveidoju attiecības ar Die-
vu, tam visam nav lielas jēgas. Divu gadu laikā esmu piedzīvojis, 
iepazinis dzīvu Dievu kā savu Glābēju, kā savu Draugu, kā Tēvu. 
Viņš par visu parūpējas. Man nav jāraizējas. Vēlos iet pa patiesības 
ceļu, un, lai gan tas tikai veidojas, es zinu, kāds ir galamērķis.

BPI DRAFTS nometnes ir bijis nozīmīgs ieguldījums tavā garī-
gajā izaugsmē. 
Jā, tā ir. Sākotnēji trīs gadus mani uz tām aicināja mans labākais 
draugs, taču es no tām izvairījos. Vēlāk sapratu, ka izaicinājumam 
ir jāļaujas, un apzināti izvēlējos piedalīties. Pirmā nometne man 
bija smaga. Taču caur to pieaugu līderībā un atbildībā pret citiem, 
kuri ir jaunāki par mani. Sajutu brālību un vēlmi augt garīgi un 
emocionāli. Vēlējos nostiprināt, izdzīvot un attīstīt sevī tādas 
vērtības kā atbildība, mērķtiecība, garīgā izaugsme, spēja palīdzēt 
tuvākajiem. Pēc nometnes nekas vairs nebija kā agrāk. Dievs šajā 
nometnē man mācīja un atklāja daudz no tā, ko iepriekš nebiju 
darījis un par ko nebiju aizdomājies. Šo visu izvēlējos turpināt 
izdzīvot praktiski, tāpēc šajā nometnē kalpoju arī vasarā. 

Šobrīd studē BPI. Kas uz to tevi motivēja? 
Mans mērķis nav kļūt par pilna laika kalpotāju, taču mana mo-
tivācija, to lūdzu arī Dievam, ir turpināt attīstīties kopā ar tiem, 
kuri ir BPI. Vēlos mācīties, lai labāk varētu kalpot savai ģime-
nei, tuvākajiem, draugiem, citiem kristiešiem, kā arī tiem, kuri 
Kristu nepazīst, un palīdzēt tiem, kuriem ir grūti. Studējot vēlos 
iegūt stingrāku pamatu zem kājām, iedvesmoties un nostiprināt 
kalpošanas prasmes, atpazīt savu vietu sabiedrībā, kā arī veidot 
draudzības ar Dievu un cilvēkiem, vēlāk nodibinot arī savu ģimeni. 

Esi aktīvs un tavs laiks ir piesātināts. Kā pavadi brīvbrīžus? 
Klausos mūziku, lasu grāmatas, skatos TV, frīstailoju (no angļu 
freestyle – brīvais stils) ar draugiem, sportoju. Mīlu cilvēkus un 
priecājos pavadīt laiku ar citiem, tāpēc vēlos iemācīties vairāk 
klausīties, vairāk uzdot dziļus jautājumos, tādus, kas palīdz cilvē-
kiem atsperties, ļauj atvērties un piedzīvot dziedināšanu. 

Kas, tavuprāt, palīdz mainīties cilvēka sirdij? 
Lūgšana, sarunas, vēlēšanās mainīties. 

Bieži kā kristieši runājam par Dieva plānu cilvēka dzīvē. Kā Tu 
redzi Dieva skatījumu par cilvēka vietu šeit uz zemes? 
Cilvēks man ir kā draugs, kas mani var papildināt un no kura 
varu mācīties. Dievs neko neierobežo, nepavēl darīt piespiedu 
kārtā. Varam darīt to, kas mums uz sirds, kas sniedz gandarījumu 
tādā mērā, ka nenovirzāmies no Kristus. Visi esam savienoti – ar 
saviem plusiem un mīnusiem. Dievs iesēj sirdīs to, kas katram 
sagādā prieku. Mūsu dažādība palīdz saprast, kas mēs esam Dieva 
plānā. Katrs ar to, kas mums sirdī, veidojam Dieva lielo plānu.

Tavs novēlējums tiem, kuri lasīs šo sarunu.
Es novēlu pamosties no rīta, uztaisīt garšīgu rīta kafiju vai tēju 
un, dodoties dienas gaitās, nebaidīties paskatīties pretimnācējam 
acīs. Nejusties par to neērti! Tas ir kaut kas tik pašsaprotams, un 
tomēr mēs bieži par to kautrējamies. Uzsmaidi, jo kādam tas var 
būt ļoti nozīmīgs žests. Esi gaisma! 

Sagatavoja

Gunta Ziemele
Baltijas Pastorālais institūts
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LBDS  
Garīgajam 
semināram 100
Janvāri varētu dēvēt par LBDS izglītības mēnesi. Janvārī darbību 
uzsācis gan LBDS Garīgais seminārs (1922), gan LBDS Teoloģiskais 
seminārs (1991), gan Baltijas Pastorālais institūts (2008). Šogad 
aprit simts gadu, kopš dibināts Garīgais seminārs. Lai pateica-
mies Dievam par Garīgā semināra nozīmi un ieguldījumu mūsu 
draudžu kopdarbā!

Ideja par teoloģijas semināra dibināšanu, kurā tiktu sagatavoti 
sludinātāji latviešu baptistu draudzēm, radās jau 20. gadsimta 
sākumā, taču cariskās iekārtas apstākļos un finansiālo resursu 
trūkuma dēļ to neizdevās realizēt. Latviešu baptisti gan Latvijā, 
gan ASV un Brazīlijā pie šīs idejas atgriezās līdz ar Latvijas valsts 
dibināšanu. Mācītājam Jānim Aleksandram Freijam tika uzticēts 
organizēt semināra dibināšanu un kļūt par tā direktoru. J. A. Freijs 
saņēma uzaicinājumu apmeklēt Angliju un ASV, lai tur esošās 
baptistu draudzes iepazīstinātu ar latviešu baptistu vajadzī-
bām un darbības iespējām. J. A. Freijs piedalījās 357 sanāksmēs, 
iepazīstināja to dalībniekus ar nepieciešamību dibināt teoloģijas 
semināru Latvijā un aicināja ziedot tā atvēršanai un darbībai. 
Jau no paša sākuma arī LBDS draudzes tika aicinātas finansiāli 
atbalstīt semināru. 

LBDS Garīgā semināra direktors, mācītājs J. A. Freijs savu darbu 
veica ar lielu degsmi. Mācītājs Augusts Mēters rakstīja: „Neminos 
nekad agrāk redzējis viņu tik pilnu darba prieka un spraiguma, 
kādu to redzēju tad, kad seminārs sāka savu darbību, jebšu tai 
laikā Freijs bija jau pie savas dzīves 60. gada sliekšņa”. LBDS 
Garīgais seminārs tika atvērts 1922. gada 8. janvārī. Savu darbu 
tas uzsāka tagadējās Rīgas Vīlandes draudzes telpās, tolaik Rīgas 
vācu Ciānas draudzes dievnamā.

J. A. Freiju semināra direktora amatā 1930. gadā nomainīja mā-
cītājs Jānis Rīss. Semināra darbības laikā līdz 1940. gadam notika 
četras studentu uzņemšanas, latviešu baptistu literatūrā sauktas 
par sasaukumiem. LBDS Garīgā semināra darbā no 1933.-1937. 
gadam bija pārtraukums, saistīts ar pasaules mēroga finansiālām 

grūtībām. Semināra mācību saturs ietvēra vispārizglītojošos un 
nozares mācību priekšmetus teoloģijā, kā arī praktisko sagata-
vošanos LBDS draudzēs. LBDS Garīgā semināra studentiem bija 
regulāri jāapmeklē baptistu draudzes un jāpraktizējas sludināšanā. 
Dažkārt „semināristi”, kā viņus draudzēs mēdza saukt, devās uz 
draudzēm pa četri, lai varētu izpildīt arī muzikālus priekšnesumus. 
No 1922. līdz 1930. gadam seminārs izdeva semināra Gadagrāma-
tu, kura atspoguļoja semināra dzīves aktualitātes, un citu literatū-
ru. Ar LBDS Garīgo semināru ir saistīti arī divi nozīmīgi notikumi 
latviešu baptistu dzīvē – Rīgas Semināra draudzes dibināšana un 
Latvijas Baptistu draudžu Savienības nama būvniecība. 

Ceturtais sasaukums darbu iesāka 1937. gadā, taču nevarēja to pa-
beigt, jo 1940. gada septembrī padomju vara semināru likvidēja. 
Semināra darbības laikā no visiem 75 cilvēkiem, kuri bija iestāju-
šies seminārā, to absolvēja 53.

LBDS Garīgais seminārs veidoja baptistu mācītāju kodolu laikā no 
1925. līdz 1940. gadam. Otrā pasaules kara laikā daudzi seminā-
ra absolventi emigrēja uz ASV, Brazīliju un Kanādu, iesaistoties 
jaunās mītnes zemes latviešu baptistu dzīvē. Latvijā palikušie tur-
pināja veidot mācītāju korpusa kodolu latviešu baptistu draudzēs 
padomju okupācijas apstākļos. Daži mācītāji pagrīdes apstākļos 
vai Sludināšanas lekcijās no 1980. gada mācīja jaunos draudžu 
sludinātājus. Trešā saukuma absolvents, bīskaps emeritus Pēteris 
Egle 1991. gada 31. janvārī vadīja pirmo lekciju LBDS Teoloģiskā 
semināra atjaunošanas pasākumā. Mācītājs Ādolfs Klaupiks, 
raksturojot Garīgā semināra audzēkņus, semināra 50 gadu atcerei 
veltītajā „Kristīgās Balss” izdevumā rakstīja: „Katrs pēc savām 
spējām un izpratnes tie godīgi un uzticīgi ir pildījuši savu uzdevu-
mu, kurā Kristus tos aicinājis un kas no draudzēm tiem uzticēts. 
Lai arī materiālie apstākļi dažreiz bijuši šauri, neviens no semināra 
absolventiem nav novirzījies kādās personīgās peļņas „misionēs”, 
ne arī privāta īpašuma filantropiskos pasākumos. .. Semināra 
nozīmība redzama arī no apstākļa, ka no 128 latviešu baptistu 
draudzēm – 108 Latvijā un 20 latviešu kolonijās ārpus Latvijas – 
82 draudzes par saviem mācītājiem un garīgā darba vadītājiem ir 
aicinājušas un ievēlējušas Garīgā semināra absolventus”.

oļegs Jermolājevs
LBDS mācītājs
Latvijas baptistu vēstures biedrība

Garīgā semināra Pirmā sasaukuma semināristi un pasniedzēji.
1. rindā centrā direktors J. A. Freijs

Semināra Trešā sasaukuma semināristi ar pasniedzējiem 1933. gadā.
1. rindā centrā direktors Jānis Rīss
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Baltijas Pastorālā Institūta (BPI ) studenti 7.-8. janvārī tikās ar 
sludinātāju no Beļģijas – Žozefu Bastēnu (foto – kopā ar Toma-
su Šulcu, BPI programmas vadītāju). Kopīgi izvērstais temats 
tika balstīts uz svarīgāko Jēzus aicinājumu apustuļiem – evaņ-
ģelizāciju jeb Labās vēsts pasludināšanu.

Lai atklātu Kristus mīlestību citiem, ir jāiepazīst vājums sevī un 
jāļauj sev mainīties. Dzīvojot Francijā, kopienā cilvēkiem ar īpa-
šām vajadzībām, Žozefs ir sapratis, ka šiem cilvēkiem ir tikai viens 
svarīgs jautājums – vai ir kāds, kurš mani mīl, kuram es esmu  
svarīgs, – un viņi atpazīst, kad esam īsti un kad patiesi mīlam.

“Lai Tevī ir ne tikai zināšanas, bet arī dzīvības vārdi sev un otram 
cilvēkam”, novēlēja Žozefs Bastēns. Viņš uzdeva jautājumus: “Ko, 
sniedzot roku otram cilvēkam, mēs viņam nododam? Vai tā ir otra 
pieņemšana? Vai tā ir pilnīga sevis atdošana? Vai dodam sevi savā 
skatienā?”

Līdzdalām dažas no pārdomām, kuras studenti ieguva, tiekoties 
ar Žozefu Bastēnu. 

Tikai atzīstot un pieņemot savu trūkumu, mēs varam dot dzīvību 
citiem. Perfekcionisti domā, ka mīlestība viņiem ir jānopelna. 
Cilvēkiem ar īpašām vajadzībām perfekcionisms nepatīk. Kad 
pret viņiem izturamies perfekti, viņi kļūst dusmīgi. Perfektums ir 
pieņemt neperfekto. 

Kad otru uzrunājam, cik daudz no sevis ieliekam izteiktajos 
vārdos? Tas, kas nāk no mūsu mutes, ir ļoti spēcīgs. Bīstams 
ir jebkurš pret otru vai pret sevi vērstais negatīvais vārds, kas 
atver durvis sliktajam garam. Piemēram, “es nekad neprecēšos”. 
Izteikto vārdu gars mēģina realizēt. Elija savās domās atkārtoja 
negatīvas lietas. Paliekot negatīvās domās un vārdos, mēs radām 
rūgtuma cietoksni, kas var nostiprināt tendenci kļūt vardarbīgam 
gan vārdos, gan rīcībā. Piedošana ir vārti, lai grautu šo cietoksni, 
kas bloķē Dieva darbību mūsos un mūsu attiecībās. Mums nav 
jācīnās ar gariem, bet jāpiedod Jēzus Kristus Vārdā. 

Dieva Vārds ir Gars un Dzīvība. Īsti evaņģēlisti ir tie, kuri klausās. 
Metode, kas palīdz īstenot dzīvu Dieva vārdu, ir “Zvani īsi, gaidi 
ilgi”. Ir skaļi jāizsaka kāds viens Dieva vārds un jāļauj tam klusumā 
darboties. Dievs ar savu Vārdu ir tuvu tur, kur Dieva klātbūtne 
visizteiktākā, kur Debesis visvairāk atvērtas – un tas ir tuksnesis.

Sagatavoja

Baltijas Pastorālais institūts

Jaunu studentu uzņemšana
BALTIJAS
PASToRāLAJā 
INSTITŪTā
Šī gada septembrī BPI Pastorālās kalpošanas programmā mā-
cības uzsāks jauna studentu grupa. Tā ir trīs gadu programma, 
kuras pirmajā mācību gadā mācības notiek klātienē, bet pārējos 
divos gados – viena mācību nedēļa mēnesī klātienē, pārējais  
laiks – prakse draudzē.

Mācību laikā topošie, kā arī jau praktizējošie kalpošanu vadītāji 
tiek sagatavoti kalpošanai draudzēs, dažādās misijās, organi-
zācijās u.c. Programmas uzdevums ir apmācīt, stiprināt un ar 
resursiem nodrošināt rūpīgi izvēlētus kristīgus vadītājus, ar mērķi 
nostiprināt viņu misiju pasludināt Evaņģēliju, dibināt un vadīt 
sabiedrību ietekmējošas draudzes stratēģiski svarīgās vietās 
Latvijā, Baltijas reģionā, kā arī aiz tās robežām.

BPI mācībspēku komandā ir pasniedzēji gan no Latvijas, gan 
ārvalstīm. Lai sniegtu studentiem iespēju mācīties no pieredzē-
jušiem, Kristu mīlošiem un savu mācību praktizējošiem eksper-
tiem, tiek veltīts izpētes laiks pasniedzēju rūpīgai, pārdomātai 
izvēlei. 

Pastorālās kalpošanas programmas trīs galvenie virzieni: 
1. Vadīt sevi: uzņemties atbildību, veidojot personiskas attiecī-
bas ar Kristu, attīstot pozitīvi ietekmējošas rakstura iezīmes un 
iesaistoties Evaņģēlija kopienā;
2. Vadīt komandu: uzņemties atbildību, īstenojot uzticētos 
kalpošanas uzdevumus izvēlētajās jomās un palīdzot veicināt 
kristiešu, kurus Dievs uztic, kalpošanas izaugsmi;
3. Vadīt draudzi: uzņemties atbildību, vadot draudzi un tajā 
pārstāvot konkrētu lomu jeb pozīciju.

Mācību procesa tēmu grupas jeb moduļi:
• Bībele un tās interpretācija;
• Kristieša personiskā izaugsme;
• Misija un draudžu dibināšana;
• Teoloģijas pamati;
• Pastorālā kalpošana;
• Dažādas kalpošanas prasmes;
• Kalpošanas komandas un draudzes vadīšana;
• Kultūras inteliģence;
• u.c.

Aicinām ikvienu, kurš ir sajutis  
Dieva pamudinājumu un vēlas mācīties  
Baltijas Pastorālajā institūtā,  
pieteikties mācībām līdz 30. jūnijam,  
rakstot uz bpiplatforma@gmail.com
Vairāk informācijas – bpiriga.lv.
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Sākums 9. lpp

Taču visa radītā realitāte ir grēka izkropļota un samaitāta. Tāpēc, 
ka cilvēkiem tika uzticētas rūpes par radību, tās liktenis ir cieši 
saistīts ar mūsējo. Mēs to varam novērot savas dzīves pieredzē –  
ja tēvs ir vardarbīgs, visa ģimene, visticamāk, būs salauzta; ja 
valsts vadītājs ir korumpēts, cieš visa tauta. Tieši tāpat arī tad, 
kad cilvēki grēkoja, visa radība tika izsista no sliedēm.

Visbeidzot, laiku beigās visa radība Dieva žēlastībā tiks atjauno-
ta un pārradīta. Bībelē, runājot par glābšanu, ir izmantoti tādi 
vārdi  kā “atjaunot”, “pārradīt” un “atpirkt”, un tie visi norāda uz 
atgriešanos pie kaut kā, kas sākotnēji bija labs. Ja cilvēks sākotnēji 
un pēc savas dabas būtu bijis ļauns, tad nebūtu nekā, ko atjaunot. 
Dievam cilvēci vajadzētu iznīcināt un sākt visu no sākuma. Tikai 
tāpēc, ka grēks ir svešs spēks, kas ir ienācis Dieva labajā radībā, 
mēs varam tikt izglābti, atbrīvoti, atpestīti un atjaunoti. Ķermenis 
no jauna var kļūt par taisnības ieroci tā, kā tas sākotnēji bija pare-
dzēts: “..savus locekļus [dodiet] par taisnības ieročiem Dievam!” 
(Romiešiem 6:13).

Patiesi, cēlonis tam, kādēļ grēkākrišana ir tik milzīga traģēdija, ir 
tieši tas, ka cilvēks ir tik liela vērtība. Ja salaužam kādu lētu nieci-
ņu, mēs to bez vilcināšanās izsviežam. Bet, ja tiek sabojāts bezga-
la vērtīgs mākslas darbs, mēs gauži pārdzīvojam. Tāpēc grēks ir tik 
traģisks, ka tas iznīcina cilvēku – bezgala vērtīgu mākslas darbu, 
kurā atspoguļots paša Lielā Mākslinieka raksturs.

Kristietis, protams, zina, ka radītā pasaule nav viss, kas ir. Bet tas 
nenozīmē, ka tā ir nevērtīga vai nicināma. Ir brīži – īpaši tad, kad 
piedzīvojam kādu dzīves krīzi, sāpes un ciešanas, – kad mēs esam 
patiesi pateicīgi par to, ka fiziskā pasaule nav viss, kas ir, proti, ka 
pastāv pārpasaulīga garīgā pasaule, kas ir vienlīdz reāla ar fizisko. 
Dievs ir vienīgā pati par sevi esošā un pašpietiekamā realitāte; 
materiālā pasaule ir pilnībā atkarīga no Viņa. Tāpēc mēs esam 
aicināti: “Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām” 
(Kolosiešiem 3:2). Šie panti nav domāti, lai mēs nonicinātu Dieva 
radību, bet gan lai akcentētu mūsu atkarību no Dieva.

Baznīctēvs Justīns Martirs, rakstot otrajā gadsimtā, saņēma tieši 
tādus pašus iebildumus, ar kādiem šodien saskaramies mēs. Dar-
bā “Miesas vērtība” viņš ir pierakstījis šo skaisto rindkopu: “Mums 
tagad ar cieņu vajadzētu uzrunāt tos, kuri domā ļaunu par miesu. 
Šie cilvēki, šķiet, nesaprot visu Dieva darbu. Vai tad Vārdā nav 
teikts: “Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības”? Par 
kādu cilvēku te ir runa? Dievs šeit izsakās par miesas cilvēku, jo 
citā vietā ir rakstīts: “Un Dievs Tas Kungs radīja cilvēku no zemes 
pīšļiem.” No tā ir skaidrs, ka cilvēks, kas ir radīts pēc Dieva tēla, ir 
miesīgs. Un vai tad tādēļ nav muļķīgi teikt, ka miesa, ko Dievs ir 
radījis pēc Sava tēla, ir kas nicināms un nevērtīgs?”

Justīna Martira otrā gadsimta teoloģiskais vērīgums ir ļoti nepie-
ciešams arī divdesmit pirmajā gadsimtā. Sastopoties ar mūsdienu 
sabiedrības ļaunumu, mums vajadzētu distancēties no neiejūtī-
gām, dusmu un nosodījuma pilnām apsūdzībām un drīzāk parādīt 
to, ka bibliskā ētika ir balstīta pozitīvā skatījumā uz cilvēka 
ķermeni – ka tas ir daļa no Dieva līdzības. Mūsu mērķis nav uzva-
rēt strīdā vai citiem uzspiest savus uzskatus, bet gan mīlēt savu 
tuvāko, kas neizbēgami nozīmē rūpēties par sava tuvākā labumu.

Grāmatu izdevusi izdevniecība “Portāla grāmatas”, to var iegādāties 
veikalā AMNIS.

Mūsu mērķis nav uzvarēt strīdā 
vai citiem uzspiest savus uzska-
tus, bet gan mīlēt savu tuvāko.

PRIEKPILNAS LABAS ZIņAS
Sociālie mediji paver neaptverami daudz iespēju nodot un 
saņemt dažādas ziņas. Pēdējo gadu attālinātās attiecības šo 
procesu vēl vairāk veicinājušas un paplašinājušas. Sociālos 
medijus lieto arī draudzes, kristīgas organizācijas. Informācija 
par draudzi, liecības, uzrunas – tik dažādi veidi, lai Labās ziņas 
par Dievu un Viņa darbu dzīvotu ne vien draudzes sienās, bet 
nokļūtu pat pie tiem, kas baznīcu durvis līdz šim nekad nav 
vēruši. Arī katra lietotāja personīgā vietne var kļūt par tiešu vai 
netiešu liecību tam, kam ticam, par ko iestājamies, kam uztica-
mies un ko novērtējam.

Iepazīstinām lasītājus ar divām jaunām Instagram vietnēm, kas 
tapušas pavisam nesen. To mērķis – iedrošinājums un kristīgo 
vērtību aktualizēšana ģimenēs.

PRIEKPILNA MAMMA
Instagram vietne priekpilna_mamma – tas ir regulārs iedroši-
nājums kristīgām mammām un sievām priecīgi mīlēt un kalpot 
savām ģimenēm. Vietni sadarbībā ar joyful_mothers veido 
Anete Ābola no Rīgas Vīlandes draudzes.

Pasaule liek mums 
mācīt mūsu meitām 
būt stiprām, 
neatkarīgām un 
ambiciozām. Jā, 
mācīsim savām 
meitām nesavtības 
spēku, neatkarību, 
kas liek mums 
uzņemties atbildību 
par savu grēku, un 
dedzīgu ambīciju 
dot visu godu vienīgi 
Dievam!

LABAS ZIņAS VISIEM 
Instagram vietnē labas_zinas_visiem atradīsiet ieteikumus un 
idejas, kā ikdienā ģimenē kopā ar bērniem vārdos un darbos 
piedzīvot Labās ziņas par Dievu. Vietni veido LBDS Svētdien-
skolu apvienība.

Nolieciet zem dvieļa 
dažādus nelielus 
sadzīves priekšmetus, 
piemēram, atslēgas, 
zeķi, sveci, monē-
tu, u.c. Pa vienam 
ielieciet priekšmetus 
tukšā kastē, dodiet ie-
spēju katram pakratīt 
kasti, paklausīties un 
izteikt minējumu – 
kas gan tur varētu būt 
iekšā? Kad visi izteiku-
ši savus minējumus, 

atveriet kasti un parādiet, kas tur bija apslēpts. Atkārtojiet to 
pašu ar nākamo priekšmetu. Lietojiet šo spēli, lai pārrunātu, 
kādēļ ir tik nozīmīgi norimties un ieklausīties Dieva balsī. (Šāda 
veida ieraksts, saskaņots ar “Ģimenes lūgšanu kalendāru 2022”, 
ko var iegādāties labaszinasvisiem.lv, tiek publicēts katru dienu)
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Evaņģelizācijas skola
Cik daudz cilvēku tu pazīsti, kuri regulāri stāsta citiem par Jēzu? 
Tagad no šī skaitļa atņem nost mācītājus. Cik sanāca? Varu minēt, 
ka ne pārāk daudz. Vai esi kādreiz vēlējies pastāstīt kādam par 
Jēzu, bet nezināji, kā to darīt? Tad Evaņģelizācijas skola ir tieši 
tev!

Evaņģelizācijas skolas mērķis ir: apmācīt liecināšanā un evaņģe-
lizācijā un apvienot un radīt atbalsta vidi tiem, kas to jau dara. 
Apmācības notiek dažādās Dienvidkurzemes pilsētās no janvāra 
līdz aprīlim, divas reizes mēnesī. Dalībnieki aicināti apmeklēt visas 
nodarbības vai arī izvēlēties sev interesējošas tēmas. Mums ir 
lieliska komanda – Guntars Lašauri (Priekules baptistu draudze, 
sludinātājs), Mārcis Dejus (Karostas topošā baptistu draudze, slu-
dinātājs), Guntis Ivanovskis (draudze “Dieva mājas”). Apmācībās 
iesaistīti arī citi pieredzējuši vadītāji. Mēs ticam, ka šis ir Dieva 
laiks šai skolai! 

Pirmās Evaņģelizācijas skolas nodarbības notika 14. un 15. janvārī 
Karostas topošā baptistu draudzē. Dalībnieki no dažādām baptis-
tu, vasarsvētku, "Dieva Mājas" draudzēm vēlējās apgūt evaņģe-
lizācijas un liecināšanas prasmes. Tas tad arī tika darīts! Pirmajā 
dienā misionārs Jānis Polis no Saldus izskaidroja, kādai ir jābūt 
evaņģēlista sirdij un kā sadarboties ar Dievu Viņa misijā. Otrajā 
dienā divas komandas devās praksē Karostas ieliņās. Satiktie 
cilvēki bija atvērti sarunām un aizlūgšanām. Skolā praktizējām 
jaunu, bet vienkāršu evaņģelizācijas metodi, kas nevienam nera-
dīja spriedzi vai smaga pienākuma sajūtu, bet tieši pretēji – bija 
pozitīvs piedzīvojums ikvienam.

Nākamās nodarbības:
11.,12. februārī PRIEKuLĒ
EVAŅĢELIZĀCIJAS PAMATI - 5 JAUTĀJUMU METODE, KĀ NO 
PARASTAS SARUNAS PĀRIET UZ EVAŅĢĒLIJU
Priekules baptistu draudze, Zāļu iela 12, Priekule
26. februārī KuLDīGā
EVAŅĢELIZĀCIJAS PAMATI
Draudze "Dieva mājas", Kalna iela 7, Kuldīga

Pieteikties ne vēlāk kā 1 dienu pirms nodarbībām. Dalība par 
ziedojumu.
Vairāk informācijas www.facebook.com/evangelizacijasskola
Mārcis Dejus: 26442229/ Guntars Lašauri 27503740

Kas būs pats nozīmīgākais, ko tu paveiksi šajā gadā? Dosies ceļo-
jumā, izremontēsi istabu, izlēksi ar izpletni, nopirksi kaut ko? 

Izaicinu tevi, iespējams, uz lielāko šī gada piedzīvojumu – 

DoDIES
LIELDIENu
MISIJā uZ
NīDERLANDI!
Kristieši no visas Latvijas, ceļojums ar autobusu, dzīvošana nīder-
landiešu ģimenēs, slavēšana un daudzi kopīgi pasākumi, Lielās 
Piektdienas un Kristus Augšāmcelšanās svētku dievkalpojumi un 
pats galvenais – piedzīvot Dievu misijā. Misija notiks sadarbībā ar 
draudzēm Sneikas (Sneek) pilsētā Nīderlandē. 

Evaņģelizācijā iesim uz skolām, pa mājām, pie senioriem, lie-
cināsim uz ielas, aicināsim uz Misijas pasākumiem – jauniešu 
dievkalpojumu, pieaugušo dievkalpojumu un citiem pasākumiem. 
Dalībnieki varēs baudīt ikdienas kluso laiku ar Dievu, kopīgu rīta 
slavēšanu, saņemt stiprinājumu no Bībeles, piedalīties pielūgsmes 
un Svētā Gara vakarā un citās aktivitātēs.

Misijai jau ir pieteikušies gan pieaugušie no dažādām Latvijas 
draudzēm, gan jaunieši no Exodus kursa. Vai Lieldienu misija būs 
arī tavs šī gada nozīmīgākais notikums?

Informācija par Misijas braucienu:
LAIKS
8.-18. aprīlis
PIETEIKŠANĀS
līdz 1. martam
DALĪBAS MAKSA
150 eiro (samaksāt līdz 1. martam)

Dalība misijā ar derīgu Covid-19 pārslimošanas vai vakcinācijas 
sertifikātu atbilstoši Nīderlandes Karalistes izdotiem noteiku-
miem par publiskiem pasākumiem.

Vairāk informācijas: Mārcis Dejus 26442229

Baptistu Vēstnesis – MiSiJA
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Ko darīt, ja jauniešu kalpošanā pietrūkst svaigu ideju, jaunieši ļoti 
lēni aug savā personīgajā ticībā, daudz enerģijas un aktivitāšu 
notiek draudzes iekšienē, bet trūkst praktiskas kalpošanas un mi-
sijas pieredzes, veidojas plaisa starp jauniešiem un pārējo draudzi 
vai jauniešu kalpošanas draudzē vispār nav. Vai ir iespējams, ka 
jauniešus mentorē draudzes pieaugušie un dalās iedvesmojošā 
ticības un kalpošanas pieredzē? Vai iespējams, ka šiem jauniešiem 
misija kļūst par neatņemamu dzīves sastāvdaļu? Mani šis jautā-
jums ir nodarbinājis kā LBDS misijas darba vadītāju un Madonas 
draudzes mācītāju. 

Madonā jau daudzus gadus ir bijusi samērā laba un rezultātus 
nesoša jauniešu kalpošana. Skolas sezonā katru nedēļu notika 
jauniešu vakari, bet vasaras nometņu laikā īpašs uzsvars bija uz 
atgriešanos no grēkiem un nodošanos Kristum. Kā mazpilsētas 
draudze nevarējām sūdzēties, ka draudzē nebūtu jauniešu. Taču 
mēs gribējām vēl mērķtiecīgāk virzīties mācekļu veidošanas 
un misijas virzienā. Tādēļ bijām priecīgi, ka BPI students Intars 
Jesers nāca praksē uz Madonu, jo viņam bija pieredze ar Exodus 
programmu, ko viņš bija apguvis Liepājā, Karostā Mārča Dejus 
vadībā. Tieši to gribējām pamēģināt arī savā vidē. Mārcis Karostā 
šo programmu iesāka 2017. gadā, un šobrīd tajā kopā iesaistīti 70 
jaunieši – Jelgavā, Brankās, Madonā, Karostā, Brocēnos, Valmierā 
un trīs Rīgas draudzēs.

Exodus varētu būt reāls plāns, kā soli pa solim veidot jauniešus 
par Kristus sekotājiem un sagatavot viņus misijai. Pirms kursa 
notiek vadītāju apmācība un sagatavošanās. Kursa plānā ir 7 jau-
niešu grupu tikšanās reizes, 8 individuāla mentoringa reizes ar kā-
diem ticībā pieredzējušiem pieaugušajiem no draudzes, sagatavo-
šanās posms misijai un prakse, kas noslēdzas ar misijas braucienu. 
Šāds cikls ilgst no septembra vidus līdz aprīļa vidum. Pēc tam tie, 
kas bijuši kursa dalībnieki, nākamajā sezonā jau var kļūt par daļu 
no vadītāju komandas. Kursa tēmas ir it kā labi pazīstamas: dzīve, 
Jēzus dzīve, Jēzus nāve, ticība, lūgšana, Bībele, kalpošana, sekoša-
na. Taču izšķirošā sastāvdaļa šajā kursā, manuprāt, ir mentorings 
un lielā misijas prakse, kas to visu padara ļoti praktisku.

Aelita Stankeviča no Madonas baptistu draudzes stāsta par savu 
pieredzi mentoringā: “Es kļuvu par mentoru meitenei, kas ikgadējās 
draudzes janvāra misijas laikā tika uzaicināta uz jauniešu vakariem. 
Biju satraukusies, vai mums izveidosies savstarpējais kontakts. 
Izrādās, ka viņai bija līdzīgas bažas, bet mums izveidojās uzticības 
pilnas attiecības, un viņa bija gatava pirmo reizi mūžā atklāti lūgt 
Dievu cita cilvēka klātbūtnē. Mēs arī lasījām Bībeli, pārrunājām, 
lūdzām, un viņa vēlējās dzirdēt praktiskas liecības, kā Dievs vadījis 
un darbojies manā dzīvē. Kad notika viņas kristības, man bija tāds 
prieks it kā manu pašas bērnu kristītu. Priecājos, ka viņa joprojām 
vienmēr ir klāt draudzes dievkalpojumos un ir aktīva kalpošanā. 
Jāsaka, ka tas viss bija par labu ne tikai viņai, bet arī man. Es kļuvu 
par mentori, kad pati piedzīvoju grūtu dzīves posmu, jo darbā bija 
liela slodze un arī mājās. Vakarā pēc darba bija grūti saņemties, 
veltīt laiku un enerģiju, lai sagatavotos mentoringa sapulcei, bet 
tas atjaunoja mani pašu ticībā. Tikai pēc tam secināju, ka biju jau 
sākusi attālināties no tās. Mentorings mani pašu atjaunoja ticībā.”

Gita Kudiņa no Brocēnu baptistu draudzes stāsta par pieredzi 
savā draudzē: “Exodus kursu nolēmām rīkot aizvadītā gada 
rudenī. Brocēnos kursā piedalās seši jaunieši, tikai viens no viņiem 
ir no mūsu draudzes. Pandēmijas ierobežojumu dēļ viss notika 
Zoom platformā un bija jūtams, ka jaunieši ir nedaudz kautrīgi, 
taču tagad klātienē ir daudz sirsnīgāki un atraisītāki. Manu-
prāt, tas ir labs evaņgelizācijas un māceklības kurss jauniešiem, 
gribētos to pat nedaudz garāku. Bez evaņģēlija jaunieši mācās arī 
vadības prasmes un organizēšanu. Viena meitene jau nobriedusi 
kristībām, un viņi visi krāj naudu misijas braucienam uz Nīderlandi 
aprīlī.” (Par iespēju pievienoties šim braucienam, kaut arī neesi 
bijis Exodus dalībnieks, vari izlasīt šī izdevuma 15. lappusē.)

Exodus neaizvieto esošo jauniešu darbu draudzē, bet iedod tam 
fokusu uz māceklību un misiju. Exodus vīzija ir jauniešu paaudze, 
kas visas dzīves garumā drosmīgi seko Jēzum un dara citus par 
mācekļiem. Madonas draudzē vērojam, ka šis kurss mums palī-
dzējis fokusēties māceklībai un misijai. Kā atbildīgais par misiju 
LBDS, redzu, ka ļoti svarīgi, lai mūsu jaunā paaudze būtu ar šo 
mācekļu veidošanas un misijas izpratni. Ja mums ir jaunieši, tad 
mums ir nākotne.

Nav teikts, ka Exodus ir vienīgais vai labākais veids, kā veidot mā-
cekļus, bet, iespējams, tas ir kaut kas labs, ko būtu vērts pamēģināt 
šajā rudenī arī jūsu draudzē. Par to sīkāk jautājiet Intaram Jeseram 
(mob. 25372892) vai Mārcim Dejus.

Pēteris Eisāns
LBDS Ārmisijas vadītājs

Baptistu Vēstnesis – GRĀMAtABaptistu Vēstnesis – 40 DiENAS AR MĒRĶi  Baptistu Vēstnesis – MiSiJA

Māceklība un 
misija jauniešu 
kalpošanā
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                          01
“Mēs mīlam, jo Viņš ir 
mūs pirmais mīlējis.” 
(1. Jāņa 4:19)

                          02
Lūgsim par Liepājas 
Centra draudzi, 
sludinātāju Tomu 
Bermaku un viņa ģimeni; 
pateicība, ka draudze 
ir augusi, ir svinētas 
kristības un gatavojas vēl 
jauni kristību kandidāti; 
lūgsim par piemērotām 
telpām draudzes darba 
vajadzībām.

                          03
Lūgsim par Eritreju. 
Iedzīvotāji 5,9 miljoni. 
Kristiešu skaits katru 
gadu pieaug 62,9% (2012), 
musulmaņi 36,2%. Kopš 
2002. gada gandrīz visi 
ārvalstu darbinieki ir 
spiesti izbraukt no valsts.

                          04
Lūgsim par Saldus 
draudzi, sludinātāju 
Dāvidu Viskupaiti un 
viņa ģimeni; pateicība, 
ka draudzē ir daudz 
bērnu; lūgsim, lai 
svētdienskolotājiem 
sirdsdegsme un gudrība, 
kā viņus mācīt; lai 
draudzē vienmēr būtu 
atvērtība un mīlestība 
pret ienācējiem. 

                          05
Lūgsim par Austrijas 
baptistu savienību, tās 31 
draudzi un 1674 draudžu 
locekļiem.

                          06
Lūgsim, lai mūsu liecība 
par Kristu ir balstīta ticībā 
un pārliecībā (Romiešiem 
10:9-11).

                          07
Lūgsim par Siguldas 
draudzi “Gaisma”, 
sludinātāju Māri 
Skaistkalnu un viņa 
ģimeni; pateicība, ka 
internets un mazās 
grupas palīdz draudzei 
izdzīvot šo laiku; 
lūgsim, lai Dieva miers 
ir ar cilvēkiem, kas 
ilgstoši ir grūtībās; lai 
personīgās attiecībās tiek 
pasludināts evaņģēlijs.
 

                          08
Lūgsim par Jemenu. 
Iedzīvotāji 25,4 miljoni. 
Vairākums ir musulmaņi. 
Kristieši 0,08%. 
Evaņģēliskie 0%. Valstī 
notiek pilsoņu karš, 
aktīva karadarbība kopš 
2014. gada.

                          09
Lūgsim par Lielbritānijas 
baptistu savienību, 
tās 2080 draudzēm 
un 132008 draudžu 
locekļiem.

                          10
Lūgsim par Nariņciema 
draudzi, mācītāju 
Raivi Deksni un viņa 
ģimeni; pateicība, ka 
notiek draudzes nama 
sakopšanas darbi un 
grīdas renovācija; lai gan 
draudze nevar klātienē 
pulcēties dievnamā, 
lai ticība, pacietība un 
dedzība vairojas.

                          11
Lūgsim par LBDS bīskapu 
Kasparu Šternu un viņa 
ģimeni; lai Dieva Gars 
ir gudrības, spēka un 
padoma devējs, pieņemot 
lēmumus un vadot 
draudžu un apvienību 
kopdarbu saskaņā ar 
Dieva nodomu.

                          12
Lūgsim par LBDS 
Padomes locekļiem 
un viņu ģimenēm; lai 
Dievs dod izpratni un 
vienprātību, izvērtējot 
un plānojot kopdarba 
norises un sniedzot 
atbalstu draudzēm.

                          13
Lūgsim, lai mūsu dzīves 
ir kā dzīvs, svēts un 
Dievam tīkams upuris, 
lai atjaunojamies garīgi 
un izprotam Dieva gribu 
savā dzīvē un kalpošanā 
(Romiešiem 12:1-2).

                          14
Lūgsim par Paplakas 
draudzi, sludinātāju 
Guntaru Lašauri un 
viņa ģimeni; pateicība 
par Modrītes Stūres 
ilggadējo kalpošanu 
bērniem, arī bērniem ar 
īpašām vajadzībām šajā 
apvidū; lūgsim Dieva 
vadību un svētību Indrai 
Baumanei, kas turpinās 
šo kalpošanu.

                          15
Lūgsim par Irānu. 
Iedzīvotāji 74 miljoni. 
Vairākums ir musulmaņi. 
Kristieši 0,51%. 
Evaņģēliskie 0,2%. Šie 
dati ir neprecīzi, jo Irānā 
ir straujākā pagrīdes 
draudzes izaugsme 
pasaulē.

                          16
Lūgsim par Baltkrievijas 
evaņģēliski kristīgo 
baptistu draudžu 
savienību, tās 282 
draudzēm un 12669 
draudžu locekļiem.
Sirsnīgi sveicam mācītāju 
emeritus Vadimu Kovaļe-
vu 75 gadu jubilejā!

                          17
Lūgsim par Mazsalacas 
draudzi un sludinātāja v.i. 
Sīmani Balodi; pateicība, 
ka ir iespējams veidot 
dievkalpojumu pārraides, 
par uzticīgiem kalpotā-
jiem, kas to nodrošina; 
lūgsim, lai cilvēki nedzī-
votu neziņā un bailēs, bet 
vairotos uzticība Dievam. 

                          18
Lietuvas Republikas 
neatkarības diena
Lūgsim par Lietuvas 
tautu, valdību un Valsts 
prezidentu.

                          19
Lūgsim par Sieviešu 
konferenci, lai Dievs 
dod gudrību un Gara 
svaidījumu katrai 
runātājai un katrai 
klausītājai tiek atjaunota 
ticības liesma. 
LBDS Sieviešu 
kalpošanas apvienības 
ikgadējā konference 
tiešsaistē.

                          20
Lūgsim pēc patiesas 
tuvākmīlestības, ka mīlam 
savu tuvāko kā sevi pašu 
(Romiešiem 13:8-10).

                          21
Lūgsim par Limbažu 
draudzi, mācītāju Mārtiņu 
Anševicu un viņa ģimeni; 
pateicība par kristībām, 
par mazajām grupām, 
vīru brokastīm un dievkal-
pojumiem gan klātienē, 
gan tiešraidē; lūgsim, lai 
draudzē tiek iedzīvināta 
māceklība un misija.

                          22
Lūgsim par Nigēriju. 
Iedzīvotāji 195,6 
miljoni. Kristieši 
51,26%. Evaņģēliskie 
30,8%. Pārējie vairums 
musulmaņi. Boko Haram 
islamistu teroristu 
uzbrukumos cieš skolas, 
baznīcas, īpaši valsts 
ziemeļos.

                          23
Lūgsim par Libānas 
evaņģēlisko baptistu 
draudžu apvienību, tās 
32 draudzēm un 1660 
draudžu locekļiem.

                          24
Igaunijas Republikas 
neatkarības diena
Lūgsim par Igaunijas 
tautu, valdību un Valsts 
prezidentu.

                          25
Lūgsim par “Jēzus Kristus 
atkalnākšanas” Balvu 
draudzi, lai Dievs izredz 
jaunu kalpotāju; lūgsim 
par evaņģelizācijas darbu 
Balvos. 

                          26
Lūgsim par BPI vadību, 
pasniedzējiem un 
studentiem; lai jauni 
studenti atsaucas 
mācībām nākamajā 
mācību gadā.

                          27
Lūgsim, lai izturības 
un mierinājuma Dievs 
mums dod savstarpēju 
vienprātību Jēzū Kristū, 
ka varam pagodināt 
Dievu (Romiešiem 15:5-6). 

                          28
Lūgsim par Sabiles misijas 
staciju, vadītāju Arti 
Kaņepu un viņa ģimeni, 
īpaši par sievu Ingūnu, 
kura kalpo sievietēm 
sarežģītās dzīves 
situācijās; pateicība par 
viņu izmainītām dzīvēm; 
lūgsim ģimenei materiālu 
svētību, plānojot 
dzīvesvietu Sabilē, lai 
būtu tuvāk vietējiem 
iedzīvotājiem, varētu 
uzņemt cilvēkus un 
kalpot viņiem.

Bībeles lasījums 
31.01-06.02
Ījaba 9-10 

Romiešiem 9-10

Bībeles lasījums 
07.02-13.02
Ījaba 11-12 

Romiešiem 11-12

Bībeles lasījums
14.02-20.02
Ījaba 13-14

Romiešiem 13-14

Bībeles lasījums
21.02.-27.02
Ījaba 15-16

Romiešiem 15-16

Bībeles lasījums
28.02-06.03
Ījaba 17-18

1. Korintiešiem 1-2

Aizlūgšanu kalendārs februāris
Baptistu Vēstnesis – GRĀMAtA
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Aizlūgšanu kalendārs marts
                          01
“Jūsu mīlestība lai ir 
neliekuļota, nīstiet ļauno, 
pieķerieties tam, kas 
labs.” (Romiešiem 12:9)

                          02
Lūgsim par Indiju. 
Iedzīvotāji 1,33 miljardi. 
Vairākums ir hinduisti. 
Kristieši 5,84%. 
Evaņģēliskie 2,2%. 
Baznīcas veselība un 
izaugsme ir atkarīga 
no labas mācītāju 
apmācības.

                          03
Lūgsim par Igaunijas 
evaņģēlisko un baptistu 
draudžu savienību, tās 
85 draudzēm un 6493 
draudžu locekļiem.

                          04
Lūgsim par Grobiņas 
draudzi, sludinātāja 
v.i. Krišu Pozemkovski 
un ģimeni, lai, uzsākot 
kalpošanu, Dievs dod 
spēku, gudrību un 
mīlestību; pateicība par 
jauniešiem, kas palīdz 
veidot dievkalpojumu 
tiešraižu tehnisko pusi; 
lūgsim par draudzes 
garīgu atjaunošanos un 
vienotību. 

                          05
Lūgsim par 
garīdzniekiem, kas kalpo 
gan lielās, gan mazās 
draudzēs; lai Dievs viņus 
stiprina un iedvesmo nest 
evaņģēlija glābjošo vēsti 
laikā, kad daudzi cilvēki ir 
neziņā un problēmās. 

                          06
Pateiksimies par Kristu, 
kas ir Dieva gudrība un 
Dieva spēks tiem, kas tic 
(1. Korintiešiem 1:21-24).

                          07
Lūgsim par Sakas draudzi 
un sludinātāju Verneru 
Šteinbergu; lūgsim 
par draudzes garīgo 
pieaugšanu, lai Dievs 
dod drosmi un vēlēšanos 
personīgi liecināt par 
Kristu savā apkārtnē.

                          08
Starptautiskā sieviešu 
diena
Lūgsim par sievietēm 
un viņu vajadzībām visā 
pasaulē. 
Sirsnīgi sveicam 
sludinātāju Viktoru 
Osipovu 65 gadu jubilejā!

                          09
Lūgsim par Irāku. 
Iedzīvotāji 38,3 miljoni. 
Pārsvarā musulmaņi. 
Kristieši 1,59%. 
Evaņģēliskie 0,2%. Caur 
žēlsirdības kalpošanu 
līdzcilvēkiem daudzi 
musulmaņi tiek aizsniegti 
ar Labo vēsti.

                          10
Lūgsim par Čehijas 
Baptistu draudžu 
savienību, tās 45 
draudzēm un 2432 
draudžu locekļiem.

                          11
Lūgsim par Ainažu draudzi 
un sludinātāju Juri Vasuli; 
lai Dievs īpaši palīdz grūta-
jā laikā, kad dievkalpojumi 
nenotiek un nepieciešams 
padoms dievnama jumta 
salabošanai. 
Sirsnīgi sveicam sludinātā-
ju Tomu Bermaku 35 gadu 
jubilejā!

                          12
Lūgsim par draudžu 
vadītājiem – 
garīdzniekiem un 
draudžu padomēm, viņu 
kalpošanu un atbildību. 

                          13
Pateiksimies, ka draudze 
ir Dieva templis un 
tajā mājo Dieva Gars 
(1. Korintiešiem 3:16-17).

                          14
Lūgsim par Krimuldas 
draudzi un sludinātāju 
Fridrihu Kaptānu; lai 
draudze varētu satikties 
klātienē.
 
                          15
Lūgsim par Sīriju. 
Iedzīvotāji 19,4 miljoni. 
90% ir musulmaņi. 
Kristieši 6,32%. 
Evaņģēliskie 0,1%. 
Lai būtu pieaugums, 
nepieciešama vadītāju 
teoloģiskā un praktiskā 
apmācība.

                          16
Pateiksimies par māsām 
un brāļiem Eiropā, kas 
šonedēļ aizlūdz par 
mums – Latvijas Baptistu 
draudžu savienību.

                          17
Lūgsim par Skrīveru 
draudzi, draudzes 
priekšnieku Aivaru 
Grīnbergu un viņa 
ģimeni; pateicība 
brāļiem, kas atsaucas 
aicinājumam kalpot ar 
Dieva Vārdu – Jānim 
Pāvulēnam, Lūkasam 
Balodim, Elmāram 
Pļaviņam un citiem; 
pateicība par mūziķu 
kalpošanu draudzē un 
dievkalpojumu pārraidēm 
internetā; lūgsim, lai 
draudze saprastu, 
kā izplatīt evaņģēliju 
apkārtnē.

                          18
Lūgsim par draudžu 
garīgu atjaunotni un 
Svētā Gara vadību, lai 
katras draudzes centieni 
būtu izprast un piepildīt 
Dieva gribu. 

                          19
Lūgsim par Jaunu 
draudžu dibināšanas 
kustību, lai Dievs aicina, 
draudze un mentori 
sagatavo un izsūta jaunus 
draudžu dibinātājus.

                          20
Lūgsim, lai mūsu 
dzīve visās jomās ir 
Dievu pagodinoša 
(1. Korintiešiem 6: 12-20).

                          21
Lūgsim par Mežgalciema 
draudzi, mācītāju Aivaru 
Vadoni un viņa ģimeni; lai 
Dievs stiprina, kalpojot 
draudzē klātienē un attāli-
nāti, lai izredz vēl palīgus; 
lūgsim par iecerēto “ne-
dēļu ar Labo vēsti” pirms 
Lieldienām, kur kā viesis 
kalpos evaņģēlists Ama-
dejs Vadonis no Berlīnes.

                          22
Lūgsim par Sudānu. 
Iedzīvotāji 37 miljoni. 
Vairākums ir musulmaņi. 
Kristieši 7,2%. 
Evaņģēliskie 5,2%. 
Kristieši cieš no kara 
sekām, gan fiziskām, gan 
emocionālām.

                          23
Pateiksimies par Bosnijas 
un Hercogovinas 5 
baptistu draudzēm un 4 
misijas stacijām.

                          24
Lūgsim par Alūksnes 
draudzi, lai dievkalpojumi 
varētu notikt klātienē, lai 
Dievs vieno un atjauno 
spēkus kalpotājiem, kas 
paguruši.

                          25
Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena
Lūgsim, lai Dievs dziedē 
mūsu tautas un visu 
represēto rētas. Lūgsim, 
lai Dievs novērš ikvienu 
nodomu, kas varētu 
būt vērsts uz tautas 
apspiešanu. 

                          26
Lūgsim, lai draudžu 
kalpošana vietējā 
sabiedrībā ir ar pozitīvu 
garīgu un praktisku 
ietekmi un misijas darbs 
nes augļus.

                          27
Pateiksimies, ka varam 
ticēt un kalpot vienīgam 
patiesam Dievam un 
vienam Kungam – Jēzum 
Kristum (1. Korintiešiem 
8: 5-6).

                          28
Lūgsim par Smiltenes 
draudzes atjaunotni un 
vajadzību pēc pastāvīga 
kalpotāja; pateicība 
Līgatnes draudzes 
mācītājam Mārtiņam 
Rijniekam, kas divreiz 
mēnesī vada kopīgas 
lūgšanas, slavēšanu un 
Bībeles studijas. 

                          29
Lūgsim par Saūda 
Arābiju. Iedzīvotāji 27 
miljoni. Vairākums ir 
musulmaņi. Kristieši 
5,43%. Evaņģēliskie 
0,3%. Jaunā kroņpriņča 
reformas sola atvieglot 
kristiešu dzīvi.

                          30
Lūgsim par Tadžikistānas 
evaņģēliski kristīgo bap-
tistu draudžu savienību, 
tās 23 draudzēm un 420 
draudžu locekļiem. Lūg-
sim par Turkmenistānas 
evaņģēliski kristīgo bap-
tistu draudžu savienību.

                          31
Lūgsim par Daugavpils 
draudzes misijas staciju –  
topošo draudzi Dagdā, 
tās kalpotājiem Oļegu 
Galilejevu un Alekseju 
Banduru; lai cilvēki 
atsauktos evaņģēlija 
vēstij.

Bībeles lasījums
28.02-06.03
Ījaba 17-18

1. Korintiešiem 1-2

Bībeles lasījums
07.03-13.03
Ījaba 19-20

1. Korintiešiem 3-4

Bībeles lasījums
14.03-20.03
Ījaba 21-22

1. Korintiešiem 5-6

Bībeles lasījums
21.03-27.03
Ījaba 23-24

1. Korintiešiem 7-8

Bībeles lasījums
28.03-03.03
Ījaba 25-26

1. Korintiešiem 9-10
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Ziņas īsumā
DIEVKALPoJuMu TIEŠRAIDES LTV1 
13. februārī 12:00 no Rīgas Mateja baznīcas; 
27. martā 12:00 no Rīgas Āgenskalna draudzes.

LABAS ZIņAS BĒRNIEM 
Turpinās kristīgi izglītojošā žurnāla bērniem un ģimenēm “Labas 
Ziņas bērniem” abonēšana 2022. gadam. Abonēšanu var veikt 
elektroniski – labaszinasvisiem.lv. Tur pieejami arī iepriekšējo gadu 
žurnālu komplekti un citi LBDS Svētdienskolu apvienības izdotie 
materiāli svētdienskolām un ģimenēm. 

PADoD TāLāK
Joprojām iespējams abonēt LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības 
izdoto žurnālu “Padod tālāk”. Žurnāla abonēšanas saite –  
ej.uz/PT2022, vairāk par abonēšanu lasiet padodtalak.lv.

ZVAIGZNE AuSTRuMoS
Paldies visiem, kas šogad piedalījās labdarības akcijā “Zvaigzne 
austrumos”, kuras mērķis bija sarūpēt 500 pārtikas pakas ģimenēm 
ar bērniem divās pilsētās – Beirutā, Libānā un Kalkutā, Indijā. Tika 
saziedoti līdzekļi 420 pārtikas pakām, kas ir par 20 pakām vairāk 
nekā aizvadītajā gadā. Līdzekļi jau ir pārskaitīti uz šīm pilsētām un 
tuvākajā laikā gaidām fotogrāfijas par padarīto. Paldies visiem par 
iesaistīšanos!

ZIEDoJuMS VERGu IZPIRKŠANAI
Šī gada vajāto kristiešu sienas kalendāra ziedojuma mērķis bija 
kristiešu ģimenes izpirkšana no verdzības Pakistānā. Paldies 
visiem, kas, iegādājoties kalendāru, ziedoja šim mērķim! Izpirkšanai 
nepieciešamie līdzekļi tika savākti, un izpirkšanas process ir 
uzsākts. Nākamā “Baptistu Vēstnesis” numurā būs ieskats, kā šis 
projekts sekmējies.

LAuLāTo KoNFERENCE
Alfa Latvija rīko 
tiešsaistes Laulāto 
konferenci, kas notiks 
11. februārī Alfa Latvija 
YouTube kanālā. Konfe-
rences dalībniekus uz-
runās Rihards un Vikto-
rija Kostigovi, Dainis un 
Liene Pandari, Krists un 
Linda Kalniņi, daloties 
pieredzē par laulības 
stiprināšanu, konfliktu 
risināšanu un saziņas 
mākslu. Konferencē 
tiks prezentēti jaunie 
Laulāto kursa materiā-
li – nodarbību filmas, 
dalībnieku dienasgrā-
mata un materiāli kursa 
rīkotājiem.

Dziļās skumjās paziņojam, ka mūžībā devusies mūsu uzticamā un 
ilggadējā grāmatvede

Anita Zariņa 
10.07.1973.–21.12.2021.

Anita Latvijas Baptistu draudžu savienībā strādāja kopš 2008. gada, 
izveidojot elektronisko grāmatvedības uzskaites sistēmu un nemitīgi 
to pilnveidojot, nodrošinot LBDS un BPI struktūrvienību un dažādu 
projektu finanšu darbību. Anita savus pienākumus veica ar milzīgu 
atbildības sajūtu. Strādājot komandā, varējām būt droši, ka mūsu 
finanses ir labi pārvaldītas.

Anita nebija tikai grāmatvede, viņa iedziļinājās katrā situācijā ar 
prātu un sirdi. Anita spēja uz sarežģītām situācijām paskatīties ar 
zināmu vieglumu, meklējot risinājumus ikvienā izaicinājumā. Anitas 
cīņasspars, darot savu darbu, kā arī cīnoties ar smago slimību, cēla 
un iedvesmoja mūs – apkārtējos.

Esam lūgšanās par Anitas ģimeni, vīru, dēliem, mammu un citiem 
tuviniekiem. Lai Dieva apsardzība un miers izlīst bagātīgi pār viņiem!

Latvijas Bībeles biedrība aicina pieteikt pretendentus nominācijai 
“Gada Bībeles cilvēks”.

Ja zināt cilvēku, kurš nesavtīgi un regulāri dalās ar Labo Vēsti, proti, 
izplata Bībeli skolās, slimnīcās, pilsētās, draudzēs un citviet, aizpil-
diet pieteikuma anketu bibelesbiedriba.lv līdz 1. martam, aprakstot, 
kāpēc tieši šis cilvēks būtu pelnījis šo titulu.

Šīs nominācijas izveidošanas mērķis ir godināt radošus un nesavtī-
gus Bībeles izplatītājus un tās vērtību popularizētājus, kuri ar savu 
radošo darbu un rīcību iedvesmo savus līdzcilvēkus un padara Latviju 
par labāku vietu, kur mums visiem dzīvot, un atbalstīt jaunas idejas 
Bībeles izplatīšanā un tās vērtību popularizēšanā.
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Par Kongresa norisies veidu un darba kārtību informācija sekos.


