
LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Lielākā privilēģija katram Dieva bērnam ir zināt, ka pēc 
šīs dzīves viņš Jēzus dēļ iemantos mūžīgo dzīvību. 
Jēzus dēļ mēs varam būt priecīgi kristieši, jo Viņš vien ir 
padarījis iespējamu to, ka mēs kā Dieva dāvanu 
saņemam Mūžību kopā ar mūsu vareno un mīlošo 
Dievu, mūsu Tēvu. Par to mums atgādina Mūžības 
svētdiena, kuru svinam 25. novembrī.

Pirms pāriet no ticības skatīšanā, mēs esam aicināti dot 
Dieva mīlestību savai tautai un līdzcilvēkiem, tiem 
pasludinot Evaņģēliju par Jēzu (18. novembris). 
Tas prieks, kuru saņemam no Dieva Svētā Gara, ir 
vajadzīgs arī mūsu tautai, lai no vergošanas elkiem un 
nīcīgām lietām, darot to, ko ne viņi, ne viņu bērni nespēs 
baudīt, mūsu tauta atgrieztos pie svētlaimīgā Dieva un 
Viņa Dēlā atrastu visu lietu piepildījumu.

Lai mūsu draudžu darbs un katra Dieva bērna dzīve 
dotu augļus, mums jāļauj Dievam darboties caur mums. 

Mūsu dzīves kvalitāte neatspoguļo Dieva veiktus 
uzlabojumus. Mūsu dzīve var vienīgi uzrādīt Dieva darba 
augli – mūsos veikto pārvērtību: kur nebija pacietības, 
tur tā tagad ir; kur nebija gudrības, tur tā tagad ir; 
kur nebija Svētā Gara auglis, tur tas tagad ir. 
Būsim atvērti Dieva Gara darbībai, lai mūsu dzīve rādītu 
pavairojamību. Tā nāk caur sevis pakļaušanu Dieva 
Svētā Gara vadībai un darbībai mūsu dzīvēs.

“Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu, 
priecājieties!” (Filipiešiem 4:4) Lai atrodam līksmību 
Dieva dāvanā – Jēzū Kristū, kura krusta nāves dēļ 
“man pasaule ir krustā sista un es – pasaulei”.  
(Galatiešiem 6:14)
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Kļūt par mācekli
Fragments no studiju materiāla “Taustāmā Valstība”, kura 
mērķis ir palīdzēt mums kā Kristus mācekļiem kopīgi 
sagatavoties misijai gan sirds līmenī, gan praktiski. Materiāls 
domāts  pārdomām vienatnē, kam seko pārrunas grupā, ar 
kuru kopīgi sekojat Kristum savā ikdienā. Studiju materiāls 
pilnībā pieejams www.jaunasdraudzes.lv.

Kad tu domā par vārdiem “būt par Kristus sekotāju” nozīmi, kas 
tev nāk prātā? Parasti, draudzēs uzdodot šo jautājumu, saņemam 
tādas vispārējas atbildēs kā Bībeles studēšana, lūgšana, draudzes 
apmeklēšana vai iesaistīšanās mazajā grupā. 

Taču, ja tu pajautātu kādiem no pirmajiem mācekļiem, kā ir būt 
par Kristus mācekli – viņi, iespējams, atbildētu: “Viņš vienmēr 
pārbaudīja mūsu ticību un motivāciju. Viņš vienmēr mūs ņēma sev 
līdzi uz tādām vietām, kur mēs paši nebūtu gājuši. Mēs kļuvām 
draugi ar cilvēkiem, kurus mēs agrāk būtu ienīduši. Atskatoties 
atpakaļ, tas bija plašākais un nozīmīgākais mani pārveidojošais 
process, kādu es spēju iedomāties. Es vairs nekad nebūšu tāds 
kā biju.”

Galvenais, kā māceklība pirmajiem mācekļiem atšķīrās no mūsu 
izpratnes par to, ir: māceklība patiesi nozīmēja sekot Jēzum tur, 
kur Viņš gāja, un darīt to, ko Viņš darīja. 

Tas mūs noved jautājuma: kā atkārtot māceklības procesu? 
Vēstures gaitā šis jautājums ir atbildēts visdažādākajos veidos. 
Daži iestājās klosterī. Citi kļuva par krustnešiem. Atkal citi deva 
celibāta zvērestu. Daudzi veltīja sevi misijai citās tautās un 
kultūrās. Vēl citi izvēlējās dzīvot starp nabagiem, slimajiem un 
sabiedrības izstumtajiem. Mūsdienās mēs daudzējādā ziņā esam 
samazinājuši māceklības procesu līdz pasīvai darbībai, kuras 
ietvaros tiek mācīts par Jēzu vai citu cilvēku dzīvēm, kas 
demonstrēja patiesu māceklību pagātnē. Šī plaisa starp 
mācīšanos un rīcību ir paralizējusi mūsdienu draudzi, jo tiek 
veidoti tikai pasīvi “mācekļi”. Mēs esam paņēmuši māceklību 
prom no ielām un esam ienesuši to klasēs un baznīcas solos. 
Protams, ir labi mācīties par to, kā kļūt par mācekli, bet vēl daudz 
nozīmīgāk ir iemācīties to praksē. [...]

Amata apgūšana

Jānis stāsta: “Pirmo reizi ar māceklības jēdzienu sastapos kā 
augstskolas students, strādājot par elektriķi. Es mācījos 
universitātē par elektoinženieri, mācījos visu teoriju un pamatus 
par elektrības darbību. Taču to, kā realitātē darbojas un plūst 
elektrība, sāku saprast tikai tad, kad sāku lietot savas rokas un 
instrumentus, lai veidotu elektrības plūsmas maģistrāles. 

Pēc pāris gadiem es sāku strādāt pie virtuves iekārtu ražotāja un 
tur piedzīvoju savu otro patieso mācekļa skološanās procesu. Kad 
sāku tur strādāt, mani aizsūtīja pie ļoti putekļainiem slīpēšanas 
darbiem. Trīs reizes pārslīpējot katru koka detaļu, es iemācījos 
atšķirt dažādus koka veidus, un kā tikt galā ar visām koka 
nepilnībām, neatstājot uz tā slīpēšanas procesa pēdas. 

Vēlāk, iegūstot iemaņas koksnes pazīšanā, sāku mācīties strādāt 
ar katru darbnīcā esošo iekārtu:  formātzāģi, ēveli, slīpmašīnu, 
frēzi, koksnes savienotāju un ripzāģi. Es iemācījos, kā veikt 
precīzus mērījumus un zāģēt ar 0.4mm precizitāti. Es iemācījos 
novērtēt koka skaistumu un rezultātā tika novērtētas arī manas 
galdniecībā gūtās iemaņas.”

Lai māceklis iegūtu nepieciešamās zināšanas, viņam ir ļoti smagi 
jāstrādā un par to viņam maksā ļoti maz. Ārsta amata apgūšana ir 
ļoti labs piemērs. Lai kļūtu par ārstu, ilgus ir gadus jāmācās un 
jāpraktizē. Līdzīgi, kad Jēzus teica: “Nāciet man līdzi, Es jūs darīšu 
par cilvēku zvejniekiem”, cilvēkiem bija izpratne par to, ka tas 
viņiem kaut ko maksās. Lielākajai daļai tas nozīmēja atstāt ģimeni, 
darbu, stabilus ienākumus. Lai sekotu Jēzum, bija nepieciešama 
vēlme ziedot vairākus savas dzīves gadus.

Pārdomām:

• Apraksti kādu situāciju vai vidi, kurā tu esi bijis māceklis!

• Vai tavā dzīvē ir bijis kāds cilvēks, kuram tu esi vai esi 
bijis kā māceklis ticības lietās? Ja jā, tad apraksti šo 
procesu! Uzraksti, ko tu iemācījies.

• Kādas ir atšķirības starp mācīšanos klasē un māceklību 
praksē? Tu vari izveidot divas kolonnas - vienā 
“mācīšanās klasē”, bet otrā - “māceklība praksē”.

• Izlasiet Jēkaba 1:22-25, Mateja 16:24-27 un Jāņa 14:12. 
Ko šīs Rakstu vietas māca par māceklību?

• Kā tu aprakstītu savas dzīves ceļojumu – kāds Jēzus 
sekotājs tu esi?

Evaņģēlijs, kopiena, misija

Patiesībā tu nevari kļūt par nobriedušu Jēzus mācekli jeb “izcilu 
mācekli” bez Evaņģēlija, kopienas un misijas. Mums ir 
nepieciešami visi trīs aspekti. 

Bez Evaņģēlija mūsu kopienas var kļūt uz sevi centrētas vai 
balstītas uz daudz dažādām lietām, kas nav Dieva Valstība. Tās 
var kļūt par interešu klubu. Māceklības attiecības starp diviem 
cilvēkiem var izveidot Kristus līdzību mūsos, taču bez kopienas, 
kuru veido dažādas Kristus miesas daļas un kuras “rīvējas” gar 
mūsu grēka un neticības jomām, mēs nekad nespēsim pieaugt 
līdz pilnīgākai Jēzus līdzībai. 

Patiesi pieaugt mēs sākam tikai tad, ja dzīvojam savu dzīvi 
misionālā jeb misijā esošā kopienā, parādot un pasludinot 
Evaņģēliju, un darot citus par Kristus mācekļiem. Sēdēšana 
nedēļu pēc nedēļas klasē vai dzīvojamā istabā mūsos nekad 
neizraisīs pārmaiņas, uz kurām aicina Dieva Valstība. 

Pārdomām:

• Kā iepriekš teiktais atšķiras no taviem priekšstatiem par 
garīgu pieaugšanu vai kā tas atšķiras no tavas 
māceklības pagātnē?

• Vai tu kā Kristus māceklis esi gatavs iesaistīties 
Evaņģēlijā centrētā, misionālā kopienā? Kas tev būtu 
jāmaina vai kas Dievam būtu tevī jāmaina, lai tu būtu 
gatavs pilnībā nodoties māceklībai, kuras centrā ir 
Evaņģēlijs, kopiena un misija?

Māceklība ir holistiska (visaptveroša) rūpēšanās par nelielu 
cilvēku grupu, kas pastāvīgi kopā piedzīvo Jēzus dzīvi un mācību 
veselīgā vidē, kurā viņi mācās pakļaut visas savas dzīves jomas 
Jēzum kā savam Kungam.

Kādu vidi Jēzus radīja, lai tajā veidotu savus mācekļus?

• Izlasi Mateja 4:19, Mateja 5:1-12, Mateja 9:9-13, 35-38, 
Mateja 10:5-8, Mateja 20:20-28, Mateja 28:19-20, Lūkas 
6:39-42, Lūkas 8:1, Lūkas 9:28, Lūkas 10:1-3, Lūkas 
14:1-6, Lūkas 17:11-14, Jāņa 14:26 un Jāņa 16:7-15. 

• Lasot vēro, kā Jēzus veidoja savus mācekļus. Uzdod šos 
jautājumus: Ko viņi darīja? Kur? Cik bieži? Ar ko kopā? 
Kādā veidā šis notikums ir daļa no Jēzus mācekļu 
veidošanas?

• Salīdzini savus atklājums par Jēzus māceklību ar savu 
pieredzi? Ko Dievs mudina tevi mainīt savā dzīvē? Jūsu 
grupas dzīvē?

• Runā ar Dievu par to, kā tu vēlies augt un – kā Viņš vēlas, 
lai tu audz. Pateicies Viņam par Viņa žēlastību pret tevi 
neveiksmju un kļūdu brīžos, bet vēl vairāk pateicies 
Viņam par cerību, ko Viņš tev dod attiecībā uz nākotni. 
Uzraksti lūgšanu, kurā tu Dievam izsaki savas domas un 
izjūtas.
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Draugs uzveda Gaiziņā ar motociklu
Intervija ar asociēto profesoru, pediatru, 
ērģelnieku, Triju Zvaigžņu ordeņa 
kavalieri, Latvijas Ārstu biedrības goda 
biedru Enoku Biķi. Svinot viņa 75. 
jubileju, Latvijas Universitātes 
bibliotēkā par profesoru skatāma 
izstāde. 

Kā jutāties izstādes atklāšanā?

Bija tāda dīvaina sajūta. Esmu padomju 
laika produkts, un man liekas, viss, kas 
saistīts ar ticību un reliģiju, ir kaut kas 
aizliegts, neatļauts. Bet kā par 
pārsteigumu, Latvijas Universitātes 
akadēmiskais apgāds izdeva grāmatu ar 
manām publikācijām, no kurām vairāk 
nekā puse ir ne tikai par medicīnu, bet arī 
reliģiska satura (izstādes atklāšanā tika 
svinēta arī bibliogrāfiskā rādītāja 
“Asociētais profesors Enoks Biķis” 
izdošana, aut.). Bija prieks redzēt izstādes 
atklāšanā gan savus studiju biedrus 
(gandrīz visa mana grupa bija klāt), gan 
arī pārstāvjus no draudzēm, gan darba 
biedrus. Biju gaidījis vairāk pārstāvjus no 
draudzēm, bet man tajā bibliogrāfijas 
grāmatā ierakstījuši savas atsauksmes 
vairāki mūsu draudžu darba vadītāji. Jūs 
to grāmatiņu dabūjāt?

Nē.

Tad nodošu to redakcijai. Ierakstīšu: 
““Baptistu Vēstneša” redakcijai no 
sākotnējā redaktora 20. gadsimta 90. 
gados.” Domāju, ka būtu svarīgi jums šo 
grāmatu iedot. Nezinu, kas vēl redakcijā 
strādā no tiem laikiem, kas varētu mani 
atcerēties. Vai Elza Roze strādā? Jums ir 
maketētājs Filips Tālbergs. Tālbergu 
ģimeni pazīstu vēl no Mateja laikiem. 
Mateja draudze ir mana draudze, kopš 
atnācu uz Rīgu studēt. Tur daudzus gadus 
esmu spēlējis ērģeles, līdz savai 
saslimšanai, jo pēc insulta vajadzēja 
atjaunot veselību. Tagad droši varu spēlēt 
ar labo roku, ar kreiso nevaru. Taču mani 
ļoti iedvesmoja nupat konservatorijā 
notikušais mana jaunākā brāļa Teofila Biķa 
piemiņas koncerts. Tajā spēlēja vairāki 
Teofila audzēkņi, un viens no viņiem – 
Vestards Šimkus – spēlēja sonāti tikai ar 
kreiso roku, labo roku demonstratīvi turot 
uz ceļa. Taču izklausījās tā, it kā viņš 
spēlētu ar abām rokām. Tas mani 
iedvesmoja turpināt spēlēt. 

Kurš no sveicieniem izstādes atklāšanā 
Jūs aizkustināja visvairāk?

Visi sveicieni bija ļoti sirsnīgi, tie bija no 
dažādām pozīcijām, bet visus viņus 
apvienoja tas, ka jutu, esmu varējis ... būt 
labā kontaktā ar cilvēkiem. Un cilvēki ir 
atsaukušies tam, ko esmu centies viņiem 
pavēstīt gan caur rakstīto vārdu, gan caur 
runāto lekcijās, gan caur liecībām 

dievkalpojumos, gan arī savā laikā caur 
darbību vīru korī. Ir latviešu paruna: kā 
mežā sauc, tā atskan. Jāsaka, ka mēs no 
citiem varam sagaidīt mīļus vārdus un 
laba vēlējumus, ja paši tos esam devuši. 
Pārfrāzējot Bībelē rakstīto, mīlēt tuvāko kā 
sevi pašu. Bet mums pēc tā ir jācenšas - 
uz mīlestību atbildēt ar pretmīlestību. 

Jūs mēdzat svinēt savas dzimšanas 
dienas?

Nu... vispār biju nolēmis savas dzimšanas 
dienas nesvinēt, sevišķi apaļās 
gadadienas. Kad man bija 60 gadu 
jubileja, nolēmu, ka pazudīšu no mājām, 
nesvinēšu, bet uzkāpšu Gaiziņkalnā. Savā 
mūžā vēl nebiju tur kāpis, bet, kad 
aizbraucu uz Gaiziņu, priekšā bija viens 
mans draugs, kurš uzveda mani kalnā ar 
motociklu. Atbraucot Rīgā, aizejot uz 
Mateja draudzes kora mēģinājumu, 
toreizējā kora “mammīte” Tatjana Ezeriņa 
sagaidīja mani ar kūku. Tā, gribot negribot, 
dabūju svinēt savus 60 gadus. 
Septiņdesmitajā jubilejā izlēmu nospēlēt 
ērģeļmūzikas koncertu saviem darba 
kolēģiem un studiju biedriem Vecajā 
Ģertrūdes baznīcā, un mani grupas biedri 
toreiz teica: “Tu sarīkoji mums koncertu? 
Mums vajadzēja tev kaut ko sarīkot!” Un 
arī šoreiz man tā dzimšanas dienas atcere 
sanāca negribot. Jau šī gada sākumā 
Latvijas Universitātes bibliotekāri 
ierosināja, ka vajadzētu rīkot manu 
publikāciju izstādi. Padomāju un piekritu, 
jo rakstītais vārds saglabājas ilgāk par 
runāto, taču beigās izstāde pārvērtās par 
jubilejas svinēšanu. Bet tas laikam Dieva 
paredzēts, ka man bija jāpiekrīt un jāsarīko 
šī izstāde, jo ne jau man būtu kāds 
iemesls būt lepnam, bet par visu gods un 
pateicība Dievam.

Kas Jums palīdz nekļūt lepnam?

Nezinu, varbūt pēc savas dabas esmu 
pārāk vienkāršs. Man liekas, ka varu runāt 
pilnīgi vienlīdzīgās pozīcijās ar katru savu 
pacientu, katru bērnu. Varbūt tieši tas 
kontakts ar bērniem palīdzējis saglabāt 
vienkāršību. Varbūt tiešām. 

Kā esat paspējis tik daudz izdarīt?

Tas jautājums, kā var paspēt tik daudz? 
Par to vienīgi varētu teikt tā.., ka Bībelē ir 
pat teikts vēl vairāk, nekā paspēt daudz, 
tur teikts: “Ar sava Dieva atbalstu es varu 
lēkt pāri mūriem.” (2. Sam. 22:30) Nu kā 
var paspēt? Paldies Dievam par visu. 
Domāju, ka tas viss ir darīts ar vēlēšanos 
kalpot. Bet, ja man jautā, kāpēc esmu 
pediatrs, tad citēju, ko Jēzus ir teicis, ka, 
ja netopam kā bērni, nevaram nākt 
Debesu valstībā. Esmu domājis, kas 
bērnos ir tāds īpašs? Un tā ir uzticēšanās, 
kamēr viņi nav saskārušies ar skarbo 

dzīves īstenību, viņi ļoti uzticas 
pieaugušajiem un neviltoti, vienkārši 
pasaka to, ko domā. Šī bērnišķīgā ticība ir 
tā, par kuru runāja Jēzus. 

Jums ir šī bērnišķīgā ticība?

Var teikt tā, ka bieži vien ir dažādas 
grūtības un pārdzīvojumi, bet esmu 
pateicīgs, ka sirdī atskan Svētā Gara 
balss, kura apliecina, ka esmu Dieva 
bērns. 

Piemēram?

Tādu konkrētu piemēru šajā intervijā 
nevarēšu pastāstīt. Varu tikai teikt tā, ka 
esmu uz katra soļa jutis, atpakaļ skatoties, 
ka Dievs ir sūtījis savus eņģeļus, labus 
cilvēkus, pat nesauktus, neaicinātus, kuri 
ir nākuši grūtā brīdī. Esmu bijis vairākās 
autoavārijās..., un tie eņģeļi varbūt ir bijuši 
neredzami, kas tajā brīdī pagrieza visus 
notikumus tā, ka par dažiem centimetriem, 
dažām minūtēm pasargāja mani no drošas 
bojāejas. Kad man bijušas zināmas 
grūtības, tad esmu jutis, ka Dievs ir 
uzrunājis kādu no maniem līdzcilvēkiem, 
lai viņš man palīdz. Man pat bijis grūti 
saprast tā cilvēka motivāciju, bet viņš tikai 
ir jutis to stimulu, aicinājumu man palīdzēt. 

Kas Jums liek celties no rīta?

Liek celties. Skaistiem vārdiem sakot, 
pienākuma apziņa. Bet no rīta ir 
jāpadomā, kas šajā dienā paredzēts, no 
rīta galva ir skaidrāka, no rīta vienmēr ir 
doma – kādi darbi šodien veicami un kā 
tos labāk izdarīt.  

Ir daudz darāmā?

Nu, protams. Priecājos, ka nevaru pilnībā 
atslābināties un aiziet pelnītā atpūtā, 
dzīvot tikai šūpuļkrēslā vai dārzā, jo ir labi, 
ka varu kaut ko darīt. Man vairs nav 
regulāru studentu grupu, ar kurām strādāt, 
bet ir metodiskais darbs un jābūt klāt 

E.Biķis pie Mateja draudzes ērģelēm 2009. gadā
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eksāmenos. Cenšos mācīt jaunajiem 
dakteriem ne tikai praktiskās iemaņas, bet 
dot arī ierosmi, stimulu un varbūt arī 
pamudināt novērtēt visu to misiju, kāda 
mums kā mediķiem ir uzticēta, kalpojot 
cilvēkiem.

Ko profesija Jums ir maksājusi?

Ar medicīnu ir tā, ka mācīties vajag ļoti 
ilgi. Manā laikā bija seši gadi studijas un 
tad vēl dažādi kursi un kvalifikācijas. 
Tātad – laiku. Jāsaka, fiziski ļoti grūts 
darbs bija reanimācijā, kur bija noteikts 
vietu skaits, taču bieži bija situācijas, kad 
dežūras laikā visas divpadsmit vietas un 
visa aparatūra bija aizņemta, un atveda 
vēl kādu ļoti smagu slimnieku vai nu pēc 
saindēšanās, vai ar infekciju, vai pēc 
traumas. Bet man nebija neviena brīva 
elpināmā aparāta, ko pievienot bērnam. 
Šīs nakts dežūras tajā brīdī varbūt likās tīri 
romantiskas, var izdzert stipru tēju, var 
strādāt, bet tikai pēc tam sāku just 
atsauces. Kaut arī mēģināju saglabāt 
fizisko formu un skrēju no rītiem, ar 
velosipēdu braucu uz jūru peldēties, 
tomēr jāsaka, ka naktis un smagais darbs 
ir atstājis iespaidu uz veselību. Tāpēc 
varbūt bija jāpārcieš viena otra asinsvadu 
slimība, pirmais infarkts, insults. Viss jau 
Dieva ziņā, bet man liekas, ka visas tās 
smagās dežūras, braukšana nakts 
stundās gan putenī, gan šķīdonī, 
braukšana ar helikopteri pa dažādiem 
Latvijas reģioniem, nepalika bez sekām. 

Jūs strādājāt reanimācijas nodaļā...

Jā, pēc tam, kad savā pirmajā darbavietā 
Viesītē biju nostrādājis četrus gadus un 
Jēkabpilī biju strādājis kā pediatrs, mani 
uzaicināja būt komandā, kas pirmā 
veidoja bērnu reanimācijas dienestu 
Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā. Un 
es šo darbu iemīlēju. Sapratu, ka tas ir ļoti 
svarīgs darbs un ir jāveic pēc labākās 
sirdsapziņas. No reanimatologa maldīgi 
gaida, ka viņš spēs uzcelt mirušo, bet 
reanimācija nozīmē aizkavēt dvēseles 
aiziešanu, uzturēt dzīvībai svarīgo orgānu 
sistēmas funkcijas, un tur dažkārt ir ļoti īss 
laiks – kritiskās piecas vai trīs minūtes – 
ko smadzenes var izturēt bez asins 
apgādes un bez skābekļa pietiekamas 
pieplūdes. Šo kritisko minūšu laikā jāveic 
primārā reanimācija, un tālākā 
reanimācija saistās ar dažādu aparātu 
pielietošanu, kad mākslīgi uztur 
elpošanas funkciju, sirds ritmu. Teorētiski 
tā labi skan, bet praktiskajā dzīvē tas 
nozīmē sūru darbu, bezmiega naktis un 
pastāvīgu nervu stresu, jo var pierast pie 
daudz kā, bet pie nāves pierast nevar. 
Reanimācijā bieži nākas ar to saskarties, 
un ir bezgala grūti vecākiem paziņot par 
viņu mīļotā bērna nāvi. 

Kāpēc Jūs iemīlējāt šo darbu?

Tādēļ, ka man vienmēr ir paticis kontakts 
ar cilvēkiem, jo domāju, vissvarīgākais 

mums šajā pasaulē ir kontakts ar 
līdzcilvēkiem, uzklausīt viņus, būt viņiem 
klāt. Skan ļoti patētiski – bet arī mierināt, 
palīdzēt rast pareizo atbildi, iedrošināt, kā 
tagad mēdz teikt. Tāpēc iemīlēju šo 
darbu.

Ko Jūs sakāt smagajos brīžos?

Ja jūs man jautājat, vai esmu atradis 
atbildi, tad man jāsaka, ka atbilde katrā 
konkrētā gadījumā var ļoti atšķirties un tā 
ir individuāla. Bieži vien ir ļoti grūti 
novērtēt situāciju un īsā brīdī saprast, kas 
ir tas būtiskais, tas atslēgas vārds.

Jums kādreiz ir bijusi sajūta, ka 
neizdarījāt darbu līdz galam?

Nu jā. Tie gadījumi, varētu teikt, ir katra 
ārsta praksē. Un manā arī ir. Ir viens 
gadījums, ko parasti stāstu saviem 
studentiem ar mērķi, lai viņi izturētos 
nopietni pret situāciju un diagnozi, nekad 
nebūtu 100 procentīgi pārliecināti, ka tas 
ir tas, kas liekas. Tas notika, kad strādāju 
Jēkabpilī, kur bērnam bija caureja ar 
asinīm. Es to uzskatīju par infekciju, bet 
patiesībā tā bija zarnu samešanās, ko 
vajadzēja neatliekami operēt. Pārējie 
kolēģi, izvērtēdami situāciju, iespaidojās 
no manas diagnozes, jo biju ar lielāku 
pieredzi, un turpināja iet pa nepareizo 
ceļu ārstēšanā. Tas beidzās ļoti skumji – 
mēs zaudējām šo mazo pacientu. Es 
joprojām jūtu savu atbildības nastu, ka 
man vajadzēja būt piesardzīgākam un 
nevajadzēja droši pieķerties pie pirmās 
domas, kas ienāca prātā. Dažreiz sanāk, 
ka tā gudrība nāk pēc rūgtas pieredzes.

Sanāk, ka ārsta darbs nes līdzi lielu 
smagumu?

Ārsta darbā, to arī mācu saviem 
audzēkņiem, nevajag akli sekot vienai 
pirmajai domai, jāsaglabā atvērts prāts. 
Medicīna ir ļoti sarežģīta tādā ziņā, ka 
ārējie simptomi ne vienmēr palīdz droši 
pateikt, kas ir pamatā.

Jums dzīvē ir kaut kas, ko ir gribējies 
izdarīt, bet nav sanācis?

Ko gribējies izdarīt... Nu es tā jūtu, 
klausoties mūziku, ka man gribētos, ka 
būtu bijusi lielāka varēšana apgūt tehniku 
gan klavierspēlē, gan ērģeļspēlē. Bet es 
sevi mierinu ar domu, ka mana mūzika vēl 
pilnīgāka un vēl brīnišķīgāka skanēs 
Mūžībā. 

Ir sanācis bankrotēt Dieva priekšā?

Jā, domāju, ka par tādiem gadījumiem 
man ir diezgan grūti skaļi runāt, bet ir tādi 
gadījumi bijuši. Esmu pateicīgs Dievam, 
ka man vienmēr tādā brīdī nāk prātā kāda 
Rakstu vieta no Bībeles, ko atgādina 
Svētais Gars. Tieši tā, kas man ir 
vajadzīga. Un tas palīdz no šīs garīgā 
bankrota situācijas iziet. 

Kā ikdienā izdzīvojat kristietību?

Ikdienā, man liekas, ļoti svarīgi ir tie vārdi: 

“Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un 
gaišums uz maniem ceļiem.” (Ps. 119-
105) Es nezinu, vai tas ir ieradums tikai, 
bet cenšos lasīt (Bībeli) gan no rīta, gan 
vakarā. Man ļoti patīk tā Hernhūtiešu 
grāmatiņa, kur ir Vecās un Jaunās 
Derības lasījumi. Un katru rītu, lai kā arī 
steigtos, tomēr uzmetu acis un mēģinu 
iegaumēt to Bībeles tekstu, kas ir šai 
dienai. Vēl man ir svarīgi, lai, kā jūs sakāt, 
izdzīvotu kristietību, būt pastāvīgā 
kontaktā ar Dievu, lūgšanā, domās, 
pārdomās un just Dieva Gara klātnību, 
kurš arī attur no kļūmīgiem soļiem, kurš 
runā, lai es nepārsteigtos, nepārsniegtu 
savu pilnvaru apjomu, lai būtu piesardzīgs 
izteicienos un nenodarītu kādam pāri ar 
vārdiem vai darbiem.

Esat bijis arī “Baptistu Vēstneša” 
redaktors?

Būtībā vēsture “Baptistu Vēstnesim” nav 
gara, drusku vairāk nekā divdesmit gadi. 
Tas bija laikā pēc Latvijas neatkarības 
atgūšanas, kad varējām sākt brīvi runāt, 
domāt, kad nebija jāpiedzīvo nekādi 
spaidi no ateistiskā režīma. Mūsu 
sākotnējā sajūsma un entuziasms bija 
žurnāls “Labā Vēsts”, un pēc tam radās 
doma, ka vajadzētu īpašu izdevumu 
baptistu draudzēm, ne lielām masām. 
Sākotnējais nosaukums bija īpatnēji 
datīvā “Baptistu draudzēm”. Uz redakcijas 
vadītāja vietu mani aicināja toreizējais 
bīskaps Jānis Eisāns. Šo piedāvājumu ļoti 
apdomāju, jo man jau bija slodze Bērnu 
slimnīcā, biju arī sācis strādāt Rīgas 
Medicīnas institūtā kā docents. Tomēr 
pieņēmu uzaicinājumu, mani tikai 
mulsināja tas nosaukums datīva formā. 
Pagāja kādi mēneši, varbūt pat gadi, kad 
man radās doma nomainīt nosaukumu uz 
“Baptistu Vēstnesis”. Jānis Tervits, kurš 
man ir kā paraugs tam, kā vajag rakstīt un 
izdot izdevumus, toreiz tā kritiski attiecās 
pret šo nosaukumu, tomēr pieņēma un 
atbalstīja mūs. Visi tie izdevumi ir izloloti. 
Zinu, ka sākumā nemācēju strādāt ar 
datoru, sēdēju blakus datora speciālistam 
un viņam rādīju ar pirkstu, ko vajag 
izdzēst, ko ielikt, ko iepeistot. Varētu teikt, 
ka datoru esmu apguvis tikai empīriski, 
nemācoties kursos, un, paldies Dievam, 
ka varēju to apgūt, jo datorprasmes man 
ļoti palīdzēja arī universitātē darbā ar 
studentiem. 

Kad domāju, ka būs jārunā ar jums, 
pakāpos vēsturē atpakaļ. Nu man jau 
gadu daudz, man liekas, esmu aiz 
pārpratuma aizkavējies 21. gadsimtā, bet 
atceros, ka mana bērnība bija cieši 
saistīta ar vairākām draudzēm, jo mans 
tēvs bija baptistu mācītājs. Un jāsaka, ka 
mana mīlestība uz bibliotēku, uz 
grāmatām, kas ir mana trešā aizraušanās 
(pirmā ir medicīna, otrā – mūzika), ir 
veidojusies tieši draudzes vidū. Pa pusei 
rotaļādamies vai tādā bērnības darboties 
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Svētdienskolas semināra dalībnieki

Jau astoto reizi LBDS Svētdienskolu 
apvienība sadarbībā ar ASV 
organizācijas “Kidz At Heart” 
lektoriem organizēja apmācības 
semināru svētdienskolotājiem un 
bērnu kalpotājiem. Vērtīgas atziņas 
un praktiskas idejas palīdzēja 
atdzīvināt Bībeles stāstus, padarot tos 
mūsdienīgi aktuālus, vairāk izprast 
domāt rosinošu jautājumu uzdošanas 
nozīmīgumu un sniedza labus 
padomus disciplīnas nodrošināšanai 
nodarbībās. Seminārā bija arī īpašs laiks lūgšanām un iespēja līdzdalīt savu pieredzi 
svētdienskolā. Lai apgūtais labāk paliktu atmiņā, dalībnieki piedalījās dažādās lomu 
spēlēs un aktivitātēs, arī diskusijās. 

Par seminārā piedzīvoto un apgūto stāsta Noneta Baumane no Līgatnes baptistu 
draudzes:

“Es pateicos Dievam, ka varēju apmeklēt šī gada rudens mācību semināru, 
klausoties lekcijas “Bībeles atdzīvināšana”, “Lielisku jautājumu uzdošana”, “Nozīmīgi 
jautājumi un lieliskas aktivitātes”, “Disciplīnas stratēģija un padomi”, “Nodarbības 
plānošana”. Man ir patiesi liels prieks par šāda veida semināriem, un, šķiet, ka katrs 
sev ieguva kādu vērtīgu pieredzi. Personīgi es sapratu daudzas lietas, kas saistītas ar 
bērna sirdi. Mēs nedrīkstam aizmirst to, ka mums jābūt mīlošiem un saprotošiem. 
Katrs bērns ir Dievam īpašs un unikāls, tāpat kā mēs, pieaugušie. 

Šajā seminārā man bija lieliska izdevība iepazīties ar citu draudžu kalpotājiem. 
Seminārā piedalījās kalpotāji ne tikai no baptistu, bet arī Latvijas Apvienotās 
metodistu baznīcas, luterāņu un citu konfesiju draudzēm, kopā no 25 draudzēm. Ir 
prieks, ka dažādu konfesiju kristieši vienojas vienam mērķim – jaunās paaudzes 
audzināšanai Kristus garā. Mūsu lektores bija brīnišķīgas. Viņas bija ļoti sirsnīgas un 
atvērtas, stāstīja un mācīja mūs, kā izprast bērna dziļāko būtību. Bija ļoti daudz jauku 
ideju nodarbībām. Noteikti vēlos tās visas izmantot savā darbā ar bērniem. Paldies 
Lienei Svokai par profesionālo un atraktīvo tulkojumu. Es pateicos visiem semināra 
organizētājiem, Svētdienskolu apvienības darbiniekiem par ieguldīto darbu. Noteikti 
gaidīsim nākošo tikšanos, kur jau varēsim paši līdzdalīt pieredzi, kā veicas, pielietojot 
iegūtās atziņas un metodes.”

Svētdienskolu apvienība pateicas “Kidz At Heart” komandai par nesavtīgo darbu, 
pārdomātajām lekcijām, sniegto atbalstu un iedrošinājumu, strādājot šajā nozarē. 
Paldies arī Baltijas Pastorālajam institūtam par iespēju semināra vajadzībām izmantot 
tā telpas un aprīkojumu. Pāri visam – paldies Dievam, ka varējām mācīties un 
bagātināt savas zināšanas, saņemt iedrošinājumu no Dieva Vārda un atbalstu no 
kolēģiem.

Dace Šūpule, Elza Roze
LBDS Svētdienskolas apvienība

BērNi

Radošas metodes 
darbā ar bērniem

vēlmē kļuvu par neoficiālu bibliotekāru 
Liepājas Nācaretes baptistu draudzē. Tur 
bija ļoti interesantas vecas grāmatas, 
dažas no tām joprojām ir manā mājas 
bibliotēkā, kurām es uzlīmēju numuriņus, 
visas sakārtoju. Man arī bija lasītāju 
reģistrs, pierakstīju, kurš kuru grāmatu 
paņēmis un pierakstīju nodošanas 
termiņus. Un vēlāk, tie varbūt bija pirmie 
skolas gadi, biju draudzes bibliotekārs 
arī mazajā Rucavas draudzē. Šī ir 
draudze, kurā, varētu teikt, ka esmu 
piedzimis otrreiz, kad man bija astoņi 
gadi un tēvs mani pagremdēja. 

Jūs mēdzat atpūsties?

Jā, protams, vislabākā atpūta ir dabā, 
meža klusumā, dārzā, īpaši tad, ja kaut 
kas jādara, jo tad var arī no domām 
atpūsties. Tagad vairs nejūtos fiziski tik 
stiprs, bet nu varu kaut vai sasmalcināt 
malku, žagarus, sagatavot kurināmo 
ziemai, varbūt arī dārzā veikt kādus 
vienkāršākus darbus. 

Kura ir Jūsu mīļākā dziesma, 
skaņdarbs?

No skaņdarbiem patīk Sezāra Franka 
mūzika, Bēthovena, ko dziedam ar 
vārdiem: “Vai tu dzirdi lēnā vēsmiņā, 
Dievs ir labs!” Tāpēc, ka patiešām Dievs 
reizē ir taisnīgs un žēlastības pilns. Viņš 
ir labs. Man tikai liekas, ka nespējam 
izpildīt to bausli – mīlēt Dievu no visas 
sirds, ar visu prātu, visu spēku. Uz to 
jācenšas visu dzīvi. Prasības tajā bauslī ir 
ļoti augstas. Varbūt neizprotu to. Mēs jau 
dziedam, ka Dievs ir labs, bet nevar ar to 
vien aprobežoties, ka Dievs ir labs. Mīlēt 
no visas sirds, labi, tas tā varētu būt, bet 
mīlēt ar visu prātu! Dievu jau būtībā ar 
prātu nevar ne pierādīt, ne saprast, Dievu 
var tikai piedzīvot. Un no visa spēka, tur 
man jāsaka tā, ka spēks man šajā ziņā ir 
kā tajā vecajā baznīcas dziesmiņā: “Kaut 
mūsu spēciņš ļoti vājš...” Tā ir tāda 
epizode, nezinu, vai vērts tajā 
iedziļināties. Bet, runājot par tiem 
eņģeļiem, bija man tā, ka padomju laikā 
beidzu Medicīnas institūtu un eksāmenā 
man pajautāja, “kāda ir jūsu personīgā 
attieksme pret ticību”, jo komisija zināja 
par manu darbošanos baznīcā. Un tad 
viens eņģelis bija Ulmaņa laika pagrīdes 
komunists, ebreju pasniedzējs, kurš man 
uzdeva ļoti labu jautājumu. Viņš man 
teica, ka ir tādas situācijas cilvēkam, kad 
jūtas turas pie viena, bet prāts domā citu. 
Ir konflikts. Un tad sapratu, ka viņš man 
pamet glābšanas riņķi, lai varu nokārtot 
eksāmenu, un atbildēju: “Tādā gadījumā 
man šis konflikts nav atrisinājies.” Ir tā, 
ka ar prātu daudz ko nevar izskaidrot, 
bet ar jūtām, ar sirdi var pieņemt.

Sagatavoja Evija Mileiko
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Mācītājs Mārtiņš Balodis

“Kora darbnīcas” koris

jauNieŠi

6. oktobrī Jaunatnes apvienība organizēja Jauniešu 
vadības konferenci, kuras mērķis bija aicināt jauniešu 
vadītājus ar savām komandām kopīgi domāt par LBDS 
izvirzītajām pamatvērtībām. Par šīm trīs ļoti nozīmīgām 
lietām visus klātesošos uzrunāja Liepājas draudzes 
mācītājs Mārtiņš 
Balodis. 
Dzirdētais atkal 
no jauna atgādi-
nā ja un uzdeva 
jautājumu, vai 
esmu gatavs ik 
dienas nomirt 
sev, lai Kristus 
varētu dzīvot un 
darboties manī? 

Gatis Jūrmalis, LBDS Jaunatnes apvienība: Konferencē 
piedalījās 44 cilvēki no 24 baptistu draudzēm, un bija 
interesanti un svētīgi uzklausīt arī dažādus stāstus no 
draudžu jauniešu vadītājiem par to, kā iet draudzēs, 
kas tiek darīts un kādi ir izaicinājumi, par ko kopīgi arī 
aizlūdzām. 
Domāju, ka izdzīvot to, ko dzirdējām un par ko domājām, 
ir liels izaicinājums. Bet tas īstenībā ir svarīgākais – lai 
Kristus būtu centrā, lai būtu cilvēki, kas mūsos iegulda, 
un būtu cilvēki, kuros mēs ieguldām, lai tiktu veidoti 
Kristus mācekļi, kuri veido mācekļus, lai šī ikdienas 
misija, uz ko Dievs mūs aicina, tiktu izdzīvota.

Kaspars Maķevics, Talsu baptistu draudze: Domāju, 
ka šī konference bija labs iedrošinājums gan esošajiem, 
gan topošajiem jauniešu vadītājiem. Viena no lekcijām 
bija par pavairošanos kalpošanā. Ir ļoti svarīgi, ka mums 
katram ir savs Pāvils – cilvēks, kurš stāv mums blakus, 
pamāca un iedrošina. Un tieši tāpat mums ir vajadzīgs 
savs Timotejs – cilvēks, kuram mēs stāvam blakus un 
kuru mēs apmācām. Domāju, ka katram kristietim ir 
vajadzīgi šādi cilvēki, lai mēs darītu par mācekļiem citus, 
kuri ir gatavi darīt par mācekļiem citus.

Raimonds Logins, Vīlandes baptistu draudze: 6. 
oktobra tikšanās ar jauniešu vadītājiem “smaržoja”. Tās 
bija atmiņas par to, kā bija. Kā mēs kādreiz kopā nācām 
un centāmies katrs savā vietā darīt jauniešu kalpošanu. 
Un šobrīd, tā domājot, prātā nāk Rakstu vieta no 2. 
Ķēniņu grāmatas, kur tiek atrasti rakstu ruļļi ar Dieva 
likumiem un iedoti jaunajam ķēniņam. Ķēniņš tos nolasa 
vecajiem un visai tautai, un tauta atgriežas. Līdzīgi arī 
mācītājs Mārtiņš Balodis mums atgādināja tās patiesības, 
ko Kristus ir atstājis saviem sekotājiem. Šķiet, ka kaut kur 
to bijām pazaudējuši. Pazaudējuši Kristu no mūsu centra. 
Laiks vērtīgs, iedvesma atgriezties pie Rakstiem, pie 
Dieva patiesības un taisnības – tas noteikti bija.

Ginta un Edgars, Viesītes baptistu draudze: Bija vērtīgi 
apmeklēt jauniešu vadības konferenci, jo, sanākot kopā, 
bija iespēja pārrunāt, iedrošināt un lūgt vienam par otru. 
Tā bija lieliska iespēja dzirdēt par to, kā ir citur, kā arī 
izvērtēt savas draudzes jauniešu darbu. Savā ziņā tas bija 
kā atskaites punkts, jo diskusiju laikā jauniešu vadītājiem 
vajadzēja saprast, kas tad ir tie nākamie soļi, kuri tiks 
sperti, atgriežoties draudzē. 

Sagatavoja Gatis Jūrmalis
LBDS Jaunatnes apvienības vadītājs

Pirms  vairāk nekā 10 gadiem Vācijā nonācu pasākumā, kas mani ļoti uzrunāja. 
Vienas dienas koris un vakarā – koncerts. Domājot par laiku, kad Latvijā notika 
jauniešu salidojumi, man radās ideja šos abus pasākumus apvienot, un es 
nolēmu mēģināt izveidot šādu kora pasākumu. Vissvarīgākais bija atrast 
atbilstošu diriģentu, kurš var novērtēt sanākušā kora spējas un “novaldīt” šādu 
jauniešu kori. Nekad neesmu nožēlojusi to, ka  šim amatam aicināju Aivaru 
Vadoni. Viņš ir kolosāls diriģents: viņam klausa koris, viņam piemīt ļoti 
izsmalcināta humora izjūta, un viņš ir neaizvietojams atbalsts svarīgu lēmumu 
pieņemšanā. Tikai tagad, pēdējā “Kora darbnīcā”, uzzināju, ka viņam tolaik ir 
bijuši nošu krājumi, kuriem meklējis pielietojumu. Bet jau “tālajā” 2003. gadā 
viņš bija tas, kas teica, ka mēs to darīsim 10 gadus.

Pirmā “Kora darbnīca” notika Liepājā, “Pāvilos”, komandā bija Rimbenieku 
bērni, Dzirīši un Tupeši. Mārtiņš Balodis mani ļoti nopietni izprašņāja par to, 
kas notiks, es nobijos, bet viss bija ļoti labi, kopš tā laika esam labi draugi, 
gan ar Mārtiņu gan ar Ilzi. 

Dievs atvēra mums, “Kora darbnīcai”, durvis jauniešu darbā, un mēs izmantojām 
šo iespēju, liecinot, dziedot, dažreiz arī raudot, meklējot jaunus talantus un 
aicinot cilvēkus kalpošanā. Mans personīgais ieguvums ir ļoti daudz jaunu 
draugu, cilvēki, kas ir organizējuši “Kora darbnīcu”. Desmit gadus katru reizi 
10-20 cilvēki katrā vietā, jauni un veci – tur visi ķērās pie darba. Liepājas “Pāvili”, 
Kuldīga, Talsi, Ventspils, Viesīte, Jelgava, Rīgas “Vīlande“, Liepājas “Ciāna“, 
Aizpute. Es ļoti vēlējos noslēgt “Kora darbnīcu“ pie  mums – “Matejā”. 

“Kora darbnīcās” Liepājas “Pāvilos” bija 80 dalībnieki, Kuldīgā jau 120 un 
Ventspilī 200 dziedātāji, bet vidēji pulcējās ap 120-150 dziedātāju. Talsos bija 
pirmais ieraksts. Viesītē pirmais divu dienu pasākums ar talantu vakaru. Jelgavā 
nāca klāt ari pielūgsmes nakts, Vīlandē bija sarūpēti “Kora darbnīcas” krekli. 
Piedalījāmies Baptistu Dziesmu svētkos Ventspilī ar jauniešu koncertu, tur bija 
plašas telpas, ļoti labas skatuves tehniskās iespējas un ap 300 dziedātāju. 
Bija ļoti aizkustinoši būt kopā ar visu baptistu saimi. Tas ir milzīgs piedzīvojums, 
kad visi tavi brāļi un māsas tevi atbalsta, – tā ir vienotība, tā ir neizsakāmi jūtama 
Dieva klātbūtne! Liepājas “Ciānā” pirmais un vienīgais Ziemassvētku dziesmu  
koncerts, Aizputē bija kolosāli silts laiks 21. oktobrī, un mums bija neaizmirstams 
nakts  skrējiens ābeļdārzā. Paldies visiem organizatoriem, viņi visi ir man ļoti 
mīļi, un mums arī ir izveidojies ļoti labs kontakts un draudzīgas attiecības.

Pēdējā “Kora darbnīca” “Matejā” – tas ir noticis, un man grūti izvērtēt, man jau 
meitenes teica, lai tikai nesāku raudāt, es tad arī turējos… Kad es klausos “Kora 
darbnīcas” ierakstus, man sirds pukst straujāk, es dzirdu savus jauniešus, es 
atceros viņus, es iestājos par viņiem, es lūdzu par viņiem, es mudinu viņus un 
dažreiz pat piespiežu kādas lietas darīt, jo redzu – viņi to var! Es priecājos par 
katru, kam ir labs darbs, es apraudos par katru jaunu pāri, kas precas, un 
sajūsminos par katru bērniņu, kas viņiem ir  piedzimis! Un, protams, noskumstu 
par tiem, kas brauc prom, un  tiem, kuriem neiet neko labi! 

Es ticu, ka veidosies jauns pasākums, varbūt drusku  citādāks, laikmetīgāks. 
Jauniešiem, kas ir un būs jaunieši tuvākos 10 gadus, ir jau drusku citi 
uzstādījumi un  intereses… Galvenais šādos pasākamos - pasludināt Evaņģēliju 
jebkādā veidā! Es domāju, ka mums ir brīnišķīga nākamā paaudze. Es ticu, 
ka Dievs viņus lietos un caur viņiem svētīs jaunas un arī esošās draudzes, 
mūsu zemi un  mūsu tautu! Dievs svētī Latviju!

Rasa Cirvele, Rīgas Mateja draudzes locekle

Kora darbnīcai – 10 Jauniešu vadības 
konference 

Konferences dalībnieki
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BPI Atvērto 
durvju diena

Baltijas Pastorālajā institūtā 9. oktobrī notika Atvērto durvju 
diena, kuras mērķis bija palīdzēt LBDS draudžu brāļiem izprast 
garīgās kalpošanas būtību, skaidrāk saprast savu aicinājumu 
uz šo kalpošanu un rosināt viņus uzsākt studijas BPI.

LBDS bīskaps Pēteris 
Sproģis izaicināja vīrus 
nodoties būtiskākajam – 
Kristum un Viņa 
pasludināšanai, lai vēl 
daudzi var iepazīt Viņu. 
Studiju daļas vadītāja Līva 
Fokrote vadīja Bībeles 
studiju, kas ļāva 
klātesošajiem iejusties BPI 
studiju ikdienā un domāt par 
vadītāju lomu draudzes 
celšanā uz Kristus pamata. 
Bīskapa vietnieks Kaspars 
Šterns izskaidroja mācību 
procesa praktisko pusi un 
vadīja paneļdiskusiju, kuras 
laikā dalībnieki varēja uzdot jautājumus par kalpošanu, 
draudžu dibināšanu un vadīšanu, kā arī par studijām BPI 
vecāko kursu studentiem un absolventiem. 

Mēs pateicamies Dievam par katru, kuru Viņš bija aicinājis 
uz Atvērto durvju dienu, un ticam, ka Dievs runāja uz katru 
no šiem 17 vīriem un puišiem. Lūgsim, lai Dievs palīdz 
katram saprast, kurp un kā Dievs viņu aicina un kuram 
ir jākļūst par BPI 2013. gada studentu.

Sagatavoja Nora Rautmane, BPI Programmu administratore

LBDS bīskaps Pēteris Sproģis

Kaspars Šterns skaidro BPI mācību procesa praktisko pusi

Atvērto durvju dienu dalībnieku pārrunas

Pārmaiņas draudzē, organizācijā un 
sabiedrībā sākas ar Pārmaiņām tās vadītājos. 
global leadershiP summit konference Piedāvā 

iesPēju mācīties no izcilākajiem  
vadītājiem Pasaulē

23. un 24. novembrī Rīgā notiks jau otrā Global Leadership 
Summit (GLS) konference Latvijā, kas visdažādāko jomu 
vadītājiem piedāvā unikālu iespēju mācīties no pasaules 
izcilākajiem līderiem. Latvija ir viena no 85 valstīm pasaulē, kurās 
šogad notiek GLS konferences, kopumā iedvesmojot un apmācot 
ap 450 000  vadītāju.

GLS lektori ir dažādu jomu augsta līmeņa vadības speciālisti un 
bestselleru autori, kas savu darbību balsta uz kristietības 
principiem. Šī gada videokonferencē Rīgā dalībniekus uzrunās 
Džefrijs Keneda (Geoffrey Canada), Patriks Lencioni (Patrick 
Lencioni), Kregs Grešels (Craig Groeschel), Džons Ortbergs (John 
Ortberg), Džims Kolinss (Jim Collins), Prānita Timotija (Pranitha 
Timothy), Džons Diksons (John Dickson).

Vairāk par konferenci: www.glslatvija.lv, vari sekot GLS 2012 
aktualitātēm arī facebook.com/glslatvija un twitter.com/GLSLatvija. 

Uz tikšanos konferencē!

2011.gada GLS konferences dalībnieku atsauksmes:

Agnese Megne, Krīzes centra “Dardedze” vadītāja:

“Varu apgalvot, ka no visām konferencēm, kādas es 
jelkad esmu apmeklējusi, GLS ir atstājis visdziļāko 
un noturīgāko iespaidu. Vēl pusgadu pēc 
konferences manas kā vadītājas baterijas bija 
uzlādētas ar jaunām idejām un iedvesmu.” 

Aldis Cimermanis, SIA UPPE vadītājs:

“Izmantojot GLS konferenci, Dievs ļāva man 
pieņemt svarīgāko biznesa lēmumu manā dzīvē – 
rūpēties par savu ģimeni, ko neviens cits manā 
vietā nedarīs.” 
 

Erberts Bikše, Rīgas Jēzus luterāņu draudzes mācītājs:

“Konferencē piedzīvotais palīdz skaidrāk ieraudzīt 
to, ka Bībeles patiesības un principus ļoti praktiski 
ir iespējams pielietot ikdienas dzīvē, nepaliekot 
pusceļā, bet aizsniedzot mērķi.” 
 

Linda Curika, blogere un gudrasgalvas.lv vadītāja:

“Es noteikti iesaku apmeklēt GLS, jo tas būs 
pasākums, kurš mainīs ja ne Jūsu dzīvi, tad vismaz 
attieksmi – un ja ne attieksmi, tad noteikti iedrošinās 
labām pārmaiņām.”

Lasiet vairāk: http://glslatvija.lv/stories.shtml
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Kādu dienu  
es varētu būt mācītājs

Intervija ar Kasparu Maķevicu, Talsu 
baptistu draudzes jauniešu vadītāju un BPI 1. 
kursa studentu.

Ko Tu atceries no savas bērnības?

Es biju palaidnīgs puišelis. Skraidīju pa 
baznīcu, daudz ākstījos, neklausīju savus 
svētdienskolotājus. Mani dzina ārā no 
svētdienskolas, jo es daudz runāju. Es gāju 
vienā grupiņā ar Pēteri Tīsu. Mēs abi bijām 
tie runātāji, kas neklausīja skolotājus. 

Tad iznāk, ka Tu esi baznīcā uzaudzis?

Jā, jau no mazotnes mēs gājām uz baznīcu. 
Mamma sākumā daudz palīdzēja arī 
luterāņu baznīcā. Kad es biju galīgi mazs, 
mamma pat kalpoja vienā draudzē kā 
palīgmācītāja.

Mūsu ģimenē notika traģēdija. Mana māsa 
noslīka. Tētis sāka dzert, pēc tam viņi 
izšķīrās. Es gan no tā neko neatceros, man 
bija 3 gadi. Taču mans brālis redzēja, kā 
māsa noslīkst viņa acu priekšā. Tas ir arī 
viens no iemesliem, kāpēc viņš noraida 
Dievu. Jo kur tad ir Dievs, ka Viņš ļauj kaut 
kam tādam notikt? Bet pirms mēneša brālis 
man uzrakstīja vēstuli, kurā viņš lūdza mani 
lūgt par viņu, viņa ģimeni, jo varbūt Dievs ir 
un Viņš var palīdzēt. Atgūties pēc māsas 
nāves mūsu ģimenei palīdzēja Donalds 
Klerijs, arī Tīsu ģimene. 

Pastāsti, kā Tu iepazini Dievu!

Bija viens posms, kad negribēju iet baznīcā. 
Arī mamma mani nespieda, deva iespēju 
izvēlēties. Tajā laikā man radās vairāki jauni 
draugi, ar kuriem saistās svarīga izvēle. 
Mani draugi gribēja uzpīpēt, bet man no 
bērnības bija ieaudzināts, ka dzert un 
smēķēt tomēr nevajag. Es viņiem teicu, ka 
es pārtraukšu ar viņiem draudzēties, ja viņi 
to darīs. Tajā laikā es arī sapratu, ka es 
esmu grēcinieks un ka man vajag Dievu, un 
es atgriezos draudzē. Bet ilgu laiku es atliku 
kristības, jo man bija psiholoģiska 
problēma, ko manī bija atstājusi māsas 
nāve. Man nepatika, ka man jābūt zem 
ūdens. 

Pēc pamatskolas es sapratu, ka es gribu 
veidot savu biznesu. Lai mācītos, es 
aizbraucu uz Angliju. Brālim neizdevās man 
nokārtot šo mācību iespēju. Pusgadu es 
nodzīvoju sava brāļa ģimenē, īsti neko 
nedarot. Bija grūti, gribēju atpakaļ uz Latviju. 
Kad atbraucu, sapratu, ka tas tomēr bija 
labs laiks, jo ieraudzīju, kā dzīvo nekristieši. 
Es biju pateicīgs Dievam, ka es esmu 
uzaudzis kristīgā ģimenē. Tad es arī 
nokristījos. 

Tad es sāku mācīties uzņēmējdarbību 
Laidzē, lai īstenotu savu sapni. Paralēli tam 
es draudzē kalpoju kā jauniešu vadītājs un 
mācījos Rīgas Starptautiskajā Bībeles 

institutā. Otrajā kursā es sapratu, ka man 
nav biznesa ideju, lai gan es par to lūdzu 
Dievu. Tas sakrita arī ar to laiku, kad GLS 
konferencē pie manis pienāca bīskaps 
Pēteris Sproģis un jautāja, vai es vēlos 
mācīties BPI.  Pirms tam Nauris Graudiņš 
mani bija jau uzaicinājis uz BPI Atvērto 
durvju dienu. Arī mamma man bija teikusi, 
ka es dienās būšu mācītājs. Bet es dzīvoju 
ar domu, ka vissvarīgākais ir nauda. Pēc 
GLS es sapratu, ka es gribu kalpot Viņam, 
ka izvēlos uzticēties, ka Dievs par mani 
gādās. Arī lasot Bībeli, es saņēmu 
apstiprinājumu tam, ka, ja es kalpošu 
Kristum, Viņš par mani gādās. Es izvēlējos 
spert soli ticībā, lai arī nezināju, kā 
izdzīvošu. Atskatoties atpakaļ, es varu 
liecināt, ka man nav nekā trūcis. Protams, es 
nebraukāju ar mersedesu vai nedzīvoju 
mājā ar zelta jumtu, bet man ir viss, kas man 
nepieciešams.

Ko darīsi pēc Jaunā gada, kad būs 
beidzies BPI klātienes 1. mācību gads?

Es vēl nezinu, iespējams, būšu pilna laika 
kalpošanā. Man ir draugi, kas ir gatavi mani 
atbalstīt finansiāli. Man nav bail arī no darba. 
Pagaidām es redzu, ka tas, ko es varētu 
darīt ar jauniešiem Talsos, varētu būt arī kā 
pilna laika darbs. Es vēlos veidot mazās 
grupas, aicinot un iedrošinot jauniešus 
vadīt. Mans redzējums, sapnis par Talsu 
draudzi, jauniešiem būtu, ka mēs nebūtu 
tikai svētdienas draudze, ka mēs gribētu un 
būtu gatavi iet ārpusē, aizsniedzot cilvēkus, 
kas vēl nav draudzē. Redzu, ka cilvēkiem ir 
nepareizs priekštats, aizspriedumi par 
draudzi, kristietību. Es gribētu aicināt 
cilvēkus uz kafiju, tēju, uz spēļu vakariem, 
draudzēties, iepazīties ar viņiem arī ārpus 
baznīcas, tā parādīt, ko nozīmē būt Dieva 
bērniem. Es vēlētos arī turpināt mācīties. 
Esmu sapratis, ka mani patiešām interesē 
teoloģija. 

Ko esi ieguvis no mācībām BPI?

Protams, zināšanas. Skatoties uz kursa 
biedriem, es mācos brīvību Kristū. 

Ko Tu tieši domā ar brīvību Kristū?

Visam, ko es daru, ir robežas. Bet viss, kas 
saistīts ar kristietību, nav tikai “drīkst” un 
“nedrīkst” robežās. Man patīk, ka mani šeit 
nenosoda, jā, varbūt pamāca, ierosina lietas 
mēģināt darīt citādāk. Mēs savā starpā 
esam atklāti par to, ar kādām problēmām 
cīnāmies. Te es mācos nesludināt baptismu, 
bet sludināt Evaņģēliju. Esmu atvainojies 
dažiem saviem jauniešiem, kuriem esmu 
aizrādījis, ka viņi nerīkojas kā baptisti. Šeit 
es sapratu, kāpēc ir svarīga jaunu draudžu 
dibināšana. Kāpēc tā ir svarīgāka pat par 
nabadzīgo, pamesto draudžu fasāžu 
remontiem. Tas nav par ēkām, bet par 

izglābtajiem 
cilvēkiem. 
Draudze 
nesākas ar ēku, 
bet ar cilvēkiem, 
un jaunu 
draudžu 
dibināšana ir 
labs veids, kā 
aizsniegt 
cilvēkus Kristum. 
Un tas taču ir 
draudzes 
galvenais mērķis 
– aizsniegt 
grēciniekus. 

Kas Tevi iepriecina darbā ar jauniešiem?

Laikā, kopš esmu jauniešu vadītājs, mūsu 
jauniešu grupa ir skaitliski augusi. Es esmu 
priecīgs, ka liela daļa jauniešu vēlas uzsākt 
jaunas lietas. Man patīk dedzība jaunajos 
kristiešos, tas, kā viņi deg par pazudušajām 
dvēselēm, ir fokusēti uz misiju, grib iet uz 
āru, aicināt savus draugus uz pasākumiem. 
Tā, piemēram, jaunieši tikko ir uzsākuši 
kalpošanu Talsu krīžu centrā. Tajā pašā laikā 
mēs arī iesakņojamies savā ticībā, mums ir 
Bībeles studijas, laiks kopā, kad vienkārši 
draudzējamies. Man patīk, ka Talsos 
konfesiju starpā ir liela draudzība, sapratne, 
mēs ejam viens pie otra ciemos.

Kā jau teicu, daļa jauniešu, kas ir jauni 
kristieši, kas nesen ir iepazinuši Dievu, ir 
dedzīgi, gatavi visu ko darīt. Bet ir arī daļa 
jauniešu, kas, tāpat kā es, jau no bērnības ir 
nākuši uz baznīcu, viņos tādas dedzības 
nav. Izaicinājums man pašam sev un kā 
vadītajam ir iedvesmot visus jauniešus. 

Kas ir Tavas autoritātes, cilvēki no kuriem 
esi mācījies?

Ir ļoti daudz cilvēku, no kuriem esmu kaut 
ko mācījies. Tā netieši Donalds Klerijs, 
es vienmēr gribēju būt tik gudrs un runāt kā 
viņš. Tīsu ģimene man ir ļoti daudz ko 
devusi. Kad es biju pirmajā klasē, mana 
mammas māsa sāka auklēt Tīsu ģimenes 
mazo dēliņu Jēkabu. Es gāju viņai līdzi 
spēlēties ar pārējiem bērniem. Tur vienmēr 
bija jautri. Es atceros, ka vienreiz es 
sameloju, ka esmu izpildījis mājasdarbu. 
Man bija liels sods par to – divas nedēļas 
nevarēju iet pie viņiem. Tas man likās 
milzīgs sods, laika ziņā vesela mūžība. 

Vēlāk manā dzīvē ienāca Vadoņu ģimene. 
Pēdējos divus gadus es daudz esmu 
mācījies no Šķuburu ģimenes, viņu 
pazemību, viņu attieksmi. No Aivara daudz 
mācos, ko nozīmē būt mācītājam. Ir man arī 
netiešās autoritātes, kā, piemēram, Pēteris 
Sproģis. Es redzu, ka viņš domā, kā iet uz 
priekšu, kā attīstīt draudzes, kā mums iet uz 

Kaspars Maķevics
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20. oktobrī Rīgas Āgenskalna draudzes telpās pulcējās māsas no visas Latvijas, lai atzīmētu 20 gadus kopš LBDS Sieviešu 
kalpošanas apvienības (SKA) atjaunošanas. 

SKA vadītāja Elita Lapiņa stāsta: “Biju iepriecināta, ka tiešām varējām izjust dzimšanas dienas noskaņu. Pateicos Sarmītei Biķei un 
Āgenskalna draudzes māsām un jauniešiem par ieguldīto darbu, lai pilnībā pārkārtotu baznīcas telpu, un vakara vadītājām Tabitai Runcei 
un Lienei Svokai par uzburto scenāriju, kas 
aizveda mūs tuvākā 20 gadu un tālākā 
130 gadu pagātnē. Sev un māsām, kuras 
piedalījās šajās svinībās, novēlu paturēt 
atmiņā mācītāja Pētera Eisāna aicinājumu 
būt par atbalstu un iedrošinājumu 
jaunākām sievietēm.” E. Lapiņa norāda, 
ka īpaši jādomā bijis par to, ka 20 gadi 
Mūžības priekšā ir nieks, taču Vēstules 
ebrejiem 13. nodaļā rakstīts: “Jēzus Kristus 
vakar un šodien tas pats un mūžīgi.” Viņš 
nemainās. Visa mūsu pagātne, tagadne un 
nākotne pieder Dievam. 

Atjaunotās māsu kalpošanas pirmā vadītāja 
Līvija Godiņa atzīmē, ka svētki bija kā 
pateicība Dievam - tas bija stāsts, kā Viņš 
izvēlējās vienkāršus cilvēkus lietot Savai 
valstībai, pateicība par Dieva mīlestību un 
vadību pagājušajos gados. Ir prieks, ka 
mēs ikviens esam daļiņa Dieva mīlestības 
bezgalībā un, nākot jaunām māsām, 
kalpošana turpinās, mīlestība izplatās. 

Jubilejas svinību laikā tika sveikta arī Solvita 
Zīvere no Kuldīgas draudzes, kuru 
apstiprināja par SKA vadītājas E. Lapiņas 
otro vietnieci.

jauNieŠi

āru, kā aizsniegt cilvēkus. Es cienu arī tos 
pieredzējošos mācītājus, kas nekoncentrējas tikai uz 
pagātni, vesturi, bet iet līdzi laikam. Es redzu, ka 
Aivars Šķuburs ir varējis iet līdzi laikam. Es novērtēju 
arī Talsu draudzes jauno mācītāju Miervaldi Lindmani, 
ka viņš cenšas apmācīt, atstāt aiz sevis kādu, kas 
varētu būt viņa vietā. Viņš man ir piedāvājis sludināt, 
es gan pagaidām to atlieku uz vēlāku laiku. Es pie-
ļauju domu, ka kādu dienu arī es varētu būt mācītājs.

Kas ir Tava svētā neapmierinātība?

Es vēlos redzēt draudzes, vispirms jau savu draudzi, 
jo es to mīlu, tik aktīvu, dedzīgu kā jaunie kristieši, jo 
mēs uz viņiem ne tikai ērti atsēdušies noskatāmies, 
bet vēl arī kritizējam. Kā arī Bils Haibelss GLS 
konferencē teica, ka mums ir jāiet no “šejienes” uz 
“turieni”, ka jāsaprot, cik slikti ir te, lai ietu uz priekšu. 
Acīmredzot, mēs nesaprotam, neredzam, cik slikti te 
ir. Un mēs arī, kā draudzes, bieži nezinām, kas ir tā 
“turiene”, kur mums iet. Vismaz es bieži neredzu 
daudzu aktivitāšu, runu mērķi. Varbūt arī tāds mērķis 
ir, bet man neviens nav pateicis, kur mēs ejam kā 
draudze. Kaut kas tiek darīts, kaut kas jau notiek, bet 
es bieži neredzu, kāds ir mērķis. Un mani motivē, man 
patīk darīt lietas, kurām ir mērķis. Patīk ne tikai 
vienkārši parunāt, bet pieņemt lēmumus, kuriem ir 
mērķis. Es gribētu redzēt, ka mēs kā draudze esam 
vienoti, lai aizsniegtu mērķi – iepazīstināt cilvēkus ar 
Kristu.

Interviju sagatavoja Nora Rautmane 
BPI Programmu administratore

Laimonis Rudzītis (1934-2012)

Laimonis Rudzītis dzimis 1934. gada 29. oktobrī kā 
otrais dēls trīs bērnu ģimenē. Bērnība bijusi grūta. 
Māte, jauna kristiete, viena audzinājusi bērnus, un 
mazais Laimonis bieži ciemojās pie vectēva laukos, 
kur ieguva lauku dzīves rūdījumu. 

Mācoties tehnikumā, L. Rudzītis iesaistījās Rīgas 
Golgātas draudzē, kurā kalpoja mācītājs E. Strēlis. 

Vasarās, pavadot laiku pie ģimenes draugiem Līgatnē un tur apmeklējot A. 
Puduļa vadītos dievkalpojumus, A. Rudzītis pieņem Jēzu par savu Kungu 
un 1953. gadā tiek kristīts. Viņa turpmākā garīgā dzīve saistās ar Rīgas 
Golgātas draudzi, kurā kalpojis gan padomē, gan kā diakons. 1974. gadā 
L. Rudzītis uzsācis kalpošanas darbu Kandavā, pēc tam Inčukalnā. 
Kalpošanas darbā vienmēr uzticīgi palīdzējusi sieva Ausma, kura 
atbalstījusi gan lūdzot un aizlūdzot, gan arī kā dziedātāja. 1980.-1983. 
gadā, pēc bīskapa J. Tervita aicinājuma, Laimonis Rudzītis studējis viņa 
vadītās “Sludināšanas lekcijas”. 

L. Rudzīša dzīvi var raksturot ar vārdiem no Pāvila 2. vēstules Timotejam 
4:2: “Pasludini Dieva vārdus, uzstājies laikā, nelaikā ...” Viņš ir vienmēr 
dedzīgi sludinājis citiem par savu Kungu.  

2012. gada 24. septembrī Laimonis Rudzītis pēc neilgas slimības aizgāja 
Mūžībā. Izsakām līdzjūtību visiem L. Rudzīša tuviniekiem.

GarīDzNieki uN vaDītāji

Līvija Godiņa, atjaunotā 
māsu darba pirmā vadītāja

Karena Lignela no Dānijas, 
tulko Liene Svoka

Bijušās un esošās padomes māsas un māsu vadītājas draudzēs

Svētku dalībniecesElita Lapiņa, SKA vadītāja

Sieviešu kalpošanas apvienībai - 20
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Par darbu pie jaunā Bībeles 
tulkojuma piekrita pastāstīt 
seno valodu speciālists un 
tulkotājs Enoks Neilands, 
kurš piedalījās Vecās Derības 
tulkošanas darbā. 

Kāpēc jaunais Bībeles 
tulkojums ir tik liels notikums, 
ar ko tas tik nozīmīgs?

Pirmais Bībeles tulkojums 
latviešu valodā bija 
“stūrakmens” latviešu literārās 
valodas izveidei. Bībeles teksti ir 
ietekmējuši latviešu literatūru. 
Daudzas latviešu paaudzes ir 
mācījušās lasīt, izmantojot 
Bībeli. Šo sarakstu varētu vēl 
turpināt. Tādā veidā Bībele ir viena no nozīmīgākajām grāmatām latviešu kultūrā. Tātad, 
Bībele ir ietekmējusi ikvienu, ne tikai tos, kuri pieder kristīgai grupai, bet visus latviešus. 
Savukārt jaunais Bībeles tulkojums pēc vairāk nekā trīssimt gadiem ir pārtraucis vācu 
tradīciju un ir aizsākta jauna. Dzejnieka Knuta Skujenieka, valodnieces Maijas Baltiņas, 
Ināras Ķemeres un citu speciālistu vērtējumā jaunais tulkojums, jaunā tradīcija, būs 
tikpat nozīmīgs latviešu kultūrā kā pirmais izdevums. Vēl varu atgādināt to, kas jau 
daudzkārt ir teikts – jaunais tulkojums ir tuvāks oriģinālvalodu tekstiem un labāk 

saprotams lasītājam.

Kad un kā šis tulkošanas darbs aizsākās 
– kas bija tie cilvēki, kas to iesāka un 
virzīja?

Tūlīt pēc neatkarības tika atjaunota Latvijas 
Bībeles biedrība un vairāki mācītāji mēģināja 
esošo Bībeles tekstu rediģēt. Pavisam drīz 
šie cilvēki nonāca pie secinājuma, ka 
nepieciešams jauns tulkojums. Darbu pie 
jaunā tulkojuma iesāka 1995. gadā Latvijas 
Bībeles biedrībā (LBB). Tajā laikā LBB 
darbojās Ojārs Incenbergs, Guntis Kalme, 
Valdis Tēraudkalns un daudzi citi, kuri 
organizēja jaunā tulkojuma projektu. Tad par 
projekta koordinātoru tika izvirzīts teologs 
Juris Cālītis. Manā skatījumā Juris Cālītis ir 
paveicis lielisku darbu, atrodot kopēju 
valodu starp dažādo konfesiju pārstāvjiem 
un arī lieliski prezentējot jauno tulkojumu 

latviešu inteliģencei – gan kristīgai, gan nekristīgai.

Tu piedalījies Vecās Derības tulkošanas darbā. Vai bija kādas konkrētas grāmatas 
vai nodaļas, kuras īpaši gribēji tulkot pats? Vai bija kādi pārsteigumi?

Projekta ietvaros esmu tulkojis 1. un 2. Ķēniņa grāmatu, 1. un 2. Laika grāmatu, Ezras, 
Nehemijas, Daniēla un Ecehiēla grāmatas. Man personīgi īpaši teksti ir Elijas – Elīšas 
stāsti Ķēniņu grāmatās. Tie ir pārsteidzoši augstvērtīgi literāri darbi – to bija grūti 
pamanīt iepriekšējos tulkojumos.

Ko Tev pašam nozīmē šis Bībeles tulkojums? 

Šis tulkojums ir bijis īpašs posms manā dzīvē, ar sagatavošanos divu desmitgažu 
garumā, īsi sakot – brīnišķīgākais darbs manā mūžā.

Sagatavoja Dace Lektauere 
Foto no LBB arhīva

Jaunais Bībeles tulkojums

LBB Valdes priekšsēdētājs Ojārs Incenbergs pateicas jaunā tulkojuma darba komandai

"Kuru Bībeli lai pērk?" domā Arbijs Lauva,  
LBB ziedotājs kopš 2001.gada

LBDS bīskapa vietnieks Pēteris Eisāns un  
Zviedrijas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs  

Kristers Andersons

Latvijas Bībeles biedrības ģenerālsekretārs  
Valdis Tēraudkalns

Šī gada 13. oktobrī notika jaunā Bībeles tulkojuma atvēršanas svētki. Latvijas Bībeles biedrība pie tā strādājusi kopš 1995. gada. 
Kaut arī tajā laikā vēl notika darbs pie Bībeles 1965. gada izdevuma revīzijas, kļuva skaidrs, ka nepieciešams jauns tulkojums.

Enoks Neilands ar sievu Antru un bērniem 
Asnāti, Henrieti un Klāvu
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Piedalīšanās Londonas 2012 Paraolimpiskajās spēlēs kā 
kapelānam ir bijusi aizraujoša, ļoti daudzveidīga un noderīga 
pieredze. Iegūtās pieredzes lietošana un vēlēšanās līdzdalīt 
prieku par Dieva dotajām iespējām ir iemesls, kāpēc cenšos 
stāstīt par piedzīvoto Londonā. Mans ceļš uz Paraolimpisko spēļu 
brīvprātīgā darbu aizsākās 2006. gada Pasaules hokeja 
čempionātā, kas notika Latvijā. Toreiz biju Kazahstānas 
komandas pavadonis. Iekļūšana Paraolimpisko spēļu kapelānu 
komandā ir ļoti liels brīnums. Pirmkārt, no aptuveni sešdesmit 
kapelāniem, kuri strādāja Paraolimpiskajās spēlēs, lielākā daļa 
bija cilvēki, kuri ir kādas kristīgas sporta organizācijas deleģēti uz 

šo notikumu. Otrkārt, bija jāiziet ļoti stingra drošības pārbaude. 
Treškārt, jāaizpilda dažādas anketas, pusstundas telefonintervija 
angļu valodā, divas reizes mācības Londonā.

Kapelāna pienākums ir būt pieejamam. Kapelāns ir kopā ar tiem 
spēļu dalībniekiem, kuriem kopīgas lūgšanas, svētbrīži, 
dievkalpojumi ir neatņemama sastāvdaļa. Protams, rīta un vakara 
svētbrīdis, svētdienas dievkalpojumi ir laiks, kad kapelāni tos 
vada un dažādi tajos kalpo kā garīdznieki, mūziķi, tulki. 

Iespējams, vēl 
nozīmīgāk ir būt 
atvērtam, 
pieejamam tajā 
brīdī, kad spēļu 
dalībniekam tas ir 
nepieciešams. 
Viens no veidiem, 
kā sastapt cilvēku 
viņa vajadzībās, ir 
gaidīt, kad viņš 
atnāks uz kapelu. 
Tomēr daudz 
noderīgāks vari būt 
tad, kad esi tur, kur 
noris sportista, 
trenera dzīve. Bez 

šaubām, visvairāk laika biju kopā ar spēļu dalībniekiem no 
Latvijas. 

“Noderīgs” ir viens no trijiem vārdiem, kas raksturo manas sajū-
tas, atgriežoties no Paraolimpiskajām spēlēm. Taču, paradoksāli, 
jo spilgtāks būtu kāds piemērs, jo mazāk par to drīkstu stāstīt. 

Tāpēc lasītājam vienkārši jātic – bija nozīmīgas un dziļas sarunas. 
Otrs vārds, kas raksturo manas izjūtas par Paraolimpiskajām 
spēlēm, ir “dāvana”. Atrasties tur – tā bija Dieva dāvana man. 
Finansiāli mani atbalstījuši daudzi cilvēki. Pirmais, kurš finansiāli 
atbalstīja tad, kad sāku vākt ziedojumus, bija Pareizticīgās 
baznīcas priesteris. LBDS Sieviešu apvienība ir tā Latvijas 
baptistu organizācija, kura mani atbalstīja no organizācijām. 
Paldies! Liela tiesa finansējuma nāca no Ventspils pašvaldības. 
Iespējams, pavisam nemanot, liels atbalsts sakrājies no manas – 
Ventspils baptistu draudzes. Esmu pārliecināts, ka visi finansiālie 
atbalstītāji un daudzi citi bija par mani aizlūgšanās. Trešais vārds, 
kas raksturo manu braucienu, ir “iespējas”. Zinu, ka Londonā 
gūtā pieredze un kontakti no iespējām pārvērtīsies kādās reālās 
darbībās un sadarbībā ar daudziem cilvēkiem, kurus iepazinu, 
esot tur.

Bija prieks piedzīvot, ka viens no kapelānu darba vadītājiem, 
ilggadējais “Manchester United” futbola kluba kapelāns, baptistu 
mācītājs Džons Boijers (John Boyer) ne tikai teorētiski mūs 
vadīja, bet arī pats prata sniegt palīdzību pārējiem kapelāniem 
brīžos, kad nepieciešams. Esmu viens no latviešu baptistu 
saimes. Un, domāju, augusta beigas mums visiem bija dziļu sēru 
un smagu, nopietnu pārdomu brīdis. Pirmajā no tiem rītiem mans 
“šefs” bija arī mans kapelāns. Kādam citam kapelānam pēc 
nedēļas atnāca ziņa, ka Amerikā nošauts viņa labākais draugs. 
Bija labi piedzīvot, ka arī šajā reizē varējām kalpot viens otram.

Atmiņā paliks cilvēki, kuri sastapti, sporta leģendas, piemēram, 
Alessandro Zanardi – bijušais “Formula 1” pilots, kurš kādā 
avārijā zaudēja abas kājas, bet Londonas spēlēs kļuva par 
divkārtējo čempionu un sudraba medaļas ieguvēju. Bija īpaši 
satikt Anglikāņu baznīcas augstāko garīgo vadītāju Kenterberijas 
arhibīskapu Rovanu Wiljamsu. Un, protams, cilvēki, kuri atklājuši 
savu sirdi un kuriem būts blakus.

Soču 2014 Ziemas Olimpisko un Paraolimpisko spēļu 
organizācijas komitejas atvilktnēs jau guļ mans pieteikums. 
Jaunas iespējas, kur no jauna jāmācās paļaušanos uz Dievu un 
jāsaprot, ka ir vajadzīgi cilvēki, kuri atbalstīs.

Pēteris Tervits
Ventspils baptistu draudzes sludinātājs

Džons Boijers, “Manchester United” kapelāns (pirmais no labās puses), 
Anglikāņu baznīcas Kenterberijas arhibīskaps Rovans Viljamss  

(otrais no labās puses)

Paraolimpiskās spēles Londonā

Olimpiskajā stadionā pirmajā rindā, pavisam netālu no Paraolimpiskās lāpas

Kopā ar Londonas 2012 Paraolimpisko spēļu 
čempionu Aigaru Apini

V e n t s p i L s  b a p t i s t u  d R a u d z e s  s L u d i n ā t ā j a  p ē t e R a  t e R V i t a 
p i e d z ī V o t a i s  2 0 1 2 .  g a d a  L o n d o n a s  p a R a o L i m p i s k o  s p ē ļ u  L a i k ā

baptistu vēstnesis 11



DrauDžu atjauNotNe

Talsu baptistu draudze

Tukuma baptistu draudzei – 121

Tukuma draudzes svētku dievkalpojums

7. oktobrī Tukuma baptistu draudzē tika svinēti lieli svētki – reizē ar 
Ražas un Pateicības svētkiem tika svinēta arī draudzes 121. 
dzimšanas diena. Izskanēja pateicības lūgšanas mūsu Kungam par 
visādā veidā bagātīgi svētītu pagājušo gadu draudzes un to locekļu 
dzīvēs. Tika pienesta arī pateicība par ražu dažādu dārzeņu un augļu 
veidā. Draudze bija priecīga savā vidu uzņemt tuvus draugus no 
Anglijas, svētīt kādu draudzes locekļu jaundzimušo, sveikt oktobra 
jubilārus, kā arī kopīgi baudīt Vakarēdienu. Draudze ir pateicīga 
Dievam par Viņa svētībām un vadību pagājušajā gadā!

Līga Straume, Tukuma draudzes locekle

7.oktobrī Talsu baptistu draudzē notika kristības. Mācītājs Miervaldis 
Lindmanis bībeliski pagremdēja 11 jaunos Kristus sekotājus. Astoņi no 
viņiem ar draudzes svētību tika uzņemti Talsu baptistu draudzē, trīs 
pievienosies Pļavu (Nāriņciema) baptistu draudzei. Milzīgs prieks 
kristību kandidātu vidū bija redzēt arī vīru ratiņkrēslā. Lai Dievs svētī 

viņus visus, ka tie nekad no 
Dieva vairs neatkāptos.

14. oktobrī Talsu baptistu 
draudze svinēja 136. 
gadasvētkus. Viesrunātājs 
bija teoloģijas doktors, 
mācītājs Ilmārs Hiršs. Viņš 
savā svētrunā uzsvēra trīs 
lietas: Dievs ir lielu lietu Dievs; 
Dievs ir mazu iesākumu Dievs, un Dievs tev uzticas. Viņš aicināja svētku draudzi 
pārdomāt, kādi akmeņi mēs esam savas draudzes ēkā. Viņš atgādināja, ka mums 
vienmēr jāiet pie Kristus, jo tikai caur Viņu mēs varam kļūt par “dzīviem” akmeņiem. 
Ar dziesmām mūs iepriecināja varens koris – apvienotais Kurzemes baptistu vīru 
koris. Brīnišķīgas slavas dziesmas mūsu mīlošajam Tēvam un Kungam Jēzum 
Kristum.

Anda Šņoriņa, Talsu baptistu draudzes locekle

No kreisās: mācītājs M. Lindmanis un  
dr. I. Hiršs Talsu draudzes svētku 
dievkalpojumā. Foto: V. Vadonis

Kristību svētki Talsu draudzē. Foto: V. Vadonis

Būt misionāliem draudzes dibinātājiem

Turpinājums 13.lpp.

Jaunu draudžu dibināšana ir viens no virzieniem, kas iekļauts 
LBDS Nākotnes redzējumā. Tas ir virziens, kurā ejot, esošās 
draudzes tiek stiprinātas un jauni cilvēki tiek aizsniegti vietās, 
kurās vēl nav draudzes. Pieredze rāda, ka jaunu draudžu 
dibināšana dod iespēju sagatavot jaunus vadītājus, mobilizēt 
draudzi misijai, aizsniegt dažādos veidos nekristiešus, pavairot 
jaunus mācekļus. Tādēļ jau trešo gadu LBDS organizē draudžu 
dibināšanas komandu apmācību M4, kurā šogad piedalās 15 
komandas no dažādām Latvijas lielākām un mazākām vietām. 
Komandas piedalās divu līmeņu apmācībā. Septembra 
noslēgumā komandas, kas piedalās pirmo gadu, mācījās par 
misiju – kā kļūt par draudzi, kas aizsniedz pazudušus cilvēkus. 
Savukārt, komandas, kas piedalās jau otro gadu, domāja par 

izaugsmi caur krīzēm.

JAUNAS DRAUDZES, KAS VĒRSTAS UZ MISIJU

Mēs vēlamies redzēt jaunus draudzes, lai pēc iespējas vairāk 
cilvēkiem būtu attiecības ar Jēzu Kristu. Tādēļ šajā reizē M4 tika 
mācīts par vienu no LBDS vērtībām – misiju. Vienai daļai misija 
asociējas ar eksotisku braucienu uz siltajām zemēm, bet, 
skatoties Bībelē, mēs varam atklāt, ka misijā esam mēs visi tajā 
vietā, kur Dievs mūs ir aicinājis ikdienā. Dibinot draudzi, par to ir 
svarīgi domāt jau no paša sākuma, jo, ja topošā draudze nespēs 
aizsniegt nekristiešus trīs gadu laikā, tā, iespējams, nespēs 
aizsniegt nekristiešus vispār un kļūs par noslēgtu grupu, bet tas 
nav draudzes uzdevums. 
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Būt misijā ir ne tikai viena vadītāja uzdevums, bet katra komandas, 
draudzes locekļa uzdevums. Lai līdz tam nonāktu, svarīgi ir, ka 
draudzēs ir vadītāji ar evaņģēlista dāvanu. Tas ir vadītājs, kurš ne 
tikai pats spēj būt misijā savā ikdienā un uzrunāt nekristiešus, bet 
vadītājs, kurš spēj mobilizēt, iedrošināt, iedvesmot draudzes 
cilvēkus būt par evaņģēlistiem. Tādēļ šajā reizē M4 par misiju tikai 
uzaicināti runāt draudžu dibinātāji no Norvēģijas un Latvijas, kuru 
kalpošanas aicinājums ir būt par evaņģēlistu un sagatavot draudzi 
misijai. M4 apmācībā tika mācīti principi un minēti dzīves piemēri, 
kā mēs ikdienas dzīvē, Svētā Gara vadīti varam būt Kristus 
liecinieki. 

Viena no tēmām bija par to, kā sadzirdēt un saprast “ražas 
valodu” – kā pamanīt cilvēku vajadzības, viņu jautājumus par 
Dievu un kā pasludināt Evaņģēliju cilvēkiem, kuri atrodas dažādos 
dzīves posmos. Līdzīgi kā sējot, pirms sēkla tiek iesēta, tiek 
sagatavota augsne, tā arī pirms Vārds tiek pasludināts, svarīgi ir 
veidot attiecības, iepazīt cilvēkus un viņu vajadzības. Dievs paver 
iespējas, kad varam pasludināt Labo vēsti, bet ne vienmēr tas 
nozīmēs, ka cilvēks atsauksies Vārdam, tādēļ jābūt pacietīgiem un 
jāturpina liecināt, runāt, lūgt – tas ir “aplaistīšanas posms”. Un tad, 
pateicoties Dieva žēlastībai, ir ražas laiks. Tie ir tie brīži, kad cilvēks 
atsaucas Evaņģēlijam.

Komandām bija dots laiks izvērtēt savas attiecības ar nekristiešiem 
un to, kā komanda var saredzēt iespējas, kuras Dievs dod ikdienā. 
Komandām bija iespēja lūgt un pārrunāt, ar kuriem nekristiešiem 
vajadzētu sākt veidot attiecības un kuriem vajadzētu pasludināt 
Evaņģēliju. Dažiem nācās secināt, ka viņiem pietrūkst attiecību ar 
nekristiešiem un pēdējā laikā nav bijusi iespēja pasludināt 
Evaņģēliju. 

IZAUGSME CAUR KRĪZĒM

Komandas, kas M4 piedalās otro gadu, tika aicinātas domāt par 
izaugsmi caur krīzēm. Katra komanda, katra draudze ir 
saskārusies un saskarsies ar krīzēm, bet ne vienmēr krīze ir 
jāuztver kā kaut kas negatīvs. Tā var būt lieliska iespēja grupas 
izaugsmei. Svarīgi ir nepalikt krīzē, bet meklēt kopīgus risinājums. 
Apmācību vadītāji kopā ar komandām apskatīja vairākus piemērus 
no Bībeles – ar kādām krīzēm cilvēki ir saskārušies un kā tās 
pārvarējuši. Atšķirībā no pirmā gada komandām, šīs komandas 
daudz vairāk darbojās grupās. Komandām bija iespēja domāt gan 
par personīgām krīzēm, gan arī par komandas krīzēm. Noslēgumā 
komandas definēja konkrētus mērķus un soļus, kas palīdzēs 
pārvarēt krīzes un turpināt augt. 

Visu M4 apmācību papildināja lūgšanas, liecības un iedrošinājums 
no mūsu pašu draudžu dibinātājiem, kas jau divus un vairāk 
gadus dibina draudzes un piedalījušies M4 apmācībā, bet tagad ir 
M4 apmācību vadītāji. 

ESOŠO DRAUDŽU STIPRINĀŠANA CAUR M4

Kopš esam uzsākuši M4 apmācību, esam sapratuši, ka tajā 
mācītie principi ir noderīgi ne tikai topošām draudzēm, bet arī 
esošām draudzēm, tādēļ tā ir lieliska iespēja esošām draudzēm, 
īpaši tām, kuras saskaras ar grūtībām un izaugsmi nav 
piedzīvojušas vairākus gadus, piedalīties M4 apmācībā. Šogad M4 
apmācībā piedalās komandas no Siguldas, Auces un Rīgas 
Internacionālās draudzes ar mērķi atjaunot un stiprināt draudzes 
kodolu un draudzes kalpošanu. Līdzīgi kā topošām draudzēm, arī 
šīm draudzēm ir savs mentors, kurš starp M4 apmācības tikšanās 
reizēm regulāri tiekas ar komandu un tās vadītāju.

Lai arī varam būt pateicīgi Dievam par to darbu, ko Viņš dara caur 
draudžu dibināšanu, skatoties uz Latvijas karti, joprojām ir reģioni, 
pilsētas, ciemati, kur nav draudzes (ir pat vietas, kur nav nevienas 
evaņģēliskas draudzes). Tādēļ aicinu ikvienu draudzi aktīvi 
iesaistīties! Iespējams, ka ne katra draudze šodien ir gatava izsūtīt 
komandu un dibināt draudzi, bet draudžu dibināšana nesākās ar 
oficiālu draudzes reģistrāciju. Tā sākas ar aicinājumu un vēlmi to 
darīt. 

KĀ ESOŠĀS DRAUDZES VAR IESAISTĪTIES 
DRAUDŽU DIBINĀŠANĀ?

Sāciet lūgt, lai Dievs uzrāda, kurā pilsētā, ciematā Viņš aicina 
jūs kalpot. Lūdziet par šo vietu! Lūdziet, lai Dievs uzrāda, kādos 
veidos jūs varat uzsākt attiecības ar šīs pilsētas iedzīvotājiem, 
kalpojot viņiem, iepazīstot tuvāk. Ja jums ir nepieciešama 
informācija par vietām, kurās nav draudzes un kurās vēl nav 
uzsākta draudžu dibināšana, jūs varat izmantot www.
jaunasdraudzes.lv sadaļu “karte”, kurā ir atzīmēti tie ciemati un 
pilsētas, kurās ir un kurās vēl nav draudzes.

Uzsāciet misiju. Pēc tam, kad esat lūguši, iepazinuši konkrēto 
vietu, izmantojiet iespējas un uzsācies misijas projektu. Tā var būt 
nometne, muzikāls pasākums, Alfa kurss, “Dieva stāsts”, laulāto 
seminārs, pasākums bērniem, pasākums skolās, labdarbības 
pasākums, kalpošana cilvēkiem ar vajadzībām u. c.

Lūdziet pēc vadītāja un komandas. Aiciniet uzņemties atbildību 
cilvēkam, kurš varētu būt potenciālais draudžu dibinātājs. Lai cik 
talantīga būtu draudzes vadība, mums ir jābūt gataviem sagatavot 
un “atraisīt” jaunus vadītājus, kuri būtu gatavi dibināt draudzi. 
Ja nepieciešams, domājiet par iespējām, kā šis cilvēks varētu 
pārcelties un dzīvot vietā, kurā vēlaties dibināt draudzi.

Veidojiet komandu. Draudžu dibināšana ir smags, nopietns 
darbs, kas prasīs daudz pacietības, resursu, laika. Pieredze rāda, 
ko to nevar paveikt viens, tādēļ tik svarīga ir komanda ar vismaz 
3 cilvēkiem, kuri būtu gatavi savu kalpošanas laiku veltīt tieši šim 
darbam. Atbalstiet šo komandu. Neiesaistiet to savās draudzes 
aktivitātēs, bet dodiet iespēju pilnībā nodoties draudžu 
dibināšanai. 

Aiciniet komandu piedalīties M4 draudžu dibināšanas 
apmācībā. Lai cik zinoši un pieredzējuši mēs būtu, draudžu 
dibināšana prasa daudz zināšanu un garīgo gatavību, tādēļ M4 
ir neatņemama vērtība draudžu dibināšanas komandu 
sagatavošanai. Ikviena komanda, kas ir piedalījusies M4 un 
apgūtos principus īstenojusi praksē, ir piedzīvojusi labus 
rezultātus. M4 nav tikai lekcijas, bet tas ir aktīvs grupu darbs un 
savstarpējs iedrošinājums, lūdzot vienam par otru un daloties 
pieredzē.

Atbalstiet finansiāli. Agrāk vai vēlāk, dibinot draudzi, būs 
izdevumi. Ir svarīgi, ka esošās draudzes atbalsta ne tikai garīgi, 
morāli, bet arī materiāli. Meklējiet veidus, kā jūs kā draudze varat 
finansiāli atbalstīt šo kalpošanu. 

Ja jūsu draudze nopietni apsver iespēju iesaistīties draudžu 
dibināšanā un Dievs jums ir uzrādījis vietu, kuru jūsu draudzei 
vajadzētu adoptēt (uzsākt rūpes par šo vietu), tad aicinu jūs 
sazināties ar LBDS vadību, lai mēs varētu meklēt veidus, kā 
sadarboties un jūs atbalstīt. 

Uzzināt vairāk par draudžu dibināšanu, kā arī iegūt dažādus 
noderīgus materiālus jūs varat: www.jaunasdraudzes.lv.

Kaspars Šterns
LBDS bīskapa vietnieks jaunu draudžu dibināšanas jautājumos

DrauDžu DiBiNāŠaNa

Turpinājums no 12.lpp.

baptistu vēstnesis 13



a i z L ū g š a n u  k a L e n d ā R s  u n  z i ņ a s  d R a u d z ē m

novembris
1

Lūgsim par Svētdienskolu apvienību. Pateiksimies 
par priekšnieka vietnieci Elzu Rozi un viņas uzticīgo 
kalpošanu daudzu gadu garumā. Lūgsim par 
svētdienskolām draudzēs, par bērniem, kas tās 
apmeklē. Lūgsim Dieva svētību Padomes sēdes 
norisei, kas notiks 3. novembrī, kad tiks lemts par 
īpaši nozīmīgiem jautājumiem Svētdienskolu 
apvienības attīstībā.

2
Pateiksimies un lūgsim par Jauniešu kalpošanas 
attīstību mūsu draudzēs. Pateiksimies un lūgsim par 
Jauniešu kalpošanas apvienības vadītāju Gati 
Jūrmali un viņa ģimeni. Lūgsim par Latvijas 
jauniešiem. Lūgsim, lai Dievs rāda arvien jaunus 
ceļus, kā uzrunāt jauniešus, lai daudzi jauni cilvēki 
Latvijā var piedzīvot Evaņģēlija izmainītas dzīves. 
Lūgsim par jauniešu vadītāju tikšanos rīt, 
3. novembrī, Savienības namā.

3
Pateiksimies un lūgsim par Garīdznieku brālību. 
Lūgsim, lai Dievs svētī katru garīdznieku ar gudrību, 
pasludinot vēsti par Jēzu Kristu kā vienīgo pamatu 
visās lietās. Lūgsim pēc atjaunotas ticības un 
pateicības Dievam par Viņa glābšanas darbu pie 
ikviena cilvēka. Lūgsim par konferenci, kas šodien 
notiek Rīgā.

G a r ī d z n i e k u  b r ā l ī b a
Plkst. 10:00 Garīdznieku konference Rīgas Mateja 
draudzes dievnamā. Reģistrācijas sākums plkst. 
9:30.

J a u n i e š u  k a l p o š a n a s  a p v i e n ī b a
Plkst. 9:30 Jauniešu vadītāju tikšanās Savienības 
namā, Lāčplēša ielā 37, Rīgā.

4
Starptautiskā Lūgšanu diena par vajāto draudzi. 
Pasaulē ir vairāk kā 200 miljoni kristiešu, kas cieš 
savas ticības dēļ. Lūgsim, lai vajāto kristiešu 
ģimenes gūst dievišķu mieru, Dieva spēkā tiek 
pāri zaudējuma un vientulības sāpēm un spēj 
piedot saviem vajātājiem.

5
Pasaules Baptistu Sieviešu lūgšanu diena. Visos 
kontinentos māsas vienojas īpašās lūgšanās un dod 
savu mīlestības ziedojumu, lai atbalstītu tos, kam 
īpašas vajadzības. Pievienosimies pasaules lūdzēju 
saimei. Lūgšanu dienas programma, informācija, 
liecības u.t.t. latviešu valodā: www.lbds.lv.

6
“Kungs, mana sirds mēdz aizmaldīties prom no 
Tevis. Līdzīgi apustulim Pēterim, mana mīlestība ir 
nepilnīga, mana uzticēšanās Tev – svārstīga. 
Es lūdzu, lai Tava mīlestība tā satver manu sirdi, 
ka es kļūstu arvien pastāvīgāks savā mīlestībā un 
uzticībā Tev.”

7
Lūgsim par Vaiņodes draudzi, par 
sludinātājiem Ainaru un Edgaru 
Purmaļiem un viņu ģimenēm. Aizlūgsim 
par draudzes vecāko paaudzi, kas ir 
draudzes lūgšanu balsti, lai viņiem pietiek 
spēka savu garīgo cīņu noiet līdz galam 
un nepagurstot. Lūgsim par draudzes 
jauniešu un muzikālo kalpošanu, kā arī 
par svētdienskolas bērniem un 
skolotājiem. Lūgsim, lai draudze savā 
ikdienā spētu būt par gaismu tajās vietās, 
kur mēs strādājam un dzīvojam. 

8
Lūgsim par Ungārijas Baptistu savienību. Tajā apvie-
no ju šās 368 draudzes ar 11 854 draudžu locekļiem.

9
Lūgsim par Valdemārpils – Ārlavas draudzi. Lūgsim 
pēc Dieva stiprinājuma draudzei, lai Dievs dod Viņa 
aicinātu un izredzētu garīdznieku.

10
Lūgsim par Sieviešu kalpošanas apvienību. 
Pateiksimies par sieviešu mīlestības pilno kalpošanu 
mūsu draudzēs. Lūgsim par SKA reģionālo 
konferenci, kas šodien notiek Jēkabpilī. Lūgsim par 
vadītāju Elitu Lapiņu, veselību viņai, un lūgsim, lai 
Dievs izredz un izaicina jaunu vadītāju kalpošanas 
turpināšanai, lai būtu par svētību draudzēm un 
sabiedrībai pasludinātu Evaņģēliju.

s i e v i e š u  k a l p o š a n a s  a p v i e n ī b a
Plkst. 10:00 Reģionālā konference Jēkabpils 
draudzes dievnamā.

r ī G a s  G o l G ā t a s  d r a u d z e
Plkst. 15:00 Sadraudzības pasākums par godu 
draudzes 100 gadu jubilejai. Muzicēs Māris 
Dravnieks ar mūziķiem no Rīgas Mateja draudzes, kā 
arī pūtēju orķestris un mūziķi no citām draudzēm.

11
Lāčplēša diena. Aizlūgsim par Latvijas armijas 
karavīriem, kas dien Latvijā un citur pasaulē. 
Lūgsim par viņu ģimenēm. Lūgsim par mieru, 
saticību un mīlestību Latvijā un pasaulē.

a i n a ž u  d r a u d z e
Plkst.11:00 Gadasvētku dievkalpojums.

r ī G a s  G o l G ā t a s  d r a u d z e
Plkst. 10:00 Draudzes 100 gadu jubilejas 
dievkalpojums. Viesosies Bils Sacs (ASV).

12
Lūgsim par Valmieras draudzi. Lūgsim par 
mācītāju Lauri Tartaru un viņa ģimeni. 
Lūgsim Dieva svētību draudzes locekļiem. 
Aizlūgsim par draudzes garīgu un 
skaitlisku izaugsmi.

13
Lūgsim par Polijas Baptistu savienību. Tajā iekļautas 
83 draudzes un 4 871 draudžu locekļi.

14
Pateiksimies Dievam par Ventspils 
draudzi. Lūgsim par tās sludinātāju Pēteri 
Tervitu un viņa ģimeni. Lūgsim par 
vienotību un mīlestību draudzē, par to, lai 
ikviens draudzē apzinātos savas dāvanas 
un aktīvi iesaistītos draudzes  kalpošanā, 
lai Kristus draudze būtu gaismas nesēja pilsētā.

15
Runā ar Dievu par to, kā Tu vēlies augt un – kā Viņš 
vēlas, lai Tu audz. Pateicies Viņam par Viņa žēlastību 
pret Tevi neveiksmju un kļūdu brīžos, bet vēl vairāk 
pateicies Viņam par cerību, ko Viņš Tev dod attiecībā 
uz nākotni. Uzraksti lūgšanu, kurā Tu Dievam izsaki 
savas domas un izjūtas.

16
Lūgsim par Eiropas Baptistu Sieviešu apvienību, par 
komiteju, vadītāju Līviju Godiņu. Lūgsim, lai Dievs 
izredz un aicina nākamo vadītāju un darbinieces 2013.-
2018. gadam. Lūgsim par reģionālo konferenci, kas 
šajās dienās notiek Francijā, Lionā, kur piedalās arī trīs 
māsas no Latvijas.

baptistu vēstnesis14



b ī b e L e s  L a s ī š a n a s 
p L ā n s  n o V e m b R i m

1. - 11.  
novembris

Raudu dz. 1:1 – Ecehiēla 11:25
Filemonam 1 – Ebrejiem 6:20
Psalmi 101:1– 105:36
Salamana pamācības 26:20 – 27:2

12. - 18. 
novembris

Ecehiēla 12:1 – 23:49
Ebrejiem 7:1 – 10:39
Psalmi 105:37 – 109:31
Salamana pamācības 27:3 – 13

19. - 25. 
novembris

Ecehiēla 24:1 – 38:23
Ebrejiem 11:1 – Jēkaba 2:17
Psalmi 110:1 – 117:2
Salamana pamācības 27:14 – 28:1

26. - 30. 
novembris

Ecehiēla 39:1 – Daniēla 2:23
Jēkaba 2:18 – 1. Pētera 4:6
Psalmi 118:1 – 119:80
Salamana pamācības 28:2 – 14

a i z L ū g š a n u  k a L e n d ā R s  u n  z i ņ a s  d R a u d z ē m

novembris
17

Lūgsim par LBDS vadību – bīskapu Pēteri Sproģi un 
viņa ģimeni; par izpilddirektori Žannu Drūnesi, par 
bīskapa vietniekiem – Pēteri Eisānu, Kasparu Šternu 
un par bīskapa pilnvaroto pārstāvi krievu draudzēs 
Viktoru Abramovu un viņu ģimenēm.

18
Latvijas Republikas proklamēšanas diena. 
Pateiksimies Dievam par Latvijas valsti un 
iedzīvotājiem. Lūgsim par Latvijas vadītājiem, 
lai viņiem būtu iespēja dzirdēt Kristus vēsti un 
atsaukties tai. Lūgsim par tiem Kristus sekotājiem, 
kuri strādā valsts pārvaldē, lai viņi stipri stāvētu 
savā ticībā un lai Dievs dotu viņu darbam labus 
augļus. Lūgsim, lai mēs katrs darītu savu daļu 
Dieva darbā Latvijā.

r ī G a s  s e m i n ā r a  d r a u d z e
Plkst.11:00 Draudzes gadasvētki – 20 gadi kopš 
atjaunošanas un 90 gadi kopš daudzes dibināšanas. 
Piedalās mācītājs Dr. Th. Ilmārs Hiršs un viesi no 
Norčēpingas draudzes (Zviedrija) ar mācītāju Pers 
Rikardsons un kori.

19
Lūgsim par Ziedkalnes draudzi. Lūgsim par 
sludinātāju Eināru Vanagu un viņa ģimeni. 
Aizlūgsim par draudzes locekļu gatavību 
kalpot draudzē atbilstoši savām spējām un 
talantiem. Lūgsim, lai draudzei ir spēks un 
mīlestība liecināt par Kristu vēl vairāk.

20
Lūgsim par Ventspils krievu draudzi, par tās sludinātāju 
Oskaru Ābeltiņu un viņa ģimeni. Lūgsim, lai Dievs 
stiprina draudzes locekļu ticību; lai Dievs ved pie ticības 
Kristum Ventspils apkārtnes iedzīvotājus.

21
Aizlūgsim par Moldovas Kristiešu evaņģēlisko 
baptistu draudžu savienību, kurā apvienojušās 
481 un 19604 draudžu locekļi.

22
Lūgsim par jaunveidojamo draudzi 
Karostā. Lūgsim par sludinātāju Mārci 
Dejus un viņa ģimeni. Lūgsim Dieva Gara 
vadību, lai draudzes dalībnieki pastāvīgi ir 
Viņa gudrībā, gribā spēkā un aizsardzībā. 
Lūgsim par draudzes stiprināšanu, lai visi 
ir vienoti un Dievs palīdz veidot mācekļus, kuri dara 
citus par mācekļiem. Lūgsim par Misijas Māju 
Karostā.

23
Lūgsim par GLS vadītāju konferenci, kas šajās 
dienās notiek Rīgā. Lūgsim, lai Dievs uzrunā un 
izaicina Latvijas dažādu jomu un līmeņu vadītājus.

G l s  v a d ī t ā J u  k o n f e r e n c e
23.-24. novembris GLS vadītāju konference 
draudzes “Labā vēsts” telpās Rīgā, Ūnijas ielā 99. 
Vairāk informācijas: www.glslatvia.lv.

24
Lūgsim par Viesītes draudzi. Lūgsim par 
mācītāju Juri Grigu un viņa ģimeni. 
Pateiksimies Dievam par to, ka Viņš turpina 
nest draudzi uz savām rokām, lūgsim, lai 
vienmēr varam to sajust. Pateiksimies par  
kalpošanas nozarēm, kas darbojas draudzē, 
un aizlūgsim, lai Dievs aicina darbiniekus 
jaunām kalpošanām. Lūgsim, lai Dievs dod gudrību 
saprast Viņa prātu un dod spēku to piepildīt dzīvē; 
lai Dievs  draudzei palīdz uzbūvēt savu Lūgšanu namu, 
jo tā izjūt lielu nepieciešamību pēc savām telpām.

25
Mirušo piemiņas (Mūžības) svētdiena. Lūgsim par 
tiem, kuru mīļos Dievs aizsaucis Mūžībā. Aizlūgsim 
par dvēseles mieru ikvienam – mātēm, tēviem, 
dēliem un meitām, sievām un vīriem, brāļiem un 
māsām. Aizlūgsim par mūsu bīskapa Pētera Sproģa 
ģimeni, lai Dieva mīlestība dziedē meitiņas 
zaudējumā sāpošās Pētera, Martas un māsiņu 
sirdis.

r ī G a s  m a t e J a  d r a u d z e
Plkst. 10:00 Mūžības svētdienas dievkalpojums.

26
Lūgsim par Užavas draudzi. Lūgsim par 
sludinātāju Egilu Ozoliņu un viņa ģimeni. 
Lūgsim, lai Dievs saviem bērniem, kas 
dzīvo Užavā un apkārtnē, palīdz redzēt 
Dieva varenību. Lūgsim par draudzes 
jauno paaudzi – bērniem un jauniešiem 
un par draudzes locekļu veselību.

27
Lūgsim, lai Svētais Gars dara mūs modrus pamanīt un 
izmantot ikdienas gaitā dotās iespējas apkārtējiem 
atgādināt, ka Jēzus ir mūsu katra patiesais Glābējs.

28
Lūgsim par Baltijas Pastorālo institūtu. Pateiksimies 
Dievam, ka Viņš aicina brāļus mācīties 2013. gada 
grupā. Pateiksimies par Dieva uzticamību un vadību 
studentu dzīvēs un kalpošanās. Pateiksimies mūsu 
Kungam par visiem BPI atbalstītājiem, kas gan 
finansiāli, gan lūgšanās, gan citādi atbalsta šo 
Dieva darbu.

29
Lūgsim par Rumānijas Baptistu savienību ar 
1722 draudzēm un 98 672 draudžu locekļiem.

30
Izvērtēsim sevi: “Kungs, kur šajā nedēļā un mēnesī 
es esmu sadarbojies ar Tevi un ļāvies Tava Gara 
vadībai, un kur es esmu pretojies Tev?”
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LBDS Padomes informatīvs izdevums. Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67223379, e-pasts: vestnesis@lbds.lv , kanceleja@lbds.lv

Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Žanna Drūnese, Dace Lektauere, Līva Fokrote, Līvija Godiņa, Linda Mužika   
korektore Līva Fokrote, maketētājs Filips Tālbergs

Konts draudžu iemaksām, Baptistu Vēstneša iemaksām un ziedojumiem:  
Latvijas Baptistu draudžu savienība, Reģ.nr. 90000085765
A/S SEB Banka, kods: UNLA LV2X, Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314

Izstāde par godu asociētajam profesoram Enokam Biķim

Sava laika dižgars. Pediatrs pēc 
būtības, kurš sasniedzis ne tikai 
profesionālo līmeni, bet arī 
cilvēcisko. Uzticīgs saviem 
ideāliem un ticībai. Tā pediatru, 
Latvijas Ārstu biedrības Goda 
biedru, Triju Zvaigžņu ordeņa 
kavalieri, Latvijas Universitātes 
asociēto profesoru, “Baptistu 
Vēstneša” bijušo redaktoru 

Enoku Biķi raksturoja sveicēji, kuri bija ieradušies uz izstādes 
“Asociētais profesors Enoks Biķis” atklāšanu. Izstāde rīkota, 
atzīmējot viņa 75 gadu jubileju. Atklāšanas pasākumā piedalījās 
gan Latvijas Universitātes docētāji, studenti, gan profesora kolēģi, 
studiju biedri, gan arī draudžu pārstāvji. 

Svinību noslēgumā jubilārs sirsnīgi pateicās visiem sveicējiem 
un novēlēja: “Bērns ir bezgala uzticīgs lielajiem, tāpēc – nekad 
nepieviliet viņa uzticību.” 

Izstāde “Asociētais profesors Enoks Biķis” apskatāma LU 
Medicīnas bibliotēkā līdz  31. oktobrim. Izstādē iespējams 
iepazīties ar E. Biķa bibliogrāfiju un aplūkot publikācijas no LU 
Bibliotēkas un asociētā profesora personīgā krājuma.

 Mēs ticam, ka labāko piemēru, kā darīt citus 
par mācekļiem redzam Kristus dzīvē. 
Pievienojieties citiem Latvijas jauniešu darba 
vadītājiem, lai iegūtu redzējumu savai kalpošanai, 
un kopīgi mācīsimies vadīt kā Kristus. 

 

Apmācība vadītājiem un viņu  
kalpošanas komandai 

Kalpošanas līdzsvars  1.-3. februāris, 2013 

Komandas kalpošana  15.-17. marts, 2013 

Nometņu apmācība  

(Kalpošanām, kas iesaistītas JVLV nometnēs) 

    26.-28.aprilis, 2013 

Kalpošanas pamati  11.–13. oktobris, 2013 

Vadītāju pavairošana 11.–13. novembris,2013  

Izmaksas vienai personai—100Ls  
(Lai maksa nav šķērslis, piesakies,  

kopīgi risināsim šo problēmu)  

 

3. NOVEMBRIS 
JAUNIEŠU VADĪTĀJU  
SKOLAS ATKLĀŠANA 

 

 „Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas 
tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara 

Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums 
esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik 

dienas līdz pasaules galam.” 
Mateja 28:19-20  

Kontaktinformacija 
gjurmalis@jvlatvia.lv 
+37122119593 
kvasule@jvlatvia.lv 
+37129193966 

Enoks Biķis jubilejas izstādes 
atklāšanā. Foto: Toms Grīnbergs, 

Latvijas Universitātes Preses centrs


