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Šobrīd pasaulē mēs redzam tik daudz netaisnību. Kā reaģēt? Vai 
samierināties? Gaidīt, kad iestāsies Dieva taisnīgā tiesa pret tiem, 
kas rīkojas tik netaisnīgi?

Neapšaubāmi, taisnībai ir jāpastāv, citādi šī pasaule kļūtu par 
visatļautības elli, kas sagādātu tikai ciešanas un sāpes. Bet, lai 
spriedums būtu taisnīgs, ir jābūt kādai mērauklai, pēc kā taisnību 
mērīt, standartam, kas ir absolūts un ne subjektīvs – ne pašu 
radīts, bet Dieva, pasaules Radītāja, nodefinēts. Dievs šo stan-
dartu ir izveidojis un sasummējis to desmit baušļos. Jēzus to ir 
sakoncentrējis divos lielos dzīves likumos: “Mīli Dievu ar visu savu 
sirdi, ar visu savu dvēseli un visu savu prātu, un mīli savu tuvāko 
kā sevi pašu.” Ja mēs šos nemainīgos, neapstrīdamos, lielos dzīves 
likumus pieņemtu kā pamatprincipus savai dzīvei, pasaule būtu 
pilnīgi citādāka. Taču, lai arī šie dzīves likumi ir tik loģiski, pašsa-
protami, pēc tiem dzīvot ir ļoti grūti un izaicinoši, jo tie mēdz būt 
pretrunā ar mūsu iegribām un vēlmēm. 

Katru dienu mēs sastopamies ar lielākām un mazākām situācijām, 
kas parāda, ka nespējam dzīvot pēc Dieva standartiem. Kā Bībelē 
ir rakstīts, “nav neviena taisna, it ne viena.” Tādēļ, pirms mest ci-
tiem virsū pārmetuma akmeņus un kareivīgi iestāties par taisnību, 
mums vajadzētu vispirms paskatīties pašiem uz sevi. Kāds esmu 
es? Ja Dieva taisnību būtu jāsalīdzina ar mani, kāds būtu rezultāts?

Rīkojoties pēc taisnības, Dievs mūs visus varētu pazudināt, bet 
tāds nav Dieva nodoms. Dievs ienāca šajā pasaulē kā cilvēks, lai 
nevis augstprātīgi sevi salīdzinātu ar citiem, tādējādi norādot, cik 

mēs esam nepilnīgi un grēcīgi, bet gan izvilktu ārā no tās bezcerī-
bas, kurā grimstam.

Šī gada LBDS kalendārā decembrim izvēlētie apustuļa Jāņa vārdi 
par Jēzu, kas lasāmi Jāņa 3:17, man ir ļoti īpaši, jo pats personīgi 
tos esmu piedzīvojis. Pirms vairākiem gadiem piedzīvoju lielu krīzi 
laulībā. Tā gandrīz izjuka, lielā mērā manas rīcības dēļ. Atceros to 
vakaru, kad izstāstīju sievai, ko biju pieļāvis. Viņai to dzirdēt bija 
ļoti sāpīgi. Pēc taisnīguma un godīguma, viņa varēja mani patriekt 
no mājām, bet tā vietā viņa rīkojās pilnīgi pretēji – viņa apliecināja 
savu mīlestību un piedošanu man, lai arī to nebiju pelnījis. Ja viņa 
būtu rīkojusies pēc taisnības, šodien mēs nebūtu kopā, mums 
nebūtu ģimenes, un es nebūtu garīdznieks. Bet viņa rīkojās pēc 
žēlastības, nepelnīti man dāvājot piedošanu. Žēlastība izglāba 
mūsu attiecības. 

Par taisnību ir jāiestājas. Tomēr vislabākais ceļš, lai pasaule mai-
nītos, ir piedošanas ceļš. Dieva taisnība nav atcelta, tā joprojām 
pastāv. Bet tā vietā, lai Dievs taisnīgi rīkotos pret mums, Viņš 
uzņēmās uz sevi sodu, ko pēc taisnības mēs bijām pelnījuši. Viņš 
kļuva par upuri, lai mums nebūtu jāvaino citi un jāpadara viņi par 
upuriem, vai arī pašiem nebūtu jākļūst par upuriem. 

Šajā sarežģītajā laikā ir svarīgi iestāties par taisnību, bet vēl sva-
rīgāk ir parādīt žēlastību, piedošanu, jo tikai tā cilvēks patiesi var 
piedzīvot atbrīvojošo glābšanu. Ļausim Dievam izgaismot mūsu 
dzīves! Nebaidīsimies pieņemt patiesību par sevi, bet nepaliksim 
tikai pie vainas un kauna izjūtas – ļausim, lai Dievs izglābj mūs no 
mūsu nepilnīgās pagātnes un vada cerības pilnā nākotnē. 

Kam tev ir jāparāda žēlastība? Sievai? Vīram? Varbūt bērniem vai 
saviem vecākiem? Kolēģiem vai brāļiem un māsām draudzē? Bet 
varbūt visvairāk žēlastību no tevis jāsaņem tev pašam? 
Lai šajā svētku laikā mūsu vārdi, attieksme un rīcība atklāj Dieva 
glābjošo nodomu!

Kaspars Šterns
LBDS bīskaps

Baptistu Vēstnesis – PĀRDOMAS

Taisnība un žēlastība
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Notikumi

Pēc diviem gadiem, kuru laikā GLS konference notika 
tiešsaistē, 25.-26. novembrī dalībnieki atkal varēja 
tikties klātienē. Ja pagājušajā gadā temati fokusējās 
uz mentālo veselību, tad šajā gadā lekciju temati bija 
saistīti ar domāšanas un uztveres veida transformāciju, 
dziļu un veselīgu attiecību veidošanu, kā arī praktiskiem 
veidiem, kā attīstīt savas vadības prasmes, izkopjot 
komunikāciju un pārvaldības stilu. Ārzemju lektoru lek-
ciju ierakstus lieliski papildināja intervijas ar vietējiem 
viesiem – režisori Lindu Olti, runas pedagoģi un aktrisi 
Zani Daudziņu, pētnieku Manuēlu Fernandezu, uzņēmē-
jiem Gunitu un Andri Lankām.

Konferences noslēgumā bīskaps Kaspars Šterns, ap-
kopojot visu šajās dienās piedzīvoto, sacīja: “Šī gada 
GLS konferencē daudz domājām par skaņām, ko izraisa 
vadītājs. Kādu skaņu mēs radām ap sevi? Apstākļi, kuros 
dzīvojam, var radīt mūsos skaņu, kas ir pesimistiska. 
Taču mūsu uzdevums šajā laikā ir caur darbiem un 
vārdiem radīt skaņu, kas ir pilna ar mīlestību un cerību 
labākai nākotnei. Nesīsim sevī to skaņu, kas citus paceļ 
un iedvesmo!”

15. oktobrī Rīgas Mateja draudzes 155. 
dzimšanas dienas svinību ietvaros notika 
oratorijas “Dieva skarts” atskaņojums, 
kuru izpildīja 110 mūziķi no Aizputes, Kuldī-
gas, Mazsalacas, Ogres, Rīgas Āgenskalna, 
Iļģuciema, Golgātas, Mateja un Pestīšanas 
tempļa, Siguldas, Skrīveru, Talsu, Valdemār-
pils-Ārlavas un Ventspils draudzēm, diri-
ģenti Rudīte Tālberga un Māris Dravnieks, 
mācītājs Ainars Baštiks.
Oratorijas “Dieva skarts” centrā ir Dieva un 
cilvēku attiecību veidošanās un augšana. 
Dievs vienmēr un no jauna vēlas atklāt cil-
vēkam Savu mīlestību. Dievs ilgojas atvērt 
mūsu garīgās acis skaidrākai Viņa svētuma 
uzlūkošanai un aizskart mūs.
Paldies visiem dalībniekiem un Rīgas Mate-
ja draudzei par gādību un viesmīlību. 

Rīgas Iļģuciema “Atmodas” krievu 
draudzes telpās 26. novembrī notika 
krieviski runājošu sieviešu konference, 
kas pulcēja kopā visdažādāko paaudžu 
māsas no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un 
Ukrainas.
Pēc sirsnīgiem mācītāju svētības vārdiem, 
konference tika atklāta ar trīs dziesmām – 
krievu, latviešu un ukraiņu valodā, tādējādi 
apliecinot pilnīgu vienotību Kristū. Visas 
dienas garumā programmu caurvija 
tēma par mieru vētrā. Liecībās, uzrunās 
un dziesmās sievietes tika mudinātas 
domāt, cik īpaši Dievs izmaina mūsu 
sirdis, ka tās spēj paļauties uz Viņu – arī 
tādās situācijās, kad ārējie apstākļi ilgstoši 
nemainās, ja vien saglabājam fokusu uz  
Dievu, nevis fokusējamies uz savu 
problēmu.

Limbažu baptistu draudze 27. novem-
brī, 1. Adventa svētdienā, aicināja uz 
Adventa pasākumu ikvienu pilsētas 
iedzīvotāju un viesi. Svētdienas pēc-
pusdienā pie draudzes nama varēja 
baudīt bezmaksas Ziemassvētku karsto 
dzērienu, bet, atsaucoties aicinājumam 
apmeklēt “atvērto baznīcu”, varēja no-
skatīties nelielu Bībeles satura apkopo-
jumu “Dieva stāsts”. Šādi pasākumi tiek 
plānoti arī turpmākajās Adventa svētdie-
nās 17:00-19:00. Savukārt Ziemassvētku 
vakarā Limbažu draudze nevis aicinās 
uz savu dievnamu, bet gan organizēs 
svētku dievkalpojumu Limbažu kultūras 
namā, lai svētku svinības būti pieejamas 
plašākam cilvēku lokam. 
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Dzīvie akmeņi 
Līgatnē

Ja Līgatnē cilvēkiem pajautā, kur ir baptistu māja, norādes diezgan droši 
aizvedīs uz Spriņģu kalnu, kur dzīvo Silvija un Mārtiņš Rijnieki. Līgatnē viņi 
ir ienācēji. Uz šejieni Dievs viņus vadījis, un šeit viņi kalpo. Mārtiņš Rijnieks 

ir mācītājs Līgatnes draudzē un Garīdznieku brālības Vidzemes reģiona 
vadītājs. Viņam līdzās vienmēr uzticama sieva Slvija. Arī šajā sarunā. 

Ziemassvētkos svinam brīnumaino veidu, 
kā Dievs atnāca pie cilvēkiem. Pa kādiem 
ceļiem Dievs ienāca jūsu dzīvēs, kādi bija 
jūsu sirds ceļi pie Viņa?

Silvija: Tas bija padomju laiks, un mums 
bērnībā nebija nekāda kristīga pieredze. 
Mēs abi mācījāmies vienā klasē Rīgas 
6. vidusskolā. Atceros, ka reiz mamma, 
katoliete būdama, bija Ziemassvētkos 
paņēmusi mani līdzi uz misi, kas man kā 
bērnam bija īpašs piedzīvojums. Pēc tam 
skolā bija lielas pārrunas un strostēšana. 
Īpaši pārdzīvoju, uzzinot, ka baznīcā ejot 
tikai tumsoņi. Tad nu domāju – kā tā, 
visiem bērniem mammas kā mammas, 
bet mana mamma tumsone. Kā bērns, 
protams, uzticējos skolotājas viedoklim. 
Stāstīju par to arī mammai, viņa tikai no-
teica – paaugsies un tad tu sapratīsi.

Vēlāk man un Mārtiņam izveidojās ģimene –  
divi padomju cilvēki mēģināja dzīvot 
kopā. Tā arī dzīvojām padomju stilā. 
Nebija nekāda atskaites punkta, vērtību, 
uz kurām balstīties. Kad bija dusmas, pāri 
istabai varēja arī pārlidot kāds priekšmets. 
Būtībā dzīvojām kopā tikai bērnu dēļ, jo 
Mārtiņa princips bija – bērniem vajadzīgs 
tēvs, un tāpēc līdz viņu 18 gadu vecumam 
viņam jābūt kopā ar bērniem. Attiecības 
bija saspringtas un pienāca brīdis, kad 
sapratām, ka esam uz šķiršanās sliekšņa. 
Un tajā mirklī iejaucās Dievs.

Izrādās, mana mamma, redzot mūsu 
ģimenes dzīvi, bija visu nesusi Dieva 
priekšā. Viņa nenāca ar savām pamācībām 
pie mums, bet gāja ar saviem lūgumiem 

pie Dieva. Rezultāts bija tāds, ka pēkšņi 
satikāmies ar ticīgiem cilvēkiem, kas 
parādīja, ka dzīvot var citādāk, kopā ar 
Dievu. Kaimiņiene mums uzdāvināja 
Bībeli un pastāstīja, ka baznīcā drīz būšot 
bērnu svētīšana. Turēt rokās Bībeli – tas 
tajā laikā bija īpaši. Protams, savus bērnus 
vēlējos nosvētīt, kurš gan vecāks nevēlas, 
lai viņu bērns būtu svētīts. Tā satikos 
ar toreizējo Siguldas draudzes mācītāju 
Agri Miķelsonu. Attiecības ģimenē bija 
nekādas, Mārtiņš bija aizņemts dažādos 
pasākumos – estrādes deju kolektīvā, tau-
tas teātrī un citur, mēģinājumi, koncerti, 
visas brīvdienas aizņemtas. Kad aicināju 
arī viņu pievienoties uz dievkalpojumu, 
kur tiks svētīti mūsu bērni, viņš neredzēja 
iespēju pievienoties, jo arī tā svētdiena, 
protams, bija aizņemta. Tad nodomāju –  
būšu tur kā vientuļā mamma. Tas man 
galīgi nepatika, tādēļ izdomāju parunāt 
par to ar Dievu. Pienāca sestdiena, 
atskanēja telefona zvans un izrādījās, ka 
visi svētdienas plāni atceļas un tā diena 
ir brīva, Mārtiņš var nākt ar mums kopā 
uz baznīcu. Tā bija man pirmā atbilde no 
Dieva. Uzzinājis, ka Mārtiņš spēlē ģitāru, 
mācītājs Miķelsons palūdza palīdzēt, 
spēlējot līdzi kopdziesmām. Palīdzēt? 
Kāpēc gan ne? Mārtiņš vienmēr ir gatavs 
palīdzēt! Protams, esot baznīcā, dzirdi 
Dieva vārdu, satiecies ar cilvēkiem, tā arī 
pamazām sākās ceļš kopā ar Dievu. Starp 
citu, ģitāra joprojām tiek spēlēta. Aizbrau-
cot sludināt uz draudzi, kur, izrādās, nav 
neviena, kas varētu vadīt kopdziedāšanu, 
Mārtiņš izņem ģitāru un skan dziesmas!

Mārtiņš: Pēc kāda laika pārcēlāmies uz 
Līgatni. Dievs mūs aizveda uz turieni. 
Siguldā dzīvojām 12 m2 kopmītņu istabiņā 
kopā ar diviem bērniem. Līgatnē tikām 
pie trīs istabu dzīvokļa, kas tiem laikiem 
bija patiešām brīnums. Es biju ceļā, lai 
slēgtu derību ar Dievu, un Dievs svētīja un 
pakārtoja. Līgatnē tad vēl draudzes nebija, 
tā tika atjaunota vēlāk kā padomju laikā 
likvidētās Paltmales draudzes mantiniece. 
Šī draudze bija savākusi ziedojumus zemes 
pirkšanai un baznīcas celtniecībai, bet 
karš visu pārtrauca, cilvēki izklīda, kādi 
gan turpināja pulcēties pa mājām. Līdz 
mūsu dienām vēl saglabājusies naudas 
ziedojumu vākšanas burtnīca un Svētā 
Vakarēdiena biķeris, kas tika lietots Palt-
males draudzē, kā arī ir savākta pabieza 
mape ar dažādiem dokumentiem un 
liecībām, kurās, es ticu, vēl atklāsim daudz 
interesantu lietu.

Šajā gadā LBDS draudzēs, iespējams, 
visbiežāk citētais pants bijis daļa no Jo-
zua 24:15: “Es un mans nams, mēs kalpo-
sim Kungam!” Jūsu ģimene un jūsu mājas 
ir vienmēr bijušas atvērtas kalpošanai, 
bet pēdējā laikā tas noticis pavisam bur-
tiski. Pastāstiet par to!

S: Šis pants mums bija aktuāls no pašiem 
ticības iesākumiem. Kad ienācām draudzē, 
mums bija trīs mazi bērni. Un nevienu brīdi 
nebija doma, ka vajadzētu kaut ko atlikt 
vai varētu kaut ko nedarīt tāpēc, ka mums 
ir bērni un ģimene. Pasākumi, nometnes, 
Jāņu salidojumi, māsu nometnes – visur 
piedalījāmies, arī tad, kad bija jau četri 
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bērni. Tā tas ir gājis cauri laikam. Bērni 
vienmēr ir redzējuši, ka māja ir pilna ar 
cilvēkiem. Pašlaik mūsu jauniegādātais 
draudzes nams tiek remontēts. Ceram, ka 
varēsim Ziemassvētkus svinēt tur. Kamēr 
vēl notiek dažādi remontdarbi, draudzes 
lūgšanu vakari, Bībeles studijas un dievkal-
pojumi notiek mūsu mājās, jo iepriekšējās 
draudzes pulcēšanās telpas vajadzēja 
pārdot, lai varētu iegādāties namu, kurā 
ceram drīzumā būt.

M: Pateicība visiem, kas ziedojuši, 
palīdzējuši ar padomu, darbu, lai draudzes 
nams taptu. Īpašs paldies Kristoferam 
Aberam un arī daudzām LBDS draudzēm 
un individuālajiem ziedotājiem, kas 
atbalstījuši. Vieni paši mēs to nebūtu 
spējuši paveikt.

Iebraucot Līgatnē, šķiet, tā ir pavisam 
cita pasaule, tik atšķirīga no raksturīgās 
Latvijas ainavas. Kādu redzat Līgatnes 
draudzes vietu, nozīmi šajā īpašajā 
pilsētā?

S: Līgatne ir sadalīta divās daļās un 
vēsturiski abas pilsētas daļas ir karojušas 
savā starpā, augšējieši pret lejēniešiem 
un lejēnieši pret augšējiešiem. Cilvēki 
šeit dzīvojuši paaudžu paaudzēs. Dažreiz 
šķiet, ka viņi uzskata šo vietu par savu 
privātīpašumu un ienācēji netiek īpaši 
gaidīti. Uzsākot šeit darbu, nejutāmies 
īpaši pieņemti. Nu jau esam nodzīvojuši 
te tik ilgi, ka neesam vairs svešie, gribētos 
domāt, ka esam savējie.

M: Draudzes lielākais balsts ir lūgšana. 
Lūgšanu vakari, kas regulāri ik pirmdienu 
notiek jau vairāk nekā divdesmit gadus, 
tie noteikti ir devuši kādus rezultātus. 
Esam pateicīgi arī par iespējām muzikālajā 
kalpošanā.

Nākotnes notikumus šobrīd grūti saprast. 
Ekonomika, cilvēku pārvietošanās, 
digitalizācija. Mēs ļoti priecātos, ja uz 
Līgatni pārceltos kāda jauna ģimene, kas 
varētu iesaistīties kalpošanā. 

Draudzes nama remontdarbi paņēmuši 
daudz spēka, bet prieks, ka beidzot 
varēsim kaut daļu no nama lietot. Esam 
arī piedzīvojuši, ka celtniecība nav tikai 
jautājums par ēku, tas ir jautājums par 
cilvēkiem. Dievs ceļ ēku no dzīviem 
akmeņiem, tas man šķiet daudz svarīgāk 
par to, kas notiek ar ēku – betona vai 
akmens darinājumu. Mana vēlme ir, ka 
mēs kā draudze varam nonākt vienprātībā, 
vienotībā un kopīgā pielūgsmē. Draudzes 
būtība ir pielūgt Dievu.

S: Celtniecības process ir mīcījis draudzi 
un vedis mūs tuvāk šim mērķim. Sākotnēji 
viedokļi bija tik dažādi, sajutāmies kā 
Krilova fabulā, kur katrs velk vezumu uz 

savu pusi, tagad esam daudz vienotāki, 
esam mācījušies savu viedokli nelikt pāri 
visiem citiem.

M: Draudze ir atpazīstama vietējā 
sabiedrībā. Kad ieejam veikalā, pārdevēji 
apjautājas, kad tad kaut kas notiks, vai 
visi darbi padarīti? Vecāki priecājas sūtīt 
bērnus uz kristīgām nometnēm. No-
metnes bijis ļoti īpašs mūsu kalpošanas 
veids, caur ko esam varējuši uzrunāt 
bērnus un jauniešus, tās veidojušas arī 
mūsu draudzi. Uz baznīcu var atnākt 
reizi nedēļā, un pārējā nedēļā nevienam 
nerādīties, bet pavisam cits stāsts veido-
jas, ja esat ilgāku laiku kopā visas dienas 
garumā, berzējaties cits ar citu, kā tas 
notiek, organizējot un vadot nometnes.

Šajā laikā īpaši vēlos aicināt draudzi uz 
personīgām attiecībām ar Dievu. Nedomāt 
tik daudz par kvantitāti kā par kvalitāti.

Nākamā gada tēma LBDS kalendārā ir 
svētība. Kā jūs “iztulkotu” šo vārdu?

M: Svētība ir Dieva žēlastība. To nevar 
pats paņemt, uzlikt vai uzvilkt. Svētība 
nāk, kad meklē Dievu. Cilvēkiem grūti 
to dažkārt saprast. Saka, ka naudu caurā 
makā neber. Esmu sastapis cilvēkus, kas 
cīnās, ir kredīti, parādi. Svētība ir, ka tev ir 
diezgan, ka tev ir miers un prieks, neskato-
ties uz to, kas apkārt notiek. Ja Dieva Gars 
ir ar tevi, tad esi svētīgs. Svētīgi ir Dievam 
kalpot! Svētība ir, ka viss labi izdodas, 
Dievs kārto. 

S: Mammas svētība ir atnākusi uz mūsu 
ģimeni. To esam piedzīvojuši mēs, to 
redzam mūsu četros bērnos un viņu 
ģimenēs. BV



6

Oktobra pēdējā nedēļas nogalē divpadsmit pāri, kas iesaistī-
ti jaunu draudžu veidošanā, saņēma dāvanu – retrīta nedēļas 
nogali skaistā vietā, kur varēja mācīties un izbaudīt laiku 
divatā. Šo iespēju viņiem dāvināja Jaunu Draudžu dibināša-
nas sadarbības partneri no ASV. 

Nedēļas nogalē bija ieplānots laiks kopā kā pāriem, lai labāk 
iepazītu viens otru – iemācītos kaut ko jaunu par sevi un sev 
vistuvāko cilvēku, kā arī laiks atpūtai un labam miegam. Igors 
Rautmanis vadīja apmācības, kas palīdzēja pāriem izvērtēt 
savu ģimeni, apgūt valodu un vārdus, kurus lietot, lai nosauk-
tu savas un sava laulātā drauga stiprās puses un mēģinātu 
saprast, kā ar tām viņi viens otru var papildināt. Kā kāds no 
dalībniekiem pēc šīm apmācībām secināja – “iepazinu un ie-
raudzīju savu sievu pilnīgi no citas puses, jaunā veidā.”

Kad jautājām dalībniekiem, ar kādu domu, atziņu vai apņem-
šanos viņi devušies mājup pēc šīs nedēļas nogales, saņēmām 
šādas atbildes:

− Sapratu, ka ir svarīgi runāt vienam ar otru, lai stiprinātu 
attiecības ģimenē.

− Šis laiks man bija atgādinājums biežāk lūgt kopā. Sapratu, 
ka neviens no mums nav slikts, slinks vai neizdarīgs, katram 
no mums ir savas atšķirīgās stiprās puses un arī aklās zonas, 
vienkārši – viens cilvēks nevar visu mācēt, tāpēc esam vajadzī-
gi viens otram. 

− Vēl vairāk apstiprinājās jau iepriekš saprastais, ka laulība ir 
dārzs, kas jākopj, ko nevar atstāt pašplūsmā. Jau mazākā nezā-
le ir jāizravē ar visu sakni, neļaujot tai ieaugt un sakuplot. 

− Apņemšanās ir neizšķirties.

Draudžu dibināšana nereti ir visai sāpīgs process. Lai gan pāri, 
kas ir iesaistīti draudžu dibināšanā, sajūtas Dieva aicināti šai 
kalpošanai, tomēr viņi bieži piedzīvo ārējus apstākļus, kas 
izdara spiedienu uz viņu attiecībām. Tāpēc ir vērts tās sargāt 
un darīt stipras, lai, piedzīvojot ārējās krīzes un neizbēgamās 
grūtības, tās nesakristu ar krīzi laulībā.

Ir brīži, kad draudzes dibinātāji var sajusties vientuļi, jo nereti 
viņi ir vienīgie, kas ir iedegušies par lietām, par kurām citi 
ir vienaldzīgi. Tam bieži nāk līdzi arī neveiksmes un vilšanās 
sajūta, kad nevar ieraudzīt sava darba augļus, kad jāpiedzīvo 
vairākkārtēji un bieži noraidījumi. Piedzīvojot, ka cilvēki, kuri 
tiek aicināti pievienoties, to nedara, veidojas sajūta, ka tu esi 
šo neveiksmju cēlonis. 

Mazās un lielās vilšanās var likt apšaubīt sevi, savas spējas, 
aicinājumu, radot identitātes krīzi. Un, protams, parasti visam 
līdzi nāk arī finansiālās grūtības, mēģinājums apvienot dar-
bu ar kalpošanu, konstantais pārgurums, rūpes par bērniem, 
veselības problēmas – tās visas ir lietas, kuras notiek paralēli 
draudzes dibināšanai, kalpošanai. Ja, piedzīvojot šo visu, vai 
kaut daļu no tā, arī vistuvākā komanda, laulība un ģimene, nav 
stipra, viss celtais var sagāzties. 

Draudzes dibinātāju attiecības kā pārim, kā ģimenei gribot 
negribot atrodas kā uz delnas, jo viņi, arī viņu bērni ir ne tikai 
iesaistīti, bet atrodas šīs kalpošanas centrā – bez iespējas 
pakāpties malā, jo viņu vietā neviens neko nedarīs. Tāpat drau-
dzes dibināšana var viegli kļūt par abu laulāto, vai biežāk gan 
viena no viņiem, dzīves centru, kas nosaka viņu identitāti, un 
liek aizmirst citas svarīgas dzīves jomas – ģimeni, bērnus, pat 
personīgās attiecības ar Kristu. Nereti viens no pāra ir vairāk 
iesaistīts draudzes dibināšanā, kalpošanā, kas arī var sākt likt 
attālināties vienam no otra. Viens to dara ģimenes, algota 
darba virzienā, otrs – draudzes virzienā, bet abi kopā – prom 
no Kristus. 

Lai nesabruktu pamats un līdz ar to viss, kas uz tā tiek būvēts, 
pie laulības jāstrādā ar tikpat lielu atdevi, enerģiju un spēku 
kā pie draudzes veidošanas! Tādēļ īpaša pateicība par doto ie-
spēju jauno draudžu dibināšanā iesaistītajiem pāriem būt šādi 
kopā, atpūsties, stiprināt savas attiecības vienam ar otru un ar 
Dievu. Lai mūsu atbalsts un aizlūgšanas ar viņiem ik dienas!

Nora Rautmane
Rīgas Āgenskalna draudze 

Baptistu Vēstnesis – GRĀMAtABaptistu Vēstnesis – GRĀMAtABaptistu Vēstnesis – 40 DieNAS AR MĒRĶi  Baptistu Vēstnesis – jAuNu DRAuDŽu DiBiNĀŠANA

Laulāto retrīts jaunu 
draudžu dibinātājiem
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Garīdznieku brālības  
konference
Rudenīgajā 15. oktobra rītā LBDS garīdznieki un BPI studenti 
pulcējās Garkalnes novadā, draudzes “Bētele” dievnamā uz ik-
gadējo Garīdznieku brālības (GB) konferenci. Vietējās draudzes 
mācītājs Nikolajs Vdovs atklāšanas svētbrīdi, balstoties uz Jesajas 
40:28-31, dalījās ar savas ģimenes un personīgās garīgās dzīves 
pieredzi padomju varas represiju laikos, šodienas garīgā darba 
realitāti un norādīja uz Jesajas teikto, ka “Dievs dod nogurušajiem 
spēku un vairo stiprumu nespēcīgajiem.” 

Garīdznieku brālības vadītājs Edgars Godiņš uzrunā atklāja dažus 
aspektus no Jēzus Kristus un Viņa mācekļu attiecībām, aicināja 
lūgt Dievu par grūtībām, ar kurām saskaramies, un sarunāties ar 
citiem brāļiem, lai saņemtu stiprinājumu. GB vadītājs atskatījās 
arī uz pagājušo gadu, pieminēja mūžībā aizgājušos garīdznie-
kus, iepazīstināja ar jaunajiem brāļiem, kuri sākuši kalpošanu, 
ir licencēti vai ordinēti, pieminēja arī pārmaiņas un garīdznieku 
kustību dažās draudzēs. Aizvīķos un Jūrmalciemā draudžu darbs ir 
apstājies,  bet Sabilē topošā draudze kā dāvinājumu no Dundagas 
draudzes locekļa Alda Anzenava ir ieguvusi dievnama telpas. Tika 
izteikta arī pateicība Dainim Pandaram par atbalstu GB vadītājam 
pagājušajā gadā, darbojoties kā neformālam vietniekam, un par 
vietnieku nākamajā gadā tika aicināts Mārtiņš Anševics. Bīskaps 
Kaspars Šterns novērtēja līdzšinējo Edgara Godiņa kalpoša-
nu, atbalstīja ideju par GB vadītāja “ēnošanu” ar neformāliem 
vietniekiem, kuri tādējādi mācās GB vadītāja kalpošanas speci-
fiku, akcentēja dažādu paaudžu garīdznieku stiprās puses un to, 
ko varam viens no otra mācīties. Bīskaps ieskicēja iespējamās 
reģionālās konferences nākošajā gadā, kā arī aicināja garīdzniekus 
mācīt draudzes jauniešus par ģimenes vērtībām un stiprināt jau-
nās ģimenes. Bīskaps aicināja arī vecākās draudzes apgūt draudžu 
dibinātāju apmācību materiālu un aizlūgt par topošajiem draudžu 
ganiem. 

Konferences dalībnieki sveica profesoru Ilmāru Hiršu 80 gadu ju-
bilejā un pateicās par svētībām, ar kurām viņš ir dalījies ar citiem. 

Dainis Pandars uzrunāja garīdzniekus par tēmu: “Atrodi kalpoša-
nas dārgakmeņus draudzē”, kurā apskatīja Dieva Gara žēlastības 
dāvanas, kā tās ir mums atklātas Bībelē, un līdzdalīja piemērus no 
praktiskās kalpošanas draudzē. Savukārt Matīss Babrovskis lekcijā 
“Attīstības tendences un Evaņģēlija pasludināšana” norādīja uz 
Kristus lielo aicinājumu un izskatīja septiņus principus augošai 
draudzei mūsdienās (sk. runas saīsinātu tekstu blakus). Oļegs 
Jermolājevs runāja par tēmu “Draudžu un garīdznieku palīdzība 
sabiedrībai X stundā”, aicināja garīdzniekus pārdomāt savu atbildī-
bu un iespējamo rīcību X stundā, un lūgt Dievu, lai šāda X stunda 
vispār nepienāktu. 

Konferences norisē ieskatījās

Verners Šteinbergs
Sakas draudzes sludinātājs

Esmu pārliecināts, ka tu vēlies, lai jūsu draudze aug. Lai 
tā aug garīgi un arī skaitliski. Vienmēr ir saviļņojoši svinēt 
kristības un redzēt, kā Dievs maina cilvēku dzīves. Bet kā to 
panākt arvien sekulārākā laikmetā? Vai tas vispār ir iespē-
jams?

Jēzus saka: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tā-
dēļ 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 ar jums ik dienas 
līdz laiku beigām.” Jēzus saviem mācekļiem ļoti skaidri 
norāda, KĀDS ir viņu uzdevums – iet un darīt visas tautas 
par mācekļiem. Tiek pieminēta kristība un Jēzus mācības 
praktizēšana. Un tomēr Jēzus nedod skaidru atbildi, KĀ to 
izdarīt. Jēzus neprecizē to, kāda forma ir jāievēro, kādās vie-
tās vai veidā šis uzdevums būtu izpildāms, vien to, ka vēsts 
ir izplatāma pa visu pasauli. Pēc būtības Jēzus netiešā veidā 
mums saka – forma un metodes var atšķirties, bet vēstij ir 
jāpaliek nemainīgai.

Cauri laikiem draudze ir mainījusies un spējusi pielāgoties 
laikam. Atkarībā no politiskās situācijas un sabiedrības at-
tieksmes pret kristietību, draudze ir attīstījusi savu formu –  
pagrīdes mājas draudzes, kas reizēm pat tiekas slepenās 
vietās ārpus pilsētām, vai greznas katedrāles pašā pilsētas 
centrā. Kā viena, tā otra ir Kristus draudze.

Līdzīgi kā Gūtenberga radītā iespiedmašīna lielā mērā 
ietekmēja garīgo atmodu rietumu kultūrā, tā arī mūsdienu 
tehnoloģijas paver jaunas iespējas. Ir vadītāji, kuri uzskata, 
ka tehnoloģiskās izmaiņas, ar kurām saskaras mūsdienu 
draudzes, ir lielākās pārmaiņas pēdējo 500 gadu laikā; un 
visas pēdējā laika krīzes (pandēmija, karš Ukrainā, enerģēti-
kas krīze) tikai pasteidzina šos procesus.

Kādi teiks – ir pēdējie laiki, viss notiekošais par to liecina, 
tāpēc nevajag neko mainīt esošajā draudzes darbības veidā. 
Es neņemos spriest, vai šie ir pēdējie laiki, bet, ja tā arī ir, 
tad mums ir jābūt vēl aktīvākiem, lai uzrunātu pazudušos ar 
evaņģēlija vēsti, lai kaut dažus izglābtu. Un tādā gadījumā 
jautājumam nevajadzētu būt par to, kāda draudzes forma 
man labāk patīk, drīzāk mums ir jāuzdod jautājums: “Kādā 
veidā mēs varam aizsniegt cilvēkus šodien un nākamajos 
gados?”

Nesen piedalījos kanādiešu mācītāja Kerija Ņūhufa vebinārā  
“7 Disruptive Church trends for 2032” (7 traucējošas ten-
dences draudzēm 2032. gadā), kur tika meklētas atbildes uz 
jautājumiem, kā draudzei ir jāmainās, lai tā spētu īstenot 
Kristus doto misiju nākamo desmit gadu laikā. Turpmāka-
jās rindās uzskaitīšu šīs 7 lietas, par kurām ir vērts domāt 
katram draudzes loceklim.
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#1 VADĪTĀJI, KAS SKATĀS ATPAKAĻ, NEVIRZĀS UZ PRIEKŠU

Mums katram ir tendence atcerēties laikus, kad zāle bija zaļāka un 
debesis zilākas. Bieži vien tie ir laiki, kad paši piedzīvojām Dieva 
pieskārienu un tikām pestīti. Pašu piedzīvoto mēs uztveram kā 
etalonu tam, kā arī citiem ir jāpiedzīvo Dieva tuvums. Tādā veidā 
mēs lēnāk pieņemam jauno, kas ļautu mums vieglāk uzrunāt šodie-
nas cilvēku. Ja skatāmies uz baptistu kustības aizsākumiem Latvijā 
pirms vairāk nekā 160 gadiem, tad lepojamies ar to, cik baptisti 
tam laikam bija moderni. Bija attīstīta koru kustība ar četrbalsīgiem 
dziedājumiem, baptisti bija vieni no pirmajiem, kas uzsāka darbu 
ar bērniem svētdienskolās, bija īpaša kalpošana jauniešiem, notika 
parādes un gājieni, lai uzrunātu tā laika cilvēkus ar vēsti par Jēzu. 
Kur mēs esam pazaudējuši to inovatīvo, laikam līdzi ejošo un 
drosmīgo mentalitāti? Vai nav tā, ka mēs tik ļoti esam pieķē-
rušies formām, dziesmām un savām personīgajām pieredzēm, 
kuras neapzināti cenšamies uzspiest draudzē ienākošajiem, ka 
aizmirstam skatīties uz priekšu ar neremdināmu vēlmi izprast 
kultūru, lai spētu aizsniegt un uzrunāt tos, kuri Jēzu vēl nepa-
zīst?

#2 DRAUDZE IR DIGITĀLA ORGANIZĀCIJA AR FIZISKU 
ATRAŠANĀS VIETU

Šodien nav pārāk grūti izprast to, ka draudze ir fiziska organi-
zācija ar digitālu klātbūtni, jo vairums draudzes kaut kā cenšas 
digitālajā vidē pildīt Jēzus doto misiju. Vai tas būtu ar dievkal-
pojumu translāciju vai kādā citā veidā. Kaut kas no tā tika da-
rīts arī pirms pandēmijas laika, bet kovids noteikti veicināja to, 
kā draudzes meklēja dažādus digitālos risinājumus. Bieži mēs 
digitālos risinājumus redzam kā tādu “informācijas dēli”, tāpēc 
tam nepievēršam pārlieku lielu uzmanību. Jaunākie dati rāda, 
ka jaunieši tiešsaistē vidēji pavada pat deviņas stundas dienā. 
Un ne tikai jaunieši pavada lielu daļu sava laika tiešsaistē. Ro-
das jautājums – ko mēs varam darīt, lai sastaptu cilvēkus tur, 
kur viņi ir, un pasludinātu vēsti par Jēzu? Vai mēs kā draudze 
digitalizāciju redzam kā šķērsli un biedu, vai drīzāk kā iespēju, 
lai evaņģēlija vēsti nestu tālāk un plašāk?

#3 VAIRUMS SKATĪTĀJU NAV TELPĀ

Pandēmijas laikā sludināt tukšai zālei, kur ir tikai operators, 
bija mazliet jocīgi. Šobrīd, kad baznīcās ir atgriezušies dau-
dzi cilvēki, mums ir vēlme īpaši uzsvērt, cik būtiski ir ieras-
ties baznīcā klātienē. Tajā pašā laikā daudzas darbavietas ir 
lielā mērā pārorientējušās uz attālināto režīmu. Iepirkšanās 
tiešsaistē ir iekarojusi savu vietu uz palikšanu, daudzi sporto 
mājās, lietojot dažādas lietotnes. Izklaides industrija turpinoši 
attīsta risinājumus, lai cilvēki varētu mājās baudīt dzīvi. Arvien 
pieejamāka kļūst ēdiena pasūtīšana uz mājām, un tas vairs 
nešķiet nekas ekskluzīvs. Tad rodas jautājums – kāpēc man ir 
tik svarīgi visus cilvēkus dabūt atpakaļ baznīcas ēkā? Protams, 
man ir prieks, ja baznīca ir pilna, tomēr pilna baznīca nav mūsu 
misija, un tas nekādi nepiepilda Dieva doto misiju. Misija ir da-
rīt cilvēkus par Kristus mācekļiem, lai viņi piedzīvotu izmaiņas 
savā dzīvē. Pat, ja visas Rīgas baznīcas būtu pilnas, apmēram 
650 tūkstoši rīdzinieku nebūtu baznīcā. Vai nebūtu labi, ja viņi 
varētu attālināti piedalīties dievkalpojumā?

#4 ON-DEMAND PĀRSPĒJ LIVE PASĀKUMUS

Kad es biju bērns, es skrēju mājās no mūzikas skolas, lai pa-
spētu uz multeņu laiku, jo, ja to nokavēji, tad nebija iespējams 
to redzēt ierakstā. Šodien vairums cilvēku savu iecienītāko 
seriālu skatās sev ērtā laikā. Mēs sagaidām, ka cilvēki ieradīsies 
klātienē vai skatīsies tiešraidi, bet tā ir arhaiska domāšana, jo 

šodienas iespējas jebkuru saturu ļauj noskatīties jebkurā laikā. 
Mēs, protams, varam vainot cilvēkus un teikt, ka tā ir sekla un 
negarīga attieksme, bet tas nemainīs viņu paradumus. Drīzāk 
mums ir jālūdz, lai Dievs dara Savu darbu pie cilvēku sirdīm. 
Esmu pārliecināts, ka augošas draudzes nākotnē darbosies 
līdzīgi kā YouTube vai Netflix, bet tas, protams, prasa zināmu 
struktūru un kārtību, lai brīdī, kad cilvēks ir gatavs dzirdēt un 
saņemt vēsti, viņš to ir spējīgs atrast. Viena no ASV megadrau-
dzēm tieši šādi piedzīvoja savu straujo izaugsmi. Mācītājs 
Maikls Tods bija vairākus gadus kalpojis draudzē Transforma-
tion, bet nebija piedzīvojis īpašu izaugsmi. Tad kāda meitene 
pārpublicēja internetā vienu svētrunas klipu, un šis klips strauji 
iemantoja popularitāti. Cilvēki, meklējot, kas ir šī video autori, 
atrada nelielu 300 cilvēku draudzi un vairākus gadus rūpīgi vei-
dotu video arhīvu, un, iepazinuši tā saturu, devās uz draudzi. 
Vai mēs savā mājaslapā, YouTube kanālā un citās platformās 
esam radījuši tādu kārtību, lai tas, kurš meklē atbildes uz sa-
viem dzīves jautājumiem, tur varētu atrast atbildes?

#5 AUGOŠAS DRAUDZES VIRZĀS NO PULCINĀŠANAS UZ 
SAVIENOŠANU

Jau minēju, ka nav tik būtiski, vai visi dievkalpojuma dalībnieki 
atrodas telpā vai skatās tā ierakstu, bet būtiski ir, ka katrs, 
kurš piedalās, ir zināms un tiek mācekļots. Vai visi, kas atrodās 
baznīcas zālē, ir pazīstami? Vai ir kāds, kas iegulda viņu garīga-
jā izaugsmē? Bieži vien atbilde ir “nē”. Vēl lielāka neziņa ir par 
tiem, kuri ir otrpus ekrāniem. Būtiski radīt sistēmu, lai cilvēki 
var tikt iepazīti un iepazīstināti ar citiem. Visiem nav jāpazīst 
visi, bet svarīgi, lai katrs ir pazīts.

#6 KOPIENA UN KONTAKTI BŪS NOZĪMĪGĀKI PAR 
SATURU

Iepriekšējais punkts ir ļoti saistīts ar šo. Mēs jebkurā brīdī va-
ram dzirdēt un lasīt pasaules top līmeņa runātājus un autorus. 
Ir praktiski neiespējami konkurēt ar satura kvalitāti, ko sniedz 
šie garīdznieki un domātāji. Bet tas, ko viņi nevar sniegt, ir 
kopiena. Satikšanās (klātienē vai tiešsaistē) ir vieta, kur mēs 
varam izteikt savas personīgās pārdomas, rūpes, priekus. 
Satiekoties notiek patiesa māceklība. Otrs aspekts, kas jāņem 
vērā, ir, ka laikā, kad digitālā klātbūtne ir ļoti liela, nedrīkstam 
aizmirst par klātienes pieredzi – tai jākļūst vēl personīgākai un 
īpašākai. Šai pieredzei ir jābūt tik īpašai, lai došanās uz baznīcu 
būtu loģiska un būtu pietiekami daudz argumentu, lai nepalik-
tu mājās.

#7 AUGOŠAS DRAUDZES KALPOŠANAS VEIDO AR DOMU 
PAR DIGITĀLO

Tas nenozīmē, ka pilnīgi viss, ko draudze dara, ir jāpublicē 
internetā. Noteikti būs pasākumi un notikumi, kuri netiks 
publicēti internetā. Domāšana par digitālo nozīmē, ka mēs 
neignorējam tos, kuri nav telpā. Katrai cilvēku grupai ir garīgas 
vajadzības un ilgas. Jautājums ir, kā mēs tās apmierinām. Mā-
cītājs Kregs Grešels saka, ka mums nav jāliek uzsvars uz vienu 
vai otru darbības modeli, bet gan jādarbojas ar 100% fokusu 
uz klātieni un 100% digitāli. Ar vienu vienīgu mērķi – sludināt 
Kristu, krustā sisto.

Matīss Babrovskis
Rīgas Mateja draudzes mācītājs
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SVĒTĪTU UN SVĒTĪGU 
2023. GADU!

"Dievs nerada galdu, Viņš rada kokus," teicis kāds teologs. Reizēm 
mūsu priekšstats par Dieva svētību saņemšanu aprobežojas ar 
atbildētām lūgšanām vai piepildītām cerībām. Taču nereti tā vie-
tā, lai dotu galaproduktu, Dievs dod mums iespējas, kas kļūst par 
instrumentiem, ko varam lietot un pavairot, tādējādi pašiem esot 
par daļu no Viņa dotās svētības.
Diemžēl mēs nespējam ieraudzīt to, kas mums ir, ja visu laiku 
koncentrējamies uz to, kā mums nav. Reizēm mums traucē sevis 
salīdzināšana ar citiem; to darot, mums vienmēr būs par maz un 
mēs teiksim: "Man nepietiek."
Tādēļ novēlu, ka mēs ieraugām un novērtējam to, kas ik dienas 
mums ir dots, arī to, kas šķiet tik pašsaprotams, jo nekas nav 
mūsu pašu izcīnīts vai nopelnīts. Viss dotais ir Dieva svētība.

Kaspars Šterns
LBDS bīskaps

Dieva bērnu lielā bagātība ir Dieva svētība. Svētība nāk no svētu-
ma. Svētums ir pilnība. Ar šo devumu mēs esam pilnvaroti piešķirt 
kādam dievišķu palīdzību, iepludināt kādā svētumu ar mērķi atzīt 
Dievu par visu svētību un labvēlības avotu. Tāpēc vēlu Pestītāja 
apsolījumu, kas lasāms Lūkas 11:28 –"Tiešām, svētīgi tie, kas Die-
va vārdu dzird un pasargā."

Edgars Godiņš
Garīdznieku brālības vadītājs

Vislielākā svētība ir šī – būt sadraudzībā ar sev tuvajiem un Dievu. 
Lai to īpaši piedzīvojam šajā svētku laikā! Lai Jaunais gads ir pilns 
Dieva mīlestības un svētības! Esiet svētīti un svētiet!

Marika Čekmarjova
Kancelejas vadītāja

Dieva svētību daudzums un veids nepadodas matemātikas un 
loģikas likumiem. Lai to īstenošanos neaizkavē arī mazticības un 
drosmes trūkums no mūsu puses! Lai katra draudze un svētdien-
skola piedzīvo – Viņš spēj darīt daudz vairāk, nekā mēs lūdzam vai 
saprotam, plānojam vai sapņojam.

Estere Roze
Svētdienskolu apvienības vadītāja

2023. gads Sieviešu kalpošanas apvienībā nāk ar izmaiņām – ar 
jaunu vadītāju un jaunu Padomi. No visas sirds lūdzu jaunajai 
komandai Dieva svētību, žēlastību, gudrību un prieku kalpojot. 
Lūdzu arī par mūsu draudžu sievietēm, par gatavību cienīt un 
mīlēt jauno komandu, iespaidojoties no tā, kas lasāms Ebre-
jiem 13:17.

Agnese Megne
LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja

“Kļūsti pat to, ko tu dziedi, ļaujoties dziesmas pārveidojošajam 
spēkam!” Tā pirms daudziem gadsimtiem teicis kāds garīgās mu-
zicēšanas vērtētājs. Lai arī turpmāk mūsu draudzēs un sirdīs skan 
dziesmas, kas apliecina gan Dieva varenību, gan Viņa nerimstošo 
žēlastību! Lai tas mūs pārveido un dāvā svētību!

Māris Dravnieks
Muzikālās kalpošanas apvienības vadītājs

Dievs Ābrahāmam solīja tik daudz pēcnācēju, ka tos nevarēs 
saskaitīt. Tajos tiks svētītas visas tautas. Kādā no Psalmiem teikts, 
ka Tas Kungs bagātīgi apveltī pazemīgos ar Savu svētību. Novēlu 
katram tik daudz Dieva svētību, ka tās nevar saskaitīt, un pazemī-
gu sirdi, kas vienalga cenšas to darīt!

Andrejs Goloborodko
Jauniešu apvienības vadītājs

Lai Dieva Gars mūs ikvienu atspirdzina ne tikai Jaunajā gadā, bet 
arī katrā dienā no jauna. Novēlu, lai ikviens, kas atspirdzinājumu 
baudījis, kļūst par Dieva rokām, ar kurām Viņš padzirda izslāpušo. 
Pateicība Dievam par iespēju baudīt Viņa svētības un nest tās arī 
citiem!

Aleksandrs Kēnigsvalds
BPI DRAFTS vadītājs

Dieva ļadis visos laikos atpazīst pēc viņu pārdabīgā mīlestības 
mēroga. Mīlēt savu cilti un savu ģimeni ir dabīgi. To dara ne tikai 
cilvēki, bet arī dzīvnieki. Pārdabīgi un dievišķi ir Dieva žēlastību 
un izlīgumu nest tiem, kas nav tavējie. Visus Dieva bērnus vieno 
misijas lūgšana un vīzija – "Lai virs zemes taptu zināms Tavs ceļš, 
un visās tautās Tava palīdzība un svētība." Esi par svētību visām 
tautām!

Pēteris Eisāns
Ārmisijas vadītājs
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Ziemeļeiropas un Baltijas valstu konference “Discipleshift”, kas 
9.-10. novembrī notika Rīgā, ir viena no deviņām kustības “Ex-
ponential Europe” reģionālajām konferencēm 2022.-2023. gadā. 
Konferences nosaukums ietver vārdu spēli angļu valodā, apvienojot 
divus jēdzienus – mācekļu veidošanu un akcentu pārbīdi.

Kā norādīts konferences tēmas pieteikumā, pēdējās desmitgadēs 
draudžu un kalpošanu vadītāji ir izmēģinājuši dažādus modeļus un 
pieejas, lai aizsniegtu ar Evaņģēliju cilvēkus ārpus draudzēm. Arī 
Latvijas draudzēs, tai skaitā mūsu draudzēs, ir mēģināts gan likt 
uzsvaru uz atraktīviem, nekristiešiem saistošiem dievkalpojumiem, 
gan akcentēt mazo grupu un kopienu veidošanas nozīmi, gan 
izmantot citas pieejas – katru ar savām stiprajām un vājajām pusēm. 
Šķiet, Latvijas kontekstā draudžu izaicinājums ir arī motivēt cilvēkus 
atgriezties draudzēs un no jauna nodoties Dievam un kalpošanai 
Viņam. Tomēr bieži vien mēs varam aizrauties ar modeli vai izaici-
nājuma risināšanu un aizmirst galveno Jēzus doto uzdevumu - darīt 
cilvēkus par Viņa mācekļiem.

Konference “Discipleshift” pauž aicinājumu draudžu un kalpošanu 
vadītājiem un ikvienam Jēzus sekotājam apsvērt, kā lai mēs savās 
draudzēs un kopienās nonākam pie tā, ka mācekļu veidošana ir 
pamats visam, ko darām. Tā arī aicina mūs mainīt savu fokusu un do-
māšanu, meklējot atbildes uz tādiem jautājumiem kā: Kas ir mācekļu 
veidošana? Kāda ir vadītāju un draudzes loma mācekļu veidošanā? Kā 
izvērtēt savas draudzes praksi, un kādas akcentu maiņas ir nepiecie-
šamas? Kā citas draudzes mūsu reģionā risina šos jautājumus, un ko 
mēs varam cits no cita mācīties?

Atbildes uz šiem un saistītiem jautājumiem tika meklētas lektoru 
uzrunās un dalībnieku “apaļā galda” sarunās. Lektoru vidū bija gan 
Deivs Fergusons, draudzes dibinātājs un viens no “Exponential” 
dibinātājiem ASV, kurš spēj runāt par māceklības tēmām teoloģiski 
plaši un ļoti praktiski, gan Eiropas kustības vadītājs Oivinds Auglands 
no Norvēģijas, kurš ir dibinājis vairākas draudzes un Latvijā ir labāk 
pazīstams kā “M4 Europe” vadītājs. Arī pārēji lektori ienesa savu 
perspektīvu un pieredzi.

Deivida Krokera stāstījums par to, kā aizsākās viņa dibinātā draudze 
kādā Vācijas pilsētiņā, mani uzrunāja visvairāk. Deivida ģimene, 
pārceļoties uz savām jaunajām mājām, istabas vidū novietoja tukšu 
krēslu un sāka dedzīgi lūgt, lai Dievs aizpilda šo krēslu. Un Dievs 
atbildēja, viņu ģimenei pievienojās un Dieva iepazīšanas ceļu uzsāka 
kaimiņš un viņa ģimene. Pēc kāda laika Krokeru ģimene atkal lūdza 
šo lūgšanu, un Dievs atbildēja. Tad viņi mudināja arī citus savas 
apkārtnes kristiešus lūgt un meklēt: kurš ir tas viens cilvēks, tavs mā-
ceklis? Deivida pieredzes stāsts iedvesmoja gan ar rūpēm par vienu 
mācekli, gan ar viņa ticību, ka Dievs pavairos viņa šķietami mazos, 
bet uzticīgos centienus. Jā, tiešām – kurš ir tas viens cilvēks – mans 
(un tavs) māceklis?!

Konferencē kopumā valdīja draudzīga un darbīga gaisotne. Īpaši plaši 
bija pārstāvētas Ziemeļvalstis – Dānija, Norvēģija, Zviedrija un So-
mija, kas liek domāt par konferences tēmas aktualitāti šajā reģionā. 
Priecājos, ka Latvijas dalībnieki no dažādām konfesijām – ne tikai 
baptistu, bet arī luterāņu, vasarsvētku, katoļu un citām draudzēm – 
spēja veidot saturīgas sarunas par mācekļu veidošanas realitāti savā 
vidē. 

“Exponential” kustība tika uzsākta, Deiva Fergusona vārdiem runājot, 
lai “ietu līdzās vadītājiem un padarītu vieglāku viņu ceļu pretī mācek-
ļu pavairošanai”. Kā var nojaust no kustības nosaukuma, kas aizgūts 
no matemātikas jomas, tās pamatideja ir veicināt ne tikai kvalitatīvu 
individuālu sekošanu Kristum, bet akcentēt tieši Evaņģēlija, mācek-
ļu un draudžu pavairošanu. Eiropas kustības mērķis ir panākt, ka 
veselīgu, pavairoties spējīgu, Evaņģēlijā balstītu kopienu pavairošana 
kļūst par draudžu teorijas un prakses normālu parādību. Kustība 
savu pienesumu sniedz, rīkojot šādas un līdzīgas konferences, kā arī 
publicējot stratēģiski nozīmīgas grāmatas un citus resursus dažādās 
Eiropas valodās. Vairāk par “Exponential” kustību Eiropā varat uzzi-
nāt tās mājaslapā www.exponential.eu 

Līva Fokrote
M4 Europe izpilddirektore

Discipleshift – akcentu 
pārbīdes iespēja
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SvētībaS avotS
Vai ikdienā varam justies droši? Neviennozīmīgi atbildams jau-
tājums, zinot par notikumiem pasaulē, karu Ukrainā, kovida 
sekām, kristiešu vajāšanām, masīvo uzbrukumu kristīgajām 
vērtībām Rietumu pasaulē. Noteikti mūsu atbildi uz šo jautā-
jumu ietekmē arī tas, vai esam kristieši. 

Protams, mēs zinām, ka Dievs ir mūsu akmenskalns, Glā-
bējs, stiprā klints un patvērums, kā tas lasāms arī 62. psalmā. 
Tomēr, kad sastopamies “aci pret aci” ar dzīves realitāti, negā-
cijām sabiedrībā, tad pēkšņi un nemanāmi mūsu ticība mēdz 
sašķobīties un ļodzīties, pazūd Svētā Gara augļi un parādās 
miesas darbi: ienaids, strīdi, dusmas, ķildas, šķelšanās un tam-
līdzīgas lietas, par kurām Dieva Vārds skaidri saka, ka tie nav 
Kristus mācekļa cienīgi darbi. Turklāt arī šodienas kultūra un 
apkārtējā sabiedrība aicina padoties šādai notikumu attīstībai, 
nevis atbalsta cilvēka centienus meklēt patvērumu Dievā. Tas 
ir reāls spiediens un reizē arī izaicinājums. 

Ko mēs darām? Vai sākam dungot līdzi daudzbalsīgajam dzie-
dājumam par problēmām, grūtībām, nestabilitāti un nedrošī-
bu, vai arī kā Dāvids apliecinām - Dievs ir mans svētības avots, 
un tāpēc savu palīdzību meklēju pie Viņa, tāpēc nepaļaujos 
uz varu un nelieku tukšas cerības uz bagātību. Izvēle vienmēr 
ir mūsu ziņā! Arī šogad – skaitīt svētības vai veidot sarakstus 
ar problēmām. Ja izvēlamies skaitīt svētības, tad tās jāmeklē, 
tuvojoties svētību devējam  - vienīgajam patiesajam, dzīvajam 
Dievam, kura patvērumā varam justies arī patiesi droši.

Oļegs Kligačs 
Ventspils draudze 
BPI 2023. gada absolvents

Ikdiena un iespējas
Baltijas Pastorālajā  
institūtā
Pirmie 3 mēneši BPI jaunajā mācību gadā jau aizvadī-
ti. Kādi tie bijuši studentiem? Ko BPI piedāvā draudžu 
dalībniekiem? Par to lasītājiem pastāsta BPI apmācības 
programmas vadītājs Tomass Šulcs.

Šī mācību gada pirmie trīs mēneši ir bijuši vērtīga satura, iz-
aicinājumu un Dieva vadības pilni. Esam pateicīgi visiem, kas 
ir nodrošinājuši iespēju turpināt šo svarīgo darbu. Vairākkārt 
sarunās ar studentiem esam pārrunājuši, cik ļoti vērtīgs ir 
bijis atbalsts no daudziem cilvēkiem, kurus ikdienā visbiežāk 
nemaz nesatiekam. Tāpēc ar priecīgu satraukumu gaidām 
BPI Pateicības vakariņas, kas notiks 7. decembrī, kad ar daļu 
no BPI atbalstītājiem varēsim satikties klātienē.

Aizvadītajos trīs mēnešos mums ir bijusi lieliska iespēja 
mācīties gan no vietējiem, gan ārzemju pasniedzējiem. Esam 
mācījušies kristietības vēsturi, apoloģētiku, Bībeles interpre-
tāciju, māceklību un evaņģelizāciju. Tāpat arī bijušas mācī-
bas, kas saistītas ar praktiskām lietām – mentorings, finanšu 
pārvalde, draudžu dibināšana, u.c. Brīžiem, protams, šķiet, 
ka informācijas ir par daudz, un studenti nedaudz jūtas 
kā dzerdami no šļūtenes. Bet tajā pat laikā redzam, kā tas 
veido raksturu, izpratni par Dievu un maina skatījumu uz pa-
sauli. Tas ne vienmēr ir viegli, jo nereti ir jāpārkāpj pāri sev 
pašiem, jāpaskatās uz lietām no citas perspektīvas. Bet tieši 
tā jau mēs mācāmies vislabāk – dzirdot dažādus viedokļus 
un pārdomājot lietas, veidojot savu skatījumu.

Šajā BPI studentu grupā visi dalībnieki ir ar BPI DRAFTS 
nometņu dalībnieka pieredzi. Tā ir vēl nebijusi situācija BPI 
darbības vēsturē, kas vienlaikus arī atspoguļo tos mērķi un 
sapņus, kas tika iedēstīti pirms vairāk nekā 10 gadiem, kad 
tika uzsākta BPI DRAFTS kustība. Mēs ticam un ceram, ka 
BPI DRAFTS kļūs par arvien stabilāku platformu nākotnes 
studentu nekurtēšanai, un, protams, gaidīsim arī ikvienu, 
kuru Dievs uz BPI ved arī pa citiem ceļiem.

Šogad daļa no lekcijām ir atvērtas ikvienam interesentam. 
Esat aicināti pievienoties BPI klātienes studentu lekcijām, lai 
papildinātu savas zināšanas vai vienkārši “pagaršotu”, kāda ir 
BPI ikdiena. Aicināts ikviens interesents. Teoloģiskās priekš-
zināšanas nav obligātas.

BPI atbalstītājiem dalība lekcijās ir bez maksas. Visiem pārē-
jiem interesentiem – ziedojums 10 eiro par kursu, neatkarīgi 
no apmeklēto lekciju daudzuma.

Aicinām sekot līdzi BPI aktualitātēm Facebook – Baltic Pa-
storal Insitute. Ja vēlaties saņemt BPI ziņas savā e-pastkas-
tē, lūdzu, dariet mums to zināmu, uzrakstot par savu vēlmi 
uz kanceleja@lbds.lv. Paldies visiem, kas atbalsta, aizlūdz, 
ziedo – bez jums šis darbs nebūtu iespējams!V
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Attiecību kurss
MĪLESTĪBA DOMĀ
2023. gada pavasarī draudzēm tiks piedāvāts attiecību kurss 
“Mīlestība domā”. Aicinājām bīskapu Kasparu Šternu sniegt nelielu 
ieskatu tajā, lai draudzes varētu sagatavoties kursa norisei.

Kāpēc izvēlēts kurss “Mīlestība domā”?
Šī gada Kongresa tēma bija “Es un mans nams, mēs kalposim 
Kungam”, kurā akcentējām, cik svarīgi šajā laikā stiprināt ģimenes un 
ģimeniskās vērtības. Bet kur sākas ģimene? Tā sākas ar laulību. Bērns 
par mīlestību un attiecībām vispirms mācās no vecākiem, vērojot, 
kā viņi veido savstarpējās attiecības. Diemžēl Latvijā statistika nav 
iepriecinoša, daudzi pāri dzīvo kopā neprecējušies, un aptuveni 50% 
laulību tiek šķirtas. Tas ir viens no augstākajiem rādītājiem pasaulē. 
Par draudzēm šī statistika nav precīzi zināma, bet domāju, ka tā arī 
nav diez ko iepriecinoša. Mēs nevaram tikai noskatīties uz to, mums 
arī kaut kas ir jādara, lai stiprinātu laulību un attiecības ģimenē. Īpaši 
šajā laikā, kad tiek pārdefinēta ģimene, laulība, dzimtas, ir svarīgi 
stiprināt un kalpot ģimenēm. 

Ar ko šis kurss ir īpašs, atšķirīgs no “Laulāto kursa” un citiem 
līdzīgiem materiāliem?
No vienas puses, kurss apskatīs tēmas, kas ir vispārzināmas, bet tajā 
pašā laikā akcents būs uz to, ka mīlestība nav tikai sajūtu līmenī, 
mīlestībai ir jābūt loģiskai un praktiskai, no kā tālāk izriet arī sajūtas. 
Šis kurss būs īpašs ar to, ka tas uzrunās visas paaudzes. Kurss piedā-
vās video un mazo grupu materiālu individuālām vai grupu studijām 
pāriem, kā arī būs atsevišķi izstrādāti materiāli jauniešiem, kas vēl nav 
precējušies. Daudzi jaunieši ir uzauguši nepilnās ģimenēs, un jautā-
jums ir – kas viņiem rādīs piemēru un mācīs par attiecībām? Pētījumi 
rāda, ka aizvien vairāk cilvēku seksuālu tuvību, romantiskas attiecības 
un vecāku lomu nesaista ar laulību. Tādēļ svarīgi jauniešiem mācīt, kā 
šīs trīs attiecību šķautnes iet roku rokā ar laulību. Savukārt visai drau-
dzei svētdienu dievkalpojumos būs iespēja kopā mācīties no Dieva 
vārda par attiecībām daudz plašākā nozīmē – attiecībām ar Dievu 
un līdzcilvēkiem. Arī bērnu nodarbības svētdienskolā varēs pakārtot 
draudzes tēmām, lietojot īpaši šim mērķim sagatavotu materiālu.

Kad un kam kurss “Mīlestība domā” būs pieejams?
Aicinām, ka visas draudzes šo kursu uzsāk 16. aprīlī.

Kursa materiāli – drukātas darba grāmatiņas, saites uz video mate-
riāliem, svētdienskolas materiāli e-vidē, svētrunu tēmas – tas viss būs 
pieejams aprīļa sākumā. 

Šis kurss būs laba iespēja kalpot draudzes cilvēkiem, kā arī uzrunāt 
un aicināt nekristiešus.

Kā draudzes var sagatavoties?

Atzīmējiet kalendārā 16. aprīli un ieplānojiet kursa norisi turpmāka-
jās 6 nedēļās.

Deleģējiet vadītāju/us, kas koordinēs kursa norisi draudzē, vadīs 
pāru vakarus (vadītāja uzdevums nebūs lasīt lekciju, bet vadīt diskusi-
ju), organizēs kursu jauniešiem, u.c.

Lai labāk iepazītos ar kursu un tā sniegtajām iespējām, piesakieties 
uz LBDS Reģionālajām tikšanās reizēm, kas notiks 2023. gada janvārī 
un februārī (informācija uz pēdējā vāka un www.lbds.lv), kur tiks pre-
zentēti kursa materiāli un dalībnieki tiks apmācīti, kā šo kursu lietot. 

Aiciniet cilvēkus piedalīties – gan kristiešus, gan nekristiešus.

Lūdziet un ticiet, ka Dievs var lietot šo kursu, lai stiprinātu ģimenes, 
veidotu dziļākas attiecības ar Dievu un veselīgākas attiecības ar 
līdzcilvēkiem.
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Lozungi 2023
Latvijā jau 21. gadu izdevniecības Amnis paspārnē tiek izdoti 
Lozungi –Bībeles lasījumi katrai dienai. Par lozungu izvē-
les principiem, to lietošanu ikdienā stāsta mācītājs Edgars 
Godiņš, Amnis vadītājs, kura iniciatīvas rezultātā Lozungi 
pieejami arī latviešu valodā. 

Bībeles lasīšanas plānu ir ļoti daudz un dažādi, bet Lozungi ir 
īpaši ar to, ka tie veidoti nevis pēc kādas izdomātas sistēmas, 
bet gan tikuši izlozēti. Brāļu draudzes šādu pieeju Dieva gribas 
izzināšanai lietojušas jau izsenis. Šo principu, ņemot piemēru 
no tā, kā Apustuļu darbos tika izvēlēts divpadsmitais māceklis, 
viņi lieto dažādu jautājumu izlemšanai – viņi lūdz, gavē, izvelk 
lozi un zina, tā ir Dieva sūtīta atbilde.

Lai izvēlētu nākamā gada lozungus, pavasarī tiek saaicināti 
kopā cilvēki, kuri ir nozīmīgi ticības nesēji, viņi lūdz, saliek 
kopā apmēram 1800 Vecās Derības tekstus, no kuriem izlozē 
tekstu katrai nākamā gada dienai un nodod šo tekstu īpašai 
komisijai, kas pieliek klāt Jaunās Derības tekstu. Līdz ar to 
Lozungiem piemīt pravietiskums, es to savā dzīvē esmu vairāk-
kārt piedzīvojis, ka izlasītais teksts tik ļoti sasaucas un palīdz 
tieši tai dienai. Ja lietojām Lozungu lasījumus šogad, kara laikā, 
tad redzējām, ka tie tik ļoti iederējās šodienas realitātē. Bet 
tie tika izlozēti gadu iepriekš, kad vēl nebija nekādu domu par 
karu.

Vēl lozungi palīdz vairāku gadu garumā iziet cauri Bībelei, jo 
katrai dienai ir arī garāki lasījumi no Vecās un Jaunās derības. 
Lasot visas dienā norādītās Rakstu vietas, Gara vadībā varam 
nonākt pie brīnišķīgām atziņām. Viens teksts paskaidro otru, 
cits parāda vēl kādu jaunu atziņu. Tā kā man pašam tas ļoti 
palīdzējis, tad vēlējos, lai to piedzīvo arī citi.

Es Lozungus mēdzu ieteikt cilvēkiem, kas sāk lasīt Bībeli. Šis 
ir ļoti vienkārši, un, šādi lasot, nevar apmaldīties. Izlasot abus 
lozunga tekstus, iesaku padomāt – kā šie teksti ir saistīti, kāds 
šajā tekstā ir Dievs, kāds esmu es, ko Dievs no manis sagaida 
un ko Viņš man grib dot. Tā ir kā īsa meditācija, un pēc tās jau 
ir skaidra taciņa uz lūgšanu – par ko varam pateikties, par ko 
gribam lūgt, kas dzīvē šī Vārda gaismā izgaismojas kā deficīts. 
Izlasot garākos tekstus, domai rodas vieta garākam lidoju-
mam. Lasījums, meditācija, lūgšana – šis ritms ir labs ticības 
izaugsmes ritms, kas ved pie tālākas izpratnes un intereses, un 
padziļinātām Dieva vārda studijām. 

Mans lūgšanu kalendārs 2023
Lielajā kalendāru klāstā 2023. gadam tiek piedāvāts arī 
“Mans lūgšanu kalendārs”, kuru izdod LBDS Svētdienskolu 
apvienība (SA). Par kalendāra ceļu pie lietotājiem un iespēja-
mo lietojumu stāsta SA vadītāja Estere Roze.

Visu 2022. gadu ģimenēm bija iespēja lietot “Ģimenes lūgšanu 
kalendāru” – katru dienu lasīt norādīto Rakstu vietu, saņemt 
ievirzi dienas lūgšanai un sociālajos tīklos atrast arī nodarbes 
un jautājumus, kas palīdz dienas tēmu piedzīvot personīgi. 
Gada laikā saņēmām liecības, kas apliecināja, ka kalendārs 
daudziem ir liela svētība. Un, jo tuvāk nāca gada nogale, jo vai-
rāk arī bija jautājumu – vai nākamgad arī būs šāds kalendārs? 
Tad nu ķērāmies pie darba, un ir tapis kalendārs 2023. gadam.

Nākamā gada kalendārs ir līdzīgs iepriekšējam, bet tajā pat 
laikā ļoti atšķirīgs. Jau tā nosaukums parāda, ka kalendārs ir 
personīgāks. 2022. gadā vecāki tika aicināti un ekipēti lūgšanu 
laikam ģimenē kopā ar bērniem, nākamā gada kalendārs uzru-
nā bērnu individuāli – aizlūdz, pateicies, aprunājies, apskaties, 
uzraksti! Arī kalendāra noformējums veidots tā, ka bērni to 
paši var papildināt. Katrā mēnesī atvēlēta vieta, kur ierakstīt 
sev un savai ģimenei nozīmīgus notikumus – dzimšanas dienas, 
citus svētkus un pasākumus. Kalendārā ietverts arī “Lūgšanu 
žurnāls”, kur ierakstīt, par ko esi pateicies, par ko esi aizlūdzis, 
kā Dievs atbildējis. 

Lūgšana ielūdz uz sarunu ar Dievu. Nav tāda diena gadā, 
kurā šāda saruna neiederētos. Nav tāda vieta ne mājās, ne 
ārpus tām, kura šai sarunai nebūtu piemērota. Dievs priecājas 
dzirdēt gan to, ko domājam par Viņu, gan to, kas mums rūp un 
par ko esam pārsteigti. Ja stāstām Viņam par saviem grēkiem 
un kļūdām, Viņš nekaunina, bet piedod; ja dalāmies ar saviem 
priekiem, Viņš priecājas kopā ar mums. Kalendārs palīdzēs bēr-
niem atklāt šīs un vēl citas lūgšanas šķautnes. Lūgšana var būt 
kā ieradums, tā var kļūt par pienākumu, šis kalendārs palīdzēs 
bērniem ieraudzīt lūgšanu kā iespēju visdažādākām sarunām ar 
Dievu. 

Korija ten Būma teikusi, ka “lūgšanai ir jābūt mūsu dzīves stū-
rei, nevis rezerves ritenim”. Mašīnu nevar vadīt, nepieskaroties 
pie stūres, savukārt rezerves riteni meklējam reti, un parasti 
tas notiek kādā krīzes situācijā. 

Kalendārs būs nopērkams veikalā AMNIS un internetveikalā 
labaszinasvisiem.lv.
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Skolotājs Mihaēls 
Hamburgers: 
baptisma saknēm 
Latvijā 175
Par Latvijas baptistu kustības sākumu Latvijā tiek uzska-
tīts 1860. gada 2. septembris, kad Mēmeles vācu baptistu 
draudzē tika kristīti 9 latvieši. Tomēr aizsākumi meklējami 
vēl agrāk – ap 1847. gadu, kad Ziru skolas skolotājs Mihaēls 
Hamburgers iedrošināja savus audzēkņus un viņu vecākus 
uz kristīgo patiesību izdzīvošanu ikdienas dzīvē. Aicinām 
atskatīties uz šiem notikumiem, kopš kuriem pagājuši jau 
175 gadi!

Baptistu historiogrāfijā ir divi galvenie uzskati par baptisma 
izcelšanos Latvijas teritorijā. Pirmais no tiem, ka latvieši paši 
savos garīgajos meklējumos nonāca līdz baptistu pārliecībai, 
respektīvi, latvieši paši atrada baptistus. Šis uzskats pastāv uz 
to, ka baptisms Latvijas teritorijā netika aizsākts ārējas misijas 
rezultātā. Šajā gadījumā tiek runāts par baptisma pirmsāku-
miem saistībā ar notikumiem Ziru skolā no 1847. līdz 1849. ga-
dam, kad tur strādāja skolotājs Mihaēls Hamburgers, un viņa 
tālākajiem kontaktiem ar saviem skolniekiem, citiem domu-
biedriem un Adamu Gertneru līdz 1860. gadam, kad notika 
latviešu baptistu kristības. Šajā gadījumā kā Latvijas baptisma 
avoti tiek uzskatīti M. Hamburgera teoloģiskie priekšstati un 
piētisms. Otrs uzskats pauž, ka baptisma pirmsākumi ir ciešā 
saistībā ar Mēmeles (tagadējās Klaipēdas) vācu baptistu drau-
dzi, kuras vairāki locekļi, sākot ar 1858. gadu, bija apmetušies 
Liepājā un tās apkārtnē. 

Ja skatās no Ventspils un Zirām un tur notiekošā, tad ir viens 
skats, proti, uzskats, ka latvieši atrada baptistus, ja skatās no 
Liepājas un Grobiņas puses, tad rodas cits skats un priekšstats, 
proti, ka latviešu baptisms iesākas caur vācu baptistu darbību. 
Daudz pilnīgāku kopainu iegūst, ja aplūko abus priekšstatus 
kopskatā, norādot, ka tie bija savstarpēji papildinoši, nepiecie-
šami faktori, kuri, kopā sasaucoties, deva pamatu un virzību 
pirmajām latviešu baptistu draudzēm.

Skolotāja M. Hamburgera darbība Ziru skolā no 1847. līdz 
1849. gadam ir senākais zināmais latviešu baptisma aizsākuma 
punkts, viņa darbība un uzskati deva pamatu viņa skolnieku 
garīgiem meklējumiem. M. Hamburgers J. Rīsa grāmatā “Lat-
viešu baptistu draudžu izcelšanās un viņu tālākā attīstība” tiek 
raksturots kā cilvēks, kurš daudz lasīja un caur to izglītojās. 
Iespējams, Ziru skolotāja M. Hamburgera kristīgās pasaules 
redzējumu veidoja literatūra par metodismu, piētismu, hern-
hūtismu, baptismu vai kādu citu kustību. Tie varēja būt arī citi 
viņa laikabiedri ar līdzīgu pasaules redzējumu. 

M. Hamburgers atstāja dziļu iespaidu uz saviem skolniekiem 
un viņu vecākiem, un mudināja viņus praktizēt kristietības mā-

cību ikdienas dzīvē. Atceroties savu skolotāju, pirmie baptisma 
kustības vadītāji Latvijā norādīja, ka viņi tika mācīti Dievu lūgt 
saviem vārdiem. M. Hamburgers arī aicināja pārvērtēt savas 
personīgās attiecības ar Dievu un lūgšanu dzīvi, ievērot svēt-
dienas svinēšanu, atturēties no alkohola . No M. Hamburgera 
skolnieku sniegtā raksturojuma ir pieļaujams, ka viņa uzskatus 
var raksturot kā piētiskus. Starp M. Hamburgeru un pirmajiem 
baptistiem nepastāvēja teoloģiska rakstura domstarpības. 

Tāpat kā citi sava laika skolotāji, M. Hamburgers bija piede-
rīgs luteriskajai Baznīcai un skolas jautājumos bija padots 
savas luteriskās Baznīcas draudzes mācītājam un vietējam 
muižkungam. Viņa sākotnējais nodoms nebija saraut attiecī-
bas ar luterisko Baznīcu. Uz to norāda Ernsta Eglīša saruna ar 
M. Hamburgeru par cilvēkiem, kuri nodalījušies no Baznīcas un 
krista pieaugušos. Uz M. Hamburgera sacīto klātesošie izrā-
dījuši izbrīnu par to, kā var, “dzenoties pēc svētas dzīvošanas, 
atstāt Baznīcu.” Viņš pat atzīstas, ka lūdzis Dievu, lai baptisms 
nenonāktu līdz Zirām, Užavai. 

Pēc 1849. gada, kad M. Hamburgera skolniekiem radās dom-
starpības ar mācītājiem un muižkungiem, viņš uzturēja saikni 
ar viņiem un sniedza praktisku atbalstu viņu jaunās piederības 
meklējumos. Sākotnēji, kad vēl nebija zināms par baptistiem, 
viņi meklēja piederību pie hernhūtiešu draudzes, taču pastā-
vošo likumu dēļ tas nebija iespējams. M. Hamburgers uzturēja 
saikni ar citiem domubiedriem un bija pazīstams arī ar Adamu 
Gertneru, kurš kļuva par pirmo redzamāko baptisma vadītāju 
Latvijas teritorijā. Šos cilvēkus vienoja kopīga izpratne par 
dievbijību. Kad M. Hamburgera skolnieki nolēma pilnīgi saraut 
saites ar luterisko Baznīcu un kļūt par baptistiem, M. Hambur-
gers nepievienojās saviem bijušajiem skolniekiem, bet saglabā-
ja piederību luteriskajai Baznīcai. J. Rīsa darbā pēc 1860. gada 
nav lasāmas atsauces par M. Hamburgera klātbūtni baptistu 
dzīvē. 

Neskatoties uz M. Hamburgera personisko izvēli un pozīciju, 
viņš ir bijis pirmais garīgo meklējumu ierosinātājs vēlākajiem 
baptistiem. Tāpēc ieskats M.Hamburgera teoloģiskajos priekš-
statos sniedz ieskatu pirmo baptistu uzskatos.

Oļegs Jermolājevs
LBDS mācītājs
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Tulkota 4 valodās, 
izdota 13 izdevumos, 100 000 lielā tirāžā!

2021. gadā saņēmusi “Christianity Today” 
balvu kategorijā “Kultūra un māksla”.

Izdevniecība TITAM DIVI
Anete un Mārtiņš no Rīgas Vīlandes draudzes nodibinājuši 
izdevniecību TITAM DIVI. Aicinām iepazīties ar stāstu par 
izdevniecības tapšanu un pirmajiem tās izdevumiem.

Mēs esam trīs bērnu vecāki. Jau ilgi vēlējāmies kopīgu kalpoša-
nu, kura neatrautu mūs no ģimenes un kurā mēs jau agri varētu 
iesaistīt bērnus gan lūgšanās, gan praktiskos darbiņos. 2020. gada 
vasarā kādā iknedēļas randiņā mēs domājām par to, kā ietekmēt 
nākamo paaudzi Kristus godam. Todien Dievs deva mums ideju 
par izdevniecību, un te nu mēs esam – papildus vīra pilna laika 
darbam un sievas mājmācības ikdienai ar bērniem mūsu prāti un 
plaukti pilni ar grāmatām. Sākumā nevienam neteicām par šo 
ideju, bet izpētījām aptuveno pirmās grāmatas budžetu un sākām 
lūgt Dievu. Lēmām, ka katra nauda, kas atnāks negaidītā veidā, 
būs mūsu izdevniecības TITAM DIVI nauda. Gada laikā negaidītos 
veidos pie mums atnāca vairāk nekā 6000 eiro. Lieki teikt, tā ne-
kad agrāk mūsu ģimenē nav noticis. Lai gan bijām lūguši sākumā 
pēc mazākas summas, Dievs zināja labāk un iedeva tik, cik bija 
nepieciešams pirmajai grāmatai, kā arī palika vēl naudiņa, lai 
izdotu arī piecu veidu evaņģelizācijas traktātus, kas palīdzēs mūsu 
draudzēm un draudžu cilvēkiem Lielās Pavēles pildīšanā.

Izdevniecības nosaukums TITAM DIVI nāk no Titam 2:1, kur tiek 
pavēlēts “sludināt veselīgo mācību” un tālāk skaidrots, ko šī biblis-
kā, veselīgā mācība ietver. TITAM DIVI mērķis ir ekipēt kristiešus 
šaurajam ceļam, sekošanai Kristum. Mūsu draudžu grāmatgaldos 
un bibliotēkās ir nepieciešami izdevumi, kas ved mūs arvien dziļāk 
Dieva Vārdā, kas pasargā mūs no maldiem un liek pakļaut Kristum 
kā Kungam katru mūsu dzīves jomu.

Šogad iznāca pirmā grāmata – Pola Deivida Tripa “Laulība”. 
Noderīga katram kristīgam pārim, noderīga arī laulāto padom-
došanā draudzēs, lietojot studiju ceļvedi grāmatas beigās. Ir arī 
e-grāmatas formāts, nākotnē plānojam daļu no grāmatām izdot 
arī audio formātā. Šobrīd norit darbs pie nākamās grāmatas, kura 
palīdzēs mums mācīties uzticēties Dievam – aktuāli katram, kurš 
ir saskāries ar kovidu, karu Ukrainā vai inflāciju. Daudz tēmas 
deg mūsu sirdīs – kreacionisms, kristīgā padomdošana, grāmatas 
padsmitniekiem, loģika, biblisks pasaules skatījums, grāmatas 
bērniem, garīgā izaugsme, kristiešu biogrāfijas…

Grāmatu un traktātus var iegādāties veikalā Amnis, mūsu mājas-
lapā www.titamdivi.lv un citviet.

Anete un Mārtiņš Āboli
Instagram.com/titamdivi
28686421 (Mārtiņš)

Vēro un sadzirdi
Maiga un Gints Veilandi no Rīgas Āgenskalna draudzes jau 
vairākus gadus vada SIA Libri Style , kas nodarbojas ar iespied-
darbu veikšanu. Aicinām iepazīties ar Martina Šlēzkes grāmatu 
“Skaņa”, kas, pateicoties viņu darbam, pavisam nesen devusies 
pie lasītājiem.

“Celies, ej uz podnieka namu, un tur es tev likšu sadzirdēt ma-
nus vārdus!” – saka Dievs pravietim Jeremijam. Šķiet, arī vācu 
vijoļmeistaru Martinu Šlēzki Dievs kādā brīdī ir uzrunājis līdzīgi, 
aicinot būt vērīgam ikdienas darbā. Meistars tam ir atsaucies, 
un no gadu gaitā uzkrātajiem vērojumiem vijoļbūves darbnīcā ir 
tapusi grāmata “Skaņa”. Pēc 12 izdevumiem vācu, angļu, bulgāru 
un korejiešu valodā novembrī grāmata izdota arī latviešu valodā.

Grāmatā autors, stāstot par sev tuvo un pazīstamo – skanīga ins-
trumenta tapšanas noslēpumiem, pieskaras nozīmīgiem garīgās 
dzīves jautājumiem. Katrā vijoles izgatavošanas posmā, sākot 
no piemērota izejmateriāla atrašanas līdz instrumenta velvju 
veidošanai un lakošanai –, Šlēzke pamana līdzības cilvēka perso-
nības attīstībai, aicinājuma atklāšanai un piepildījuma īstenošanai 
dzīvē. Būdams vijoļmeistars, fiziķis un skaņas pētnieks – Šlēzke 
savas dzīves piepildījumu gūst, meklējot un veidojot pilnskanī-
gāko vijoles skanējumu. Bet tas nav viss. Viņš ir arī kristietis un 
domātājs, kuram ir būtiski piedzīvot sava Radītāja mīlestības pilno 
spēku, kas maina, piedod, dziedina, liek augt un kļūt pašam par 
skanīgu instrumentu. Kā raksta autors: “Laimes būtība ir meklēt 
dzīves piepildījumu, jautāt, kam jāpiepildās manā dzīvē. Tur, kur 
tas īstenojas par spīti dzīves šķiedru mezgliem un nepilnībām, tur 
darbojies īsts meistars.” Un Dievs nenoliedzami ir prasmīgākais 
Meistars ikviena dzīvē.

Vērtējot grāmatu, Dr. Ilmārs Hiršs atzīmē: “Visinteresantākās 
man šķita autora vilktās paralēles starp dzidrākās un pilnskanī-
gākās skaņas meklējumiem vijoles tapšanas procesā un ticību 
Dievam kā dzīvošanu skaņā. Grāmatā harmoniskā veselumā atai-
notas ne tikai vijoles skaņu diapazona rezonanses, bet arī cilvēka 
garīgās dzīves rezonanšu harmoniskie pretstati. Šīs paralēles un 
salīdzinājumi brīžiem ir negaidīti un pārsteidzoši, bet trāpīgi un 
tālākas iedziļināšanās vērti. Neapšaubāmi autors ir radījis intere-
santu un vērtīgu lasāmvielu.” 

Grāmatas izdevējs ir SIA Libri Style. Grāmatu iespējams iegādā-
ties veikalos Amnis, Ihtis, Kala Raksti un Jānis Roze.

Par pasūtījumiem vairumā interesēties, rakstot uz e-pastu:  
libris@libris.lv. 

Maiga un Gints Veilandi
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Aizvadītajā gadā visi kopā varējām vienoties līdz šim Latvijas 
baptistu saimei nebijušā misijas projektā – kristiešu vergu iz-
pirkšanā no verdzības Pakistānā. Paldies visiem, kas bijāt daļa 
no šī īpašā notikuma. 

Daudziem no mums tas bija viens no vairākiem labajiem dar-
biņiem, bet Irfanam tas bija likteņa pavērsiens. Irfans ar savu 
sievu Foziju un trīs nepilngadīgajiem bērniem bija vergi jau 
trešajā paaudzē, jo parāda atmaksas noteikumi ir tā izveidoti, 
ka viņam nebija nekādu cerību netaisnīgo parādu dzēst savas 
dzīves laikā. Mēs kopā varējām ne tikai izpirkt visu viņa ģimeni 
no verdzības, bet arī sagādāt 3 riteņu motociklu, lai viņš varētu 
iegūt ģimenei iztiku. Nu jau gandrīz pilns gads ir nodzīvots brī-
vībā. Irfans pa dienu strādā Lahoras universitātē par sētnieku, 
bet pēc darba viņš braukā un izvadā lauksaimniecības produk-
ciju. Viņa sieva strādā par ķēkšu un mājkalpotāju kādā bagātā 
Lahoras ģimenē. Dēls Arslans mācās arodu, meitenes iet skolā. 
Šajā lappusē redzamais ģimenes foto gan ir taisīts salonā un, 
kā tas Pakistānā ierasts, fotogrāfijai fons iemontēts ar dator-
programmu palīdzību. Tā nav viņu īstā māja, bet gan mākslīgi 
grezns attēla fons. Taču nenoliedzama un apstiprināma ir 
patiesība, ka šajā brīvības gadā viņi ir stipri atkopušies katrs 
individuāli un kā ģimene.

Šogad atkal ceram kopīgi izpirkt vienu jaunu kristiešu ģimeni 
no verdzības Pakistānā. Šabirs sāka strādāt ķieģeļu rūpnīcā no 
13 gadu vecuma. Viņa tēvs un vectēvs jau bija kļuvuši atkarīgi 
no ķieģeļu rūpnīcas īpašnieka labvēlības, tāpēc bija spiesti bez 
mitas strādāt sava parāda dēļ. Šabirs apprecējās ar meiteni 
vārdā Šazija. Dievs viņus svētīja ar trīs bērniem. Vecāko dēlu 
sauc par Danišu, meitu par Sāru, bet jaunākais dēls ir Sagirs. 
Viņš piedzima akls. Izmisušie vecāki centās palīdzēt dēlam. Lai 
apmaksātu ārstēšanos, viņi ņēma jaunu aizdevumu no ķieģeļu 
cepļa saimnieka, taču ārstēšanās bija bez sekmēm, un dēls 
joprojām ir akls. Šī gada 13. septembrī Šabira sieva, trīs bērnu 

māte, negaidīti un pāragri nomira. Šobrīd viņiem ir lielas dvē-
seles sāpes un arī fiziski smags dzīves posms. 

Ko tu vari darīt? Vajāto kristiešu sienas kalendārs šogad 
ir veltīts šim mērķim – vergu izpirkšanai. Draudzēm tiek 
piedāvāti kalendāri par ziedojumu. No katra kalendāra 
eksemplāra 5 eiro tiek novirzīti šim mērķim. Iedomājies! Pa-
teicoties tavam ziedojumam, viena kristiešu ģimene Pakistānā 
Jauno gadu sāks pilnīgi jaunā statusā – nevis kā vergi, bet 
kā brīvi cilvēki! Ja Dievs vēlēs, tad šī būs otrā ģimene, kuru 
izpērkam brīvībā.

Ne tikai ziedojums svarīgs. Svarīga ir arī lūgšana, jo mērķis ir 
arī vienot mūs kopīgai lūgšanai un paplašināt lūgšanu apvārsni. 
Sienas kalendārā katrai nedēļai pretī ir kādas valsts karodziņš, 
kurā notiek kristiešu vajāšanas. Valstu secība ir pēc vajāšanu 
intensitātes. Janvārī tās zemes, kurās vajāšanas ir visstiprākās, 
bet decembrī tās, kurās intensitāte zemāka. 

Manā dzīvesvietā kalendārs ir novietots koridorā, lai visi ērti 
var redzēt. Kad atnāk jaunākajam dēlam kādi draugi, tad 
karodziņi vienmēr izraisa interesi. Savukārt Limbažu draudzes 
mācītājs Mārtiņš Anševics pirms kāda laika stāstīja, kā saviem 
bērniem paskaidrojis kalendāra ideju. Nākamajā rītā viņš pie-
ķēris viņus pie kalendāra stāvam un aizlūdzam par vajātajiem, 
lai Dievs viņus pasargā un viņiem pietiek drosme stāvēt uzticī-
gi ticībā līdz galam. Mēs ticam, ka mūsu aizlūgšanas ir svarī-
gas, bet reizēm mūsu aizlūgšanas var izrādīties lielāka svētība 
mums pašiem, nekā sākotnēji iedomājāmies. Lūgsim!

Caur šo kalpošanu mēs no jauna varam apliecināt un svinēt 
Kristus izpirkumumu pie krusta mūsu dēļ un mūsu vietā. Mēs 
arī bijām grēka vergi ar nesamaksājami lielu parādu nastu. 
Apustulis Pāvils rakstīja, ka “Jūs esat dārgi atpirkti” (1. Korin-
tiešiem 6:20) un “Kristus mūs ir izpircis no bauslības lāsta” 
(Galatiešiem 3:13). Vai tas nav īpaši, ka kaut ko līdzīgu Kristus 
mīlestības vārdā arī mēs varam kopā darīt?

Pēteris Eisāns
LBDS Ārmisijas vadītājs

Baptistu Vēstnesis – GRĀMAtABaptistu Vēstnesis – 40 DieNAS AR MĒRĶi  Baptistu Vēstnesis – MiSijA

Vergiem - brīvību!
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Aizlūgšanu kalendārs decembris
Baptistu Vēstnesis – GRĀMAtA

                          01 
“Dievs Savu Dēlu nav 
sūtījis pasaulē, lai Tas 
pasauli tiesātu, bet lai 
pasaule caur Viņu tiktu 
glābta.” (Jāņa 3:17)

                          02 
Lūgsim par Ogres Evaņ-
ģēlisko draudzi, mācītāju 
Vadimu Kovaļevu, viņa 
veselību un ģimeni; lūgsim 
par draudzes komandas 
kalpošanu; pateicība par 
draudzes atjaunošanos pēc 
covid pandēmijas, par  
iespēju palīdzēt ukraiņiem 
un ukraiņu kalpošanu drau-
dzē; lūgsim, lai draudzei 
būtu vieta, kur pulcēties. 

                          03 
Lūgsim par LBDS bīskapu 
Kasparu Šternu, par Pa-
domi un izpilddirektori; lai 
Dieva vadība un svētība, 
risinot garīgos, saimnie-
ciskos un administratīvos 
jautājumus, kā arī atbal-
stot draudžu un nozaru 
kalpošanu. 

                          04 
Otrā Adventa svētdie-
na. Pret latviešu tautu 
vērstā totalitārā komu-
nistiskā režīma genocīda 
upuru piemiņas diena
Pateiksimies par grēku 
nožēlas svētību, kas 
mūs šķīsta no visas 
netaisnības  (1. Jāņa 1:9).
Sirsnīgi sveicam mācītāju 
Edgaru Godiņu 65 gadu 
jubilejā!

                          05 
Lūgsim par Jelgavas drau-
dzi, mācītāju Mārci Zīvertu, 
sludinātāju Aināru Ginteru 
un viņu ģimenēm; pateicī-
ba par draudzes aktivitātes 
atjaunošanos pēc pandēmi-
jas, par mazo grupu aktīvu 
darbošanos; pateicība par 
Alfa kursu un jauniem 
draudzes locekļiem, lūgsim, 
lai viņi iesakņojas draudzē 
un atrod savu kalpošanas 
jomu; lūgsim par tiem, kuri 
gatavojas kristībām 25. de-
cembrī.

                          06 
Lūgsim par Rumānijas 
Baptistu draudžu 
savienību, tās 1722 
draudzēm un 98 672 
locekļiem. 

                          07 
Lūgsim par Līgatnes 
draudzi, mācītāju 
Mārtiņu Rijnieku un 
ģimeni; lūgsim, lai sirdis 
vairāk iedegas Dievam 
un kalpošanā sabiedrībai, 
lai cilvēkiem tiktu 
pasludināts evaņģēlijs; 
lūgsim, lai veiktos telpu 
remontdarbi un draudze 
drīzumā varētu lietot 
dievnama telpas.

                          08 
Lūgsim par Komoru 
salām. Viens miljons 
iedzīvotāju, lielākoties 
musulmaņi. Konstitūcijā 
paredzētā ticības brīvība 
tiek attiecināta tikai 
uz ārzemniekiem, bet 
vietējie musulmaņu 
konvertīti piedzīvo 
kopienas vajāšanas.

                          09 
Lūgsim par draudžu 
priekšniekiem, lai Dieva 
gudrība un padoms, 
risinot draudžu praktiskās 
vajadzības un atbalstot 
nozaru kalpošanu. 

                          10 
Lūgsim par draudžu 
padomēm, lai pieņemtie 
lēmumi ved draudzes uz 
garīgu izaugsmi – tuvāk 
Dievam un cilvēkiem - arī 
ārpus draudzēm.

                          11 
Trešā Adventa svētdiena
Pateiksimies par Dieva 
lielo mīlestību, sūtot 
Savu Dēlu mūsu grēku 
izpirkšanai (1. Jāņa 4:10).

                          12 
Lūgsim par Krāslavas 
draudzi, sludinātāju Vja-
česlavu Istratiju un ģime-
ni; pateicība par aktīvo 
kalpošanu Latgalē, lūgsim, 
lai Dievs svētī un piešķir 
līdzekļus turpināt “Zupas 
virtuves” kalpošanu, kur 
tiek baroti bērni no krīzes 
ģimenēm, arī bēgļi, ku-
riem beidzies valsts at-
balsts; lūgsim par sieviešu 
kalpošanu māmiņu grupā, 
lai viņas atsauktos Dieva 
mīlestībai; lūgsim par vīru 
darba terapijas grupu, kuri 
strādā malkas sagatavoša-
nā un realizēšanā.

                          13 
Lūgsim par Slovākijas 
Baptistu draudžu 
savienību, tās 24 
draudzēm un 1931 locekli.

                          14 
Lūgsim par Jaunpils drau-
dzi, sludinātāju Oskaru 
Jēgermani un ģimeni; 
pateiksimies Dievam, ka 
pēc covid pandēmijas 
draudze atjaunojusies, 
paldies par cilvēkiem, kas 
patiesi atgriezušies un 
tiks kristīti.

                          15 
Lūgsim par Nigēru. Iedzī-
votāji 25,13 miljoni - lie-
lākoties musulmaņi; kris-
tieši 0,3%; evaņģēliskie 
0,1%. Lūgsim, lai Nigēra 
paliek atvērta kristīgajai 
misijai, lai samazinās 
asins izliešana fulani 
nomadu uzbrukumos.

                          16 
Lūgsim par savas 
draudzes priekšnieku un 
viņa ģimeni; lai Dievs 
atklāj, kas  nepieciešams 
draudzes izaugsmei gan 
garīgi, gan praktiski, un 
kā to nodrošināt. 

                          17 
Lūgsim par savas 
draudzes padomi, lai 
tā ved draudzi Kristus 
paredzētajā uzdevumā.

                          18 
Ceturtā Adventa 
svētdiena
Lai dzīvojam Jēzus Kristus 
patiesībā un mīlestībā 
(2. Jāņa 6).

                          19 
Lūgsim par jaundibināmo 
draudzi Talsos, tās 
vadītāju Mārtiņu Ozoliņu 
un viņa ģimeni.

                          20 
Lūgsim par Lietuvas 
Baptistu draužu 
savienību, tās 8 
draudzēm un 290 
locekļiem.

                          21 
Lūgsim, lai draudze, kurā 
esam, nes Labo vēsti savā 
apkaimē, ir vienota un 
dedzīga kalpošanā, lai 
katrs draudzes loceklis 
dod savu pienesumu. 

                          22 
Lūgsim par Krievijas 
Federāciju. Iedzīvotāji 
145,9 miljoni – kristieši 
66,9%; evaņģēliskie 1,2%. 
Lūgsim, lai Krievijas 
Pareizticīgā baznīca 
izbeigtu aktivitātes, kas 
apspiež citas kristiešu 
kopienas. Lai baznīca 
izlēmīgi iestājas pret karu 
Ukrainā.

                          23 
Lūgsim par kristīgajām 
draudzēm savā pilsētā 
vai ciemā, lai svētku laikā 
tiek izmantotas visas 
iespējas sludināt Labo 
vēsti.

                          24 
Ziemassvētku vakars
“Gods Dievam augstībā, 
un miers virs zemes, un 
cilvēkiem labs prāts.” 
(Lūkas 2:14)

                          25 
Pirmie Ziemassvētki. 
Kristus piedzimšanas 
svētki
Lai svētku laikā 
izmantojam izdevības 
viesmīlības kalpošanā 
un labos darbos, tā 
pagodinot Dievu (3. Jāņa 
4-6, 11).

                          26 
Otrie Ziemassvētki
Pateiksimies un aizlūgsim 
par iespējam izplatīt 
Kristus vēsti sociālajos 
medijos.

                          27 
Lūgsim par Velsas 
Baptistu savienību, tās 
406 draudzēm un 12 423 
locekļiem.

                          28 
Lūgsim par tiem, kas 
šajos Ziemassvētkos 
dzirdējuši Labo Vēsti 
par Jēzu, lai tā nes labus 
augļus un dzīves mainās.

                          29 
Lūgsim par Azerbaidžānu. 
Iedzīvotāji 10,22 
miljoni - lielākoties 
musulmaņi; kristieši 
2,7%; evaņģēliskie 
0,2%. Neskatoties uz 
vajāšanām, kristiešu 
skaits ir audzis. Lūgsim, 
lai draudzes izaugsme 
turpinās.
Sirsnīgi sveicam mācītāju 
Mārci Dejus 40 gadu 
jubilejā!

                          30 
Lai pateicība un slava 
Dievam par 2022. gadu! 
Sirsnīgi sveicam mācītāju 
Mārci Zīvertu 45 gadu 
jubilejā!

                          31 
Vecgada diena
Lūgsim Dieva vadību, 
apsardzību un svētību 
2023. gadā!
Sirsnīgi sveicam mācītāju 
Imantu Tursu 90 gadu 
jubilejā!

Bībeles lasījums
28.11-04.12

Mācītājs 11-12
1. Jāņa 1-3

Bībeles lasījums
05.12-11.12

Dziesmu Dziesma 1-2
1. Jāņa 4-5

Bībeles lasījums
12.12-18.12

Dziesmu Dziesma 3-4
2. Jāņa

Bībeles lasījums
19.12-25.12

Dziesmu Dziesma 5-6
3. Jāņa

Bībeles lasījums
26.12-01.01

Dziesmu Dziesma 7-8
Jūdas
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Aizlūgšanu kalendārs janvāris
                          01 
Jaungada diena
“Dievs ir mans svētības 
avots un mans gods, 
mana stiprā klints, mans 
patvērums ir Dievs!” 
(Psalmi 62:8)
Sirsnīgi sveicam mācītāju 
Ivanu Rošioru 70 gadu 
jubilejā!
                          02 
Lūgsim par Liepājas 
Centra draudzi, sludi-
nātāju Tomu Bermaku, 
viņa veselību un ģimeni; 
pateicība par augošu 
draudzi – kristībām, jau-
niem draudzes locekļiem; 
lūgsim, lai Dievs piešķir 
palīgu – mācītāju ar gana 
sirdi, kas lūdz un aprūpē 
atgriezušos.

                          03 
Lūgsim par Armēnijas 
evaņģēliski kristīgo 
Baptistu draudžu 
savienību, tās 155 
draudzēm un 4920 
locekļiem.

                          04 
Lūgsim par Saldus 
draudzi, sludinātāju 
Dāvidu Viskupaiti un 
ģimeni; pateiksimies un 
lūgsim par svētdienskolu 
un citām kalpošanām 
draudzē.

                          05 
Lūgsim par Afganistānu. 
Lūgsim, lai Dievs sargā un 
dod izturību afgāņu kris-
tiešu saujiņai. Lai Dievs 
uzrunā tos, kas tagad 
dzīvo Rietumos. Lūgsim 
par Latvijas sievietēm, 
kas izveidojušas kontak-
tus ar afgānietēm.

                          06 
Zvaigznes diena
Lūgsim par Kristīgo 
grāmatu un dāvanu 
veikalu Amnis, lai veikala 
piedāvājums ir par 
svētību daudziem; lai 
Dievs stiprina vadītāju 
Edgaru Godiņu un 
darbinieku komandu.

                          07 
Lūgsim par pārmaiņām 
Sieviešu kalpošanas 
apvienībā - par jauno 
vadītāju un padomi; 
pateicība par līdzšinējās 
SKA vadītājas Agneses 
Megnes un padomes 
kalpošanu.

                          08 
Pateiksimies par Dieva 
piedāvāto svētību ceļu 
mūsu dzīvei un staigāsim 
tajā (Psalmi 1).
                          09 
Lūgsim par Siguldas drau-
dzi “Gaisma”, sludinātāju 
Māri Skaistkalnu un 
ģimeni; pateiksimies par 
bērniem un svētdiensko-
lu; lūgsim par ģimenēm, 
kas cieš, kurās ir salauztas 
attiecības un  finansiālas 
grūtības; lūgsim, lai drau-
dze var pastāvēt ticības 
pārbaudījumos un piedzī-
vo atkarību no Dieva. 

                          10 
Lūgsim par Eiropas 
Baptistu federācijas 
Jauniešu un Bērnu 
kalpošanas nozares 
darbu.

                          11 
Lūgsim par Paplakas 
draudzi, sludinātāju Gun-
taru Lašauri un ģimeni; 
par svētdienskolu un pa-
līgu svētdienskolotājām, 
kas kalpo ģimenēm, arī 
bērniem ar īpašām vaja-
dzībām.

                          12 
Lūgsim par Ziemeļkoreju, 
kas oficiāli ir ateistiska 
valsts un nepiedāvā 
statistikas datus par 
ticīgo skaitu. Lūgsim par 
kristiešiem, kas bieži tiek 
ieslodzīti koncentrācijas 
nometnēs, un draudžu 
vadītājiem, kas tiek 
spīdzināti, lai viņi tiktu 
pāraudzināti.

                          13 
Lūgsim par LBDS Svēt-
dienkolu apvienību un 
vadītāju Esteri Rozi. Patei-
cība par visiem, kas drau-
dzēs dažādos veidos kalpo 
bērniem un ģimenēm. Aiz-
lūgsim par žurnāla “Labas 
Ziņas bērniem” veidotāju 
komandu un apvienības 
iecerēm 2023. gadā.
Sirsnīgi sveicam sludinā-
tāju Marku Rožkalnu 40 
gadu jubilejā!

                          14 
Lūgsim par draudzēm 
Kurzemē, lai evaņģēlija 
vēsts atskan gan esošajās 
pilsētu draudzēs, gan 
arī apdzīvotās vietās un 
lauku vidē; lai veidojas 
jaunas draudzes.
Reģionālā tikšanās 
Liepājā

                          15 
Pateiksimies Dievam par 
uzklausītām lūgšanām; lai 
esam neatlaidīgi turpināt 
lūgt ticībā (Psalmi 4:2,4).

                          16 
Lūgsim par Nāriņciema 
draudzi un evaņģēlija 
izplatīšanos Nāriņciemā; 
par augošu draudzi un 
par esošām ģimenēm 
draudzē, lai Kristus 
stiprina un vada.

                          17 
Lūgsim par Ziemeļmaķe-
donijas republikas Baptis-
tu savienību, tās 3 drau-
dzēm un 100 locekļiem.

                          18 
Lūgsim par Mazsalacas 
draudzi, garīdznieka 
v.i. Sīmani Balodi un 
ģimeni; lūgsim par video 
kalpošanu, lai būtu vairāk 
cilvēku, kas varētu kalpot 
ar skaņu; pateicība par 
kalpošanu ukraiņiem, 
kas nesusi svētību – 
gan sludinot vietējiem 
cilvēkiem, gan veicinot 
saimniecisko aktivitāti 
draudzes namā. 

                          19 
Lūgsim par Somāliju, kas ir 
musulmaņu zeme. 16 mil-
joni iedzīvotāju. Kristieši ir 
simtos skaitāmi. Lai Dievs 
izlej atmodu pār šo valsti 
un viņi redz Jēzu sapņos, 
kas aicina viņus lasīt In-
džilu – Jauno Derību – un 
sekot Viņam.

                          20 
1991. gada barikāžu 
atceres diena
Lūgsim par LBDS Jaunie-
šu apvienību un vadītāju 
Andreju Goloborodko; lai 
Dievs caur pasākumiem 
un projektiem stiprina 
jauniešu ticību un kristī-
gās vērtības, dod prasmes 
vadīt jauniešus draudzēs 
un evaņģelizācijā ārpus 
draudzes.

                          21 
Lūgsim par draudzēm 
Latgalē, lai būtu 
sludinātāji, evaņģēlisti 
un dedzīgi kalpotāji, kas 
izprot cilvēku vajadzības.
Reģionālā tikšanās 
Madonā

                          22 
Lūgsim, lai esam par 
gaismu pasaulē (Mateja 
5:15-16). 

                          23 
Lūgsim par “Jēzus Kristus 
atkalnākšanas” Balvu 
draudzi.

                          24 
Lūgsim par baptistu 
draudžu kalpošanu Irākā.

                          25 
Lūgsim par Limbažu 
draudzi, mācītāju Mārti-
ņu Anševicu un ģimeni; 
pateiksimies par atjau-
notu svētdienskolu pēc 
covid ierobežojumiem, 
par jauniešu un vīru kal-
pošanu, par gatavošanos 
kristībām; lūgsim, lai 
Dievs piešķir jaunu mācī-
tāju, pašreizējā mācītāja 
ģimenei jūlijā pārceļoties 
uz Kuldīgu.

                          26 
Latvijas Republikas 
starptautiskās (de jure) 
atzīšanas diena
Lūgsim par Lībiju.  
6,5 miljoni iedzīvotāju, 
kristieši ap 0,5%. 
Valstī ir liela politiska 
nestabilitāte. Kristiešus 
mēdz arestēt un 
ieslodzīt, mācītāji tiek 
nogalināti. Lai Dievs 
mazina bezcerības sajūtu 
kristiešu kopienā.

                          27 
Lūgsim par BPI 
apmācības vadītāju 
Tomasu Šulcu, 
pasniedzējiem, 
vieslektoriem, tulkiem 
un studentiem; par 
apmācību programmu, 
lai tā ir laba bāze garīgai 
izaugsmei.

                          28 
Lūgsim par draudzēm 
Zemgales pilsētās un 
novados, lai ikvienam 
būtu iespēja dzirdēt 
evaņģēliju.

                          29 
Lūgsim, lai Dievs izsūta 
jaunus kalpotājus 
draudzēs un misijā 
(Mateja 9:37).

                          30 
Lūgsim par Sabiles 
misijas staciju, vadītāju 
Arti Kaņepu un viņa 
ģimeni; pateicība par 
iegūtajām telpām Sabiles 
centrā; lūgsim, lai būtu 
līdzekļi remontam.

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

Bībeles lasījums
02.01-08.01 
Psalmi 1-2
Mateja 1-2

Bībeles lasījums
09.01-15.01 
Psalmi 3-5
Mateja 3-4

Bībeles lasījums
16.01-22.01
Psalmi 6-8
Mateja 5-7

Bībeles lasījums
23.01-29.01
Psalmi 9-11
Mateja 8-10

Bībeles lasījums
30.01-05.02
Psalmi 12-14
Mateja 11-13
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Ziņas īsumā
TV dievkalpojums LTV1 18. decembrī 12:00 no Rīgas Mateja 
draudzes.

Kristību svētki svinēti:
16. oktobrī 16 cilvēkiem Rīgas Mateja draudzē;
13. novembrī 4 cilvēkiem Rīgas Pestīšanas Tempļa draudzē.

Rīgas Mateja draudzē 10. decembrī 11:00-14:00 notiks Zie-
massvētku tirdziņš misijas “Pakāpieni” atbalstam. 

Rīgas Āgenskalna draudzē 10. decembrī no 14:00 notiks 
“Sirdstirdziņš” – rokdarbu, gardumu tirgošana, darbosies ka-
fejnīca un radošās darbnīcas. 16:00 klātesošos priecēs Rīgas 
Doma kora skolas mūziklu nodaļas audzēkņu koncerts. Visi 
iegūtie līdzekļi tiks novirzīti draudzes Palīdzības kalpošanai, 
lai palīdzētu “mazākajiem” – ģimenēm un vientuļiem cilvē-
kiem, kam nepiepildītas pašas ikdienišķākās vajadzības.

Rīgas Āgenskalna draudze ielūdz uz Adventa laika lūgšanu 
vakariem, kas notiks 2., 9., 16. un 23. decembrī 19:00 Māru-
pes ielā 14, Torņa zālē.

Solvita Zīvere
24.08.1968.-18.10.2022.

Solvita dzimusi 1968. gada 24. augustā Ventspilī Teodora un 
Hertas Bērziņu ģimenē. Jau no bērnības Solvita redzēja, kā 
viņas tētis čakli kalpo Ventspils draudzes krievu grupā, kā arī 
Piltenes draudzē. 1978. gadā ģimene pārcēlās uz Cēsim, jo Sol-
vitas tētis tika aicināts par mācītāju Cēsu un Smiltenes drau-
dzēs. 1981. gadā ģimene  pārceļas atpakaļ uz Kurzemi un dzīvo 
Dundagas pusē, Nevejā. Solvita pamatskolu pabeidz Dundagā, 
bet izglītību turpina Liepājā, iegūstot pavāra-konditora profe-
siju. Mācību laikā viņa aktīvi darbojas Liepājas Ciānas draudzē.

1989. gadā Solvita pārnāk dzīvot Aizputē, kur sāk strādāt MFR 
“Kurzeme”. Paralēli darbam rūpnīcā Solvita uzsāk mācības ne-
klātienē LBDS Teoloģiskajā seminārā, aktīvi palīdzot savam tē-
tim kalpot Sakas baptistu draudzē – muzikāli un svētdienskolā. 
Ģimenei nebija personīgais auto un ceļš uz Saku, neskatoties 
uz laika apstākļiem, divatā ar tēti tika mērots ar divriteņiem 
(32 km vienā virzienā). 

Spēku tam deva Dievs, jo gan mācītāja Teodora Bērziņa, gan 
Solvitas sirds dega par Dieva Valstības darbu, un tas deva augļus. 
Draudze, kur bija daži draudzes locekļi, izauga par aktīvu un 
kalpojošu draudzi šodien. Tajā laikā arī tika organizētas Sludināša-
nas vietas Cīravā un Laidos, kur Solvita organizēja Svētdienskolas 
grupas. Solvita sajuta aicinājumu iegūt arī profesionālu pedagoga 
izglītību. Tāpēc, sperot soli ticībā, Rīgas Pedagoģijas un Izglītības 
Vadības augstskolā 2002. gadā Solvita ieguva pedagoga diplomu.

2007. gadā viņa slēdza laulību ar Andri Zīveru no Kuldīgas bap-
tistu draudzes un pārcēlās uz Kuldīgu. Aktīvi darbojās Kuldīgas 
draudzē. 2013. gadā Solvita, atsaucoties aicinājumam, kļuva par 
LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāju. 2015. gadā Solvitas 
dzīvesbiedram tika konstatēts vēzis un Solvita pieņēma lēmumu 
atteikties no aktīvās kalpošanas, lai palīdzētu savam vīram.

2019. gadā Dievs Mūžībā aizsauca viņas tēti. Pēc gada Mūžības 
ceļā aizgāja arī Solvitas mamma. Pēc tēta aiziešanas Solvita pie-
ņēma lēmumu atgriezties Aizputē un atsākt aktīvi kalpot Sakas 
draudzē, regulāri tur braucot un arī vedot uz dievnamu tos, kam 
nav savs transports.

2021. gada vasarā Solvita uzzināja slimības diagnozi – kaulu vēzis 
pēdējā stadijā. Pēdējā gada laikā, kas Solvitai nebūt nebija viegls, 
viņa paguva sakārtot visu, lai pārietu Mājās... 

Mūsu atmiņā viņa paliks kā cilvēks ar ļoti plašu sirdi – viņa nekad 
nejautāja, kas man par to būs, ja kaut ko darīšu... ja bija vajadzība, 
viņa, Dievu lūdzot, meklēja iespēju palīdzēt. Daudzi, viņas liecības 
iespaidoti, ir nākuši pie Dieva. Viņa teica: “Nav nekā jaukāka, kā 
būt atvērtam kanālam, gatavam Svētā Gara lietošanai par svētību 
citiem!”

Solvitas Zīveres izvadīšana notika  21. oktobrī  no Aizputes baptis-
tu draudzes dievnama uz Jāņkalna kapsētu Kuldīgā. Viņu izvadīja 
mācītājs Jānis Balodis. Izsakām līdzjūtību visiem, kam sāp Solvitas 
aiziešana. 

Kalendārs aizlūgšanām par vajātajiem kristiešiem pasaulē - par 
iespēju iegādāties interesēties, sazinoties ar Pēteri Eisānu, 27799666
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Liepājas baptistu Pāvila baznīcā, Kuršu ielā 19

LIEPĀJA
14. JANVĀRĪ 10.00 - 16.00
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AICINĀTS IKVIENS INTERESENTS

Madonas baptistu baznīcā, Maskavas ielā 10

MADONA 
21. JANVĀRĪ 10:00-16:00

Savienības namā, Lāčplēša ielā 37

RĪGA
4. FEBRUĀRĪ 10:00-16:00

Valmieras sākumskolā, Leona Paegles ielā 40A

VALMIERA
11. FEBRUĀRĪ 10:00-16:00

Informācijai: 20390979


