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“Pa tam ceļinieki bija sasnieguši Grūtību kalnu, kur šaurais ceļš 
slienas taisni augšup, kamēr pa labai un kreisai rokai nogriezās 
divi plati ceļi, kas gāja pa klajumu. Kristīgais ne acumirkli nešau-
bījās, pa kuru ceļu tam būtu jāiet; viņš uzdzēra atspirdzinošu 
malku no Pestīšanas avota, kas izplūda no kalna apakšas, un tad 
dziedādams kāpa augšā uz kalnu”. (Dž. Benjens “Kristīga cilvēka 
svešniecības ceļš”, J. A. Freija tulkojums)

Lai arī formāli 84. psalms nav ievietots starp Psalmu grāmatas 
svētceļnieku dziesmām, pēc būtības tas tāds ir. Ceļotāja prātā ir 
mērķis – nokļūt Jeruzālemē, Templī. Nokļūt vietā, kur Dievs apso-
lījis savu klātbūtni. “Mana dvēsele ilgojas un tvīkst pēc Tā Kunga 
pagalmiem”.

Katru gadu trīs svētku laikos Dieva tautai bija pienākums sapulcē-
ties galvaspilsētā. Jeruzāleme atrodas Apsolītās Zemes augstākajā 
vietā, ap 800 metru virs jūras līmeņa. Tas nozīmē, ka svētceļo-
jums lielākoties veda pret kalnu. Mūsu jaunais Bībeles tulkojums 
šīs svētceļotāju dziesmas precīzi apzīmē par augšupceļa dzies-
mām.

Arī uz kristieša dzīvi var skatīties kā uz svētceļojumu, līdz kamēr 
nostāsimies “Dieva priekšā Ciānā”. Ja iesim pareizā virzienā, tā 
būs kāpšana kalnā, iešana pret vēju vai peldēšana pret straumi. 
Dažbrīd nāksies pievārēt pat ļoti stāvas nogāzes. Mūsu iedzimtā 
gravitācija vilks pretējā virzienā. Vilinoši liksies vieglākie sānu ceļi. 
Tad ir labi, ja mums, līdzīgi šī psalma dziedātājiem vai Kristīga-
jam no augstākminētā Dž. Benjena klasiskā darba, prātā un acu 

priekšā paliek mērķis. Tas palīdzēs saglabāt pareizo virzienu un 
dos spēku izturēt līdz galam.

Augšupceļam ir nepieciešams spēks. Bez tā nevarēs uzkāpt kalnā. 
Tāpēc “svētīgi ir tie cilvēki, kas Tevī atrod sev spēku”. Svētīgs 
ir tāds ceļotājs, kas spēku iziet caur raudu ieleju nemeklē sevī, 
cilvēkos, statusā, varā vai idejās. Svētīgs ir tas, kura spēka avots 
ir Dievā, Viņa teiktajos vārdos un apsolījumos. Svētīgs tas, kura 
nespēkā Kristus spēks parādās.

Spēka noslēpums ir svētceļnieka attiecībās ar Kungu – svētīgi ir 
tie cilvēki, “kam sirdīs stāv Tavi ceļi”. Latviešu tulkojumā atroda-
mais vārds “stāv” dod mānīgu priekšstatu par statisku, sirdī ie-
slēgtu ideju. Iespējams, patiesajai domai atbilstošāk izsakās mūsu 
jaunais tulkojums - svētīgi ir ļaudis, kam “Tempļa ceļš viņu sirdīs”. 
Svētīgs cilvēks savu sirdi un domas ir pagriezis Tempļa virzienā. 
Svētceļotāja dzīvei ir virziens un jēga.

Svētīgs cilvēks ir ceļā. Ceļš nav domāts stāvēšanai. Svētīgs cilvēks 
dodas augšup. Svētīgs cilvēks nepaliek pie grēka piedošanas un 
jaunpiedzimšanas piedzīvojuma. Viņš ik dienas piedzīvo Dieva 
mīlestības spēku, kas palīdz aiz sevis atstāt svētīgus pēdu nospie-
dumus, pat raudu ieleju šķērsojot. Svētīgs cilvēks saprot mērķa 
vērtību. “Tiešām, viena diena Tavos pagalmos ir labāka nekā tūk-
stoš citas”. Viņa acis ir pievērstas pilsētai kalnā. Viņš “iet no spēka 
uz spēku, līdz kamēr parādās Dieva priekšā Ciānā”.

Daudzi mūsu līdzcilvēki kopā ar mums nesen svinēja Ziemassvēt-
kus draudžu sagatavotos dievkalpojumos. Iespējams, viņi bija 
pacilāti un iepriecināti. Liela daļa no viņiem šī gada beigās atkal 
meklēs ceļus uz baznīcām, lai piedzīvotu ko līdzīgu. Bet vai starp 
svētkiem būs noticis svētceļojums? Svētīgs cilvēks nākošajos 
Ziemassvētkos atskatīsies uz gadu un ieraudzīs, ka ir iepazinis 
Dievu labāk, ilgojas pēc Viņa vairāk, mīl Viņu dziļāk.

“Ar labā iekārošanu vēl viss nav darīts. Tā ir tikai viena puse. Labo 
arī satvert, padarīt par dzīves saturu, – lūk, sūrākā cīņa. Bet arī 
vienīgi vērtā cīņa”. (Šī gada jubilārs, bīskaps emeritus Pēteris Egle 
(1903-1993) “Īstā cīņa”, Kristīgā Balss Nr2, 1938)

Aivars Vadonis
Mežgalciema draudzes mācītājs

Baptistu Vēstnesis – PĀRDOMAS

Svētīga cilvēka ceļš

Svētīgs ir tas, kura spēka avots 
ir Dievā, Viņa teiktajos vārdos 
un apsolījumos. Svētīgs tas, kura 
nespēkā Kristus spēks parādās.
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Baptistu Vēstnesis – PĀRDOMAS Baptistu Vēstnesis – NOtikuMi

Notikumi

Janvārī un februārī notiek LBDS Reģionālās 
tikšanās Liepājā, Madonā, Rīgā un Valmierā. Bīs-
kapa Kaspara Šterna uzruna par izaicinājumiem, 
ar kuriem sastopas draudzes, un iespējamiem dar-
bības virzieniem, lai šos izaicinājumus pārvērstu 
par iespējām, diskusijas mazajās grupās, bagāta 
informācijas sadaļa no LBDS nozarēm un apvienī-
bām, kursa “Mīlestība domā” prezentācija un īpašs 
laiks Dieva tuvumā – tādas ir šī gada Reģionālās 
tikšanās. 

Laikā, kad pieaugusi cilvēku mobilitāte, notiek 
vērtību maiņa un pieredzam pašveidotu garīgumu 
un vēlmi mainīt ģimenes lomu un tās ietekmi uz 
sabiedrību, draudzei svarīgi saprast šo kultūras 
vidi, bet tai nepakļauties, censties saprast, kāds ir 
Dieva prāts un sekot tam, atkal no jauna perso-
nīgi, ģimenēs un draudzēs apņemoties – “Es un 
mans nams, mēs kalposim Tam Kungam!” Uz to 
Reģionālo tikšanos dalībniekus aicināja bīskaps 
Kaspars Šterns, atgādinot Pāvila rakstītos vārdus 
efeziešiem: “Tad nu raugieties nopietni uz to, kā 
dzīvojat: nevis kā negudri, bet kā gudri; izmanto-
jiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas! Tāpēc nepadodie-
ties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu 
Kunga prāts.” (5:15-17)

Vaiņodes draudzē 4. decembrī, 2. Adventa 
svētdienas dievkalpojumā, notika Laura 
Grīna licencēšana par LBDS sludinātāju. 
“Pirms astoņiem gadiem Dievs mani īpaši 
uzrunāja, sakot: “Man caur tevi ir ko teikt 
citiem!”, sacīja Lauris Grīns. Apstiprinot 
Dieva aicinājumu garīdznieka darbam, 
aizlūgumu par sludinātāju Lauri Grīnu un 
Anniju Grīnu izdarīja bīskaps Kaspars Šterns, 
Garīdznieku brālības vadītājs Edgars Godiņš, 
Vaiņodes draudzes mācītājs Ainars Purmalis 
un sludinātājs Edgars Purmalis. Svētku diev-
kalpojumā piedalījās arī pārstāvji no Rīgas 
Mateja draudzes, kas pateicās par L. Grīna 
uzticīgo kalpošanu draudzes valdē, Radio 
Marija raidījuma “Laiks vīriem” vadītājs 
Mārtiņš Kanders, kā arī Mateja draudzes vīru 
“Muitnieku grupa” un citi viesi.

Vispasaules Lūgšanu nedēļas par 
kristiešu vienotību ietvaros 20. janvārī 
Rīgā, Svētā Alberta baznīcā notika 
starpkonfesionālais slavēšanas un 
pielūgsmes vakars. Tajā vienojās dažādu 
Latvijas kristīgo konfesiju un draudžu 
vadītāji, garīdznieki un ticīgie. Bija 
kopīgas lūgšanas par kristiešu vienotību, 
slavēšana, aizlūgumi citam par citu, 
kā arī sadraudzība pēc dievkalpojuma. 
No 18. līdz 25. janvārim visā pasaulē 
norisinās Lūgšanu nedēļa par kristiešu 
vienotību, lai aktualizētu dialoga nozīmi 
starp konfesijām. Katru gadu šajā nedēļā 
kristieši tiek aicināti gan individuāli lūgt 
par vienotību, gan arī tikties ekumeniskos 
pasākumos. 

Pagājušā gada nogalē Ventspils drau-
dzē notika ierakumu sveču gatavošana 
Ukrainai. Baznīcā tika griezts kartons, 
pagalmā kausēts parafīns, piedalījās visi – 
no bērniem līdz pat sirmgalvjiem. Tagad šī 
iniciatīva izaugusi daudz plašāka. Ukraiņu 
centrā, kam pašvaldība atvēlējusi vietu bijušā 
bērnudārza telpās, sveču gatavošana notiek 
regulāri. Piesakās skolēnu klases, darba 
kolektīvi, ierodas pašvaldības darbinieki, un 
kopā pagatavotas jau vairāk kā 12 tūkstoši 
sveču. “Tas ir patiešām īpaši, ka tajā, kas 
saistīts ar atbalstu Ukrainai, iesaistīti ir visi,” 
saka Kaspars Ašnevics; viņš visa gada laikā 
dažādos veidos piedalījies atbalsta sniegšanā 
bēgļiem no Ukrainas un koordinējis Ventspils 
draudzes līdzdalību šajā kalpošanā.
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Baptistu Vēstnesis – iNteRVijA Baptistu Vēstnesis – iNteRVijA

Aiz letes ar  
lūgšanu sirdī

Jau trīsdesmit gadus zinātāji zina un nezinātājiem tiek ieteikts kristīgo 
literatūru meklēt Rīgā, Lāčplēša ielā 37. Visus šos gadus pircējus sagaidījis 
Kārlis Mellums. Vīrs ar lielu precizitāti un lūdzēja sirdi, kurš mīl Dievu un 

kuram rūp draudze. Viņam prieku sagādā pastaigas mežā, un atvaļinājumā 
Kārlis dodas katru gadu rudenī, lai kopā ar brāli Alfonu Mellumu, ar ko 

veikala pirmajos pastāvēšanas gados dalīti arī darba pienākumi, brauktu uz 
Slokas purvu lasīt dzērvenes.

1992. gada rudenī tika atgūts LBDS Savie-
nības nams, kurā vairākus gadu desmitus 
bija saimniekojis Jaunatnes teātris. 1993. 
gada janvārī uz atbrīvotajām teātra kases 
telpām pārcēlās LBDS grāmatu galds, kas 
līdz tam bija atradies Rīgas Mateja drau-
dzes telpās. Sākotnēji plānots draudžu 
iekšējai lietošanai, bet tagad kļuvis par 
lielāko kristīgo grāmatu veikalu un apgādu 
Latvijā, un kopš 1996. gada pazīstams ar 
vārdu AMNIS.

Atsaukties strādāt kristīgajā grāmatu 
veikalā – tā bija ļoti krasa pārmaiņa jūsu 
personīgajā dzīvē. Kas jūs uz to pamudi-
nāja? 
Jā, šī gada 7. janvārī pagāja 30 gadi, kopš 
pirmās dienas grāmatu veikalā Savienības 
namā. Grāmatnīca vēl nebija, pirmais 
darbs bija sagatavot noliktavu, lai pārves-
tu uz to grāmatas, kas tajā laikā glabājās 
Āgenskalna draudzes telpās.  
Man bijušas tikai divas darba vietas. 
Nepilnus 27 gadus nostrādāju eksperimen-
tālajā rūpnīcā kā atslēdznieks un nu jau 30 
gadi šeit. Tagad, skatoties atpakaļ, redzu, 
ka, pat man neapzinoties, tā bija Dieva 
vadība. Viens no pagrieziena punktiem 
bija 1991. gadā, kad notika plašais “Cerī-
ba ‘91” evaņģelizācijas festivāls – katru 
dienu miniskolas lekcijas Rīgas baznīcās, 
bet vakaros pasākumi Sporta manēžā. 
Edgars Godiņš aicināja mani tur tirgoties 

ar grāmatām. Atstrādāju rūpnīcā darba 
stundas, lai varētu paņemt nedēļu brīvu un 
piedalīties. Grāmatu toreiz nebija daudz, 
bet pāris galdiņi bija. Kā cilvēki toreiz pir-
ka! Pa pakām! Kad Edgars Godiņš aicināja 
nākt strādāt uz veikalu, sākumā vilcinājos. 
Bija pārejas laiks, kas ienesa pārmaiņas arī 
rūpnīcā, pasūtījumu vairs nebija tik daudz. 
Lūdzu par to Dievu, runāju ar sievu Indru, 
bērniem, kas tolaik vēl bija mazi. Tā es 
atnācu – Dievu lūdzot, daudz neko par 
to nezinot. Tagad, atskatoties, redzu, ka 
Dievs vadījis.

Vai atceraties pirmo dienu grāmatu vei-
kalā Savienības namā? 
Tas bija 1993. gada 24. martā. Atklāšanā 
piedalījās bīskaps Jānis Eisāns, Edgars 
Godiņš un vēl kādi no tā laika Savienības 
nama darbiniekiem.  
Pirmā veikala lete bija trīs kopā samontēti 
rakstāmgaldi, kurai priekšā pieskrūvēju 
plauktiņu, kur nolikt somas. Aizmugurē 
bija liela, tumša sekcija. Visas preces bija 
plauktos un uz letes, pašapkalpošanās tajā 
laikā nebija. Visi aprēķini notika ar kalku-
latoru. Grāmatu bija pavisam maz, daži 
desmiti nosaukumu, tagad ir apmēram 
600 nosaukumu, un, ja vēl pieskaita visu 
pārējo, kas veikala plauktos – atklātnītes, 
dāvanas, liturģiskos priekšmetus, - tad 
jau skaits sniedzas krietni pāri tūkstotim. 
Tagad esam arī daudz plašākās telpās.

Kā šo gadu laikā mainījies kristīgās 
literatūras pircējs? 
Grūti pateikt. Vairāk tie ir vidējās paau-
dzes cilvēki un vecākā paaudze, kā arī 
studenti. Ļoti uzticīgi pircēji ir skolotāji, 
mēs dodamies izbraukuma pārdošanā 
uz kristīgo skolotāju konferencēm, un 
viņu interese par grāmatām ir nemainīgi 
liela. Raksturīgi arī tas, ka tagad pircēji 
neiegādājas tikai vienu grāmatu, bet 
vairāk ir to, kas ierodas ar vēlmi iegādā-
ties uzreiz lielāku kaudzīti literatūras. 
Tā kā kristīgās literatūras pieejamība 
reģionos ir sašaurinājusies, braucot uz 
Rīgu, cilvēki ierodas ar garāku vēlmju 
sarakstu, varbūt nopērk arī kādam citam, 
kas to palūdzis. Agrāk mūsu pircēji bija 
galvenokārt no baptistu draudzēm, ta-
gad proporcionāli viņu skaits ir samazi-
nājies un veikals kļuvis atpazīstams visu 
baznīcu kristiešiem, veikala plauktos 
pārstāvētas visas kristīgās izdevniecības. 
Vēl mainījies arī tas, ka tagad grāmatas 
var iegādāties arī attālināti, tas īpaši bija 
jūtams kovida laikā, kad šo pircēju skaits 
ļoti pieauga.

Kas ir visvairāk pirktās grāmatas? 
Tā noteikti ir Bībele. Daudz pirktas ir arī 
AMNIS izdotā Vilhelma Buša grāmata 
“Jēzus – mūsu liktenis” un “Vecāku lūgša-
nas spēks”, vēl arī “Vēstules no skeptiķa”, 
“Dievs valkāja sandales”.
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Kāda ir Jūsu personiskā pieredze un 
ikdiena ar Bībeli? 
Mana pirmā pieredze ar Bībeli bija 
bērnībā, kad mamma vadīja mājās 
svētdienskolu. Dzīvojām Lietuvā, vairāku 
kilometru attālumā no Ilaiķiem, kur bija 
vienīgā latviešu baptistu draudze Lie-
tuvā. Jaunības gados gan bija laiks, kad 
ne īpaši vēlējos tur doties, bet tēvs bija 
stingrs un viņam pretī nevarēja runāt. 
Uz skolu gājām uz Aizvīķiem, kas bija 9 
kilometrus no mājām, vēlāk uz Gramzdu, 
kas vēl 8 kilometrus tālāk. Pirmdienas 
rītā agri prom un sestdien pēc stundām 
uz mājām. Tikai viena brīvdiena mājās, 
un tajā bijām baznīcā. Atceros mācītāju 
Zilbertu, viņš nāca arī ciemos uz mūsu 
mājām, vienā tādā reizē apsēdāmies 
pie akmens šķūņa un viņš aicināja mani 
nodot savu sirdi Jēzum. Kad jau strādāju 
veikalā, viņš arī šad un tad te ienāca un 
varējām satikties. 

Kad vēl bērni dzīvoja pie mums, cen-
tāmies vakaros kopā lasīt, lūgt. Tagad 
man laiks ar Dievu ir katru dienu no rīta, 
vakarā lūdzam kopā ar sievu Indru. Bībeli 
lasu pēc Lozungiem. Tur teksti ņemti no 
dažādām grāmatām un ne secīgi, tādēļ 
laiku pa laikam arī lasu vienkārši cauri 
Bībelei. Saviem mazbērniem saku – mā-
cieties no galvas Bībeles pantus, kamēr 
jums tas vēl labi padodas. Man tagad ar 
to tik labi vairs nesokas kā agrāk.

Vai ir vēl kāda grāmata, kas jums īpaša? 
Man patīk lasīt ikdienas lasījumus. Tādu 
grāmatu arī mūsu veikalā ir ļoti daudz 
un dažādas – Munises Lambertes “365 
iespējas”, Mārtiņa Lutera “Svēto Rakstu 
apceres katrai dienai”, dažādi izdevnie-
cības “Patmos” izdevumi, Vilhema Buša 
“365 x Viņš”. Cenšos lielāko daļu no tiem 
lasīt. Osvalda Čembera “Katru dienu 
Viņa godībai” esmu izlasījis jau vairākas 
reizes, tās ir ļoti dziļas apceres, dažreiz 
pat jālasa vairākas reizes, lai saprastu tur 
izteikto domu. Izlasu arī visus autobio-
grāfiskos stāstus.

Jūs esat arī uzticīgs lūdzējs. Kā esat 
piedzīvojis lūgšanu spēku? Par ko pa-
teicaties Dievam? 
Kad vēl veikals bija sākotnējās telpās, 
pārdevēja vieta aiz letes bija tā novie-
tota, ka pretī bija logs uz ielu. Kad bija 
brīvs laiks, tad skatījos ārā pa logu, lūdzu 
par cilvēkiem, lai viņi ienāk veikalā, lai 
viņi tiek pestīti. 

Lūgšanas stundas Mateja draudzē – tā 
bija mana sirdslieta. Kad prasa – kāda 
tev dāvana, tad varu teikt, ka man ir 
šī sirdsdāvana – lūgt un aizlūgt. Kad 
paklausos ziņas par Ukrainu, redzu, kas 
tur notiek, sirds aizsāpas par viņiem lūgt. 

Vai arī, kad dzirdu par kādiem, kas slimi 
vai grūtībās, sirds sāp. Un, kad no sirds 
lūdz, Dievs uzklausa. Kādreiz gan ir tā, 
ka vienkārši zini, ir jālūdz, un tu lūdz, un 
Dievs redz arī to. Katru nedēļu arī mūsu 
veikalā ir lūgšanu rīts. 

Kopā ar Indru pateicamies, ka neesam 
vieni, ka mums ir bērni, ka veselība atļauj 
kustēties, ka varam iet uz draudzi, ka ir 
draudze, ka varam Viņam piederēt. Vien-
mēr pateicos Dievam arī par savu darbu. 
Man tas patīk! Protams, ir arī dienas, 
kad prieka mazāk. Bet, ja esi varējis kādu 
iepriecināt, kādu nomierināt, kad pēc 
kāda laika kāds atnāk un pasaka paldies, 
ka esmu kaut ko pateicis, ieteicis kādu 
grāmatu vai iedrošinājis ar Dieva vārdu, 
tad ir prieks. Reiz atnāca kāds pircējs, 
kurš teica, ka esot viņam iepriekšējā rei-
zē ierakstījis grāmatā kādu novēlējumu, 
un lūdza, lai to izdaru arī šoreiz. Būtu jau 
varējis kaut ko ierakstīt, bet īsti nezi-
nāju, ko rakstīt, un tā arī to neizdarīju. 

Vēlāk viņš bija atnesis un nodevis manai 
kolēģei Agnesei eklēra kūciņu, jo es esot 
bijis tāds noskumis. Arī tā Dievs ieprie-
cina. Bet ir arī tādi pircēji, kas uzkurina, 
izturas izaicinoši. Tādēļ lūdzu, lai Dievs 
pasargā mani, ka neizeju no rāmjiem, 
nepalieku ass. Agrāk veikalā iegriezās 
arī daudz zagļu, katru reizi, kad kāds 
aizdomīgs ienāk, lūdzu Dievu par viņu. 
Vakarā, kad aizslēdzu veikalu un dodos 
prom, lūdzu, lai Dievs sargā šo vietu – 
no ugunsgrēka, no zagļiem, - viss kaut 
kas var notikt. 

Lai Dieva svētību straume turpina 
plūst caur kristīgo grāmatu apgādu un 
veikalu AMNIS (tulkojumā no latī-
ņu valodas – straume) arī turpmāk, 
padzirdot izslāpušos pēc patiesības un 
nesot prieka, iedrošinājuma, pamācību 
svētības veldzi ikvienam pircējam un 
lasītājam! BV

Kārlis Mellums darbā, atpūtā un kopā ar ģimeni. 
Foto: Rihards Kociņš un no personīgā arhīva
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Baptistu Vēstnesis – BALtijAS PAStORĀLAiS iNStitŪtS

Svētīts, lai svētītu
“Mēs katrs esam žēlastības apdāvināti. Dievs mums ir dāvājis 
vairāk, nekā mēs paši to aptveram. Mūsu uzdevums ir ne tikai 
priecāties par to, ko Dievs devis mūsu rokās, bet arī tālāk svē-
tīt citus, tādējādi pavairojot Dieva mīlestību,” BPI Pateicības 
vakariņās 2022. gada 7. decembrī teica BPI direktors, bīskaps 
Kaspars Šterns. BPI darbs ir iespējams, pateicoties daudzu 
ziedotāju atbalstam, lūgšanām, kalpošanai. Katrs no viņiem 
ir kā zēns, kurš atdeva Jēzum dažas zivis un maizes, ar kurām 
nepietiek visu pabarošanai, ar kurām ir par maz, lai izmainītu 
Latviju, stiprinātu draudzes, dibinātu jaunas draudzes, bet, ti-
cībā ieliekot savu daļu Dieva rokās, mēs varam būt droši – Viņš 
darīs, svētīs un pavairos!

BPI dibinātājs, bīskaps emeritus Pēteris Sproģis atgādināja, 
ka BPI uzdevums ir tas pats, kas katra kristieša uzdevums – 
sastapt cilvēkus viņu ievainojumos un sāpēs un palīdzēt viņiem 
iepazīt un piedzīvot žēlastību. Atsaucoties uz Pāvila 2. vēstules 
korintiešiem 5. nodaļas noslēguma pantiem, P. Sproģis sacīja: 
“Mums ir dots salīdzināšanas vārds. Tā nav salīdzināšana – 
kurš garīgāks, kurš grēcīgāks. Mums jāpazīst pasaule, jāredz 
pasaules sāpes, jāspēj tās pamanīt. Un tad jāpazīst ne vien 
teorētiski, bet personīgi – kas ir Dieva svētuma un žēlastības 
standarts attiecībā uz šo situāciju, šo notikumu? Tad var notikt 
salīdzināšanās, kurā liekais tiek atmests, bet būtiskais tiek 
darīts vesels un savienots ar Dievu. BPI uzdevums ir veidot 
tādus vadītājus, kas palīdzētu veidoties tādām draudzēm. Kad 
viens cilvēks piedzīvo šo salīdzināšanu, tad viena pasaule tiek 
izglābta, nākamās paaudzes tiek svētītas, tur dzims bērni un 
mazbērni, kas caur to tiks svētīti, kas ieraudzīs pasauli tuvāku 
tai, kādu Dievs to radījis.”

Par ko BPI pateicas? Par 74 absolventiem, par 23 studentiem, 
kas pašlaik mācās BPI, par ordinētajiem un licencētajiem 
garīdzniekiem LBDS draudzēs, no kuriem 75% pēdējo trīs gadu 
laikā ir BPI absolventi. Aiz katra absolventa un studenta ir 
stāsts. Pateicības vakariņās tika pastāstīti daži no tiem. Valters 
Siksna – 2013. gada BPI DRAFTS dalībnieks, pēc vidusskolas 
pieņēma izaicinājumu mācīties BPI, 2022. gada pavasarī tika 
licencēts par LBDS sludinātāju un pašlaik kalpo Brankās, dar-
bojas ar jauniešiem un cer izveidot draudzi. Bīskaps Kaspars 
Šterns pastāstīja arī par BPI absolventa Naura Graudiņa 
kalpošanu Rojā, vasarā kalpojot bēgļiem no Ukrainas. Savukārt 
Raitis Šķerbergs, kas uzsācis kalpošanu Liepājas Pāvila drau-
dzē, atskatoties uz mācību laiku BPI, sacīja: “Neviena skola 
nevar iedot visu, bet tā var iedot resursus, instrumentus. Viens 
no ļoti svarīgiem resursiem, ko esmu ieguvis, ir attiecības – 
attiecību loks, caur kuru joprojām varu ļoti daudz saņemt. BPI 
manā ticības dzīvē bija visaklākais solis, ko jebkad esmu spēris, 
bet tajā pat laikā arī vislielākais solis pretī Dievam.” Pateicības 
vakariņu dalībnieki varēja iepazīties arī ar pašreizējiem klātie-
nes studentiem – Tomu Drēsku, Jāni Lauvu, Rolandu Pļaviņu 
un Raineru Vestmani.

Pateicības vakariņu laikā turpmākai BPI un BPI DRAFTS darba 
nodrošināšanai tika saziedoti 20 000 eiro, kas ir apmēram vie-
na trešdaļa no gadā nepieciešamā finanšu nodrošinājuma BPI 
darbam. Privātpersonas, draudzes vai organizācijas, kas vēlas 
atbalstīt BPI darbu, aicinātas ziedot:  
Baltijas Pastorālais institūts, Reģ. Nr. 40008122717,  
AS Swedbank, LV89HABA0551019582521

Pateicības vakariņas vadīja Rīgas Mateja draudzes mācītājs,  
BPI absolvents Matīss Babrovskis, muzicēja Ilze un Jānis Driksnas.

Uzrunu saka BPI dibinātājs, bīskaps emeritus Pēteris Sproģis.

Bīskaps Kaspars Šterns iepazīstina ar BPI 1. kursa studentiem.

Foto: Mareks Šteins
BV
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Baptistu Vēstnesis – NOtikuMi

Ziemassvētku koncerts  
jauniešiem
Liepājas Pāvila draudzē 17. decembrī Kurzemes draudžu jaunie-
ši bija aicināti uz koncertu “Klusa nakts” – apstāties, ieklausī-
ties un atcerēties Ziemassvētku patieso nozīmi. 

Šī pasākuma ideja aizgūta no Anglijas, kur šāda veida pasā-
kums notika jau 1918. gadā. Kāds Kembridžas augstskolas 
kapelāns novēroja, ka pēc Pirmā pasaules kara cilvēkiem bija 
ļoti nocietinātas sirdis. Kā Kristus sekotājs, kapelāns vēlējās 
sēt cilvēkos cerību un sāka organizēt pasākumus, kur pirms 
Ziemassvētkiem atgādināt un stāstīt par Kristu, cerības nesēju.

Arī Latvijā ir cilvēki, kas dažādu apstākļu dēļ, skatoties vai 
piedzīvojot notikumus Latvijā un pasaulē, zaudējuši cerību. 
Mēs vēlamies, lai cilvēki var slavēt Dievu neatkarīgi no tā, kas 
notiek apkārt, lai viņi iepazīst Kristu, kas nes cerību jebkādos 
apstākļos.

Šis ir jau trešais koncerts Latvijā. Sākumā tas tika rīkots tikai 
dažām jauniešu grupām Liepājā, pagājušajā gadā koncerts 
notika YouTube platformā, un tas tika organizēts sadarbībā 
ar LBDS Jauniešu apvienību, bet šogad klātienes koncerta 
dalībnieku sastāvs bija daudz plašāks – Liepājas baptistu Pāvila 
baznīcā sapulcējās jaunieši no tuvākām un tālākām Kurzemes 
vietām. Kopā bijām ap simts dalībnieku.

Notikušais koncerts bija skaists, mierpilns vakars – klusa nakts! 
Muzicēja četras jauniešu mūzikas grupas, izpildot mūsu vismī-
ļākās Ziemassvētku dziesmas, dzērām karsto šokolādi, teicām 
novēlējumus un klausījāmies Ziemassvētku stāstu no Bībeles. 
Pēc koncerta baznīcas zāli piepildīja jauniešu čalas un sākās sa-
draudzības laiks. Koncerta laikā tika arī vākti ziedojumi, kurus 
novirzījām organizācijas “Zvaigzne Austrumos” iniciatīvai – 
divstāvīgu koka gultu izgatavošanai Ukrainas iedzīvotājiem.

Ir tik ļoti iedrošinoši redzēt, kā Dievs lieto cilvēkus Latvijā, kas 
kalpo jauniešiem. Redzot pilnu zāli ar jauniešiem, viņu smai-
dus un sirdis, kas meklē patiesību, mums ir cerība, ka Latvijā 
būs aizvien vairāk cilvēku, kas patiesi mīl Jēzu Kristu un seko 
Viņam.

Uz tikšanos gada nogalē, kad atkal svinēsim Kristus piedzim-
šanu!

Liams Gaspars
Liepājas Pāvila draudze

Zvaigznes dienas  
gājiens Ogrē
Ziemīgi dzestrajā 7. janvāra pēcpusdienā Ogrē pirmo reizi noti-
ka Zvaigznes dienas gājiens “Gudrie meklē Ķēniņu”.

Gājiens iesākās Ogres katoļu baznīcā ar priestera Modra Lāča 
priekšlasījumu par austrumu gudrajiem, pēc kā gājiena dalībnieki 
gaismas luktura nesēja un trīs austrumu gudro un viņu poni-
ju pavadībā devās uz pilsētas skvēru, kurā uzrunu par Kristus 
dzimšanas politisko kontekstu teica Ogres Trīsvienības baptistu 
draudzes mācītājs Dainis Pandars. Gājiens noslēdzās pie Betlē-
mes ainiņas, kas visu Adventa laiku bija pieejama Ogres gājēju 
ielas galā, skvērā iepretim pašvaldības domes ēkai. Šeit klāteso-
šos uzrunāja Ogres luterāņu mācītājs Mārtiņš Kalējs, iedrošinot 
nemeklēt vairs tikai Jēzus bērniņu, bet piedzīvot Kristu kā savas 
dvēseles Glābēju.

"Mēs pagarinām Kristus dzimšanas svētkus. Gudrie nāca uz Jeru-
zālemi, viņi bija redzējuši tālo austrumu zvaigzni, kura simbolizē 
to, ka ir dzimis Ķēniņš. Kopīgs gājiens mums ļauj šo notikumu 
atzīmēt īpašā veidā,” pasākuma mērķi komentē Ogres Trīsvienī-
bas baptistu draudzes evaņģēlists un gājiena idejas autors Māris 
Puzurs.

“Mūsdienās arvien mazāk izskan gadsimtiem ilgi no paaudzes pa-
audzē stāstītie notikumi par Kristus dzimšanu, Betlēmes zvaigzni, 
austrumu gudrajiem; to aizstāj dažādi mītiski un digitalizēti tēli, 
kurus var redzēt tikai ekrānos. Zvaigznes dienas piedzīvojums, 
piedaloties kopīgā svētku gājienā, atraktīvā veidā ļāva ģimenēm 
un bērniem dziļāk izprast šo svētku nozīmi un vēsturisko kontek-
stu; tas paildzināja nesen piedzīvoto Ziemassvētku prieku,” par 
aizvadīto pasākumu izsakās mācītājs Dainis Pandars.

Gājiena noslēgumā Ogres mūzikas un mākslas skolā notika 
garīgās mūzikas koncerts “Satiec Ķēņiņu”. Klausītājus iepriecināja 
operdīva Sonora Vaice (soprāns), Rūta Martinova (soprāns), Ieva 
Sumeja (soprāns), Patrīcija Kozlovska (soprāns), Henrijs Kozlov-
skis (klarnete), Arvīds Keinis (tenors), Agija Ozoliņa-Kozlovska 
(klavieres).

Koncerta noslēgumā visi mākslinieki kopā ar publiku dziedāja 
Lienes Grosas dziesmu “Gudrie”. Pēc publikas pieprasījuma noslē-
guma dziesma tika atkārtota, un prieka aplausi nemitējās izskanēt 
arī pēc otrā atkārtojuma. Ar šo dziesmu tika atklāts gājiens 
“Gudrie meklē Ķēniņu” un tā izskanēja visas dienas garumā kā 
Zvaigznes dienas tituldziesma.

Dainis Pandars
Ogres Trīsvienības draudze
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Baptistu Vēstnesis – GARĪDZNieku BRĀLĪBA

Māceklība ir process, kurā Dievs mūs pārveido Sava Dēla līdzībā, 
un viena no neatņemamām šīs procesa sastāvdaļām ir dvēseļkop-
šana. Dvēseļkopšana aptver visu cilvēka dzīvi. Rūpes par dvēseli 
ir daudzslāņainas, tāpēc dvēseļkopšanu nedrīkst pārvērst par 
instrumentu ātrai problēmu atrisināšanai. Nereti dvēseļkopšanu 
saista tikai ar tādām situācijām, kad cilvēks kritis grēkā vai nonā-
cis grūtībās, un dvēseļkopējs ir kā ātrās palīdzības sniedzējs. Taču 
dvēseļkopšana nav tikai “ugunsgrēku dzēšana”. Tā galvenokārt 
ir palīdzība garīgajā izaugsmē. Šī kalpošana ir saistīta ar pozitīva 
skatījuma veidošanu, jo, ja mēs nodarbojamies tikai ar negatīviem 
procesiem, tad dvēseļkopšanas atmosfēra draudzē noplok. Jāat-
ceras, ka garīgās izaugsmes jautājumi, kas palīdz cilvēkiem stabili 
nostāties uz kājām, vienmēr būs visaktuālākie.

Dvēseļkopšana nav tikai palīdzība izņēmuma kārtā. Šīs kalpoša-
nas mērķis ir palīdzēt cilvēkam nonākt tuvās attiecībās ar Dievu. 
Cilvēks, kurš dzīvo grēkos, no pasaules ir jāatved pie Dieva. Tieši 
tāpēc Dievs pasaulē ir ielicis savu draudzi. Taču draudze vēl nav 
100% svēto kopiena. Teorētiski tas tā ir, tomēr praksē mēs zinām, 
ka vēl neesam tādi kā Kristus. Mēs apzināmies, ka esam glābti un 
vēl joprojām glābjamies. Mēs saprotam, ka mums ir viss, tomēr 
nez kāpēc mums viss vēl neizdodas. Pāvila vēstulē efeziešiem 
4:12-15 teikts, ka mūsu mērķis ir būt tādiem kā Kristus. Cilvēkam, 
kurš caur Kristu ir saņēmis grēku piedošanu, tapis taisnots Dieva 

priekšā un kļuvis par Kristus draudzes locekli, ir garīgi jāaug. Vi-
ņam priekšā stāv svēttapšanas process. Tieši šeit iesākas dvēseļ-
kopšanas darbs.

Nevar mācīt tikai par grēku nožēlu, kristībām un apglabāšanu. 
Tad draudze pārvēršas par tādu kā apglabāšanas - kristīšanas kan-
tori. Kur šeit problēma? Tā slēpjas tajā, ka cilvēks ir iestrēdzis uz 
robežas un atrodas vēl “muitas” zonā! Tad, ja visa draudze atro-
das šādā “muitas” zonā, principā nenotiek cilvēku atbrīvošana. Tā 
ir viena no problēmām. Svarīgākais, ko mums vajadzētu saprast, 
ir tas, ka draudzē jāveic svētdarošs, pozitīvs, audzinošs jeb dvēseli 
kopjošs darbs. Tas palīdz grēkos grimstošam cilvēkam iziet no 
grēcīgā neticības stāvokļa, lai viņš varētu pilnībā sevi identificēt ar 
Jēzu Kristu. Šo procesu pareizticīgo teoloģijā sauc par dievišķoša-
nu, t.i., cilvēka garīgo izveidošanos. Tad cilvēks kļūst par to, kādu 
iesākumā Dievs viņu radīja. Atcerēsimies, ka Dievs cilvēku radīja 
pēc sava tēla un līdzības (1. Mozus 1:27). Cilvēka svēttapšanas 
mērķis ir atgriezties šajā Dieva tēla līdzībā. Tad, kad tas notiek, 
kristietis sāk zaudēt līdzšinējo savas personības dalīšanos. Cilvēka 
nepilnvērtības kompleksi liecina par viņa svēttapšanas procesa 
dziļumu – jo vairāk šādu kompleksu, jo mazāk cilvēks ļāvies svēt-
tapšanai. Jo dziļāk ejam svēttapšanā, jo mazāk mūsos ir personī-
bas dalīšanās. Tajās draudzēs, kur nav pozitīvas attieksmes pret 
dvēseļkopšanu, veidojas liekulība un divkosība. Dvēseļkopšana ir 
arī “samierināšanas” jeb “izlīdzināšanās” kalpošana (2. Korintie-
šiem 5:18-20). Tā palīdz iegūt harmonijas stāvokli, kurā nepastāv 
personības dalīšanās. Samierināt – tas nozīmē atgriezt pirmatnējā 
stāvoklī, kad viss organisms nonāk harmonijā.

Izvēle iet dvēseļkopšanas ceļu nozīmē uzdod jautājumu – kur es 
atrodos šajā procesā? Man ir jāatrod pašam sevi. Tas nozīmē, ka 
mums visiem ir nepieciešama dvēseļkopšana. Pilnīgi visiem! Viens 
no principiem ir: dvēseļkopējs bez dvēseļkopēja nav dvēseļkopējs. 
Viņš var palīdzēt citiem tikai tik daudz, cik tālu pats ir aizgājis šajā 
procesā.

Šī raksta turpinājums lasāms interneta blogā adresē parakletos.lv,  
kura ir izveidota, lai vairotu izpratni par dvēseļkopšanu un mā-
ceklību Latvijā. Tāpat Youtube kanālā parakletoslv ir iespējams 
skatīties video seminārus un intervijas ar kristiešiem par attiecī-
gajiem tematiem, piemēram, par Svētā Gara dāvanu praktisko 
pielietojumu draudzes dzīvē.

Dainis Pandars
SAC centrs

Baptistu Vēstnesis – GRĀMAtABaptistu Vēstnesis – 40 DieNAS AR MĒRĶi  Baptistu Vēstnesis – BPi StRAtĒĢiSkĀS AttĪStĪBAS CeNtRS SAC

Dvēseļkopšana un 
māceklība

Cilvēkam, kurš caur Kristu ir 
saņēmis grēku piedošanu, tapis 
taisnots Dieva priekšā un kļuvis 
par Kristus draudzes locekli, ir 
garīgi jāaug. 

Baptistu Vēstnesis – SieViešu kALPOšANAS APVieNĪBA
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Baptistu Vēstnesis – GARĪDZNieku BRĀLĪBABaptistu Vēstnesis – GRĀMAtA

Sieviešu kalpošanas apvienībai 
jauna vadība
LBDS Sieviešu forumā 28. janvārī, klātesot bīskapam Kasparam 
Šternam un 50 sievietēm no 25 LBDS draudzēm, vienbalsīgi tika 
apstiprināta jaunā Sieviešu kalpošanas apvienības (SKA) vadība: 
vadītāja – Karīna Liepiņa, padomes locekles – Sigita Āboltiņa, 
Elīna Babrovska, Kitija Rijniece, padomē kalpošanu turpina Marta 
Mežecka un Rasa Cirvele. Kopš izmaiņām SKA nolikumā, SKA 
augstākā lēmējinstitūcija ir forums, kuru veido draudžu kon-
taktpersonas. Forums ir lemttiesīgs, ja tajā piedalās vismaz 10 
draudžu pārstāves.

Svinīgais pasākums notika Brankās, biedrības “Tuvu” telpās. Pēc 
gardām brokastīm, satikšanās prieka, ievada lūgšanas, slavas un 
pielūgsmes dziesmām bīskaps Kaspars Šterns teica uzrunu, mudi-
not domāt par attiecību nozīmi: “Visai mūsu atziņai, kalpošanai, 
pārliecībai nav nozīmes, ja savā starpā nav mīlestības. Tas ir lielā-
kais spēks, kas spēj satuvināt atšķirīgas personības ar dažādiem 
uzskatiem un pieredzēm. To varam attiecināt gan uz draudzi, 
gan uz ģimeni, gan uz sabiedrību kopumā. Jā, reizēm mīlestība 
nav maiga un visiem piekrītoša. Reizēm tā ir kā smilšpapīrs, kas 
izaicina un konfrontē, bet jautājums ir – kāds ir mans mērķis un 
ar kādu attieksmi es to daru? Mīlestība ir līdzīga elpošanai. Vajag 
ieelpot, bet, ja to tikai saņemam, tad gaiss, kas ir mūsos, kļūst 
toksisks. Vajag arī izelpot. Arī mīlestību mums vajag gan saņemt, 
gan arī dot to tālāk. Ieelpot, izelpot. Attīstīt mūsos šo elpošanas 
ritmu.” 

Jaunā vadītāja Karīna Liepiņa savā iepazīšanās uzrunā līdzdalīja, 
ka par savu prioritāti izvirzījusi attiecību stiprināšanu visos līme-
ņos draudžu kontaktpersonu starpā, kas ietver sevī arī efektīvu 
informācijas apmaiņu starp draudzēm, informējot par dažādām 
kalpošanas iespējām un pasākumiem. Karīna ar savu koman-
du patiesi novērtē līdz šim izdarīto un vēlas turpināt iesāktās 
kalpošanas – organizējot ikgadējo konferenci, vasaras retrītu un 
nodrošinot māceklības programmu “Sieviete sievietei”.

Lūdzot Dieva žēlastību un īpašu svaidījumu, iepriekšējās SKA 
vadītājas deva savu svētību jaunajai komandai. Agnese Megne, 
dodoties tur, kur aicina viņu Jēzus, proti, izglītot cilvēkus par to, 
kas ar viņiem notiek, saskaroties ar slimībām vai zaudējumiem, 
uzsvēra, ka šobrīd jūtas līdzīgi kā Sīmanis, kuru Jēzus aicināja 
sev sekot pēc tam, kad uz Viņa vārdu tika izmesti jūrā tīkli, kas 
bija pilni ar zivīm (Lūkas 5:5-6). Agnese līdzdalīja, ka iet prom no 
apvienības brīdī, kad “tīkli ir pilni ar zivīm” – Līvijas kalpošanas 
laikā iesētās sēklas ir sasniegušas savu pilnbriedu. Cilvēcīgi ne-
maz nav tik viegli šādā brīdī aiziet, bet Sīmaņa piemērs Agnesi 
iedrošina mest tīklus jaunā vietā, uzticoties Jēzus vārdam, un to 
pašu arī Agnese novēlēja Karīnai. Savukārt Līvija Godiņa jaunajai 
vadītājai un padomei atgādināja, ka “mēs esam Dieva darba 
biedri. “Nav cildināms ne dēstītājs, ne laistītājs, bet Dievs, kas 
audzē” (1. Korintiešiem 3:7). Nav vietas lepnumam par manu 
lielo darbu, ne mazvērtībai, ja kas nav sanācis, kā gribētu. Dievs 
audzina. Vēlu atvērtu sirdi un kalpošanu arī priekš mazajiem, cita 
līmeņa, citādākiem, lai nav klubiņš ar vienādi domājošiem, bet 
atvērta kalpošana visām sievietām. “Sniedziet roku zemajiem” 
(Romiešiem 12:16), “..un pāri visam lai ir mīlestība, kas ir pilnības 
saite” (Kolosiešiem 3:14).”

Agnese Megne
LBDS Sieviešu kalpošanas apvienība

Baptistu Vēstnesis – SieViešu kALPOšANAS APVieNĪBA

SKA padome (no kreisās) – S. Āboltiņa, M. Mežecka, K. Rijniece, 
vadītāja K. Liepiņa, E. Babrovska, R. Cirvele.

Sveicam jauno LBDS Sieviešu kalpošanas vadītāju Karīnu Liepiņu! 
Pateicamies Agnesei Megnei par Sieviešu kalpošanas darba vadīšanu 
kopš 2017. gada, kā arī atjaunotās Sieviešu (Māsu) kalpošanas ap-
vienības pirmajai vadītājai Līvijai Godiņai, kuru darba augļus varam 
baudīt. Lai visur un vienmēr esat Kristus saldā smarža!

Foto: Una Kauliņa

Foruma dalībnieces apstiprina jauno vadītāju un padomi.
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Rainers Vestmanis, BPI 1. kursa students

Vecums: 22 gadi 
Draudze: Es esmu no Āgenskalna baptistu draudzes, šobrīd 
aktīvi kalpoju un iesaistos arī kristiešu draudzē “Vārds un 
Gars”.

Kalpošana: Draudzē piedalos slavas un pielūgsmes kalpoša-
nā, spēlēju ģitāru, basģitāru, esmu bijis Āgenskalna draudzes 
jauniešu kalpošanas vadītāju komandas sastāvā. Darbojos 
Latvijas Kristīgajā studentu brālībā, vadu māceklības grupu. 
Esmu piedalījies arī misijas braucienos uz Rumāniju, Lietuvu, 
uz starptautiskajām studentu konferencēm.

Ar kādu varoni no Bībeles tu sevi salīdzini? Es sevi pašlaik 
varētu salīdzināt ar Danielu. Līdzīgi kā viņš kopā ar trīs jaunek-
ļiem tika izraudzīts kalpot galmā, arī es kopā ar trīs studentiem 
esmu aicināts studēt un kalpot cilvēkiem. Šajā procesā arī 
saprotu, ka man ir no vairākām lietām jāatsakās. Līdzīgi Da-
nielam, kurš atteicās ēst galma ēdienu un izveidoja savu diētu, 
tā arī es vēlos izveidot veselīgu ieradumu diētu, un jau tagad 
redzu tam augļus, ka pieaugu kopā ar Dievu un dalos ar to, ko 
Viņš man atklāj.

Lūdzu, iepazīstini ar sevi! Esmu studējis ģeoloģiju, šobrīd 
kalpoju Latvijas Kristīgajā studentu brālībā. Sirdī ir darbs ar 
studentiem, stāstīt par Jēzu, mācīt lūgt, staigāt Garā. Reizi ne-
dēļā spēlēju basketbolu un arī futbolu. Latvijas Kristīgajā radio 
kopā ar manu draudzeni Kseniju vadām iknedēļas raidījumu 
“Kāpēc gaidīt?” Man patīk aukstās peldes, izdzīvošanas pārgā-
jieni un braukt ziemā ar ragaviņām no kalna.

Vai tu nāc no kristīgas ģimenes? Jā, mani bērnībā kristīja 
luterāņu baznīcā, iespējams, jau tad Dieva Gars pieskārās man. 
Var teikt, ka nāku no kristīgas ģimenes, bet tādas, kas neprak-
tizē sekošanu Jēzum savā ikdienā.

Kāds bija tavs personīgais ceļš pie Dieva? Mans ceļš pie 
Dieva sākās ar svētdienskolas nometnēm Rīgas Āgenskalna 
baptistu draudzē, vēlāk bija arī tīņu vakari un Bībeles studijas. 
Apkārt bija draugi, un Dievu iepazinu caur šīm attiecībām, pie-
daloties jauniešu kalpošanā, tā bija pirmā vieta, kur piedalījos 
arī pielūgsmes kalpošanā. Kristījos 15 gadu vecumā. Mans ceļš 
pie Dieva ir gājis kā pa kalniem un lejām. Vidusskolā bija tāda 
kā ieleja, bet tagad atkal radies dedzīgums un dzirkstele acīs 
sekot Jēzum.

Kā tu uzzināji par BPI, un kas tevi pamudināja tur mā-
cīties? Par BPI es uzzināju no Rolanda Pļaviņa, viņš man 

piedāvāja un pamudināja, jo pats gāja tur mācīties. Tas notika 
laikā, kad biju atgriezies no ceļojuma uz Izraēlu. Tur biju re-
dzējis svētās vietas un piedzīvojis tādu Dieva pieskārienu, kas 
vienkārši lika būt uz ceļiem un raudāt, domājot par to, cik liela 
un spēcīga ir Dieva mīlestība, kā tā var pieskarties. Pēc tā visa 
es sapratu, ka vajag kādu pauzi no akadēmiskām studijām par 
dabu un ģeoloģiju, ka gribu dziļāk mācīties par Dievu un Dieva 
vārdu, dziļāk gremdēties šajā patiesībā.
Šeit ir ļoti laba vide, labs kolektīvs, daudzpusīgas mācības, ļoti 
daudz dažādas tēmas var apgūt un tas nav formāli. Ir arī daudz 
ārzemju pasniedzēju. Daudz izaicinājumu un iespēju piedalīties 
ne tikai studiju procesā klasē, bet arī konferencēs un izbrau-
kumos. Var redzēt, kā draudzēs cilvēki kalpo, mācību procesa 
laikā esam tādā kā apritē, jau pēc pirmā mācību gada būsim 
praksē. Tā ir laba platforma, kur sākt pilna laika kalpošanu, jo 
evaņģelizējot, kalpojot kādā draudzē vai kristīgā organizācijā, 
esi uzpasēts, ir nepieciešamība atskaitīties. Tas viss kopā dod 
tādu labu grūdienu un apbruņo ar kalpošanas ieročiem.

Ar kādiem šķēršļiem vai izaicinājumiem tu sastopies? Ar 
šķēršļiem sastopos, kad kādas lietas pārklājas – vai nu vairākas 
kalpošanas iespējas vienlaicīgi, vai arī kādi kristīgi pasākumi, 
no kuriem tad jāsaprot, ko izvēlēties, uz ko likt savu fokusu, 
kam nodoties. Izaicinājums ir, kad satieku kādu, kurš uztver 
mani kā pagātnes Raineru. Ir arī cilvēki ģimenē, kuriem ir grūti 
saprast to aicinājumu, kam esmu atsaucies.

Sagatavoja

Baltijas Pastorālais institūts

Gremdēties patiesībā
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BPI atvērtās lekcijas
Šogad daļa no lekcijām BPI 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. Dalības maksa par katru kursu – 10 
eiro, neatkarīgi no apmeklēto lekciju skaita. Lekcijas notiek 
visas dienas garumā – no apmēram 10:00 līdz 17:00. Ja vēla-
ties kādas no lekcijām apmeklēt, lūdzu, sazinieties, rakstot 
bpiplatforma@gmail.com, lai uzzinātu par precīziem nodarbī-
bu laikiem izvēlētajam kursam. Atvērto lekciju skaits var tikt 
papildināts. Tas atrodams www.bpiriga.lv.

8.-9. februāris
Rūpes par vājākajiem
Apmācību vadīs “Lighthouse Latvia” komanda; kopā mācīsi-
mies, kā strādāt ar bērniem bāreņiem, kas sasnieguši pilngadī-
bu, bet joprojām jūtas pamesti, nevajadzīgi, aizmirsti. Vairāk 
par “Lighthouse Latvia” darbu var uzzināt Facebook lapā 
LighthouseLatvia. 
 
10. februāris
Dieva atribūti
Diena kopā ar mācītāju un Latvijas “lieldraugu”, Bridge Buil-
ders International prezidentu Čaku Kelliju, aplūkojot dažādos 
Dieva apzīmējumus Bībelē. Kāpēc to ir tik daudz, kā tos labāk 
izprast, kā tie attiecas uz mūsu dzīvi?

11. februāris
Rūpes par bēgļiem 
Tepat kaimiņos Ukrainā nu jau gandrīz gadu notiek karš. Kā 
mums uz to skatīties, ko Bībele saka par karu un par bēgļu 
aprūpi? Semināru vadīs Bridge Builders International komanda 
kopā ar cilvēkiem no Ukrainas, kuri ikdienā turpina dažādos 
veidos atbalstīt savus tautiešus.

13.-16. februāris 
Bībeles pārskats
Bieži ir grūti ieraudzīt, kā atsevišķi Bībeles stāsti veido vienu 
vienotu stāstu, kā tie iederas Dieva lielajā plānā. Bībeles 
pārskata nodarbības palīdz ieraudzīt Bībeli kā vienojošu stāstu, 
kas no sākuma līdz pat pašām beigām runā par mīlošu Tēvu, 
kurš grib glābt cilvēci caur savu Dēlu Jēzu Kristu. Četras dienas 
saistoši un interaktīvi cauri visam lielajam Bībeles stāstam 
studentus vadīs Rīgas draudzes “Mājvieta” mācītājs Kārlis 
Kārkliņš.

7.-9. marts (arī 10.-11. marts)
Kalpošana ģimenēm
Par to, kā kalpot ģimenēm, mācīs Kristīne un Juris Beķeri-Brīv-
kalni, kuri jau vairākus gadus veiksmīgi attīsta šo kalpošanas 
jomu, un tā ir bijusi par svētību daudziem. Tiks aplūkotas 
tēmas, kas saistītas ar attiecībām laulāto starpā, bērnu audzi-
nāšanu, utml.

Tomass Šulcs
Baltijas Pastorālais institūts
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SVĒTĪBAS IKDIENĀ
Bībelē diezgan bieži Dievs saka – Es tevi svētīšu, tu būsi 
svētīts… un arī bieži mēs, kristieši, to vēlam viens otram – esi 
svētīts. Bet kāda ir vārda “svētīt” nozīme? Tas ir kaut kas, kas 
cilvēkam nāk par labu; kaut kas, kas rodas lielā daudzumā, 
bagātīgi un ir noderīgs.

Kad meitiņai bija kādi trīs gadi, abas gribējām klavieres, bet 
tajā brīdī nebija finansiālas iespējas tās iegādāties. Runājām, 
ka jālūdz, un pēc īsās lūgšanas sekoja vislabākais – meitiņa 
teica: “Ejam skatīties uz viesistabu, vai ir klavieres!” Pēc pāris 
dienām kaimiņiene paziņoja, ka pārvācas uz citu dzīvesvietu, 
un piedāvāja, vai mēs nevēlamies klavieres. Vīrs nevilcinoties 
atbildēja, ka vēlamies. Kad klavieres tika atvestas uz mūsu 
māju, es nebiju priecīga, jo tās nebija tādas, kā biju iedomāju-
sies. Tās bija diezgan nolietotas klavieres “Rīga”, kādi taustiņi 
pat bija nokrituši. Lai arī pirms kāda laika biju dedzīgi lūgusi, 
ka vēlos spēlēt klavieres un slavēt Dievu, un tagad tās stāvēja 
istabā, es pat nepacēlu klavieru vāku. Tad kādu vakaru pēc 
apmēram pāris nedēļām, kad biju viena mājās, apsēdos un sāku 
spēlēt. Skaņa bija fantastiska, tik tīra un īsta! Izplūdu asarās 
un lūdzu Dievam piedošanu, ka nenovērtēju Viņa dāvanu. 
Pēc tam saņēmu atziņu – nevilcinies atvērt Dieva dāvanas 
(svētības) tikai tāpēc, ka iesaiņojamais papīrs ir citādāks, nekā 
iedomājies. Patiesībā diezgan bieži mēs varam būt par šķērsli 
Dieva svētībām mūsu vai tuvinieku dzīvēs, jo mums taču ir 
savs plāns, kā visam jānotiek.

Esmu piedzīvojusi, ka Dievs atbrīvo no milzīgas parādu nastas, 
vairāku desmitu tūkstošu lielumā. Vienkārši paņemt to prom, 
ļoti, ļoti pārdabiski. Caur to piedzīvoju, ka Viņš ir augstāks 
par visiem likumiem, Viņa matemātika ir pavisam cita, Viņš 
redz sirdis un vēlas dot brīvību, mums tikai jādara sava daļa. 
Milzīga svētība ir, ka Dievs atjaunoja attiecības ar pusbrāli, 
patiesībā uzdāvināja tās, jo 37 gadus nekādu attiecību vispār 
nebija. Dievs radīja strautu tuksnesī, kur gadu desmitiem bija 
sausums.

Bieži kristieši ilgojas pēc milzīgām, redzamām svētībām, bet 
patiesībā Mūsu Debesu Tēvs katru dienu mūs svētī simtiem 
dažādos veidos, tikai jāizvēlas sākt skaitīt svētības – mīļi 
cilvēki, silta gulta un spilvens; sākoties karam Ukrainā, tiešām, 
par to pateicos ik vakaru, kad eju gulēt; tas, ka varu stāvēt 
un gatavot vakariņas savai ģimenei, jo bija laiks, kad muguras 
veselības problēmu dēļ to nevarēju; tas, ka varu izbaudīt Viņa 
krāšņo radību, ieelpot svaigu gaisu; tas, ka varu runāt par savu 
ticību; tas, ka varu iepazīt Viņu un tuvoties Viņam. Šis saraksts 
ir nebeidzams.

Patiesībā vislielākā svētība ir tas, ka varu būt Viņa instruments 
kāda cilvēka dzīvē. Tas dod neaprakstāmu gandarījumu un 
piepildījumu, kad paklausu Svētajam Garam un atsaucos tam, 
ko Viņš aicina darīt. Dažkārt tās ir lietas, kas šķiet trakas un 
neloģiskas – ko par mani padomās?

Nebūsim tie, kas novērtē tikai tad, kad kaut kas ir pazaudēts, 
būsim tie, kas novērtē un pateicas par visu, kas ir dots.

Inga Duka
Ādažu Misijas draudze

Baptistu Vēstnesis – LieCĪBAS  

SVĒTĪBAS KRISTIEŠU 
KOPĪBĀ
Pagājušā gada pavasarī vīram sākās veselības problēmas, to-
mēr nolēmām doties uz rekolekcijām Liepājā, kuras bijām ļoti 
gaidījuši. Pa ceļam no Rīgas uz Liepāju vīram kļuva slikti. Mēs 
apstājāmies pieturā, lai izsauktu ātro palīdzību. Viņam vajadzē-
ja svaigu gaisu, viņš apgūlās uz zemes, un tur kā eņģelis pēķšņi 
parādījās kāds vīrietis, kurš teica: “Vajag Dievam ticēt.” Vīrs 
atbildēja, ka viņš tic, vīrietis teica – par maz tici. Jā, viņam bija 
taisnība. Mēs it kā ticam un sagaidām Viņu visu savā dzīvē, bet 
paši nevaram sevi visu atdot, varbūt domājam, ka atdodam, 
bet ir kādas sfēras, kuras tomēr gribam kontrolēt. Tobrīd, tajā 
pieturā sākās mūsu ceļš, lai pieaugtu ticībā, lai pilnībā uzticētu 
savu dzīvi Viņam!

Vīrs vairāk nekā divus mēnešus bija slimnīcā. Bērniem bija lieli 
pārdzīvojumi, redzot, kā tētis guļ uz zemes un pēc tam viņu 
aizved ātrā palīdzība. Man vajadzēja Gara spēku savākties un 
atrast resursus katram bērnam, un tikt galā ar savām bailēm, 
šaubām, nespēku. Es teicu – Dievs, lai nāk Tavs spēks manā 
nespēkā. Sajutu mieru un vieglumu. Pārdzīvotajam bērni tika 
pāri, saņēma dziedināšanu.

Kādu dienu māsa Kristū atveda man četrus maisus ar pārti-
ku, ar sagatavēm, lai atvieglotu ikdienu ar bērniem. Un vienu 
mazāku maisiņu dodot, viņa teica – šis ir tikai Tev, nevienam 
nedod. Tur bija dažas sievišķīgas lietiņas un šokolāde! Un tā 
bija visdārgākā šokolāde manā mūžā, jo tā man atgādināja, ka 
ir jābūt kādam mirklim, kas pieder tikai man. Bija epizode, kad 
braucu ar bērniem mājās no Rīgas un pēkšni sāka kūpēt mašī-
na, apstājos ceļa malā, izlēcām no mašīnas, izsaucu glābējus. 
Viņi konstatēja, ka bremžu diski pārkarsuši. Tajā brīdī garām 
brauca māsa Kristū, aizveda bērnus mājās, es lēnām aizbraucu 
uz mājām. Pēc mašīnas apskates no servisa man atsūtīja aprē-
ķinu par remontu – 600 eiro. Mums nebija tādas naudas. Mēs 
dzīvojam vietā, kur tuvākais veikals ir apmēram 10 kilometru 
attālumā, tādēļ mašīna ir ļoti nepieciešama. Nākamajā dienā 
bija jādod ziņa, vai mašīnu remontēsim. Manī bija miers, lai 
gan naudas nebija. Pēķšņi pienāca īsziņa no māsas Kristū, ka 
viņai ir nauda, ko Dievs licis sirdī viņai un viņas vīram iedot 
mūsu ģimenei. Es biju šokā. Izstāstīju viņai mūsu situāciju, arī 
viņa bija ļoti pārsteigta, jo neko par to nezināja, bet naudas 
summa, ko viņi vēlējās mums iedot, bija 600 eiro – tieši tik, cik 
vajadzēja remontam.

Vīram notiek brīnumains atveseļošanās ceļš, un mēs esam 
pateicīgi Dievam par Viņa jūtamo un redzamo klātbūtni mūsu 
dzīvē, par Viņa žēlastībām un brīnišķīgajiem cilvēkiem, kurus 
Viņš pieveda, kuri mūs atbalstīja, stiprināja un apliecināja 
Dieva esamību un žēlastību. Atdod Viņam sevi visu, un Tu 
piedzīvosi patiesu Dieva klātbūtni savā dzīvē!

Aira un Jānis Jēkabsoni
Siguldas draudze 
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SvētīgS cilvēkS

Psalmu grāmata, jau sākot ar pirmo psalmu, mūs uzrunā, 
rādot, kāds ir svētīgs cilvēks. Būt svētīgam cilvēkam ir 
dzīvesveids – nesekot bezdievīgo padomam, bet ik dienas 
pārdomāt Dieva vārdu un izdzīvot to, kas tajā teikts. Lasot 
Dieva vārdu ikdienā, mūsu sirdis piepilda tā bagātības, 
radot mūsos bijības pilnu apbrīnu par Tā Kunga domām un 
varenajiem darbiem un to, kāds Viņš ir. Cilvēks, ieraugot, 
cik viņš pats Dieva priekšā ir mazs, ka viņam vajadzīgs 
Dieva padoms un vadība, tajā pat laikā saprotot un piedzī-
vojot, ka lielais, neaptveramais, svētais Dievs noliecas pie 
viņa, mazā cilvēka, runā ar viņu, vada, dāvā visu nepiecieša-
mo, nevar citādi, kā no visas sirds ar dziļu bijību nākt Dieva 
priekšā. Cik prātam neaptverami ir tas, ka cilvēkam ir dota 
iespēja būt sadraudzībā ar Viņu, – neaptveramo Dievu! Tā 
ir lielākā svētība, kas cilvēkam dzīvē ir no Dieva dota. 

Tāpēc psalma autors nevar citādi, kā izsaukties: Alelujā! 
Viņa sirds gavilē par Dievu! Viņš sevī ir uzņēmis Vārdu, Viņa 
baušļus, un piedzīvo prieku no tam līdzejošām bagātībām 
un top par svētīgu cilvēku. Un, būdams pats svētīgs, ir par 
svētību cilvēkiem ap sevi. 

Viktors Kalniņš
Rīgas Golgātas draudze 
BPI 2023. gada absolvents

Šogad LBDS kalendāra virstēma ir “SVĒTĪGS”. Visa gada 
laikā “Baptistu Vēstnesī” tiks publicētas liecības par to, 

kā esam piedzīvojuši Dieva svētības. Ja vēlaties dalīties ar 
savu svētību stāstu, lūdzu, sazinieties ar LBDS kanceleju! 
Apliecināsim un pateiksimies Dievam, visu svētību devējam!

SVĒTĪBAS KLUSUMĀ
Aizver acis un iedomājies skaistāko vietu, kur tu vēlētos būt, 
tur ir kluss, tevi nesatrauc ikdienas darāmo darbu saraksts, 
tavs telefons ir lidojuma režīmā, un tu vari būt pilnīgā Dieva 
klātbūtnē. Es bieži biju domājusi, cik fantastiski tas būtu, tā 
kaut kur aizbraukt, nedomājot par to, kas man jāpaspēj izdarīt, 
vai par to, kas jauns sociālo tīklu platformās, bet, diemžēl, tas 
nav tik vienkārši izdarāms, tik daudz mazu detaļu galvā par to, 
kas jādara – kur es braukšu? Ko es ēdīšu? Ja nu kāda svarīga 
ziņa? Es nevaru izslēgt telefonu. Vai vispār ir droši vienai kaut 
kur tā prom doties? Šķiet, ka vieglāk palikt mājās un par to 
tikai sapņot. Tomēr Dievs redz, pēc kā sirds ilgojas, tā nu man 
bija brīnišķīga iespēja būt Klusuma rekolekcijās Līvbērzē, ko 
organizēja LBDS Jauniešu apvienība, sadarbība ar jauniešu no-
zaru vadītājiem no Latvijas luterāņu un katoļu baznīcām. Tās 
bija trīs zelta rudens dienas pasakainā vietā, prom no visa. 

Piedzīvotās emocijas ir grūti vārdiem aprakstīt un domāju, ka 
tas nemaz nav vajadzīgs, jo katram ir savas cīņas un katram 
sava sezona. Veids, kā mēs katrs sadzirdam, saredzam, sajūtam 
Dievu, ir atšķirīgs. Šajās trīs dienās man bija iespēja atskatīties 
uz pagrieziena punktiem manā dzīvē, izsāpēt un atstāt kādas 
lietas aiz muguras, piedzīvot, kā Dievs runā caur dažādiem 
lūgšanu veidiem un vienkārši mācīties būt pilnīgā klusumā ar 
Debesu Tēti. Nemelošu gan, sakot, ka būt klusumā, ar nevienu 
nerunājot, nemaz nav tik viegli, bet tas noteikti ir tā vērts. Tā 
bija brīnišķīga iespēja baudīt Viņa klātbūtni, nesatraucoties 
par iepriekš minētajām lietām, jo tika pasniegts izcils uz vietas 
gatavots ēdiens, bija silta istabiņa, un es nebiju viena. Īpaši, ka 
turpat blakus bija baznīca, kuras durvis bija atvērtas, lai varētu 
būt nedalītā Dieva klātbūtnē. Nozīmīgi, ka Klusuma rekolek-
ciju laikā bija līdzgaitnieks, ar kuru noteiktā laikā bija iespēja 
aprunāties, tas bija vērtīgi, lai sākārtotu domas un palīdzētu 
saprast, ko darīt ar visu piedzīvoto.

Pēc Klusuma rekolekcijām es apzināti izvēlējos izdzēst kādu 
no sociālo tīklu platformām, lai ilgāk saglabātu to mieru un 
vieglumu, ko piedzīvoju tur, tā vietā, lai izšķērdētu reizēm pat 
vairākas stundas, īsti neko neiegūstot, un man uzradās brīvs 
laiks, lai ietu pastaigās un runātu ar Dievu. Manuprāt, mums 
katram ik pa laikam vajadzētu nolikt visu malā, un nevis uz 
stundu vai divām, bet uz ilgāku laiku. Dievam vienmēr ir laiks 
mums,  – jautājums, vai mēs izvēlamies Viņu kā prioritāti.

Paldies Andai, Elīnai un Andrejam, ka viņi ļaujas Svētā Gara va-
dībai un caur to mums, jauniešiem, ir iespēja piedzīvot Dievu 
ar nedalītu uzmanību, pilnīgi nododoties Viņam. 

Amanda Sisene
Priekules draudze
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Pēdējo gadu laikā draudzes vairākkārt tikušas aicinātas veidot 
mazās grupas. 2020. gada rudenī šis aicinājums nāca kā atbilde uz 
pandēmijas radītajiem ierobežojumiem, un mazajās grupās, diev-
kalpojumos un svētdienskolās notika kurss “Mērķtiecīga dzīve”, 
aicinot katru dalībnieku saprast, kāds ir mūsu dzīves mērķis. Gadu 
vēlāk vairāki desmiti draudžu atsaucās piedalīties kursā “Tuvāk”, 
kurš aicināja būt tuvāk Dievam, cilvēkiem un pasaulei, lai piepil-
dītu Dieva doto mērķi mūsu dzīvēm. Šogad draudzes aicinātas 
piedalīties attiecību kursā “Mīlestība domā.” 

Kāpēc kurss “Mīlestība domā”?
Par izvēli piedāvāt draudzēm kursu “Mīlestība domā” stāsta LBDS 
bīskaps Kaspars Šterns: “Jānis Pāvils II ir sacījis: “Tas, kāda būs 
ģimene, noteiks to, kāda būs sabiedrība, tauta, un tas savukārt 
noteiks to, kāda būs šī pasaule, kurā mēs dzīvojam.” Domāju, 
arī mēs varam piekrist šim apgalvojumam, tomēr visi zinām arī 
to, ka realitāte Latvijā nav iepriecinoša. Salīdzinot noslēgto un 
šķirto laulību skaitu, katru gadu tiek šķirtas apmēram 50% laulību. 
Pētījumi rāda, ka, pieaugot šķirtām ģimenēm, pieaug arī to cil-
vēku skaits, kas sevi vairs nevēlas asociēt ar ticību Dievam un ar 
draudzi. Salauztas attiecības var novest pie salauztas ticības. Tas 
viennozīmīgi atstāj ietekmi uz sabiedrību, tai skaitā arī uz drau-
dzi. Liela daļa sabiedrības, kas uzauguši bez abiem vecākiem, ir 
piedzīvojuši spriedzi ģimenēs, kur problēmas netiek risinātas, bet 
drīzāk no tām izvairās un uzsāk jaunas attiecības, jo grūti ir risināt 
problēmas, kuras ilgu laiku ir ignorētas un nav risinātas. Tādos 
brīžos nereti neko mainīt vairs nevaram, bet tas, ko mēs varam 
darīt, ir palīdzēt pāriem, ģimenēm un jauniešiem veselīgi veidot 
attiecības, lai izaicinājumu brīžos būtu kāds atskaites punkts, kas 
palīdzētu risināt un turpināt stiprināt attiecības.

Lielākie maldi, ar ko cilvēks var dzīvot, ir iestāstīt sev, ka “ma-
nas attiecības ir pietiekoši labas, tādēļ man šim jautājumam nav 
jāpievērš uzmanība.” Taču patiesība ir tāda, ka mūsu attiecības 
ir daudzējādā ziņā līdzīgas mūsu fiziskajai veselībai. Ja mēs tai 
neveltām pietiekami lielu vērību, tad agrāk vai vēlāk mēs piedzī-
vosim negatīvas sekas. Tādēļ esmu pārliecināts, ka šis kurss dos 
iespēju pāriem un ģimenēm stiprināt savu “attiecību muskuli” 
un padarīt to veselīgāku. Šis kurss radīs vidi, lai pāri savā starpā 
varētu atklāti un patiesi runāt par tēmām, kas viņu attiecības var 
stiprināt un pat dziedināt. Un, uzrunājot jauniešus, kas vēl nav 
precēti, dos labu pamatu viņu attiecībām nākotnē.”

Kāds ir kurss “Mīlestība domā”?
“Mīlestība domā” ir 6 nedēļu kurss, tā autori ir mācītājs un 
psihologs, Dr. Džons Vaneps un viņa meita, psiholoģe un ģimeņu 
speciāliste Dr. Morgana Katlipa.

Kursa veidotāji skaidro attiecību piecu aspektus, par pamatu 
ņemot attiecības, kuras cilvēkiem piedāvā Dievs. Pirmkārt, viss 
sākas ar iepazīšanu. Dievs zina visu par mums un joprojām 
mūs mīl; Viņš vēlas, lai mēs iepazītu Viņu. Tam seko uzticēša-
nās – drošības sajūta, kas pamatojas tajā, ko zinām par Dievu. 
Iespējams, kādreiz šajā posmā rodas sarežģījumi, jo mums ir 
izveidojies nepareizs priekšstats par Dievu, tomēr Rakstu stu-
dēšana un lūgšana var šos priekšstatus mainīt, ka varam patiesi 
uzticēties Viņam. Paļaušanās savukārt ir kā ticības solis, kurā 
praktizējam uzticēšanos. Tālāk ir nodošanās, kas parāda, cik 
nozīmīgas šīs attiecības mums ir. Nodošanās Kristum – tā nav 
vienreizēja darbība; piedzīvojot, kā dažādas lietas un notikumi 
mēģina novērst mūs no sekošanas Kristum, nepieciešama atkal 
un atkal atjaunota nodošanās Viņam. Dievs mūs ir radījis kā 
fiziskas būtnes, kurām nepieciešams pieskāriens. Mēs pieskara-
mies Dievam, pieskaroties citu cilvēku dzīvēm. Kurss ieaicina uz 
attiecībām ar Kristu un pieaugšanu tajās.

Kursa laikā dalībnieki aplūko dažādas tēmas, kas nozīmīgas 
savstarpējās attiecībās un attiecību veidošanā, piemēram:

• kā veidot veselīgu komunikāciju;

• ko nozīmē patiesa nodošanās;

• kā mūsu ģimenes pagātnes pieredze ietekmē mūsu attiecības;

• pieķeršanās un seksuālo tuvību stiprināšana attiecībās, u.c.

Draudzēm un dalībniekiem būs pieejami  
šādi kursa materiāli:

• video lekcijas pāriem angļu valodā ar subtitriem latviešu un 
krievu valodā;

• drukāts diskusiju materiāls pāriem latviešu un krievu valodā:

• video lekcijas neprecētiem jauniešiem (18+) angļu valodā ar 
subtitriem latviešu un krievu valodā;
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• drukāts diskusiju materiāls neprecētiem jauniešiem (18+) latvie-
šu un krievu valodā;

• Bībeles studiju materiāls jauktām grupām, piemērots ikvienam;

• svētrunu tēmas un plāni;

• svētdienskolas nodarbību materiāls.

Kā draudzes var lietot kursu  
“Mīlestība domā”?
Draudzes aicinātas izvēlēties sev piemērotāko kursa lietošanas 
veidu – lietot visus materiālus vai daļu no tiem. Šeit dažas no 
iespējām:

• Pāru vakari lielākā grupā, skatās video lekcijas, kopā un pāros 
pārrunā tēmas jautājumus, kas apkopoti drukātajā materiālā.

• Mazās grupas pāriem, lieto pāru lekcijas un diskusiju materiālu, 
tikai mazākā lokā, iespējams, kādu dalībnieku mājās.

• Tikšanās neprecētiem jauniešiem – draudzes jauniešu vakaru 
ietvaros vai atsevišķi, skatās video lekcijas un pārrunā jautājumus, 
vadoties pēc materiāla 

• Mazā grupa neprecētiem jauniešiem vai jauktām grupām, kurā 
lieto jauniešu materiālu; pāru dalība šādā grupā un viņu pieredze 
var palīdzēt jauniešiem ieraudzīt kursā sniegto teorētisko zināša-
nu praktiskā pielietojuma izaicinājumus un praksi.

• Lietot Bībeles studiju materiālu, kas saskaņots ar svētdienas 
dievkalpojuma tēmu un svētrunu, jauktajās grupās.

• Sludināt svētdienās par attiecību tēmām, vadoties pēc kursa 
materiāliem.

• Iekļaut svētdienskolas nodarbību plānā nodarbības, kas sagata-
votas, saskaņojot tās ar svētrunu tēmām.

Tā kā kursā apskatītās tēmas ir aktuālas ikvienam cilvēkam, kas 
vēlas stiprināt attiecības, tad šis kurss ir laba iespēja, lai uzrunātu 
gan kristiešus, gan nekristiešus. 

Kā draudzes var piedalīties?
Lai kurss notiktu jūsu draudzē, aicinām:

• Izraudzīt koordinatoru, kas pārraudzīs šī kursa norisi draudzē un 
būs kontaktpersona saziņai ar LBDS par materiāliem un citiem ar 
kursa norisi saistītiem jautājumiem.

• Draudzei vienoties, kā šis kurss tiks draudzē lietots: pāru vakari, 
jauniešu vakari, mazās grupas, svētdienskola, u.c.

• Kursa koordinatoram vai draudzes garīdzniekam aizpildīt anke-
tu, kas atrodama www.lbds.lv, lai informētu LBDS par plānota-
jiem kursa lietošanas veidiem draudzē un potenciālo dalībnieku 
skaitu, kam būs vajadzīgi kursa drukātie materiāli.

• Draudzes koordinatoram, garīdzniekiem un mazo grupu vadī-
tājiem pieteikties un piedalīties tiešsaistes apmācībās 29. martā 
19:00, kur detalizētāk tiks paskaidrots, kā šo kursu vadīt.

• Sagatavoties, lai kursu varētu uzsākt 16. aprīlī, vienlaikus ar 
visām citām draudzēm.

Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu diena
2023. gadā kristīgais kultūras notikums “Baznīcu nakts” nori-
sināsies sestdienā, 27. maijā. Tajā pašā dienā notiks “Atvērto 
baznīcu diena”, kad ikviena draudze ir aicināta turēt savu 
dievnamu atvērtu viesiem no pulksten 10.00 rītā. Baznīcu 
dalības reģistrācija vienotajā pieteikuma anketā būs obligā-
ta, un tā sāksies martā.

Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu dienas tēma šogad būs 
“DZĪVĪBA”. Tēmu ir iedvesmojušas pārdomas par Jēzus Kristus 
sacīto Svēto Rakstu Jāņa evaņģēlijā: “Es esmu nācis, lai tām 
būtu dzīvība un būtu pārpārēm.” No jauna apliecināt dzīvības 
vērtību mūsdienu cilvēka izvēlēs, atgādināt, ka Dievs ir dzīvība, 
un Dieva Dēls ir ceļš uz mūžīgo dzīvību – tāds ir vienojošais 
tematiskais aicinājums draudzēm, kuras piedalīsies abos 
notikumos. Dzīvības tēma evaņģēlija gaismā paver iespējas 
pārdomāt un sarunāties par cilvēka dzīvības cieņu, svētumu un 
mērķi mūsu laikmeta izaicinājumu un pārbaudījumu kontekstā, 
starp kuriem ir gan Krievijas teroristiskais karš pret Ukrainu, 
gan cilvēka cieņas apdraudējumi ārējā mierā dzīvojošās Eiropas 
valstīs.

Līdzās iespējai draudzēm plānot „Baznīcu nakts” vakara prog-
rammu, baznīcas visos novados aicinātas atsaukties dalībai 
arī notikumā „Atvērto baznīcu diena”. Dievnama atvērtība 
ir viens no misijas veidiem. Latvijas dievnamu arhitektūra un 
māksla – dievnama sakrālā telpa visā veselumā – ir vērtība, 
kurai jādod iespēja kļūt redzamai un uzrunāt mūsdienu cilvēku.

Līdzīgi kā aizvadītajā gadā, aicinām draudzes savu iespēju 
robežās dievnamus turēt atvērtus jau dienas laikā – šogad no 
pulksten 10.00. „Baznīcu nakts” rīkotāji apzinās, ka daudzviet 
var būt grūti nodrošināt dievnama atvērtību visu dienu, tādēļ 
baznīcu dežūrās rosina iesaistīt ne tikai draudzes cilvēkus, bet 
arī ļaudis no vietējās apkārtnes vai draudzes draugu loka.

Kā notiks baznīcas dalības pieteikšana?

Informācija par pieteikšanos dalībai „Baznīcu naktī” un „At-
vērto baznīcu dienai” tiks publicēta mājas lapā www.baznicu-
nakts.lv marta sākumā.

Aicinām līdzdarboties kalpošanas komandā!

Aicinām brīvprātīgos pievienoties Baznīcu nakts un Atvērto 
baznīcu dienas kalpošanas komandai. 

Vēlam Dieva gādības un kalpošanas iedvesmas svētītu Tā 
Kunga 2023. gadu! Kopīgi ar Dieva palīgu turpināsim iesākto, 
un atzīmēsim arī to, ka Baznīcu nakts šogad Latvijā norisināsies 
jau desmito reizi. 

Papildus informācijai lūdzam rakstīt uz baznicu.nakts@gmail.
com vai zvanīt pa tālruni 29182954.

BV
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Latvijā ir ticības brīvība. Draudzēs un TV katru svētdienu no-
tiek dievkalpojumi. Šķiet, ka visi jau evaņģēliju dzirdējuši. Pēc 
jaunākajiem www.joshuaproject.net datiem 42.6% pasaules 
tautu tiek uzskatītas par neaizsniegtām. Īpaši grūti aizsniedza-
mas ir nomadu tautas. Nomadi ir klejotāji. Kad mainās apstākļi 
un lopiem trūkst ēdiena, viņi dodas ceļā uz citu vietu. Viņi ir 
pašpietiekami un uztver sevi kā atšķirīgus no tiem, kas pastāvī-
gi dzīvo vienā vietā. Tādēļ nomadus grūti aizsniegt ar evaņ-
ģēliju. Kādam misionāram Somālijā nomads teicis: “Kad tavu 
baznīcu varēs uzlikt kamielim mugurā, tad es sākšu domāt, 
ka kristietība ir arī priekš manis.” Kas grib viņiem kalpot, tiem 
pašiem jābūt gataviem būt kustībā. Rakstu ar mērķi mudināt 
draudzes iekļaut viņus savās lūgšanās, kā arī ar cerību, ka kādi 
var tikt uzrunāti doties misijā pie nomadiem. Varbūt tu?

Pirms pāris mēnešiem Ērgļos ieradās Oliveru ģimene no Bra-
zīlijas, un man bija iespēja ar viņiem satikties. Viņi saņēmuši 
Dieva aicinājumu kalpot nomadiem Mongolijā. Viņu māja uz 
riteņiem tika ar kuģi atvesta no Brazīlijas, lai cauri Eiropai, 
Krievijai, Kazahstānai brauktu uz Mongoliju. Viens no iemes-
liem, kāpēc viņi pavadīja laiku Latvijā, ir arī tas, ka Madonas 
draudzes cilvēki ir bijuši misijā Mongolijā un ir pazīstami ar šo 
darbu. No tehniskā viedokļa viņu auto ir tehnoloģisks pašpie-
tiekamības šedevrs ar guļvietām, virtuvi, dušu, tualeti, saules 
baterijām un apkuri, par to varētu sanākt interesants raksts 
auto žurnālam, taču te dažas zīmīgākās tēmas no mūsu saru-
nas par misiju nomadu vidē. 

Mongolijā dzīvo 3 miljoni iedzīvotāju un 35% ir nomadi. Viņi ir 
animisti un tic garu pasaulei. Piemēram, cilvēks ar savu rīcību 
var sadusmot garus vai arī tiem pielabināties, tāpēc viņu dzīvē 
ir daudz normu, kas regulē uzvedību - kur var sēdēt sieviete, 
kur un kā jānovieto nazis, u.c. Baiļu dēļ viņiem daudz emo-
cionālu ciešanu. Kādai ģimenei dēls saslima ar poliomielītu. 
Jau sen pret šo slimību ir ļoti labas un efektīvas vakcīnas, bet 
nomadi pret to ir noraidoši. Kad saslima dēls, tad šamanis 
teica, ka vecāki ir grēkojuši un sadusmojuši garus, tāpēc šis 
slimais dēls ir pastāvīgs kauna iemesls ģimenei, un apkārtējie 
uzskata, ka viņi ir garu uzlikto sodu izpelnījušies. Šādi slimi 

bērni kļūst par ielu bērniem un bāreņiem, jo ģimenes viņus 
izraida kauna un stigmatizācijas dēļ. 

Kad kāds mongolis iet pie šamaņa, tas nav lēti, tādēļ aizņemas 
no radiem, draugiem, paziņām naudu. Cilvēki palīdz, jo viņiem 
ir bail atteikt, tad uz viņiem varētu nākt drauga lāsts. Viņi dod 
naudu nevis aiz mīlestības, bet aiz bailēm. 

Nomadi ir ļoti viesmīlīgi. Atliek ierasties jurtas priekšā, un 
viņi tevi uzņems, ēdinās un kopā ar visu savu ģimeni izguldīs 
vienīgajā telts telpā. Pat ilgāku laiku. Taču arī viesmīlībā ir šis 
baiļu motīvs, jo, atraidot ciemiņu, varētu piedzīvot lāstu. Šiem 
ļaudīm tik ļoti vajadzīgs Kristus miers!

Oliveri par savu misiju saka: “Mums tagad ir pārvietojamā 
māja, un mēs varam pārvietoties kopā ar nomadiem. Mūsu kal-
pošanas mērķis ir mācekļot nomadus un, pavadot laiku kopā, 
palīdzēt pārvarēt šīs bailes ar Kristus evaņģēliju. Pilsētās ir ap 
1.5% kristiešu, bet starp nomadiem līdz šim esmu saticis tikai 
trīs kristiešu ģimenes. Viņiem nav mācītāja. Nav Bībeles skolas. 
Nav draudzes. Cik pārsteidzoša ir viņu ticība un paļāvība uz 
Jēzu! Piemēram, viena sieviete katru dienu lasa savu Bībeli un 
pēc tam kladē pieraksta to, ko dzird Dievu viņai caur to sakām. 
Viņas prieks un miers Svētajā Garā ir pārsteidzošs uz apkār-
tējo nemiera fona. Brazīlijā mēs dzīvojām tipisku pilsētnieku 
dzīvi, bet mums bija Dieva aicinājums kalpot nomadiem. Ja 
visi aizbildināsies ar savu ierasto un ērto dzīvi, kā viņi dzirdēs 
evaņģēliju? Kas parādīs viņiem Jēzu?”

Ko mēs Latvijā varam darīt? 

Lūgt. “Pļaujamā daudz, bet pļāvēju maz,” saka Jēzus. Ko darīt? 
“Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš izsūta strādniekus Savā 
pļaujamā.” (Mateja 9:37-38) Lūgsim par neaizsniegto nomadu 
tautu misiju pasaulē un konkrēti par Oliveru ģimeni.

Doties. Varbūt kāds jūt skubinājumu no Dieva kalpot noma-
diem? Sazinieties! Varam palīdzēt noorganizēt īstermiņa 
iepazīšanās misiju. 

Pēteris Eisāns
LBDS Ārmisijas vadītājs

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

Evaņģēlijs nomadiem
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Aizlūgšanu kalendārs februāris
Baptistu Vēstnesis – GRĀMAtA

                          01 
“Svētīgi ir tie cilvēki, kas 
Tevī atrod sev spēku, 
kam sirdīs stāv Tavi ceļi.” 
(Psalmi 84:6)

                          02 
Lūgsim par Jemenu. 
Iedzīvotāji 25,4 miljoni. 
Vairākums ir musulmaņi. 
Kristieši 0,08%. 
Evaņģēliskie 0%. Pirms 
musulmaņu iebrukuma 
7. gadsimtā vairums bija 
kristieši.

                          03 
Lūgsim par Austrijas 
baptistu savienību, tās 31 
draudzi un 1674 draudžu 
locekļiem.

                          04 
Lūgsim par draudzēm 
Rīgā un tās apkārtnē, lai 
Reģionālā tikšanās dod 
jaunus mērķus, iedrošina 
draudžu vadītājus un 
kalpotājus. 
Reģionālā tikšanās Rīgā

                          05 
Lūgsim par tiem, 
kas pārdzīvojumos, 
zaudējumos un sāpēs. 
“Nāciet pie Manis visi, 
kas esat bēdīgi un 
grūtsirdīgi. Es jūs gribu 
atvieglināt.” (Mateja11:28)

                          06 
Lūgsim par Rīgas Mateja 
draudzi, mācītājiem: 
Ainaru Baštiku, Matīsu 
Babrovski, Edgaru 
Deksni un viņu ģimenēm. 
Lūgsim par svētīgu 
Alfa kursa norisi līdz 
3. aprīlim. Pateicība 
par draudzē izveidoto 
materiālu “Jēzus spēks” 
Marka evaņģēlija 
studijām, lai tas kalpo kā 
iedrošinājums un svētība. 
Lūgsim par svētrunu 
sēriju saistībā ar šo 
materiālu.

                          07 
Lūgsim par Lielbritānijas 
baptistu savienību, 
tās 2080 draudzēm 
un 132008 draudžu 
locekļiem.

                          08 
Lūgsim par svētdienskolo-
tāju konferenci, tās dalīb-
niekiem; lai tā iedrošina un 
stiprina draudzes turpmā-
kai kalpošanai bērniem un 
ģimenēm.
Svētdienskolu 
apvienības konference 
tiešsaistē

                          09 
Lūgsim par Eritreju. 
Iedzīvotāji 5,9 miljoni. 
Kristiešu skaits katru 
gadu pieaug un ir 62,9%, 
musulmaņi 36,2%. Kopš 
2002. gada gandrīz visi 
ārvalstu misiju darbinieki 
ir spiesti izbraukt un viņu 
atgriešanās nav vēlama.

                          10 
Lūgsim par Rīgas 
Āgenskalna draudzi, 
mācītāju Edgaru Maži 
un ģimeni. Pateicība 
par gada sākumā 
kristītajiem draudzes 
locekļiem. Lūgsim par 
Laulāto kursu, kas notiks 
pavasarī – par vadītājiem 
un dalībniekiem; 
par līdzekļiem un 
darbiem baznīcas torņa 
pabeigšanai; par zemes 
atgūšanu zem draudzes 
dievnama; par turpmāko 
sadarbību ar māsu 
draudzi Vedensvilā.

                          11 
Lūgsim par draudzēm 
Vidzemē, lai Dievs 
stiprina vadītājus un 
kalpotājus, atklāj jaunas 
iespējas un paplašina 
kalpošanas robežas.
Reģionālā tikšanās 
Valmierā

                          12 
Pateiksimies un slavēsim 
Dievu, ka mums ir atklāts 
dzīvības ceļš un varam 
baudīt tā svētības (Psalmi 
16:11).

                          13 
Lūgsim par Liepājas 
Nācaretes draudzi, 
mācītāju Egilu Ķeiri un 
ģimeni. Lūgsim veselību 
draudzei; lūgsim, lai katrs 
draudzes loceklis izplata 
Labo vēsti par Jēzu un 
daudzi atgriežas.

                          14 
Lūgsim par Baltkrievijas 
evaņģēliski kristīgo 
baptistu draudžu 
savienību, tās 282 
draudzēm un 12669 
draudžu locekļiem.

                          15 
Lūgsim par Jēkabpils 
draudzi, mācītāju Jāni 
Lūsi un viņa ģimeni, 
par veselību draudzes 
cilvēkiem. Lūgsim par 
draudzes atjaunošanos, 
Dieva pārdabīgu 
darbošanos, lai atgrieztos 
cilvēki.

                          16 
Lietuvas Republikas 
neatkarības diena
Lūgsim par Nigēriju. 
Iedzīvotāji 195,6 
miljoni. Kristieši 
51,26%. Evaņģēliskie 
30,8%. Pārējie vairums 
musulmaņi. 80% 
nogalināto kristiešu 
pasaulē aizvadītajā gadā 
bija nigērieši.

                          17 
Lūgsim par BPI DRAFTS 
nometnes “Mobilizācija” 
norisi, par gudrību 
vadītājiem un atvērtām 
sirdīm dalībniekiem.
17.-19. BPI DRAFTS 
ziemas nometne

                          18 
Lūgsim par Sieviešu 
konferenci, dalībniecēm 
un vadītājām, par jaunu 
iedrošinājumu ikdienai 
kopā ar Dievu.
LBDS Sieviešu 
kalpošanas apvienības 
ikgadējā konference

                          19 
Pateiksimies, ka visos 
apstākļos mums ir 
drošība un palīdzība 
Dievā (Psalmi 18:3).
Sirsnīgi sveicam mācītāju 
Mihailu Voronovu 60 
gadu jubilejā!

                          20 
Lūgsim par Uguņciema 
draudzes sludinātāju 
Aivaru Kalnu-Kalnbergu, 
viņa ģimeni, lūgsim 
par veselību draudzes 
locekļiem. Pateiksimies 
un lūgsim par topošo 
draudzes sludinātāju, 
BPI absolventu Viktoru 
Reinholdu un viņa 
ģimeni.

                          21 
Lūgsim par Libānas 
evaņģēlisko baptistu 
draudžu apvienību, tās 
32 draudzēm un 1660 
draudžu locekļiem.

                          22 
Lūgsim par Auces 
draudzi, lai Dievs sakārto 
lietas un draudze var 
uzplaukt; lūgsim Dieva 
gādību, lai draudzei būtu 
mācītājs.

                          23 
Lūgsim par Pakistānu, kas 
ir musulmaņu vairākuma 
zeme. Iedzīvotāji 220,8 
miljoni. Kristieši 2%. 
Lūgsim par kristiešiem 
verdzībā un aizlūgsim 
par Irfana ģimeni un 
Šabira ģimeni, kuras 
latviešu kristieši izpirka 
no verdzības pēdējo divu 
gadu laikā.

                          24 
Igaunijas Republikas 
neatkarības diena
Lūgsim Dieva svētību 
Igaunijas tautai un 
valdībai.

                          25 
Lūgsim par Ukrainu, lai 
beidzas nežēlīgā ukraiņu 
tautas iznīcināšana un 
zemes izpostīšana karā, 
kas ilgst jau veselu gadu.

                          26 
Lūgsim, lai mums būtu 
pazemīga, kalpojoša sirds, 
kāda bija Kristum (Mateja 
20:28).

                          27 
Lūgsim par Salaspils 
topošo draudzi “Brāļu 
nams” un vadītāju Juriju 
Larionovu, lai Dievs dod 
īpašu spēku, gudrību 
un izturību, kalpojot 
cilvēkiem, kas ir bez 
pajumtes un grib tikt brīvi 
no atkarībām.
Sirsnīgi sveicam mācītāju 
un kapelānu Jāni Balodi 
50 gadu jubilejā!

                          28 
Lūgsim par Igaunijas 
evaņģēlisko un baptistu 
draudžu savienību, tās 
85 draudzēm un 6493 
draudžu locekļiem.

Bībeles lasījums
30.01-05.02
Psalmi 12-14
Mateja 11-13

Bībeles lasījums
06.02-12.02
Psalmi 15-17
Mateja 14-16

Bībeles lasījums
13.02-19.02

Psalmi 18-20
Mateja 17-19

Bībeles lasījums
20.02-26.02
Psalmi 21-23
Mateja 20-22

Bībeles lasījums
27.02-05.03

Psalmi 24-26
Mateja 23-25
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Aizlūgšanu kalendārs marts
                          01 
“Svētīgs tas cilvēks, kas 
bīstas To Kungu, kam ir 
sirsnīgs prieks par Viņa 
baušļiem.” (Psalmi 112:1)

                          02 
Nacionālo partizānu 
bruņotās pretošanās 
atceres diena
Lūgsim par Irānu. Iedzī-
votāji 74 miljoni. Vairā-
kums ir musulmaņi. Ofi-
ciāli kristieši 0,51%, evaņ-
ģēliskie 0,2%. Šie dati 
ir novecojuši, jo Irānā ir 
straujākā pagrīdes drau-
dzes izaugsme pasaulē. 
Aizlūgsim par kristiešiem, 
kas aktīvi piedalās protes-
tos pret mullu varu.

                          03 
Lūgsim par LBDS bīskapu 
Kasparu Šternu un viņa 
ģimeni, lai Dieva vadība 
un Svētā Gara gudrība, 
vadot draudžu kopdarbu.

                          04 
Lūgsim par LBDS 
padomi un tās locekļiem, 
lai Dieva padoms un 
gudrība, pieņemot 
lēmumus, kas palīdz 
īstenot draudžu un 
Savienības misiju. 

                          05 
“Vadi mani savā patiesībā 
un māci mani, jo Tu 
esi mans Dievs, kas 
palīdz. Uz Tevi es gaidu 
vienmēr.” (Psalmi 25:5) 

                          06 
Lūgsim par Liepājas 
Pāvila draudzi, 
sludinātāju Raiti 
Šķerbergu un ģimeni. 
Pateicība par paklausītu 
lūgšanu – svētīgu 
sadarbību ar topošās 
draudzes “Dzīvā Dieva 
draudze” sludinātāju Kārli 
Baštiku. Lūgsim, lai Dievs 
dod gudrību ieraudzīt, 
kur Viņš darbojas, un 
pievienoties; spēku 
atlaist un piedot vecas 
lietas, ļaujoties Dieva 
vadībai.

                          07 
Lūgsim par Čehijas 
Baptistu draudžu 
savienību, tās 45 
draudzēm un 2432 
draudžu locekļiem.

                          08 
Starptautiskā sieviešu 
diena
Lūgsim par Rīgas 
draudzi “Mājvieta”, 
mācītāju Kārli Kārkliņu, 
sludinātāju Arti Lejiņu un 
viņu ģimenēm. Lūgsim 
par kopienu attīstību, 
māceklības aktivizēšanu, 
lai sirdis būtu piepildītas 
ar Dieva klātbūtni un 
atvērtas pasludināt 
Evaņģēlija vēsti. Lūgsim 
par bērnu kalpošanu, 
lai pievienojas vēl kāds 
svētdienskolotājs.

                          09 
Lūgsim par Indiju. 
Iedzīvotāji 1,42 
miljardi. Vairākums 
ir hinduisti. Kristieši 
5,84%. Evaņģēliskie 
2,2%. Baznīcas 
veselībai un izaugsmei 
ir nepieciešama laba 
mācītāju apmācība.

                          10 
Lūgsim par Svētdienskolu 
apvienību, vadītāju Esteri 
Rozi un  jauno padomi. 

                          11 
Lūgsim par kalpošanu 
bērniem draudzēs, lai tā 
būtu katrā draudzē un 
bērni iepazītu un iemīlētu 
Dieva ceļu. 

                          12 
Lūgsim, lai Jēzus Kristus 
Lielā pavēle uzrunā vēl 
daudzus kristiešus un 
motivē evaņģelizācijai un 
misijas darbam (Mateja 
28:18-20).

                          13 
Lūgsim par Liepājas 
Ciānas draudzi, mācītāju 
Andri Biti un ģimeni. 
Pateicība par dažāda 
veida kalpošanu 
aizgājušajos gados, 
lūgsim par tiem, kas 
piedzīvo vecuma 
grūtības. Pateiksimies 
par pusaudžu kalpošanu 
un lūgsim, lai atjaunojas 
svētdienskola. 

                          14 
Pateiksimies par māsām 
un brāļiem Eiropā, kas 
šonedēļ aizlūdz par 
mums – Latvijas Baptistu 
draudžu savienību.

                          15 
Lūgsim par Rīgas 
“Evaņģēlija” draudzi, 
mācītāju Jervandu 
Grbačjanu un ģimeni, 
pateicība par uzticīgo 
kalpošanu un lūgsim 
veselību un izturību 
draudzes locekļiem 
dzīves grūtībās. 

                          16 
Lūgsim par Saūda 
Arābiju. Iedzīvotāji 27 
miljoni. Vairākums ir 
musulmaņi. Kristieši 
5,43%. Evaņģēliskie 
0,3%. Islama izcelšanās 
vieta. Lūgsim, lai prinča 
Bin Salmana reformas 
arvien iet plašumā un 
kristiešu tiesības tiek 
nostiprinātas.

                          17 
Nacionālās pretošanās 
kustības atceres diena 
Lūgsim par LBDS 
Sieviešu kalpošanas 
apvienību, jauno vadītāju 
un padomi, lai Dieva 
vadība nozīmīgajā 
kalpošanā.

                          18 
Lūgsim par sieviešu 
kalpošanu sievietēm un 
ģimenēm draudzēs gan ar 
evaņģēliju, gan praktiski.

                          19 
Lūgsim, lai vēl 
daudzi dzirdētu Jēzus 
aicinājumu: ”Atgriezieties 
no grēkiem un ticiet uz 
evaņģēliju.”(Marka 1:15)

                          20 
Lūgsim par Pļaviņu drau-
dzi, sludinātāju Rūdolfu 
Kroiču un ģimeni. Lūg-
sim, lai pilsētas iedzīvotāji 
pieņemtu vēsti par Kristu, 
lūgsim pēc atmodas.

                          21 
Pateiksimies par Bosnijas 
un Hercogovinas 5 
baptistu draudzēm un 4 
misijas stacijām.

                          22 
Lūgsim par Dundagas 
draudzi, sludinātāju 
Andi Smelti un ģimeni. 
Pateicība par sadraudzību 
draudzē un gatavību 
kalpot. Lūgsim par 
jaunajām ģimenēm – 
veselību un vienotību 
Kristū.

                          23 
Mjanma. Iedzīvotāji 
57 miljoni. Pārsvarā 
budisti. Kristieši 8,98%. 
Evaņģēliskie 5%. Šobrīd 
pilsoņu karš valstī un 
karenu tauta, kurā 
vairums ir kristieši, 
piedzīvo regulārus 
militārus uzbrukumus.

                          24 
Komunistiskā genocīda 
upuru piemiņas diena
Lūgsim par Muzikālās 
kalpošanas  vadītāju Māri 
Dravnieku un padomi, 
lai ar jaunu degsmi 
un idejām tiek plānoti 
muzikālie notikumi jaunai 
sezonai un apmācīti 
draudžu muzikālās 
kalpošanas vadītāji.

                          25 
Lūgsim par muzikālo 
kalpošanu draudzēs, lai 
tā ir Dievu godinoša un 
svētība klausītājiem gan 
draudzēs, gan ārpus tām. 

                          26 
Pateiksimies Dievam, ka 
Viņš ir tuvu tiem, kam 
visvairāk vajadzīga Viņa 
palīdzība (Psalmi 34:19-
20). 

                          27 
Lūgsim par Kandavas 
draudzi, sludinātāju 
Oskaru Jēgermani, viņa 
veselību un ģimeni. 
Lūgsim, lai atjaunotos 
pielūgsmes grupa. 
Pateicība par mācītāju 
Raivi Deksni un viņa 
aktīvo sadarbību 
ar Ziemeļkurzemes 
mācītājiem.

                          28 
Lūgsim par Tadžikistānas 
evaņģēliski kristīgo 
baptistu draudžu 
savienību, tās 
23 draudzēm 
un 420 draudžu 
locekļiem. Lūgsim 
par Turkmenistānas 
evaņģēliski kristīgo 
baptistu draudžu 
savienību.

                          29 
Lūgsim par Pāvilostas 
draudzi, mācītāju Denisu 
Doroņinu un ģimeni. 
Pateiksimies par Dieva 
parādīto žēlastību 
aizvadītajā gadā, lūgsim, 
lai Viņš palīdz uzturēt 
garīgo veselību draudzē.

                          30 
Lūgsim par Sudānu. 
Iedzīvotāji 37 
miljoni. Vairākums ir 
musulmaņi. Kristieši 
7,2%. Evaņģēliskie 5,2%. 
Kristieši cieš no kara 
sekām, gan fiziskām, gan 
emocionālām.

                          31 
Lūgsim par attiecību 
kursa “Mīlestība domā” 
sagatavošanu un svētīgu 
lietošanu draudzēs.

Bībeles lasījums
27.02-05.03

Psalmi 24-26
Mateja 23-25

Bībeles lasījums
06.03-12.03

Psalmi 27-29
Mateja 26-28

Bībeles lasījums
13.03-19.03

Psalmi 30-32
Marka 1-2

Bībeles lasījums
20.03-26.03
Psalmi 33-35
Marka 3-4

Bībeles lasījums
27.03-02.04
Psalmi 36-38

Marka 5-6
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LBDS Padomes informatīvs izdevums. Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: 20390979, kanceleja@lbds.lv, www.lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps Kaspars Šterns, Žanna Drūnese, Līvija Godiņa, Elza Roze, Estere Roze, maketētāja Zane Spēlīte.
Latvijas Baptistu draudžu savienība, Reģ.nr. 90000085765, SEB Banka, kods: UNLA LV2X, Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314

Ziņas īsumā
Dievkalpojumu tiešraides LTV1 
12. februārī 12:00 no Rīgas Āgenskalna draudzes;
12. martā 12:00 no Rīgas Vīlandes draudzes

Pielūgsmes vadītāji, mūziķi un tehniskie cilvēki - video 
veidotāji, apskaņotāji un gaismotāji 24. un 25. martā aici-
nāti uz retrītu Pielūgsmes kods, kas notiks Bruknas muižā. 
Programmā – meistarklases, pieredzes stāsti, iedrošinājums 
kalpošanai un sadraudzība. Ar Dieva vārdu dalībniekus stip-
rinās bīskaps Kaspars Šterns, pielūgsmes meistarklases vadīs 
Ilze un Jānis Driksnas, savukārt Ansis Imaks dalīsies ar savām 
prasmēm dievkalpojumu video filmēšanā, apskaņošanā un 
gaismošanā. Reģistrācija: ej.uz/retrits_2023

BPI DRAFTS ziemas nometne “MOBILIZĀCIJA” notiks 
17.-19. februārī nometņu centrā “Ganības”. Šī gada “MOBI-
LIZĀCIJAS” ietvaros dalībnieki mācīsies par vairākiem vīrieša 
ieradumiem, kas bagātina gan viņa, gan viņam apkārtējo 
cilvēku dzīves. Šo dienu laikā puišiem būs iespēja veikt dažā-
dus uzdevumus, lai dzirdētās atziņas tiktu īstenotas praksē. 
Reģistrācija un vairāk informācijas: www.bpidrafts.lv

Arvīds Purvs
22.03.1926.-05.01.2023.
Diriģents, komponists, vijolnieks, mūzikas kritiķis, publicists  
Arvīds Purvs savas muzikālās gaitas uzsāka Rīgas Golgātas  
draudzē – spēlējis mandolīnu svētdienskolas orķestrī, dziedājis 
„Saulstaru” pulciņa zēnu korī un vadījis orķestri, spēlējis vijoli un 
dažus gadus bijis arī draudzes orķestra diriģents.
Kara laikā devies trimdā uz Vāciju, Angliju un 1956. gadā ar ģimeni 
izceļojis uz Kanādu, Toronto, kur kļuva par Latviešu baptistu 
draudzes kora diriģentu, un dažādos veidos iesaistījās trimdas 
latviešu muzikālajā dzīvē. Arvīds Purvs bijis virsdiriģents vairāk kā 
30 Dziesmu svētkos un Dziesmu dienās Ziemeļamerikā, Austrālijā 
un Eiropā, XX Vispārējos latviešu Dziesmu un X Deju svētkos Lat-
vijā. Ar īpašu pateicību pieminam Arvīda Purva dalību III Latvijas 
Baptistu dziesmu svētkos Talsos. 
Arvīds Purvs ir dziesmu krājumu “Zelta rasa” un “Dievam pieder 
zeme” sastādītājs, vairāku publikāciju autors. Starp viņa ievēroja-
mākajām muzikālajām kompozīcijām ir minamas kantātes “Zvanu 
sasaukšanās”, “Brīnumu Dievs”, “Laiks”, “Pret gaismu”, “Psalmu 
kantāte”.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību Arvīda Purva tuviniekiem un draugiem.

Ausma Rudzīte
01.10.1938.-13.01.2023.
Ausma Rudzīte uzaugusi četru bērnu ģimenē, kara laikā tēvs krita 
Kurzemes katlā. Smagajos lauku darbos Ausma pusaudža gados 
ieguva veselības problēmas, kuras ārsti novērtēja kā neatgriezenis-
kas. Piedzīvojot pilnīgu dziedināšanu pēc aizlūgšanas, viņa kļuva par 
patiesu kristieti. Kopš 1961. gada 18. novembra viņa 52 gadus bija lau-
lībā ar Laimoni Rudzīti, sākotnēji Rīgas Golgātas draudzes diakonu, 
vēlāk garīdznieku Kandavas un Inčukalna draudzēs, ar lūgšanām un 
praktisku kalpošanu esot vienmēr līdzās kalpošanā. Ausmas Rudzītes 
dzīvi var raksturot ar vārdiem no Mateja evaņģēlija 6:20-21: “Bet 
krājiet mantu debesīs, kur nedz rūsa, nedz kodes bojā un kur zagļi 
neizrok un nezog! Jo kur tava manta, tur ir arī tava sirds.”
Pateicamies par Ausmas Rudzītes dzīvi un izsakām līdzjūtību 
tuviniekiem!

LBDS KONGRESS 2023
13. maijā
Rīgā, Mateja baznīcā

Informācija par Kongresa dienas kārtību, delegātu 
un viesu pieteikšanu sekos.

Turpinās žurnāla “Labas Ziņas bērniem” abonēšana 2023. gadam! 
Ikdienā bērni sastopas ar daudz un dažādām ziņām un uzskatiem. 
Katrs šī gada numurs aplūkos un palīdzēs bērniem izzināt kādas 
no labajām ziņām, kuras Dievs darījis mums zināmas Bībelē. 
Kopā ar katru žurnālu lasītāji saņems arī dāvaniņu, kas labās ziņas 
atgādinās ikdienā. Abonēšana notiek www.labaszinasvisiem.lv. 
Pasūtot vairākus abonementus uz vienu adresi, cena par vienu 
abonementu būtiski samazinās.

2023. GADA 
ABONEMENTS




