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Vai pamanījāt, ka šogad mūsu kopīgais Bībeles lasīšanas 
plāns nodēvēts par “Dieva stāstu”? Kāpēc tāds nosaukums? 
Manuprāt, divu iemeslu dēļ. 

Pirmkārt, tāpēc, ka Bībele ir DIEVA Vārds, kurā Dievs atklājas 
mums un atklāj to, kas mums nepieciešams, lai ticībā Jēzum 
Kristum un Svētā Gara stiprināti mēs dzīvotu un pieaugtu 
savās attiecībās ar Viņu. Viņš un ne mēs, ne cilvēks, ir šī 
Stāsta galvenais varonis – pat pirms pasaules radīšanas un 
līdz pat mūžībai. Viņš ir tas, kurš aicina katru cilvēku iepazīt 
Viņu pašu caur šo Stāstu. Viņš ir un paliek vienīgais, kuram 
pienākas visa slava, gods un pateicība šajā Stāstā.

Otrkārt, tāpēc, ka Dieva Vārds ir STĀSTS. Tas vēsta par Dieva 
un Viņa radības attiecībām – kā Dievs visu rada, kā cilvēka 
grēka dēļ visa radība cieš un kā Dievs to visu reiz atjaunos. 
Tas ir Stāsts ar sākumu, kulmināciju un nobeigumu; tas iziet 
no Dieva un atgriežas pie Viņa. To veido daudzi mazāki stāsti 

par dažādiem laikiem, cilvēkiem, notikumiem, un katram ir 
sava vieta un nozīme Dieva stāstā. Dievs savā stāstā ir devis 
lomu arī Tev un man – ja mēs to atzīstam un pieņemam caur 
Jēzu Kristu. 

Lai Dievs svētī mūs šajā gadā, Viņa Vārdu lasot un 
pārdomājot. Lai Svētais Gars apgaismo mūsu gara acis, tā ka 
ieraugām labi zināmos Bībeles stāstus jaunā gaismā, un lai 
jaunais ieskats ir arī jauns stiprinājums, pamudinājums, 
izaicinājums – kā Dievam tīk - mūsu ikdienas gaitās. Lai Viņš 
palīdz mums satvert Sevi pašu un neatlaidīgi turēties pie Viņa, 
neatkarīgi ne no kā. Lai mūsu ticības dzīvē šis gads top par to 
mūsu stāsta – Dieva stāsta daļas – lappusi, kurai būs Mūžības 
vērtība.

Līva Fokrote
BPI Studiju daļas vadītāja
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Rīgas Semināra draudzes mācītāja,  
Garīdznieku brālības priekšsēdētāja v. i.  
Edgara Godiņa svētruna

Kāds no galda viesiem, to dzirdēdams, 
sacīja: “Svētīgs, kas ēdīs maizi Dieva 
valstībā!” Bet Jēzus sacīja tam: “Kāds 
cilvēks taisīja lielu mielastu un bija ielūdzis 
daudz viesu. Un viņš sūtīja savu kalpu ap 
mielasta stundu, lai sacītu lūgtajiem 
viesiem: nāciet, jo tas ir sataisīts. Bet tie 
visi pēc kārtas sāka aizbildināties. Pirmais 
viņam sacīja: es esmu tīrumu pircis, un 
man jāiet to apskatīt. Lūdzu, aizbildini 
mani. Otrs sacīja: es esmu piecus jūgus 
vēršu pircis un eju tos aplūkot. Lūdzu, 
aizbildini mani. Trešais teica: es sievu 
esmu apņēmis, tāpēc nevaru noiet. 
Kalps pārnācis, to atsacīja savam kungam. 
Tad nama tēvs tapa dusmīgs un pavēlēja 
kalpam: izej steigšus uz pilsētas ielām un 
gatvēm un ved šurp nabagus, kroplus, 
aklus un tizlus. Un kalps sacīja: kungs, 
ir darīts, kā tu pavēlēji, bet vēl ir vietas. 
Tad kungs sacīja kalpam: ej uz lielceļiem 
un sētmalēm un spied visus nākt iekšā, 
lai mans nams būtu pilns. Jo es jums 
saku, neviens no lūgtajiem viesiem 
nebaudīs manu mielastu. 
Lūkas evaņģēlijs 14:15-24

Dieva Valstība no mums ir tik tālu, cik 
ķēniņa nams no parasta uzņēmēja dzīves. 
Ķēniņš dzīvo citā līmenī. Viņa domas, viņa 
risināmie jautājumi, viņa iespējas, viņa 
godība daudzkārt pārspēj parasta zemes 
pilsoņa iespējas.

Trīs vīri saņēma aicinājumu būt ķēniņa 
kāzās. Tas nozīmēja – redzēt, kā dzīvo 
ķēniņš savā pilī. Sēdēt pie viņa svētku 
galda. Būt paša ķēniņa sabiedrībā. 
Apzināties to godu, kādu ķēniņš ir 
izrādījis. Es topu pacelts citā līmenī! Tajā, 
kurā ar savu darbu nekad nevarēs nokļūt. 
Tajā, kurš dāvināts kā dāvana. 

Jēzus šo līdzību stāstīja, sēžot pie svētku 
galda. Ievērojams farizejs bija Jēzu 
ielūdzis. Jēzus vēroja, kā viesi it kā 
nejauši izvēlējās vietas pie galda. Tur 
notika klusa sacensība par goda vietām – 
vai es varēšu iegūt vietu tuvāk viesību 
saimniekam un visu notikumu centram. 
Ak, cilvēki – cik ļoti svarīga ir atzinība 
cilvēku priekšā, bet nenovērtēta atzinība, 
kurā Dievs ieaicina!

Vai gan to pašu Jēzus nebija piedzīvojis 
savā sludināšanā par Dieva Valstību?

Ko tur teikt? Jēzus stāsta līdzību par 
ķēniņa dēla kāzām. Šodien mēs teiktu – 
tas ir aicinājums uz banketu. Saņemt 
ielūgumu uz banketu ir dzīves un darba 
vērtējums. Visus jau neaicina. Šāds 
aicinājums ļauj apzināties, ka esi ievērots, 

tev ir izdevies, esi nozīmīgs, ar tevi ir vērts 
turpināt. Tas bija viņu vērtējums. 

Vai ir kāda vērtība, kura dzīvē ir 
jāsasniedz, lai Dievs ievērotu, lai Dievam 
rastos interese par mani? Mēs droši 
varam teikt, ka tādu interesi mēs Dievā 
nevaram radīt. Tā ir Viņa brīva izvēle, kuru 
mēs tulkojam – Dieva žēlastība. Bez 
nopelna. Bet Dievs ir ievērojis. Un 
aicinājis uz to lielāko iespēju, ārpus tava 
dzīves līmeņa, dievišķā kvalitātē – sava 
dēla kāzu svinībās. 

Tas pārsteidzošais ir aicināto attieksme. 
Viņi paši domāja, ka rīkojas pareizi. Visas 
trīs aicinātās grupas bija savu panākumu 
plaukumā.

Pirmais bija nopircis tīrumu. Nauda bija 
sakrāta, attīstības plāns - pārdomāts, 
perspektīvas - spīdošas. Vismazāk tagad 
derētu visu atstāt un doties uz banketu. 
Bet Dievs aicina – Es vēlos ar tevi būt 
kopā tavas veiksmes sākumā. 

Otrais ir nopircis 5 jūgus vēršu. Veselu 
autoparku. Šis vīrs darbojas ar vērienu. 
Vai ar kredītu, vai mantotu naudu, bet ir 
plānots liels uzņēmums. Viņš nevar 
nociesties, kad beidzot redzēs savu jauno 
pirkumu. Pavisam nelaikā būtu domāt par 
smokingu un viesošanos banketā. Viņa 
plāni un izredzes ir tik cerīgas, ka viņš 
pavisam neredz Dievam vietu savos 
plānos. 

Trešais ir izskatīgs. Valdzinošs. Viņš vēlas 
brīnišķu sadraudzību ar mīļoto meiteni. 
Nupat viss sāksies! Kad viņš beidzot būs 
kopā ar viņu, sāksies dzīves laimes gadi. 
Tagad nav īstais laiks doties vienam uz 
banketu. Un vai tad par savām simpātijām 
un iekārēm ir jārunā ar Dievu?

Tā mēs varam secināt, ka Dieva 
aicinājums nāk nelaikā. Būtu bijis agrāk – 
varbūt  viņi ietu. Varbūt arī tad, kad dzīves 
skrējiens pierimst, kad iestājas pārdomu 
laiks pēc sasniegtā, vai pēc neveiksmēm. 

Uzruna nelaikā nav izdošanās pamats. 
To mēs zinām. Bet Dievs tā dara. 
Viņš aicina, kad Viņš grib. Viņa aicinājums 
ir tik ļoti pārāks par vienkāršo uzņēmēju 
plāniem, ka tas izmainīs visu viņu 
turpmāko skatījumu uz dzīvi. Dievs visu 
dara laikā. 

Mēs, raugoties uz šo stāstu no malas, 
varam ieraudzīt dažas patiesības, 
kuras aizņemtajiem paslīdēja garām:

Pirmkārt, Dievam patīk radoši cilvēki. 
Dievam patīk tie, kuriem izdodas. Dievs 
uzlūko tos, kuri ar lielu enerģiju metas 
dzīvē, lai kaut ko sasniegtu. Dievs tur 
saskata radošo līdzību ar Sevi, kuru ielicis 
mūsos, radot cilvēku. Tajā cilvēkā kaut 

kas ir! Viņš grib un var. Kas viņam vēl 
pietrūkst līdz patiesai veiksmei? – Dieva 
svētība. Pirms “viss iet vaļā”, Dievs aicina 
– nāc, piesēdi! Es vēlos būt ar tevi. Lai tu 
nesagursti stresā. Lai tu nekļūsti brutāls 
pret citiem, lai tu nepazūdi mantkārībā, 
lai tu nepacelies pār citiem tukšā 
iedomībā, lai tu nepazaudē cilvēcību un 
savu dievišķību. Tu ar savu enerģiju un 
spējām varētu derēt, lai ap tevi rodas 
cilvēki, kuriem labāk klājas tāpēc, ka tu 
esi. Kuriem tu palīdzi atraisīt viņu spējas, 
kuri ar tavu palīdzību tiek dzīvē uz 
priekšu, kuri caur tevi saskata, kāds ir 
Dieva plāns zemes pārvaldīšanā. 
Godīgums, taisnīgums, līdzcietība, 
nesavtība, pazemība, pārliecība. Lai Dieva 
tev dotā svētība atrod ceļu pie tiem, kuri 
būs tev uzticēti. Tas nenāk pats no sevis. 
Dievs tāpēc saka – pirms tu izej, nāc, 
piesēdi, mums jāparunā.

Otrkārt, Dievs ir devējs. Dieva Valstība, 
kurā Dievs ieaicina, ir apmaksāta. Dievs 
neko neprasīja par šo banketu maksāt. 
Tā maksa ir – atnāc! Bet kad sāk izvērtēt 
savus plānus un Dieva aicinājumu, tad 
veidojas vērtība. Kaut kas uz brīdi ir 
jānoliek malā. Jāpārdomā un jāpieņem 
lēmums – kas man ir vērtīgāk - Dieva man 
sūtītais aicinājums vai mani plāni. Ziniet, 
atrast laiku Dievam – tas kaut ko maksā. 
Apturēt savu prātu, kurš radis citus izrīkot, 
apturēt un sacīt: “Dievs, vai Tu vēlējies ar 
mani runāt? Kur mēs tiksimies? Es esmu 
gatavs atlikt savas svarīgās lietas, lai 
tiktos ar Tevi. Es esmu gatavs klausīties. 
Paldies, Dievs, ka Tev ir Tavas svētās 
dienas un ka ir vieta, kur Tu esi 
sagatavojis tikšanās iespēju – Dieva 
nams, Tava draudze, Tavi ļaudis. Paldies 
Dievs, ka Tu mani esi ievērojis un vēlies ar 
mani runāt. Tavs plāns svētīs manus 
dzīves nodomus.” Un tad lēnām var 
pavērt durvis uz to bagātību, kuru Dievs 

Dzīvosi vai piedalīsies?

Rīgas Semināra draudzes mācītājs Edgars Godiņš
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tev ir sagatavojis. Dievs ir devējs. Dieva Valstība ir 
vieta, kur Dievs atver savu roku un savu sirdi – 
ņem, tas tev! Vai esi kādreiz piedzīvojis, ko saņem, 
esot Dieva tuvumā? Tur viss mainās. Svarīgais top 
mazsvarīgs, un mazsvarīgais - vitāli nepieciešams. 
Jo, kur Mūžība pieskaras ikdienai, tur ienāk vērtību 
skaidrība. Kur Dievs pieskaras, tur rodas 
neiznīcība. Dievs vēlas dot Savu Garu kā vēstnesi 
un ceļa rādītāju uz Mūžīgo dzīvi. Dieva Valstība ir tā 
brīnumainā vieta, kurā Jēzus Kristus atjauno 
cilvēka pieeju Dievam un dievišķajam. Tur var 
piedzīvot, kā ir tad, kad grēki ir piedoti. 
Kad sirdsapziņa vairs nemoka. Kad sirdī ienāk 
prieks no Dieva. Dievs dod. Un no mums Viņš tikai 
prasa nepazaudēt Viņa mums dāvināto.

Treškārt, mēs līdzības gaismā ieraugām – Dieva 
aicinājumam ir zemteksts. Dievam ir kāds 
nodoms, kad Viņš tevi aicina. Mēs varam skatīties 
uz Dieva aicinājumu Bībeles cilvēku mūžā. Un 
mūsu pieredze, vērojot Dieva Valstības vēsturi, 
saka to pašu. Kad Dievs aicina un cilvēks atsaucas, 
ļaujot Dievam ienākt savā dzīvē, dzīve kļūst svētīga. 
Citreiz ar lieliskiem panākumiem iesāktajā ceļā. 
Citreiz sākas pilnīgi kas cits. Aicinot uz banketu, 
Dievam ir prātā zemteksts – parādīt ķēnišķu 
redzējumu uz lietām un notikumiem. Rādīt katram 
viņa dzīves uzdevumu un īsto vietu. Īsto lauku, 
kurā ielikt savas pūles. Īsto biznesu, kurā uzplaukt. 
Īsto dzīvesdraugu, ar kuru pavadīt visu dzīvi. 
Tāpēc nevarēja būt labāks laiks par šo – pirms 
iestrādā savus sviedrus tīrumā, kurš šim vīram 
nemaz nav svētības avots, pirms apsedlo savus 
vēršus, kuri sabeigs šī vīra dzīvi, pirms apprecas ar 
savu izraudzīto, kura nebūt nav dzīvesdraugs, kura 
svētīs viņa dzīvi - pirms visa Dievs vēlas dot Savu 
padomu. Un tā nav bargā saruna ar visu lietu 
Tiesnesi, tas ir sagatavots bankets, kurā šie trīs 
varēs iepazīt viens otru un vēl daudzus citus. 
Un visi kopā - Tēvu Debesīs. Mūsu dzīves laiku ir 
noteicis Dievs saskaņā ar to uzdevumu, kurš mums 
Viņa ķēniņvalstī ir jāpaveic. Mūsu īsto dzīves 
uzdevumu. Šo ceļu bez Dieva atrast nevarēsim. 
Un Dieva dotajam uzdevumam ir tagadējās un 
nākamās dzīves vērtība. Kad Dievs tevi aicina, 
tad Viņam ir ar tevi kāds nodoms.

Tiešām žēl, ka šie trīs nenāca. Dievs aicināja citus. 
Galdi tukši nepalika. Vienu noraidījums bija iespēja 
citiem. Dieva Valstība tukša nepaliks. Tavu vietu 
aizņems kāds cits. Tā raugoties uz Dieva Valstību, 
ir jāsaka, ka tur kādu brīdi ir daudz tukšu vietu, 
kur uz krēsliem uzliktas zīmītes – viņš nenāks.

Bet Dievs paver durvis tiem no lielceļiem, 
no sētmalēm, slimie meklē tur Dieva tuvumu, 
neveiksminieki saņem Dieva padomu, apdalītie 
iegūst prieku dzīvei. Un Dievs saka: “Mans spēks 
nespēkā varens parādās.” (2. Kor. 12:9) Dievs ir tik 
pārliecināts, ka Viņš caur Jēzu Kristu uzcels Savu 
Valstību un Savu darbu Viņš paveiks arī ar 
nepilnīgiem cilvēkspēkiem. Ar tiem, kuri atnāk.

Dzīvosi pats – vai ļausi Dievam sevi vadīt?

Viena izšķiršanās nosaka visu – ar Dievu vai ar 
savu spēku.

Cilvēki var daudz ko sasniegt. Bet nevar saviem 
spēkiem iegūt svētību. Bez svētības viss ir 
nepilnīgs un iznīkstošs.

Dieva svētība ir Mūžības pieskaršanās mūsu dzīvei.

Decembra sākumā Rīgas Mateja draudzē notika pirmais vakars sievietēm 
“Ziemassvētki tuvojas”.

Pasākuma mērķis bija dāvāt svētku noskaņu sievietēm Mateja draudzē, 
vienlaicīgi sniedzot viņām iespēju pavadīt jauku vakaru kopā ar 
draudzenēm, mammām un meitām, kuras vakara gaitā dzirdēja arī 
brīnišķīgo Evaņģēlija vēsti par Glābēju Jēzu. Pavisam vakaru apmeklēja 
gandrīz 100 sievietes, no kurām ceturtā daļa nebija no draudzes.

Vakara iesākumā 
sievietes varēja izvēlē-
ties – vai nu vienkārši 
pavadīt laiku sarunās 
pie tases tējas un 
kādām uzkodām sve ču 
gaismā, vai arī apmeklēt 
īpašu Ziemas svētku 
tirdzi ņu, kur pie 15 
galdi ņiem bija iespēja 
iegādāties pašu sievie šu 
gatavotās kartiņas, 

dāvanu kastītes, rotas, piespraudes, rokdarbus, apģērbu, grāmatas, 
svaigas lielogu dzērvenes un pat īpašu dabīgo kosmētiku. Dāmas, 
kas vēlējās, varēja arī pašas pilnveidot savas prasmes, pagatavojot 
saviem mīļajiem svētku dāvanas kādā no radošajām darbnīcām. 
Tādas bija veselas trīs – floristikas darbnīca, apsveikumu kartiņu 
gatavošanas darbnīca un dekoratīvo piespraužu gatavošanas darbnīca.

“Ziemassvētki tuvojas” galvenais notikums bija intervija ar vakara īpašo 
viesi – Guntu Irbi, mācītāja Mārtiņa Irbes sievu un “Luterāņi dzīvībai 

Latvijā” dibinātāju. Gunta dalījās 
savā dzīvesstāstā – kā satika savu 
vīru Mārtiņu, stāstīja, ko nozīmē būt 
mācītāja sievai, kā abiem bija vēlme 
kādu dienu doties atpakaļ uz 
tēvzemi Latviju un tur kalpot. Viņu 
abu vecāki bija emigrējuši uz 
Kanādu, kur arī pasaulē nāca gan 
Mārtiņš, gan Gunta. 

Intervijā Gunta visām sievietēm atgādināja, cik svarīgi ir būt patiesi 
sievišķīgām laikā, kad pasaule dara visu, lai iestāstītu sievietēm dažādus 
melus. Viņa norādīja uz to mērķi un aicinājumu, kādam Dievs sievieti ir 
radījis, un cik būtiski ir to nepazaudēt. Gunta atklāti dalījās ar savu izpratni 
par Ziemassvētku nozīmi un to centrālo vēsti, kas sievietēm dāvāja iespēju 
dzirdēt Evanģēliju par Dieva mīlestību, sūtot Savu vienpiedzimušo Dēlu 
šajā pasaulē mūsu dēļ.

Jāatzīmē, ka sieviešu vakara atmosfēru padarīja īpašu vīri, kas šajā vakarā 
kalpoja, laipni sagaidot sievietes, saņemot viņu mēteļus garderobē, 
pasniedzot karstu upeņu dzērienu un nemitīgi piedāvājot kādas īpaši 
sarūpētas uzkodas. Vīri arī visādi citādi praktiski rūpējās par harmonisku 
un plūstošu vakara norisi. Sievietes bija ļoti patīkami pārsteigtas un izteica 
vēlēšanos piedzīvot šādu apkalpošanu draudzē arī visas turpmākās 
svētdienas.

Pateicība Dievam un draudzei par iespēju šādu pasākumu rīkot. 
Noteikti darīsim to arī nākamajā gadā!

Madara Miezīte
Rīgas Mateja draudze

Sievišķības noslēpums

Kristū
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2010. gada 14. novembrī Pestīšanas tempļa draudze svinēja īpašus 
svētkus – par draudzes mācītāju kļuva Hanss Bērziņš. 

Hanss Bērziņš tika ordinēts par mācītāju Kuritibas Pirmajā baptistu 
draudzē Brazīlijā 1999. gadā. Hanss un Elaine apprecējās 1991. gadā, 
un viņu ģimenē aug divi bērni - Raisa um Giļermi. Kopš 2006. gada 
Bērziņu ģimene dzīvo un kalpo Latvijā kā Brazīlijas Baptistu savienības 
starptautiskie misionāri Baltijas valstīs. Hansa tēvs, Rūdolfs Bērziņš, ir 
dzimis Talsos un jau bērnībā ar savu ģimeni devies uz Brazīliju. Hansa 
māte, Dzidra Cerpa-Bērziņa, piedzima Vārpas latviešu kolonijā. Vecāku 
saknes Latvija ļāva H. Bērziņam 1992. gadā iegūt Latvijas pilsonību.

Mācītāja Hansa Bērziņa amatā ievešanas dievkalpojumu vadīja Garīdz-
nie ku brālības priekšsēdētāja v. i., Rīgas baptistu Semināra draudzes 
mācītājs Edgars Godiņš. Svētrunu teica Latvijas Baptistu draudžu 
savienī bas bīskaps Pēteris Sproģis, runājot par Dieva aicinājumu cilvēka 
dzīvē. Par jauno draudzes mācītāju un viņa dzīves biedri aizlūdza 
bīskaps Pēteris Sproģis, mācītāji Edgars Godiņš, Ģirts Ašnevics, Pēteris 
Samoiļičs  un Čārlzs Deivids Kellijs. Draudze mācītājam dāvanā pasnie-
dza gana zizli ar ticību, ka Dievs vareni turpinās savu iesākto darbu. 

Pestīšanas templis savas durvis vēra 1927. gadā. Tur pulcējās Rīgas 
Atmodas draudze mācītāja Viljama Fetlera vadībā. Apmeklētāju skaits ar 
laiku sasniedza 4000 cilvēku. Dievkalpojumi notika četrās valodās – 
latviešu, krievu, poļu un vācu. Pēc Otrā pasaules kara, līdz ar padomju 
varas ienākšanu Latvijā, 1947. gadā draudze pārstāja pastāvēt, 
Pestīšanas Tempļa telpas tika nodotas Latvijas Universitātei, un dievnams 
pārvērsts par sporta zāli. 

Atgūstot Latvijas valsts otro neatkarību 1990. gadu sākumā, garīgais 
darbs latviešu valodā Pestīšanas Templī tiek atjaunots mācītāja Gunāra 
Lagzdiņa vadībā. Arī daļa no krievu Atmodas draudzes pulcējas mācītāja 
G. Zavaļja vadībā, kļūstot par Rīgas Misiones baptistu draudzi. Drīzumā 
Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Jānis Eisāns aicina no 
Toronto baptistu draudzes mācītāju Jāni A. Šmitu turpināt draudzes 
darbu Pestīšanas Templī, sākotnēji vadot Misiones draudzi krievu valodā. 
Tas notiek 1996. gadā, bet jau 1997. gadā pastāvīgi svētdienu vakaros 
sāk pulcēties latviešu grupa un latviešu draudze tiek dibināta 2006.gadā. 
Neilgi pēc draudzes dibināšanas Jānis A. Šmits atstāj Latviju un dodas 
uz Kanādu. Viņa vietu Misiones draudzē ieņem Pēteris Samoiličš, bet 
Pestīšanas Tempļa latviešu draudzē neilgi mācītājs ir Uģis Pallo. 
No 2006. gada rudens līdz 2010. gada rudenim Pestīšanas Tempļa 
draudze ir bez sava mācītāja.

Pašlaik draudze piedzīvo pieaugšanas un atjaunošanas procesu. 
Mūsu mērķis ir sludināt pilnu Evaņģēliju ikvienam cilvēkam. 
Mēs vēlamies piedzīvot Evaņģēliju dažādos veidos – svētdienas 
dievkalpojumos, mazajās grupās, kas notiek nedēļas vidū, caur kurām 
draudze varētu skaitliski augt, māsu lūgšanas pulciņā, svētdienskolas 
darbā un draudzes locekļu ikdienas gaitās, kā arī būt par garīgu atbalstu 
Baltijas Pastorāla institūta studentiem. Viena no mūsu galvenajām 
lūgšanām ir, lai Dievs mums uzrāda cilvēkus, kurus vēlas glābt caur savu 
Labo Vēsti, un dod mums spēku sludināt visiem cilvēkiem. Lūdzam arī, 
lai Dievs sūta kalpus ar tādu pašu vīziju, kāda ir mums.

Kopīgi vēlamies veikt plašus evaņģelizācijas pasākumus Pestīšanas 
Tempļa apkārtnē un Rīgas pilsētā. 

Jūs esat mīļi aicināti mūs apciemot dievkalpojumos, kas notiek 
svētdienās plkst. 16:00 vai internetā: www.ptd.lv  

Sanita Briģe
Pestīšanas Tempļa draudzes sekretāre

Pestīšanas Tempļa draudzes 
jaunā elpa

Aizlūgums par mācītāju Hansu Bērziņu un viņa dzīvesbiedri

Pestīšanas Tempļa draudze kopā ar svētku viesiem

Sludina mācītājs Hanss Bērziņš

Pestīšanas Tempļa draudze
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2011. gada 17. janvārī Baltijas Pastorālais institūts 
uzsāka jauno studiju gadu. Ceturtais BPI mācību 
gads, kā katrs rīts institūtā, sākās ar svētbrīdi, kurā 
šoreiz piedalījās ne tikai BPI studenti, bet arī 
pasniedzēji un BPI atbalstītāji. Svētbrīdi ar lūgšanu 
ievadīja BPI direktors, bīskaps Pēteris Sproģis. 
Studentus sveica Garīdznieku brālības priekšsēdētāja 
v. i., mācītājs Edgars Godiņš, BPI Starptautisko 
attiecību dekāns, nodibinājuma “Partneri” direktors 
Čārlzs Deivids Kellijs un BPI pasniedzējs, Dr. Teol. 
Ilmārs Hiršs. Svētbrīdi noslēdza draudžu mācītāju un 
sludinātāju aizlūgums par katru no jaunā BPI kursa 
studentiem. Pielūgsmē visus klātesošos vadīja BPI 
Muzikālo vadītāju skolas direktors Māris Dravnieks.

Šogad Dieva aicinājumam atsaukušies un mācības trīs gadu 
garumā ir uzsākuši trīspadsmit studenti: Sandijs Aizupietis un 
Māris Vītols (Ogres Trīsvienības baptistu draudze), Aleksandrs 
Ignatovs un Jevgēnijs Ivanovs (Rīgas Misiones baptistu 
draudze), Kristaps Kulpe (Grobiņas baptistu draudze), Arnis 
Jansons (Pļaviņu baptistu draudze, dzīvo Zilupē), Dāvids 
Viskupaitis un Artūrs Līmanis (Rīgas Mateja baptistu draudze) 
un Jānis Jonaitis (Liepājas Pāvila baptistu draudze). Trīs jaunie 
studenti ir Pitraga baptistu draudzes locekļi: Arvis Jansons, 
Māris Tomsons un Juris Popmanis. Tā kā otrajā kursā mācās 
vēl viens pitradznieks Mārtiņš Anševics, tagad BPI studē jau 
četri Pitraga baptistu draudzes vīri. Jāpauž atzinība Pitraga 
draudzes mācītājam Edgaram Freivaldam par acīmredzamo 
prasmi atbalstīt un virzīt savus draudzes vīrus kalpošanas 
darbā. Šogad BPI studijas uzsāks arī pirmais citas konfesijas 
pārstāvis – Talsu ev. lut. draudzes loceklis Andris Ķivičs. 
Tādējādi Baltijas Pastorālais institūts sāk piepildīt savu vīziju – 
apmācīt, stiprināt un nodrošināt ar resursiem misionāli 
domājošus esošo draudžu vadītājus un jaunu draudžu 
dibinātājus arī ārpus baptistu konfesijas robežām.

Paldies Jums, ka esat lūguši, lai vīri sadzird un atsaucas 
kalpošanas aicinājumam! Paldies par Jūsu lūgšanu un 
finansiālo atbalstu BPI. Paturiet arī turpmāk savās aizlūgšanās 
Baltijas Pastorālo institūtu un īpaši šos trīspadsmit studentus, 
kas šogad uzsākuši mācības.

Nora Rautmane
BPI programmu administratore
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BPI trīspadsmit jauni 
studenti

BPI 2011. gada iesaukuma studenti. Pirmajā rindā no kreisās: A. Ignatovs, D. Viskupaitis, A. Ķivičs, 
M. Tomsons, Arvis Jansons, Arnis Jansons. Otrajā rindā no kreisās: J. Ivanovs, K. Kulpe, S. Aizupietis, 
A. Līmanis, M. Vītols, J. Popmanis. Fotogrāfēšanās brīdi klāt nebija J. Jonaitis.

Bīskapa vietnieks K. Šterns aizlūdz par brāļiem

Bīskapa Pētera Sproģa uzruna

Aizlūgums par BPI jaunajiem studentiem
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(septembris – jūnijs). Jauniešiem notiek ikgadējas 
konferences (2010. gada novembrī tēma bija “Kristietis 24 
stundas diennaktī”), kā arī tiek attīstīta kalpošana 
pusaudžiem, kalpošana jauniešiem notiek 2-3 reizes 
nedēļā. Vadītāju sagatavošanas kalpošana – katru 
otrdienu notiek Bībeles skola brāļiem no draudzes, kur 
notiek Bībeles studēšana, lūgšanas vienam par otru un 
kalpošanas plānošana. Kalpošana māmiņām ar maziem 
bērniem – katru piektdienu draudzē uz lūgšanām, Bībeles 
stundām, sadraudzību pie tējas satiekas māmiņas. Šo 
kalpošanu vada māsas Irīna, Oksana un Diāna. Ģimenes 
kalpošana – reizi mēnesī satiekas visi ģimeņu pāri 
kopīgām pusdienām, sadraudzībai, spēlēm brīvā dabā un 
Bībeles tēmu studēšanai. Ticīgajām sievietēm ir iespēja 
uzaicināt savus neticīgos vīrus, un tas dod perspektīvu 

kalpošanā, jo tādējādi draudzē būs vairāk pāru. Lūdziet 
par septiņiem brāļiem – sludinātājiem, kuri aktīvi piedalās 
misijas kalpošanā Latgalē.

Rezumējot var teikt, ka kalpošanu ir daudz – līdzās 
minētajām vēl notiek vecāka gadagājuma cilvēku un 
slimnieku kalpošanas. Mūsu mērķis ir sasniegt dažādu 
vecumposmu cilvēkus ar saprotamu Evaņģēlija valodu un 
formām.

“ ... nāc uz Maķedoniju (Latgali) un palīdzi mums!” (Ap. d. 16:9)

Evaņģēlija darbs jaunu baptistu draudžu dibināšanā Latgalē aizsākās 
1921. gadā. Atmoda un Dieva meklējumi Latgales ļaudīs notika 
Rēzeknē, Ludzā, Zilupē, Maltā, Viļānos, Krāslavā un Daugavpilī. 

Evaņģēliskā baptistu draudze “Baltā baznīca” tika dibināta 1933. gada 1. 
oktobrī Daugavpilī. Misijas kalpošana Latgalē attīstījās 30 misijas 
stacijās. Studenti un sludinātāji no Rīgas, Vidzemes un Kurzemes brauca 
uz Latgali kā vasaras misionāri un atbalstīja 
vietējos kristiešus viņu kalpošanās. Šodien 
Latgale Dieva Vārda garīgās apgaismības 
ziņā ir vistumšākā, un mums ir 
nepieciešamas lūgšanas, misionāri, garīgā 
darba veicēji, garīgā literatūra, kā arī 
kalpošanas materiālais nodrošinājums.

Mani sauc Vjačeslavs Istratijs, esmu dzimis 
1968. gadā Černovcu pilsētā Ukrainā  trīs 
paaudžu baptistu ģimenē. Divpadsmit gadu 
vecumā kļuvu par kristieti un vēlāk, 16 gadu 
vecumā, ticībā pieņēmu kristības. Ukrainā 
draudzē es kalpoju kā jauniešu kalpošanas 
vadītājs un 17 gadu vecumā sāku jauniešiem 
sludināt Evaņģēliju. 1990. gadā iepazinos ar 
jaunu meiteni – kristieti no Rīgas, viņas vārds 
ir Irīna, un 1991. gadā viņa kļuva par manu 
sievu. Pēc kāzām mēs no Ukrainas 
pārcēlāmies uz dzīvi Latvijā. Dievs ir svētījis 
mūsu ģimeni ar 6 bērniem: 3 meitām – 
Nelliju, Mariammu un Annu, un 3 dēliem – Dāvidu, Samuēlu un Pāvilu. 
2011. gada aprīlī mēs svinēsim mūsu ģimenes 20 gadu pastāvēšanas 
jubileju. Mana ģimene aktīvi palīdz man kalpošanā draudzē, es pateicos 
Dievam par savu ģimeni – esmu ļoti laimīgs.

Draudzes sludinātāja un presbitera kalpošanu es uzsāku 1998. gadā, 
kad pārcēlos no Rīgas Betānijas baptistu draudzes uz Daugavpili. Dievs 
mūs aicināja kalpot Latgalē, un mēs paklausījām Dieva aicinājumam 
mūsu dzīvēs.

Mūsu mērķis ir nest Evaņģēlija gaismu Latgales ļaudīm neatkarīgi no 
nacionālās piederības un reliģiskās pārliecības. Katram cilvēkam ir 
jādzird Evaņģēlijs un jāpieņem lēmums – sekot Kristum vai arī dzīvot bez 
Kristus. 

Kādu draudzi Jūs vēlaties redzēt pēc 3 gadiem? 

Tai ir jābūt draudzei ar aktīvi attīstītu jauniešu kalpošanu, kas ir spējīga 
ietekmēt pilsētas jaunatni. Jābūt labi attīstītai ģimenes kalpošanai un 
svētdienskolas kalpošanai. Vēlos redzēt septiņus Kristum nodevušos 
vadītājus draudzē, kas ir spējīgi patstāvīgi attīstīt misijas kalpošanu.

Kas raksturo Jūsu draudzi? 

Mūsu draudze ir ar misijas redzējumu, tā ir orientēta uz misijas 
kalpošanu Latgalē. Daudz resursu tiek ieguldīts jauniešu un bērnu 
kalpošanā. 

Kādas kalpošanas notiek Jūsu draudzē, kā un kāpēc tās notiek? 

Misijas kalpošana – lai ar Evaņģēliju aizsniegtu cilvēkus, tai ir jābūt 
orientētai uz vecuma un sociālajām kategorijām. Kalpošana bērniem – 
bērnu nometnes vasarās un svētdienskola visa mācību gada garumā 

Esit sveicynoti 
Latgolā!

Mācītājs Vjačeslavs Istratijs ar ģimeni

Daugavpils draudze “Baltā baznīca”
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Latgales misija

Kādi ir tuvākie plāni draudzes darbā? 

Lielos vilcienos plāni ir turpināt attīstīt un 
stiprināt kalpošanu vadītājus, iesaistot tos 
praktiskā misijas kalpošanas darbā. 
Attīstīt sociālo kalpošanu vietās, kur ir 
visvairāk nabadzīgo un nenodrošināto 
cilvēku – piemēram, zupas virtuve 
Krāslavā.

Lai sasniegtu Latgales cilvēkus, mēs 
esam izvirzījuši 3 prioritārus darbības 
virzienus, kuros tiks turpināts darbs:

1) Evaņģēlija sludināšana rajonu centros, 
pilsētās un ciematos. Mēs lūdzam par 
sešiem Latgales rajoniem – Balvu, 
Ludzas, Rēzeknes, Preiļu, Daugavpils un 
Krāslavas rajonu. Visaktīvāk misijas 
kalpošanu mēs attīstām Daugavpilī, 
Nīcgalē, Dagdā un Krāslavā. Šajās vietās 
katru nedēļu ir regulāras kalpošanas. 
Ir jauni draudzes locekļi, ir ēkas lūgšanu 
sapulcēm un dievkalpojumiem. Katru 
svētdienu 10-15 cilvēki no draudzes 
dodas misijas kalpošanā uz Latgali. 
Lūdziet par transportu un ceļa 
izdevumiem degvielai.

2) Sociālā labdarības kalpošana: Latgalē 
dzīvo materiāli mazāk nodrošināti cilvēki 
nekā citos Latvijas novados. Augsts 
bezdarba līmenis izraisa gan ekonomisko, 
gan sociālo krīzi. Cilvēki Latgalē vairāk 
atsaucas tām kalpošanām, kurās ir 

sociālais, labdarības konteksts. Ja cilvēks 
redz, ka Evaņģēlijs, kuru mēs sludinām, 
palīdz viņam atrisināt dienišķās 
vajadzības un nepieciešamības, tad tādu 
Evaņģēliju pieņem ātrāk nekā tikai 
“teorētisku” Evaņģēliju. Īsāk sakot, 
Latgalē gaida praktisku Evaņģēliju, 
kurš atsaucas uz cilvēku vajadzībām, 
nevis kaut kādu “jaunu reliģiju”. 
Šī iemesla dēļ mēs nesen atvērām jaunu 
sociālo labdarības projektu – zupas virtuvi 
Krāslavā. Virtuve trīs reizes nedēļā 
nodrošinās 40 – 70 bērnus ar siltām 
pusdienām. Kalpošanā piedalās 
brīvprātīgie no draudzes. Finansiālais 
nodrošinājums nāk no Zviedrijas kristiešu 
ziedojumiem. 

Vai ir plāni par draudzes nama 
remontiem? 

Ir divas problēmas, kuras ir nepieciešams 
atrisināt tuvākajā laikā. Nepieciešams 
pilnībā savs, neatkarīgs un nesavienots ar 
Medicīnas koledžu elektroinstalāciju tīkls. 
Otra problēma ir nepieciešamība pēc 
jaunas apkures sistēmas, jo esošā ir 
nolietojusies, tehniski neefektīva un 
ekonomiski neizdevīga. 

Kas ir būtiskākais draudzēm?  
Kāds ir novēlējums draudzēm? 

Manuprāt, pats galvenais ir sasniegt trīs 
mērķus: 1) orientēt draudzi uz Evaņģēlija 

izplatīšanu ārpus draudzes sienām un 
robežām; 2) sociālās labdarības 
kalpošanas, kas ir orientētas uz to, lai 
palīdzētu grūtībās esošajiem cilvēkiem; 
3) sasniegt māceklības mērķi Bībeles 
studijās māju grupās. Novēlu visiem 
Latvijas kristiešiem garīgo optimismu un 
ticībā lūkoties uz priekšu!

Interviju sagatavoja Žanna Drūnese, 
Edgars Davidčuks

Latgale ir viens no četriem Latvijas kultūrvēsturiskajiem 
novadiem, kurš atrodas austrumu daļā, Daugavas ziemeļu pusē. 
Lai gan vēsturiski dominējošā konfesija Latvijā ir luterānisms, 
Latgalē ir vērojamas senās Romas katoļu baznīcas saknes. 
Etniski novada lielāko iedzīvotāju daļu veido krievu tautības 

cilvēki, īpaši 
Daugavpilī – 
lielākajā 
Latgales pilsētā. 
Pirms padomju 
laika sevišķi 
izplatītas bija 
vecticībnieku 
draudzes. 
Eiropas 
Savienībā šis 

reģions pašreiz ir atzīts par vienu no nabadzīgākajiem.

Latgales ainavas ir apbrīnojamas, diemžēl tā nevar teikt par šī 
novada garīgo stāvokli, kurš ir vistumšākais.

Kad 1927. gadā mācītāja Viljama Fetlera vadībā tika izveidots 
Rīgas Pestīšanas templis, viens no draudzes galvenajiem 
mērķiem bija Latgale. Misijas uzdevums – nest Kristus Evaņģēlija 
gaismu šajā apvidū.

Daugavpils baptistu draudze “Baltā baznīca” ir apņēmusies 
turpināt šo iesākto darbu.  Papildus citiem projektiem un 
draudzes mērķiem jau 2010. gada decembrī esam uzsākuši 

pavisam jaunu 
projektu, kurš ietver 
sekojošus virzienus: 
zupas virtuve, 
Ziemassvētku 
dāvanas bērniem un 
transporta atbalsts. 
Nesen Krāslavā ir 
atvērta zupas virtuve 
pilsētas trūcīgo 
ģimeņu bērniem. 
Daudzi no viņiem pat neapmeklē skolu. Pārtikas nepietiekamība ir 
kļuvusi par akūtu problēmu daudzām maznodrošinātajām 
ģimenēm. Bezdarba līmenis ir augsts. Pēc statistikas datiem 2010. 
gada nogalē 22-25% Latvijas iedzīvotāju bija bezdarbnieki. Sevišķi 
liels skaits bezdarbnieku ir Krāslavā: 65-70% pilsētas iedzīvotāju ir 
bez darba un dzīvo uz nabadzības sliekšņa. Saviem spēkiem 
meklējam iespējas šo projektu attīstīt, turpinām lūgt un meklēt arī 
naudas līdzekļus virtuves iekārtām un produktiem. Draudzei ir 
vieta un telpa, kur īstenot šo projektu, kā arī brīvprātīgie, kas 
pieteikušies kalpot. Esam aprēķinājuši, ka ar 130-150LVL nedēļā 
mēs varētu pabarot 100 Krāslavas bērnus, un vienlaikus viņiem 
būtu iespēja dzirdēt Evaņģēliju. Lūdzu, aizlūdziet par mūsu 
māsām, kuras ir gatavas kalpot bērniem zupas virtuvē. Tāpat 
būsim pateicīgi par Jūsu finansiālo atbalstu šī darba sekmēšanai!

Ziedojumiem: “Soup Kitchen in Kraslava”, Daugavpils baptistu 
draudze, Reģ.Nr.LV90000886541, Konta  Nr. 
LV67HABA0551010130655, S.W.I.F.T.:HABALV22

Būsim pateicīgi par Jūsu lūgšanu un aizlūgumu atbalstu!

Kristus mīlestībā, mācītājs Vjačeslavs Istratijs

Mācītājs kopā ar kādu ģimeni Krāslavā

Daugavpils draudze “Baltā baznīca”
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bet tā vietā aicināt izvēlēties augstākus dzīves 
standartus, sniedzot sabiedrībai jaunas vērtības un 
iedrošināt ikvienu būt tādu, kādu Dievs viņu ir iecerējis. 

Festivāla “SEXUAL REVOLUTION” galvenie viesi – grupa 
“Jesus Culture” Latvijā sniegs pirmo koncertu 
Austrumeiropā. Pie mums viesosies arī “Moral 
Revolution” komanda no ASV, kas vadīs jautras un 
interesantas diskusijas, kā arī atbildēs uz jauniešu 
jautājumiem. Vairāk informācijas par fondu “Moral 
Revolution”: www.moralrevolution.com.  

Medijos izskan informācija par to, ka pirmslaulību un 
ārlaulības seksuālās attiecības ir atbalstāmas, skolās tiek 
mācīts par izsargāšanos, nemaz nepieminot to, ka ir 
kāda cita iespēja – attīstīt sevi kā personību, sagaidīt 
savu ĪSTO un VIENĪGO. Vairākums jauniešu izjūt 
vienaudžu spiedienu, ja vēl nav nodarbojušies ar seksu. 
Statistika liecina, ka 15-24 gadu vecu meiteņu vidū viens 
seksa partneris pēdējā gada laikā bijis apmēram 65% 
meiteņu, 2-3 seksa partneri 21% meiteņu. Savukārt zēnu 
vidū 55% bijis viens seksa partneris, 28% – 2-3 seksa 
partneri. Ģimenēs un draudzēs par attiecībām un seksu 
nerunā vai arī runā ļoti maz. Tāpēc mēs ticam, ka šis 
festivāls sniegs pozitīvu stimulu, lai Latvijā jauniešu 
vērtību sistēmā sāktu notikt patiešām nopietnas 
izmaiņas. 

Vairāk informācijas par festivālu: www.sexualrevolution.lv

Kristīne Goluba
Festivāla organizatoriskās darba grupas dalībniece

Jau pavisam drīz festivāls “Sexual Revolution: Kaila patiesība par 
attiecībām”

Mēs dzīvojam laikā, kad puišu un meiteņu attiecības ir kļuvušas par 
galveno apspriežamo tēmu ikvienā pasākumā, un pašu attiecību 
dibināšana – par augstāko mērķi. Un pašā būtībā mīlēt un būt mīlētam 
jau ir ļoti skaisti, tikai diemžēl joprojām apkārt staigā simtiem depresīvu 
meiteņu un puišu, kuriem ir pazudusi ticība un uzticība veiksmīgam 
attiecību modelim. Mēs ticam, ka situācija var mainīties, ja iemācāmies 
paraudzīties uz šo unikālo dāvanu – attiecībām tā, kā Dievs to sākotnēji 
paredzējis. 

Jaunieši meklē attiecībās patvērumu no krīzēm ģimenēs, skolā, 
popkultūras radītās ietekmes. Skaitļi mums skaidri parāda tendenci 
jauniešu vidū agri uzsākt seksuālo dzīvi. Agra seksuālā pieredze bieži 
noved pie kontracepcijas ietekmes uz veselību, seksuālo partneru 
maiņu, abortiem un izpostītām jaunībām. 

Attiecības ir pamatu pamats visam. Un tieši tādēļ īpaši vēršamies pie 
jauniešiem ar jaunumu - Latviju jau pavisam drīz sasniegs jauniešu 
festivāls “SEXUAL REVOLUTION: Kaila patiesība par attiecībām”, 
kurš notiks no šī gada 4. līdz 6. martam Rīgā, Ūnijas ielā 99, Kristīgā 
centra “Labā Vēsts” telpās. Tas ilgs trīs dienas, un to laikā jaunieši 
varēs uzzināt visu par attiecībām, apspriest tēmas, par kurām ikdienā 
skaļi netiek runāts, piedalīties interesantās aktivitātēs, diskusijās un 
baudīt Amerikā un nu jau visā pasaulē slavenās jauniešu grupas “Jesus 
Culture” koncertus. 

Festivālu organizē fonds “Moral Revolution”, kas apvieno dažādu 
Latvijas nevalstisko organizāciju, kristīgo draudžu un studentu 
organizāciju vadītājus. Uz festivālu ir laipni aicināts ikviens Latvijas 
jaunietis neatkarīgi no viņa uzskatiem, pārliecības vai piederības kādai 
organizācijai vai baznīcai. Tas būs brīnišķīgs laiks, lai piedalītos grupas 
“Jesus Culture” koncertos un atklātās diskusijās par attiecībām un seksu, 
kā arī iepazītu jauniešus gan no Latvijas, Baltijas valstīm, gan arī 
Skandināvijas valstīm un citām Eiropas valstīm. 

Festivāla mērķis ir diskutēt par attiecībām un atklāt alternatīvu skatījumu 
uz seksuālajām attiecībām pirms laulībām. Jo īpaši vēlamies runāt par 
seksuālo attiecību nozīmi un ietekmi, kā arī diskutēt par to, kāpēc 
seksam ir vieta tikai laulībā. Daudzi jaunieši jau ir zaudējuši savu 
seksuālo nevainību. Tomēr neviens no mums nav nevainojams un 
pilnīgs. Arī tiem jauniešiem, kuriem jau ir bijušas seksuālas attiecības, ir 
cerība! Mēs varam izvēlēties turpmāk dzīvot savādāk. Dievs dziedina, 
atjauno un vērš visu par labu. Mūsu vēlme ir veicināt mīlestības, goda un 
cieņas kultūru nākamajās paaudzēs, nodrošinot viņiem resursus. Mūsu 
cerība ir risināt problēmu cēloņus, nevis komunicēt sabiedrībai pilnīgu 
“atturību no seksa”. Mūsu mērķis nav pateikt kategorisku “NĒ”, 
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Laimonis Rudzītis (Inčukalna dr.), Raimonds Locs (Ainažu dr.), Jānis Kalējs 
(Limbažu dr.), Valters Mitāns (Mazsalacas dr.), Andris Akmens (LBDS Padomes 
loceklis), Oļegs Jermolājevs (Cēsu dr.), Edgars Godiņš (Semināra dr.), 
Mārtiņs Rijnieks (Līgatnes dr.), Sandijs Aizupietis (Siguldas dr.)

Šī gada 14. janvāra vakarā Ziemeļvidzemes mācītāji un sludinātāji pulcējās 
Limbažos uz pirmo 2011. gada reģionālo tikšanos. Mums pievienojās arī 
Garīdznieku brālības priekšsēdētāja v. i. mācītājs Edgars Godiņš. Kopīgās 
vakariņās raisījās brāļu sarunās par vīriem mūsu draudzēs. Par pamatu pārrunām 
izvēlējāmies D. Merrova grāmatu “Kāpēc vīrieši neiet baznīcā?”. Grāmatas autors 
veiksmīgi aktualizē jautājumu par vīrieti un mūsdienu draudzi. Vakara laikā Dievs 
iedrošināja mūs drosmīgāk risināt šo sāpīgo jautājumu. Diskusijas laikā ikviens 
atrada sev kādas domas, kuras paņemt līdzi. Viena lieta gan ir ļoti skaidra – 
lai aizsniegtu vīrus, mūsu draudzēm ir vajadzīgas nopietnas pārmaiņas.  
Dažas no mūsu atziņām:

- svētrunām vajadzētu būt konkrētākām, ar izaicinājumu rīcībai
- dziesmām ar tekstu pārdomām un darbībai
- meklēt iespējas vīriem tikties darbā un atpūtā ārpus dievkalpojuma 

Kurš būs drosmīgs tās veikt? D. Murrovs citē A. Einšteinu: “Neprātība ir vienas 
un tās pašas rīcības atkārtoša na, cerot uz atšķirīgu iznākumu.” Lai Dievs dod 
gudrības un atklāsmes Garu, ka varam sākt pārmaiņas ar sevi!

Mācītājs Andris Akmens

Ievadot semināru, Golgātas draudzes mācītājs 
Elmārs Pļaviņš uzrunāja skolotājus ar svētrunu 
“Dievam nekas nav neiespējams”. Rokās turot 
Bībeli un aizrautīgi sludinot, E. Pļaviņš minēja 
vairākus Bībeles varoņus, kuriem cilvēcīgi nebija 
nekādas izredzes, bet Dievam viņu dzīvēs bija ļoti 
lieli plāni. Dievam arī mūsu dzīvēs ir kāds nodoms. 
Kaut arī mums dažreiz liekas, ka cilvēcīgi nav 
nekādas cerības, Dievam tomēr ir cita atbilde!

Lekcijā “Dzīve Evaņģēlijā” BPI Studiju daļas 
vadītāja Līva Fokrote atklāja, cik būtiski atbildes 
meklēt Rakstos, ko nozīmē zināt par Dievu, 
bet tomēr samainīt Viņu pret elkiem.

Pēc pusdienām uzrunu teica sporta treneris Artūrs 
Visockis – Rubenis. Viņš savā pārskatā atklāja, 
kādēļ zēni neizaug par vīriem ar atbildības sajūtu, 
kā arī aicināja skolotājus iedrošināt un motivēt 
zēnus, jo viņu izaugsmē tas ir vitāli svarīgi.

Lekcijā “Kā aktivizēt darbu ar bērniem svētdien-
skolā un ārpus tās” pedagoģe, Ogres draudzes 
locekle Aija Grīnberga līdzdalīja brīnišķīgu 
pieredzi, kas nes augļus viņas draudzē un tās 
evaņģelizā cijas vietā Rembatē. Turpinot lekciju, 
A. Grīnberga atklāja bērna portretu mūsdienu 
sabiedrībā, cik bez Dieva tas ir skumjš un bezce-
rīgs. Vienīgi Jēzus ir tas, kurš visu var mainīt un 
maina. Bet jautājums ir – vai tu iesi, lai atsauktos 
Jēzus aicinājumam kalpot bērniem? Vai tu iesi?

Sarmīte Zumberga
Dundagas draudzes svētdienskolas vadītāja, 
semināra dalībniece

Bija prieks par gados jaunajiem skolotājiem, 
kas piedalījās šajā seminārā. Ekspresintervijās pēc 
lekcijām atklājās, cik viņiem tās ir bijušas 
noderīgas un iedrošinošas. 

Lukass un Dāvids Baloži, noklausoties lekcijas, 
atklāja savas domas par to, cik būtiski ir izvērtēt 

Ziemas seminārs

LimbažosZ i e m e ļ v i d Z e m e s  m ā c ī t ā j i  
u n  s l u d i n ā t ā j i  p u l c ē j a s

s v ē t d i e n s k o l o t ā j u 

savas attiecības ar cilvēkiem. Svarīgi ir nevis uzspiest savu pozīciju vai 
dusmas, bet mudināt uz diskusiju. Jaunajiem skolotājiem likās ļoti būtiski, 
ka lektore Līva Fokrote ne tikai nolasīja lekciju “Dzīve Evaņģēlijā”, bet diskusijā 
iesaistīja visu auditoriju, tādējādi dodot ikvienam iespēju izvērtēt savas 
attiecības ar Dievu un pārrunāt dzirdēto ar citiem kolēģiem. Skolotājām Diānai 
Gedimaitei un Annijai Nārvilai šī lekcija lika aizdomāties, kādi elki ir mūsu 
dzīvēs un kāda vieta mūsu dzīvēs ir atvēlēta Dievam. Tikpat svarīgi ir arī tas, 
kā mēs attiecībās ar cilvēkiem protam piedot un savaldīt savas dusmas. 

Fiziskas aktivitātes – vai laiks sportam tiešām ir tik būtisks? Trenera A. Visocka-
Rubeņa uzruna un rādītais video materiāls par sportistu, kas, trenera 
iedrošināts, nepadevās, bet centās izturēt līdz galam, aizrāva klausītājus. 
Svarīgi atcerēties, ka sports ne tikai trenē augumu un dod rūdījumu, bet māca 
neatlaidību, atturību, sadarbību, izcilību, uzticēšanos, paklausību un vēl 
daudzas citas raksturu veidojošas īpašības, kas ir tik svarīgas arī garīgajā 
darbā.

Prieks par to, ka jaunie darba biedri nopietni uztver šo laiku un Labo Vēsti, viņi 
ir gatavi izvērtēt savu dzīvi, kalpošanu un uzskatus, atklāti diskutēt, mācīties, 
lai, balstoties uz Dieva Vārdu, veidotu savu dzīvi un kalpošanu bērniem.

Paldies ikvienam – lektoriem, palīgiem un visiem skolotājiem, kas 15. janvāra 
sestdienā pulcējās Svētdienskolu apvienības ziemas apmācības seminārā 
Golgātas dievnamā!

Dace Freivalde
pasākuma koordinatore
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M ā t e s  t e r ē z e s  L ū g š a n a

Kungs, kad esmu izsalcis, sūti man kādu ar ko 
dalīties pēdējā kumosā

Kad esmu izslāpis, sūti man kādu, 
kam nepieciešams ūdens malks.

Kad man salst, ļauj kādu sasildīt.

Kad esmu neapmierināts, dod man kādu, 
kurš jāmierina.

Kad mans krusts kļūst par smagu,  
liec man dalīties ar cita krustu.

Kad esmu nabags, vadi mani pie tā,  
kas ir lielākā trūkumā.

Kad man nav laika, sūti man kādu, 
kam palīdzēt tai brīdī.

Kad esmu pazemots, liec man kādu godāt.

Kad esmu zaudējis drosmi, sūti man kādu, 
kurš jāiedrošina.

Kad man nepieciešama sapratne no citu 
puses, dod man kādu,

Kam nepieciešama manējā,

Kad gribu sajust savas sāpes, sūti kādu, 
par ko jārūpējas man.

Kad domāju vienīgi par sevi, vērs manu uzmanību 
pret citiem.

n o  a M n I s
20. decembrī Savienības Namā notika 1. Ekumēniskā 
Latvijas Kristīgo izdevniecību, izdevēju un izplatītāju 
tikšanās. Šai “Amnis” iniciatīvai atsaucās 31 dalībnieks 
no 13 organizācijām. Varējām iepazīties ar katras 
izdevniecības darbības specifiku, veidot personīgus 
kontaktus un dalīties pieredzē. Ziemassvētku noskaņā 
un  sirsnīgā atmosfērā stiprinājām viens otru mūsu 
nozīmīgajai kalpošanai. Mūsu rokās ir ne tikai tā vajadzīgākā Vēsts mūsu 
Latvijai, bet kristīga grāmata aizsniedz arī tos, kurus kristiešiem neizdodas 
aizsniegt. Tas ir vēl viens iemesls vairāk, lai pārvarot šī laika grūtības, 
ar degsmi turpinātu sagatavot, izdot un izplatīt.

Edgars Godiņš
SIA AMNIS valdes priekšsēdētājs

...
M ā s U  a P V I e n Ī B a

12. martā Jelgavas baptistu draudzē notiks LBDS Māsu apvienības 
konference. Konferences tēma “Svētā Gara auglis – prieks”.

s V ē t D I e n s K o L U  a P V I e n Ī B a

19. martā Talsos notiks nākamais reģionālais seminārs 
svētdienskolotājiem. Sekojiet informācijai nākamajā BV numurā vai 
Svētdienskolas apvienības mājas lapā http://svetdienskola.jimdo.com.

Svētdienskolas apvienībā ir iespējams saņemt notis Bērnu dziesmu dienai, 
kura notiks 2011. gada 4. maijā. 

P a r  L B D s  a r h Ī V U

Lūdzam visām LBDS draudzēm būt atsaucīgām un regulāri iesūtīt draudžu 
periodiskos informatīvos izdevumus. Šo informāciju vēlamies uzkrāt LBDS 
arhīvā katras draudzes lietā. Ja ir kādi citi vēsturiski nozīmīgi materiāli par 
Jūsu draudzi, kurus varētu uzglabāt LBDS arhīvā, lūdzam tos nogādāt vai 
par tiem informēt LBDS. 

Sīkākai informācijai zvaniet uz LBDS kanceleju tālr. 67223379 vai rakstiet uz 
epastu: kanceleja@lbds.lv.

LBDS arhivāres pienākumus no 2011. gada 3. janvāra veiks ilggadējā un 
uzticamā LBDS darbiniece Anna Kociņa.

s V a r Ī g a  I n f o r M ā c I j a  n o  L B D s  V a D Ī B a s

Cien. LBDS draudzes, draudžu garīdznieki, priekšnieki, darbinieki!

Sakarā ar to, ka LBDS ir jāapkopo ziņas no draudzēm par 2010. gadu un 
tās jāiesniedz LR Tieslietu ministrijas Nozaru politikas departamenta 
Sabiedrisko attiecību un reliģisko lietu nodaļai līdz 2011. gada 31. martam, 
lūdzam draudzes iesniegt ziņas par 2010. gadu līdz 2011. gada 
28. februārim. 

Draudžu informācija ir jāapkopo anketu veidā un jāieraksta veidlapā. 
Anketas formu “Draudžu ziņas par 2010. gadu” nosūtam Jums kopā ar 
Baptistu Vēstneša februāra numuru un tā arī tiks nosūtīta elektroniski uz 
Jūsu draudzes iesniegtajām e-pasta adresēm. Anketu lūdzam aizpildīt 
saprotami un nosūtīt uz adresi: LBDS, Lāčplēša iela 37, Rīga, un uz LBDS 
kancelejas e-pastu: kanceleja@lbds.lv elektroniskā veidā.

Draudzes, kas pagājušajā gadā neatsūtīja kādu pieprasīto draudzes 
dokumentu kopijas, lūdzam to izdarīt šogad; anketās tiks norādīts, 
kurš dokuments LBDS nav saņemts.

Paldies!

LBDS izpilddirektore 
Žanna Drūnese

B ī B e l e s  l a s ī š a n a s  p l ā n s 
F e B r u ā r i m

Dieva stāsts

Šogad lasīsim Bībeli hronoloģiskā secībā, izsekojot 
tās notikumu secībai un reizē cenšoties ieraudzīt 
kopainu – Dieva lielo stāstu un tā kopsakarības. 
Lai Dievs mūs svētī un palīdz iepazīt Viņu un Viņa 
nodomus un atrast savu vietu tajos!

1. 2. Mozus 7-9
2. 2. Mozus 10-12
3. 2. Mozus 13-15
4. 2. Mozus 16-18
5. 2. Mozus 19-21
6. 2. Mozus 22-24
7. 2. Mozus 25-27
8. 2. Mozus 28-29
9. 2. Mozus 30-32

10. 2. Mozus 33-35
11. 2. Mozus 36-38
12. 2. Mozus 39-40
13. 3. Mozus 1-4
14. 3. Mozus 5-7

15. 3. Mozus 8-10
16. 3. Mozus 11-13
17. 3. Mozus 14-15
18. 3. Mozus 16-18
19. 3. Mozus 19-21
20. 3. Mozus 22-23
21. 3. Mozus 24-25
22. 3. Mozus 26-27
23. 4. Mozus 1-2
24. 4. Mozus 3-4
25. 4. Mozus 5-6
26. 4. Mozus 7
27. 4. Mozus 8-10
28. 4. Mozus 11-13

Z i ņ a s  d r a u d Z ē m

Atgādinām, ka LBDS KONGRESS 2011 notiks  
2011.gada 20. un 21.maijā Rīgā, Savienības namā.
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a i Z l ū G š a n u  k a l e n d ā r s  u n  Z i ņ a s  d r a u d Z ē m

februāris
1

Pateiksimies un lūgsim par Cēsu  
draudzi, mācītāju Oļegu Jermolājevu.
Pateiksimies Dievam par labiem  
sadarbības partneriem. Lūgsim par  
draudzes bērnu, jauniešu un  
muzikālās kalpošanas attīstību.  
Aizlūgsim par Gadsimta projekta  
akciju “4000 maltītes Gadsimta  
projektam”. Tā ietvaros cilvēki ir aicināti ziedot 
draudzes īpašuma tālākai izpirkšanai, piesaistot 
4000 cilvēku ziedojumu vienas maltītes apmērā,  
kas palīdzēs savākt nepieciešamo summu draudzes 
īpašuma izpirkšanai.  
Vairāk informācijas: www.cesudraudze.lv

2
Lūgsim par Baltkrievijas Evaņģēlisko baptistu 
savienību ar 312 draudzēm un 113 884 locekļiem, 
lai Dievs dod gudrību sarežģītajos apstākļos, 
kalpojot cilvēkiem. Lūgsim par Žemčužinkas 
nometņu centru, kas organizē nometnes bērniem ar 
Černobiļas avāriju saistītajām sekām, nabadzīgiem 
bērniem, kam tā ir īpaša iespēja arī dzirdēt vēsti par 
Kristu. Lūgsim, lai pietiktu finanšu nometņu 
organizēšanai vasarā.

3
Pateiksimies un lūgsim par  
Daugavpils draudzi “Baltā baznīca”,  
mācītāju Vjačeslavu Istratiju, viņa  
sievu Irinu un 6 bērniem. Pateicība 
Dievam par jauno zupas virtuvi bērniem  
Krāslavā. Lūgsim par misionāriem  
Nīcgalē, Dagdā un Krāslavā. Lūgsim  
par 7 brāļiem, kas ir gatavi uzsākt kalpo- 
šanu Latgalē. Lūgsim, lai palielinātos to sieviešu 
skaits, kas palīdzētu kalpošanā mātēm ar maziem 
bērniem. Aizlūgsim par 5 jaunām Bībeles studiju 
grupām Daugavpilī 2011. gadā.

4
Lūgsim par Garīdznieku brālību, tās priekšsēdētāja 
v. i., mācītāju Edgaru Godiņu, lūgsim par nākamo 
vadītāju, par garīdznieku ģimenēm, par viņu garīgo 
un materiālo vajadzību piepildīšanu. Lūgsim par 
pensionētajiem mācītājiem un tiem, kas ir slimībās.

5
Lūgsim par Baltijas Pastorālā institūta vadību un 
2011. gada iesaukuma trīspadsmit studentiem, 
studijas uzsākot. Lūgsim pēc Dieva vadības, 
gudrības un spēka arī 2. un 3. kursa studentiem, 
kas kalpo dažādās Latvijas vietās.

6
Lūgsim par draudzēm, kurās nav pastāvīga 
mācītāja. Lūgsim, lai Dievs dod gudrību un spēku 
draudzes vadībai kalpojot. Lūgsim, lai Dievs izaicina 
jaunus kalpotājus. Lūgsim par Aizvīķu, Jelgavas, 
Mālpils, Nurmižu, Krimuldas, Siguldas, Rucavas, 
Valdemārpils, Valmieras draudzēm. Pateiksimies par 
daļēju vai īslaicīgu brāļu atsaukšanos kalpošanai 
draudzēs. Pateiksimies, ka Ģipkas un Priekules 
draudzes ir  atradušas vadītājus; lai Dievs kārto šo 
procesu līdz galam.

7
Lūgsim par Dobeles draudzi un mācītāju Modri 
Mūrnieku. Paldies Dievam par Ziemassvētku 
pasākumiem. Lūgsim, lai būtu cilvēki, kas meklē 
Dievu baptistu draudzēs. Lūgsim, lai Dievs dod 
spēku turpināt darbu ar ļaudīm, kas atkarīgi no 
alkohola un azartspēlēm.

s V e I c a M  j U B I L e j ā ! 
7. februārī Egilam Ozoliņam 60 gadi 
(Užavas, Sārnates draudzes)

8
Lūgsim par Libānas Evaņģēlisko baptistu 
savienību, kurā ir 18 draudzes ar 955 locekļiem. 
Lūgsim par Kristu (bijušo Rīgas Āgenskalna 
draudzes locekli) un viņas vīru Hikmat Kasouh, kurš 
ir mācītājs Beirutā, un viņu trīs bērniem – lai Dievs 
dod gudrību un izturību, kalpojot arābu pasaulē.

9
Lūgsim par Dundagas draudzi un  
sludinātāju Andi Smelti, viņa ģimeni.  
Lūgsim par draudzes locekļiem, kas 
dzīvo attālākās vietās, lai nezustu  
kontakts ar draudzi; par draudzes 
svētdienskolniekiem un skolotājiem.  
Lūgsim par Dundagas kristīgo draudžu  
jauniešu Alfas kursa sagatavošanu.

10
Lūgsim par Kristīgās vadības koledžu, tās vadību 
un studentiem, lai viņi spētu pielietot iegūtās 
zināšanas.

11
Pateiksimies un lūgsim par kapelānu kalpošanu 
armijā, cietumos, slimnīcās un mājas aprūpē. 
Lūgsim par mūsu kapelāniem un palīgiem: 
Elmāru Pļaviņu, Jāni Akmeni, Viesturu Kalniņu, 
Ruslanu Markeviču, Dāvidu Šternu, Nikolaju Vdovu, 
Mihailu Voronovu, Ainu Briedi, Initu Mazlevsku un 
Elitu Lapiņu.

12
Lūgsim par Svētdienskolu apvienību, padomi un 
skolotājiem draudzēs, lai  nenogurtu, kalpojot 
bērniem, un skaidri pasludinātu Kristus mīlestības 
Evaņģēliju.

13
Lūgsim Dieva vadību un Svētā Gara spēku jaunu 
draudžu dibināšanas jomā.

14
Lūgsim par Dzirnieku draudzi,  
sludinātāju Aleksandru Kazmerčuku  
un viņa ģimeni. Lūgsim, lai Dievs 
uzrunā ļaudis un lai būtu atmoda  
ciemā, kur atrodas draudze.  
Lūgsim par finansiālajām vajadzībām  
dievnama celtniecībai.



15
Lūgsim par Igaunijas Brīvo evaņģēlisko un 
baptistu draudžu savienību, kurā ir 83 draudzes 
ar 6 000 locekļiem. Lūgsim par mūsu sadarbību, 
pasludinot Evaņģēliju.

16
Lūgsim par Ezeres draudzi,  
sludinātāju Edgaru Siliņu un viņa  
ģimeni. Dievkalpojumi notiek vienu 
reizi mēnesī, lai Vēsts aizsniedz ciema 
iedzīvotājus.

s V e I c a M  j U B I L e j ā ! 
16. februārī Linardam Kaptānam 65 gadi  
(Pļaviņu draudze)

17
Lūgsim par draudžu garīdznieku un vadītāju 
apmācības semināru “V4”, kas šajās dienās 
notiek Apšuciemā, Kurzemē.

18
Lūgsim par jaunu draudžu dibināšanas apmācību 
“M4”, kur piedalīsies vairākas komandas no 
Latvijas baptistu draudzēm un citām valstīm.

19
Lūgsim par Čehijas Baptistu savienību, kurā ir 
38 draudzes ar 2 346 locekļiem. Lūgsim par Starp-
tautis kā Baptistu teoloģijas semināra, kas atrodas 
Prāgā, nākotni un finansiālo problēmu atrisinājumu.

20
Lūgsim par vajātiem kristiešiem pasaulē, lai Dievs 
dod viņiem stiprinājumu un drosmi, apliecinot 
savu mīlestību Kristum.
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21

Lūgsim par Muzikālās kalpošanas apvienību, tās 
vadītāju Jāni Jūrmali un muzikālo kalpošanu draudzēs.

22
Lūgsim par atjaunotni mūsu sirdīm, lūgsim, lai 
ieraugām cilvēkus mūsu apkārtnē, kam ir vajadzības,  
lai mēs būtu ar atvērtām sirdīm gatavi palīdzēt, 
parādot mīlestību vārdos un darbos.

23
Lūgsim par Grobiņas draudzi un  
sludinātāju Haraldu Bartkeviču,  
lūgsim par kristību kandidātiem, lai  
viņi nobriest Kristū un piedzīvo prieku  
sekošanā Jēzum. Lūgsim par  
svētdienskolu un skolotājiem;  
lai Tas Kungs palīdz atpazīt tos, kam  
ir dāvana kalpot bērniem. Lūgsim par  
jauniešu kalpošanu un viņu vadītājiem.  
Lūgsim, lai iet plašumā žēlsirdības kalpošana un 
rūpes vienam par otru – vajadzību un spiedienu 
apstākļos.

24
Lūgsim par Latvijas Baptistu draudžu savienības 
vadību – bīskapu Pēteri Sproģi, viņa vietniekiem, 
mācītājiem Pēteri Eisānu, Viktoru Abramovu, 
Kasparu Šternu un viņu ģimenēm.

25
Lūgsim par Māsu apvienību, par tās vadītāju Elitu 
Lapiņu, padomi, sieviešu kalpošanu draudzēs; 
lūgsim, lai Dievs aicina jaunas vadītājas.

26
Lūgsim par Amerikas Latviešu baptistu apvienību, 
tās priekšsēdi mācītāju Uldi Ukstiņu. Pateiksimies 
par atbalstu un mīlestību, ko saņemam 
kalpošanai Latvijā no mūsu brāļiem un māsām; 
lai Dievs svētī un piepilda viņu vajadzības.

27
Lūgsim par Brazīlijas Latviešu baptistu apvienību, 
tās priekšsēdi mācītāju Benjaminu W. Keidanu. 
Lūgsim par misiju Rinkonā, par Lieni Svoku no 
Vīlandes draudzes, kas tur šobrīd kalpo un 
kopumā būs 6 mēnešus – lai Dievs viņu stiprina 
un svētī.

28
Lūgsim par sludināšanas vietām, misijas un jaunu 
draudžu dibināšanas vietām un cilvēkiem. Lūgsim 
par misijas paplašināšanos Latvijā un misionāru 
izsūtīšanu no Latvijas uz citām vietām.

s V e I c a M !

Mihails Voronovs 19. decembrī ordinēts par mācītāju 
(Gulbenes, Balvu draudzē)!

Nikolajs Vdovs 9. janvārī ordinēts par mācītāju 
(Rīgas Bēteles draudzē)!

s V e I c a M  1 0 0  g a D U  j U B I L e j ā !

22. februārī Grobiņas draudzes loceklei 
Marciannai Graudužei aprit 100 gadi. Viņa ir 
uzticīga Grobiņas draudzes locekle un joprojām 
regulāri ierodas reizi mēnesī uz Grobiņas 
draudzes dievkalpojumiem, mērojot ceļu no 
Ķekavas kopā ar saviem bērniem un 
mazbērniem. Svarīga viņas dzīves daļa ir 
lūgšanas par savu draudzi un tuviniekiem. 
Marcianna ir dzimusi Polijā. Mācītājs F. Čukurs 
viņu kristīja 1936. gada 5. aprīlī.


