
Mans bērns, paklausi sava tēva pamācībai un 
nepamet savas mātes mācību!     Salamana Pamācības 1:8 
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LBDS KONGRESS 2018, Sestdien, 19. maijā Savienības namā, Lāčplēša iela 37, Rīga 
“Celieties un nebīstieties!” (Mateja 17:7) 

Pl.16-17:30  Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu un Baltijas Pastorālā institūta Pastorālās kalpošanas 
programmas 8. izlaidums, vada LBDS mācītājs Pēteris Sproģis. Sveicam mūsējos – Valteru un Kārli! 

Bīskapa amata kandidāts Kaspars Šterns garīdznieka kalpošanu veic jau 14 gadus un pašlaik ir Ādažu 
Misijas draudzes mācītājs un LBDS bīskapa vietnieks draudžu dibināšanas jautājumos. 

Uzaudzis un dzīvojis Sabilē, ir divas māsas. Kad sākās pārmaiņu laiks, neatkarības gadi, daudziem 
parādījās interese par garīgiem jautājumiem. Ģimenē sāka lasīt Bībeli, lūgt Dievu. Talsu baptistu draudzē 
mācītāja Aivara Šķubura teiktais bija ļoti svarīgs apstiprinājums ticības pārliecībai. Iesaistījās draudzē, pieņēma 
Kristu un kristījās. 

Svarīgs pagrieziens bija “Jaunatnes ar misiju” pasākums. Cilvēks, kas par Kasparu aizlūdza, pateica ļoti 
nozīmīgus vārdus: “Šis cilvēks nebūs parasts Kristus sekotājs. Viņš darīs lielas lietas Latvijā.”  
Kasparam patika stāstīt citiem par Dievu, runāt ar cilvēkiem par garīgiem jautājumiem. Mācītājs Šķuburs to 
pamanīja un sāka uzticēt vadīt svētbrīžus, īpaši Sabilē, kur Talsu draudze reizēm rīkoja dievkalpojumus.  
Pēc vidusskolas mācītājs Šķuburs ieteica Teoloģisko semināru. Kaspars sāka kalpot Mateja draudzē, iesaistīties 
jauniešu kalpošanā, organizēt nometnes, vadīja Bībeles studijas nekristiešiem. Mateja draudzē kā garīdznieks 
kalpoja 10 gadus. 

2004. gadā ordinēja par sludinātāju, un 2010. gadā ordinēja par mācītāju Mateja draudzē.  
Bīskaps Pēteris Sproģis aicināja iesaistīties BPI DRAFTS un draudžu dibināšanas stratēģijas veidošanā Latvijas 
mērogā, reizē fokusējoties uz draudzes veidošanu Ādažos. 2010. gadā sāka strādāt LBDS un paralēli veidot 
draudzi Ādažos. Strādājis LBDS 8 gadus.  

Kaspars Šterns: Ja Dievs dos, ka mani ievēlēs LBDS bīskapa amatā, tad uzskatu, ka mums jāturpina iet 
virzienā, kurā jau ejam. Pirmkārt, mums jāpalīdz īstenot tas, ka visas mūsu draudzes nes vērtības, kuras kā 
Savienība esam apstiprinājuši. Pirmkārt - kristocentriskas draudzes, kurās Jēzus Kristus Evaņģēlijs ir centrā. 
Draudzes, kas pasludina Evaņģēliju un kurās cilvēki piedzīvo tā patieso spēku. Vēlos, lai mūs pazīst kā tos, kas nes 
Evaņģēliju, - joprojām aktuālu un svarīgu ikvienam cilvēkam Latvijā un pasaulē. 

Otrkārt, ir svarīgi, ka gan mūsu draudzes spēj pavairoties, gan arī, ka draudzēs pavairojas jauni vadītāji, 
kalpošanas, jaunas grupas, ka nekas neapstājas pie viena cilvēka. Trešā vērtība, kas man ir svarīga, - katrai 
draudzei jābūt vērstai uz āru – misionālai. Mums ir jāmīl cilvēki, sabiedrība, nevis tā jāuzskata par ienaidnieku. 
Cilvēkiem pilsētā jāzina, ka mēs esam.  

Tas ir izaicinājums - kļūt par tādu vadītāju, kurš var ne tikai  labi organizēt, bet kam ir viedoklis, 
pārliecība, kurš var pārstāvēt visu konfesiju un nest tās labo vārdu, vērtības un pārliecību un no tā nebaidīties. 
Es būšu pateicīgs, ja mūsu draudžu cilvēki pieņemtu manas kļūdas, īpaši sākumā… 

Saīsināts no “Baptistu vēstnesis” Nora Rautmane 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Paldies Tabitai Ašnevicai par Misijas svētdienas kalpošanu. 
Misijas svētdienas nolūks ir atgādināt, ka Jēzus pavēle sludināt Evaņģēliju visām tautām vēl nav 

piepildīta, un veicināt izpratni, ka Dieva glābšana Kristū ietver visas tautas: no mūsu ciema vai pilsētas līdz 
tālākajiem pasaules nostūriem. 

 Šobrīd 7000 tautu joprojām nav aizsniegtas Kristum. Draudzēs daudz lūdzam par savu veselību, ģimenes 
locekļu sekmēm, bet cik daudz lūdzam par to, lai tiktu izsūtīti darbinieki pie neaizsniegtajām tautām? 



Bērnu dziesmu diena Rīgā 2018 

Jā, tieši tā - bērnu dziesmu diena. Bieži, lielākā daļa izlasot nosaukumu ‘’bērnu’’ nodomā, ka tas jau nav viņiem – 
tas priekš bērniem un viņu skolotājiem. Nē, katru gadu bērni mācās dziesmas, tad visi sabrauc kopā, pavada 
brīnišķīgu laiku iepazīstoties un dienu noslēdz ar skaistu koncertu, kurā izdzied iemācītās dziesmas un tieši tur – 
koncertā, ir skaisti būt un parādīt, ka mēs viņus atbalstam. Arī mēs, kādi draugi šogad izdomājām, ka gribam 
braukt un dzirdēt. Tas no mums prasīja daudz, jo nokļūšana no Priekules līdz Rīgai un atkļūšana mājās jauniešiem 
bez tiesībām un mašīnām ir salīdzinoši sarežģīta, bet ticībā visas lietas ir iespējamas. Vēl divas dienas pirms 
koncerta bijām droši, ka visu esam izmēģinājuši un mums nesanāks aizbraukt, bet Dievam bija citi plāni. 
Apvienojām koncertu ar viesošanos pie draugiem Jelgavā un mājās braukšanu ar draugiem no Grobiņas un 
Liepājas. Dievs mūs ir svētījis ar brīnišķīgiem draugiem un kopā pavadot laiku, mēs varam daudz dot un saņemt 
viens no otra, kaut arī mūsu ikdienas katram aizrit savā pilsētā.  

Mateja baznīcā "Dziesmu dienas" koncerts šogad bija īpašs, jo Latvijas simtgadei par godu ir izdota bērnu 
dziesmu grāmata un projekta "Dziļi sirdī" atvēršanas svētki. Dziesmas ir ar Bībeles vārdiem un domātas gan 
lieliem, gan maziem! Dziesmas tiešām ir ļoti skaistas un to visu var redzēt un dzirdēt youtube.  

Dziedāja kopā lielais bērnu kopkoris ar solistiem Libu Ēci-Kalniņu, Jāni Upleju, Pieci-O, piedalījās dziesmu autori - 
Arvids Keinis, Ketrina Ievina, Dace Bīriņa - Freivalde, neklātienē arī Aigars Atvars un Kaspars Ezeriņš.  

Koncerts bija izdevies un ļoti, ļoti skaists. Bērniem vienmēr kopā skan skaisti, kad viņi apvienojas un dzied mūsu 
Dievam ! Arī mums bija skaista un Dieva svētīta diena !     Marta Roga 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

13.maijs – Mātes, ģimenes diena 

Mātes diena jeb māmiņas diena ir 
starptautiski svētki par godu māmiņām, kas Latvijā 
tiek svinēta otrajā maija svētdienā. Šajā 
dienā apsveikumus saņem māmiņas atšķirībā 
no starptautiskās sieviešu dienas 8. martā, kad tiek 
sveiktas visas sievietes. Mātes dienā tiek sveiktas ne 
tikai māmiņas, bet arī vecmāmiņas. Mātes diena 
dažādās valstīs tiek svinēta atšķirīgos 
datumos. Latvijā un Igaunijā mātes diena tiek 
svinēta otrajā maija svētdienā, bet, 
piemēram, Lietuvā — pirmajā maija 
svētdienā, Krievijā pēdējā novembra svētdienā. 

Pirmo reizi Mātes diena maija otrajā svētdienā tika 
svinēta 1908. gadā ASV, kad svētdienas skolas 
skolotāja Anna Rīsa Džārvisa no Rietumvirdžīnijas, 
godinot savu māti, rīkoja baznīcu dievkalpojumus. 

Latvijā Mātes dienas svinības draudzes un biedrības 
sāka 1922. gadā, un kopš 1934. gada arī mūsu zemē 
Mātes dienu svin maija otrajā svētdienā. Pirmās 
Latvijas Republikas laikā svētkos bija plaši 
sabiedriskie pasākumi, kuros piedalījās arī Valsts 
prezidents, notika bērnu rīti, lekcijas pa radio un 
labdarības sarīkojumi. Uzsvēra, ka šajā dienā godina 
arī mūžībā aizgājušās mātes, apkopjot viņu kapu 
kopiņas. 

Svētku būtība joprojām nav mainījusies ne šeit 
Latvijā, ne arī citās valstīs. Austrālijā, ASV un Japānā 
Mātes dienā bērniem ir tradīcija pie apģērba 
spraust neļķes ziedu – krāsainu, ja māte ir dzīva, vai 
baltu, ja māte jau mirusi. Kristīgie amerikāņi šajā 

dienā apmeklē tieši to baznīcu, uz kuru viņi kopā ar 
savu mammu gājuši bērnībā. Spānijā šie svētki tiek 
svinēti maija pirmajā svētdienā. Viņi šos svētkus 
uzskata par ģimenes dzimšanas dienu. Mammas 
saņem dāvanas – šokolādi, ziedus, rotas, 
apsveikuma kartītes un arī drēbes. Daudzas ģimenes 
pusdieno ārpus mājas, turpretim citas izvēlas svinēt 
ap ģimenes galdu mājās. Bērni gatavo mammām 
pašu darinātas veltes, apsveic arī vecmāmiņas. 
Francijā Mātes dienas svinības ir pēdējā maija 
svētdienā, ko atzīmē ar kūku, ziediem un kopīgu 
laika pavadīšanu ģimenē. 

Ja māte dzīvo tālu un nav iespēju viņu apciemot, tad 
var piezvanīt pa telefonu vai neklātienē tikties 
skaipā. Taču, ja tevi no mammas šķir nāves slieksnis, 
mīļus laba vēlējumus viņai var nodot ar ziedu uz 
kapa, iedegtu sveci vai... tasi labas kafijas – vienu 
uzvāri mammai, otru sev, ko izdzert patīkamās 
atmiņās. Jo ticam, ka mīlošas sirdis var sarunāties 
arī cauri mūžībai.  

Ģimenes diena kā oficiāli svētki Latvijā tiek svinēti 
salīdzinoši nesen – kopš 2008. gada. Ik gadu šo 
dienu atzīmē 15. maijā, tajos godinot ģimeni un 
aicinot iedzīvotājus aizdomāties par tās lielo nozīmi 
cilvēku ikdienā, attiecībās un dzīvē, kā arī vairāk 
laika un uzmanības veltīt vecākiem, brāļiem, māsām 
un bērniem – saviem ģimenes locekļiem. 
Starptautiskajā ģimenes dienā sabiedrība aicināta 
rūpēties par ģimenes vērtībām, novērtēt tās 
nozīmību. 



20.05. – Vasarsvētki, Svētā Gara svētki - piemin Svētā Gara nolaišanos pār Jēzus Kristus mācekļiem, kas bija 
sapulcējušies 50. dienā pēc Jēzus augšāmcelšanās. 

 Baznīcas trešie lielākie svētki pēc Kristus piedzimšanas svētkiem un Kristus augšāmcelšanās svētkiem. 
Nesen svinējām Jēzus Debesbraukšanas svētkus, par kuriem Jēzus iepriekš teica:  

tas jums par labu, ka Es aizeimu. Jo, ja Es neaizietu, Aizstāvis nenāktu pie jums. Bet aizgājis, Es to 
sūtīšu pie jums. /Jņ.16:7/ 

Mūžīgais Dieva Dēls vienā brīdī sevi ierobežoja un kļuva par cilvēku, vienu no mums. Viņš izpildīja savu misiju, 
sūtījumu, ko bija saņēmis no Tēva - izglāba mūs no mūžīgas atšķirtības no Dieva. Caur savu nevainīgo nāvi pie 
krusta un augšāmcelšanos, Viņš ir licis pamatu, lai varam atgriezties pie Dieva un palikt Viņa tuvumā. Aizejot pie 
Tēva labās rokas, Tēvs kopā ar Dēlu sūta mums Svēto Garu, kas palīdz mums ieraudzīt mūsu vajadzību pēc 
glābšanas, ieraudzīt Glābēju Kristu un to, ka šī glābšana mums katram ir vissvarīgākā glābšana dzīvē. Svētais Gars 
nāk, lai paliktu mūsos, un, caur viņa nākšanu mūsos, Tēvs un Dēls ir arī neredzamā veidā mums klātesošs. Jēzus 
saka par Svēto Garu: 

Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums mūžīgi, Patiesības Garu, ko 
pasaule nevar dabūt, tāpēc ka viņa To neredz un To nepazīst; bet jūs To pazīstat, jo Viņš 
pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. /Jņ.14:16-17/ 

Caur Svēto Garu mēs kļūstam par to, kam mēs esam domāti, mēs kļūstam par Templi, kurā mājo Trīsvienīgais 
Dievs. Mēs pārvēršamies no laupītāju bedres par lūgšanu namu, no kapa par templi, no drupām par Dievnamu. 
…no laupītāja bedres par lūgšanu namu. Mums labi zināms notikums Templī, kad Jēzus izdzina pārdevējus, 
sacīdams: 

Ir rakstīts: Mans nams ir lūgšanas nams, - bet jūs to esat pārvērtuši par laupītāju bedri. 
/Lk.19:45-46/ 

Ar to vien nepietiek, ka mums ir skaistas baznīcas. Ja nenotiek lūgšanas, ja cilvēki nedzīvo godīgu un dievbijīgu 
dzīvi, mērķi nepiepildās. Mēs nepiederam sev, viss pieder Dievam, kas mūs ir radījis. Tā kā neesam sevi radījuši, 
mēs esam tikai pārvaldnieki. Ja sākam rīkoties ar to, kas mums ir tā, it kā tas piederētu mums, ieskaitot sevi 
pašus, mēs kļūstam par laupītājiem, kas rīkojas ar cita mantu pēc saviem egoistiskiem ieskatiem. Bet, ja ar 
lūgšanām atzīstam savu piederību Dievam un vajadzību pēc Viņa, sāk veidoties skaists templis. Nav nekā 
skaistāka un patiesi cilvēciskāka, kā cilvēks, kas lūdz Dievu, savu Radītāju. Dievs ir mūsu radītājs, mūsu arhitekts. 
Ja mūs viegli sajūsmina skaista baznīca, kas celta pēc arhitekta norādes, kur vēl vairāk - mēs paši, kuru veidols ir 
nesalīdzināmi sarežģītāks. Mēs esam domāti būt par Svēta Gara templi, ne mēslu noliktavu. Nevarēju par to 
nedomāt, kad reiz apmeklēju kādu neatjaunotu baznīcu. Biju dzirdējis par okupācijas laikā noliktavās 
pārvērstiem dievnamiem. Tomēr, pirmo reizi skatot šādu baznīcu savām acīm, mani pārņēma šausmas. Baznīcas 
sānu sienā bija izbūvēti lieli vārti, lai varētu iebraukt smagā tehnika, altāra siena bija tukša, sakristejas durvis - 
aizmūrētas, bet uz sienas varēja saskatīt minerālmēslu uzbēruma līmeņa pēdas. Kā baznīcas ēku var izmantot 
minerālmēslu noliktavai?! Vai nav acīmredzams, ka ēka ir būvēta citam mērķim? To var attiecināt uz mums 
pašiem, mūsu ķermeni. Cik gan bieži mēs pildām sevi un savu dzīvi ar mēsliem, grēcīgām domām un darbiem. Ne 
tik daudz domāju par to, ko ēdam, bet ar ko barojam savu dvēseli. Līdzīgā veidā, kā parasti apzināmies to, ko var 
ievest baznīcā, mums arī vajadzētu uzmanīties no tā, ko ielaižam savā dvēselē, ar ko to barojam. Ja neesam 
saņēmuši Svēto Garu, mūsos nav garīga dzīve. Tad esam garīgi miruši un mūsu ķermenis līdzinās kapa vietai. 
Jēzus teica, ka tie, kas dzird Viņa vārdu ticībā no nāves ir iegājuši dzīvībā. /Jņ.5:24/. Un, Jēzus turpināja, sakot: 

Gars dara dzīvu, miesa neder nenieka; vārdi, ko Es jums runāju, ir gars un dzīvība./Jņ.6:63/ 
Tie, kas Viņu neuzņēma, atteica Viņa aicinājumam sekot Viņam, bija garīgi miruši. Kādam, kas atrunājās iet līdzi, 
Jēzus teica:   

"Ļauj miroņiem apglabāt savus miroņus, bet tu ej un sludini Dieva valstību!" /Lk.9:60/ 
 Ir fiziska dzīve, ir garīga dzīve un ir mūžīgā dzīve. Mēs varam būt fiziski dzīvi, bet garīgi miruši; bet, ja mēs, fiziski 
dzīvi esot, piedzimstam no augšienes, no Svētā Gara, mēs dzīvosim mūžīgi. Jēzus brīdināja liekuļus, sacīdams: 

… jūs esat līdzīgi nobaltētiem kapiem, kas no ārpuses izskatās jauki, bet no iekšpuses ir pilni ar 
miroņu kauliem un visādu netīrību. /Mt.23:27/ 

Nelīdz skaista fasāde, ja iekšā ir tukšums, ja nav garīgās dzīvības. Turpretim, ja ir garīgā dzīvība, tad ir dzīve, 
gaišums un svētība, kas spīd cauri. Skaistums nāk no iekšienes, ne no tā, kas klāj ārpusi. 



…no drupām par Dievnamu 
Daudzas baznīcas Latvijā ir piedzīvojušas brīnumu - no drupām atkal pārtopot par baznīcu. Tāpat daudzi cilvēki ir 
piedzīvojuši to, ka viņu dzīve ir bijusi drupās, sagrieztos dēļos, izmētātās lietās, un, no tā visa nav jēgas, to nevar 
salikt kopā, nav zināms Dieva plāns, zīmējums. Bet, kad nāk Svētais Gars un apgaismo, atmasko un rāda uz 
Kristu, viss saliekas kopā un, dēļos sagrieztā dzīve kļūst jēgpilna un skaista. Arī mūsu mirstīgo miesu, kas sadilst, 
Svētais Gars kādu dienu būs spējīgs uzcelt no pīšļiem kā apskaidrotu: 

Un, ja jūsos mājo Tā Gars, kas Jēzu uzmodinājis no miroņiem, tad Viņš, kas Kristu Jēzu 
uzmodinājis no miroņiem, arī jūsu mirstīgās miesas darīs dzīvas ar Savu Garu, kas ir jūsos. 
/Rom.8:11/ 

Kāds Tu gribi būt? 
Šķiet neviens nevēlas tikt salīdzināts ar kapu, laupītāju bedri vai drupām, bet gan templi, dzīvo akmeni, kas 
ievietots pareizā vietā saskaņā ar arhitekta plānu. Tāpēc mums jāļauj Svētajam Garam darboties mūsos, lietot 
tos līdzekļus, caur kuriem Viņš darbojas - Dieva Vārdu un sakramentus, būt tur, kur Viņš atrodas - Baznīcā. Viens 
akmens neveido Baznīcu, bet kopā ar citiem, tiek uzcelts garīgs nams.  

Ejiet pie Viņa /Kristus/ kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet Dievam izredzēts un 
dārgs. Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu 
priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, caur Jēzu Kristu. /1.Pēt.2:4-5/ 

Baznīcas, kā ēkas un draudzes darbība nav pašmērķis, bet tā domāta, lai veidotu dzīvus akmeņus, garīgus 
cilvēkus, kas kopā veido to garīgo namu, kas pastāvēs arī tad, kad debess un zeme zudīs, līdz ar mūsu celtajiem 
dievnamiem. Tāpēc, lai mūsu rūpes par savu ķermeni, par baznīcas ēkām un draudzes darbību vienmēr vadītu 
mērķis, ka Svētais Gars tur mīt un darbojas, un var veikt savu uzdevumu. 

Lai Dievs pats svētī jūs visus, ka ļaujiet Svētajam Garam jūsos darboties! Svētīgus Svētā Gara svētkus! 
Liepājas bīskaps Hanss Martins Jensons 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

Svētais Gars ir viena no Svētās Trīsvienības trim personām.  

Ko dara Svētais Gars:  

• Iedvesmoja Svētos Rakstus (2.Pēt.1:21; 1.Pēt.1:10,11 u.c.)  
• Apgaismo Dieva Vārda lasītāju prātu un atver sirdi (1.Kor.2:9-12)  
• Pārliecina par grēku, taisnību un tiesu (Jņ.16:7-11) 
• Dod kalpošanas dāvanas draudzē (Ef.4:12) 
• Apgaismo kristieša prātu (1.Kor.2:10)  
• Iemājo kristieša miesā (1.Kor.6:19)  
• Iepriecina (Ap.d.9:31)  
• Vada (Jņ.16:13)  
• Padara svētus (Rom.15:16) 
• Dod īstos vārdus sludinot (1.Kor.2:13) 
• Norāda ceļu (Ap.d.13:2-4) 
• Palīdz nespēkā nonākušajiem (Rom.8:26) 
• Brīdina (Ap.d.16:6,7) 
• Atjauno (Tit.3:5)  
• Iedrošina (Rom.8:16; Ap.d.4:31)  
• Pievērš mūsu uzmanību Kristum (Jņ.15:26) 
• Domā un zina (1. Kor.2:10) 
• Aizlūdz par mums (Rom.8:26-27)  
• Aizstāv un dod padomu (Jņ.14:16 u.c.) 
 

 

Svētā Gara augļi (Galat.15:22-
23) – mīlestība, prieks, miers, 
pacietība, laipnība, labprātība, 
uzticamība, lēnprātība, 
atturība 

Svētā Gara dāvanas (1.Kor.12:8-10 
u.c.) – apustuļa, pravieša, 
evaņģēlista, gana, mācītāja dāvana, 
ticība, garu pazīšana, dāvana sniegt 
palīdzību, vadīt, dziedināt, darīt 
brīnumus, runāt mēlēs un tulkot tās. 

 



1.jūnijs – Baznīcu nakts -  tēma “Kristus Latvijā” ir veltīta Latvijas simtgadei.  

Baznīcu nakts ir kultūras notikums, kas notiek kristīgo draudžu baznīcās un aicina cilvēkus iepazīt baznīcu nesto 
kultūras un garīgo mantojumu un veidot dialogu ar tā vērtībām. Baznīcu nakts Latvijā notiek katru gadu jūnija 
sākumā,   un notikumu rīko nodibinājums "Baznīcu nakts fonds" sadarbībā ar Latvijas kristīgajām konfesijām un 
kristīgajām draudzēm.  

Baznīcu naktī dievnami ir atvērti no pulksten 18.00 līdz 24.00. Katra draudze savā dievnamā ir 
sagatavojusi notikuma programmu, kuras ietvaros viesi var viesmīlīgā gaisotnē apskatīt dievnamu, 
iepazīt mākslas mantojumu, klausīties baznīcai atbilstošu mūziku un uzkavēties klusumā un lūgšanā. 

Baznīcu nakts ir ekumenisks un starptautisks kultūras notikums - tajā piedalās dažādu kristīgo konfesiju 
draudzes, un tas notiek vairākās Eiropas valstīs. Latvijas Baznīcu nakts koncepcijas pamatā ir Austrijas un Čehijas 
Baznīcu nakts pieredze. Baznīcu nakts ir tikšanās. Tā aicina notikuma viesus baznīcu atklāt no jauna, bet baznīcas 
draudzi – atklāt no jauna iespējas līdzdarboties savas apkārtnes iedzīvotāju kopienas norisēs. 

Baznīcā justies brīvi un priecīgi var ikviens. Iespējams tas nesanāks vienā dienā, bet ar laiku nedrošību nomaina 
dziļa drošības un pārliecības sajūta, ka Baznīcā justies brīvi un priecīgi var ikviens. Iespējams tas nesanāks vienā 
dienā, bet ar laiku nedrošību nomaina dziļa drošības un pārliecības sajūta, ka esmu šeit gaidīts. To katrs var 
piedzīvot arī Baznīcu naktī - būt gaidīts!" Krists Kalniņš, mācītājs 

Baznīcu nakts - tā ir iespēja ļoti daudz uzzināt, jo baznīcas vēsture ir cieši saistīta ar Latvijas vēsturi," 
Diāna Dimza-Dimme, māksliniece, Izglītības programmu kuratore 

"Šajā naktī baznīcā ienāk ļoti daudz mūzikas. Varbūt kādam tieši tas ļauj nokļūt tuvāk Dievam, neatkarīgi no tā, vai 
viņš uzstājas vai klausās." Kaspars Zemītis, mūziķis 

"Tā ir īpaša nakts. Ja tev nesanāk ikdienā, ja neesi pieradis vai nav gadījies pārkāpt baznīcas slieksni, tad šī ir 
lieliska iespēja," Otto Ozols, rakstnieks 

Baznīcu nakts notikums mūs bagātina ne vien intelektuāli, bet arī estētiski un garīgi. Novēlu, lai cilvēki paskatītos 
uz Baznīcu no cita „leņķa” un piedzīvotu sadraudzību un mīlestību no Dieva un cilvēkiem!" Edgars Mažis, baptistu 
mācītājs 
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Termofors 

Kādu nakti es smagi strādāju, palīdzot kādai mātei 
dzemdībās. Par spīti visām mūsu pūlēm, dzemdētāja 
nomira, atstājot bāreņos priekšlaikus dzimušu mazuli 
un divgadīgu meitiņu. Sapratām, ka būs grūti noturēt 
jaundzimušo pie dzīvības, jo mums nebija ne 
inkubatora (nebija elektrības, lai tas darbotos!), ne 
īpašas aparatūras, lai mazuli pabarotu. 

Kaut arī dzīvojām Āfrikā netālu no ekvatora, naktis 
bieži bija saltas un pūta viltīgas vēja brāzmas. 

Kāda topošā vecmāte devās meklēt šūpuli, kas 
mums bija sagatavots šādiem mazuļiem, un vilnas 
segu, kurā bērniņu ietīt. Otra aizgāja piepildīt 
termoforu. Drīz vien viņa atgriezās un paziņoja, ka 
termofors piepildot esot saplīsis. Tropu klimatā 
gumija plīst viegli. 

- Un tas bija mūsu pēdējais termofors! – viņa 
izsaucās. Džungļos nav arī aptieku. 

- Labi, - izlēmu, - nolieciet mazuli tik tuvu 
ugunij, cik vien iespējams, un apgulieties vēja pusē, 

lai viņš būtu aizvējā. Jūsu pienākums ir gādāt, lai 
mazulis visu laiku būtu apsegts. 

Nākamās dienas pusdienlaikā es, ka jau bieži to 
mēdzu darīt, aizgāju lūgties kopā ar bērnunama 
bērniem, kuri gribēja manī satikt. Ierosināju bērniem 
vairākas aizlūgšanas un pastāstīju par priekšlaicīgi 
dzimušo mazuli. Izstāstīju viņiem, cik grūti mums ir 
gādāt, lai viņš būtu siltumā, un pieminēju, ka ir 
saplīsis termofors un ka mazulis var nomirt, ja 
saaukstēsies. Pateicu arī, ka mazuļa divgadīgā 
māsiņa raud, jo ir mirusi viņas mamma. Lūgšanas 
laikā kāda desmit gadus veca meitenīte, vārdā Ruta, 
lūdzās ar afrikāņu bērnu parasto paļāvību: - Lūdzu, 
Dievs, dod mums termoforu. Rīt ne, tad mazulis jau 
būs miris. Tāpēc, Dievs, DOD MUMS TO JAU 
ŠOVAKAR PAT. 

Man aizrāvās elpa par tik pārdrošu lūgumu, bet 
meitenīte tikmēr piebilda: - Un, kad būsi par to 
parūpējies, vai Tu varētu pie reizes atsūtīt mazajai 
lelli, lai viņa redzētu, ka patiesi viņu mīli? 



Bērnu lūgšanas mani bieži samulsina. Vai es pēc tāda 
lūguma tiešām varu teikt “āmen”? es neticēju, ka 
Dievs spēs šo lūgšanu piepildīt. Protams, es zinu, ka 
Viņš var izdarīt jebko. Bet visam taču ir robežas, vai 
ne? Un prātā bija daži lieli “BET”… 

Vienīgais veids, kā Dievs varētu atbildēt uz šo 
lūgšanu, būtu – atsūtot man paciņu no manas 
dzimtenes. Āfrikā biju jau gandrīz četrus gadus un 
vēl nekad nebiju saņēmusi paciņu no mājām. Un 
jebkurā gadījumā – ja kāds man to sūtītu, kuram gan 
ienāktu prātā ielikt tur termoforu? 

Pēcpusdienā, kad vadīju nodarbību medmāsu skolā, 
man paziņoja, ka pie manas mājas esot piebraukusi 
mašīna. Kad atnācu, mašīna jau bija prom, bet pie 
durvīm bija nolikts milzīgs vienpadsmit kilogramu 
smags sainis. Manas acis pildījās ar asarām. Protams, 
es netaisījos atvērt saini viena pati, tāpēc uzaicināju 
bērnunama bērnus, lai tie izsaiņo sūtījumu kopā ar 
mani. Visi bija ļoti satraukti. Lielo kasti cieši uzlūkoja 
trīsdesmit vai četrdesmit acu pāri. Iekšā bija apsēji 
leprozorijam, un bērni likās mazliet garlaikoti. 
Nākamo es izņēmu kasti dažādu rozīņu, no kurām 
nedēļas nogalē varēs izcept krietnu daudzumu 
bulciņu. 

Vēlreiz iebāzu roku un sajutu…vai tas varētu būt? 
Satvēru un izņēmu… jā, tas tiešām bija TERMOFORS! 
Sāku raudāt…es nebiju Dievam lūgusi sūtīt 
termoforu, nebiju pat  ticējusi, ka viņš to spētu. Ruta 
sēdēja pirmajā rindā un nu pielēca kājās, saukdama: 
- Ja Dievs atsūtīja termoforu, Viņš noteikti būs 
atsūtījis arī lelli! – Viņa pārmeklēja kasti un izvilka 
skaistu lellīti. Meitenei iemirdzējās acis. 

Ruta ne  mirkli nebija šaubījusies un nu mani 
uzlūkoja un jautāja: - Vai es varu iet tev līdzi un iedot 
meitenītei lelli, lai viņa zinātu, ka Dievs viņu tiešām 
mīl? 

Sainis bija ceļojis 5 mēnešus. To bija sagatavojuši 
manā vecā svētdienas skolā; kāda skolotāja bija 
sadzirdējusi Dieva balsi un paklausījusi – tā bija viņai 
likusi man nosūtīt termoforu, kaut arī atrados Āfrikā 
netālu no ekvatora. Un viena no svētdienas skolas 
meitenēm bija ielikusi sainī arī lelli kādai afrikāņu 
meitenītei, tā piecus mēnešus iepriekš atbildot uz 
desmitgadīgas meitenes šodien izteikto lūgšanu. 

Nezināms autors 

Šis stāsts vēsta par spēku, kāds piemīt lūgšanām, kas 
izteiktas ar ticību un paļāvību. Vai tevī ir tāda 
paļāvība? Vai tu lūdz Dievu ar tādu attieksmi?  
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Bībeles lasīšanas plāns maijā: 

19.nedēļa Salamana pam. 24, Lūkas ev. 1-5 
20.nedēļa Salamana pam. 25, Lūkas ev. 6-10 

21.nedēļa Salamana pam. 26, Lūkas ev. 11-15 
22.nedēļa Salamana pam. 27, Lūkas ev. 16-20 
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Dzimšanas dienu svin:  
9.05. - Marika Lāne 
14.05. - Inese Kātiņa - 60 
14.05. - Dāvis Ziemelis 

16.05. - Dace Rele 
18.05. - Zenta Svara 
25.05. - Silvija Rihlicka – 55 

29.05. - Kristīne Jaunzeme 
30.05. - Ineta Kātiņa 
30.05. - Gunita Vašķe - 45 
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   Kāds ateists devās pastaigā pa mežu un apbrīnoja visu, kas radies evolūcijas gaitā. “Cik majestātiski koki! 
Kādi burvīgi meža zvēri!” viņš sacīja. 

Nonācis pie upes, viņš pēkšņi izdzirda krūmos čaboņu. Apgriezies pamana milzu lāci, kas viņam tuvojas. Vīrs nu 
jož, ko kājas nes, lācis viņam pakaļ. Viņš paklūp, tad pieceļas un redz, ka lācis jau pavisam tuvu un grasās viņam 
uzbrukt. Ateists tikai paspēj izsaukties: “Ak, mans Dievs!” 

Pēkšņi laiks apstājas. Lācis sastingst. Mežs apklust. Pat ūdens upē pārstāj tecēt. Tad parādās spoža gaisma, un 
balss no debesīm saka: “Tu visus šos gadus esi noliedzis Manu eksistenci. Citiem tu māci, ka Manis nav, turklāt 
uzskati Manu radību par vienkāršu sagadīšanos. Vai tu domā, ka Man tev tagad būtu jāpalīdz izkļūt no šīs ķezas? 
Vai Man pret tevi būtu jāizturas kā pret kādu ticīgo?” 

Ateists, pacēlis acis pret gaismu, atbild: “Protams, nebūtu taisnīgi pēc visiem šiem gadiem mani saukt par kristieti, 
taču varbūt vismaz lāci Tu varētu par tādu padarīt?” 

“Protams,” atbildēja balss. Gaisma izzuda, upē ūdens sakustējās, un mežs atsāka šalkot. Lācis atdzīvojas un, salicis 
ķepas kopā, noliec galvu un saka: “Nāc, Kungs Jēzu, esi mūsu viesis un svēti, ko Tu mums esi devis!” 
 

zentasvara50@inbox.lv 


