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Vasaru sagaidot

Sirsnīgi sveicu visus skolēnus un viņu ģimenes ar sen gaidītu 
un pelnītu vasaras atpūtu. Studentiem ir vēl jānokārto eksā-
meni, bet mums jādomā, kā vislabāk pavadīt šo it kā garo, bet 

tik ātri paskrienošo gadalaiku.
Šajā Adventes Vēstis numurā jūs iepazīsities ar misiju mūsdienās, 
kas bija, ir un paliek kristiešu lielais uzdevums. Man misija ir dalī-
šanās tajā priekā un piedzīvojumos, kas ir ikdienā, mazos un lielos 
darbos. Man ļoti patīk E.G.Vaitas vārdi par to, ka sievietes (ja viņai 
ir ģimene un bērni) galvenais misijas lauks ir vispirms viņas ģi-
mene un tuvākais loks. Domāju, daudzas mammas un sievas jūtas 

mazliet nenovērtētas, pildot savus ikdienas pienākumus, viņām gribas darīt kaut ko globā-
lāku un attiecināmu uz daudziem apkārtējiem. 
Intervijas sadaļā jums būs iespēja iepazīties vai sastapt sen pazīstamo un daudziem mīļo 
mācītāju Viktoru Geidi. Viņš dalīsies savās pārdomās par šo pašu misijas tematu, arī kavē-
sies atmiņās par aktīviem kalpošanas gadiem. Jāpiemin, Geidu ģimene joprojām pašaizlie-
dzīgi kalpo tajās vietās un jomās, kurās ir visvairāk noderīgi. 
Ceru, ka žurnāla lasīšana sagādās jums prieku un veicinās vēlmi vēl tuvāk nākt pie Dieva 
un novērtēt visu to labo, ko Viņš grib un var mums ikvienam dot.

Tatjana Tomsone,
„Adventes Vēstis” galvenā redaktore
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ir Septītās dienas adventistu Lat
vijas draudžu Savienības biļetens.

Reģistrācijas apliecības Nr. 1918.
Iznāk reizi mēnesī.
Tirāža: 700 eks.

Dieva apdāvināti

Un Viņš tiem sacīja: "Ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai 
radībai. Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazu-
dināts… Un tie izgāja un mācīja visās malās, un Tas Kungs tiem darbā 

palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm. (Marka 16:15,16,20)
Savu iesākto misiju Kristus uzticēja turpināt saviem mācekļiem. Paklausot sava 
Meistara aicinājumam, viņi palika Jeruzalemē un desmit dienas bija kopā dedzī-
gās lūgšanās un sirsnīgā sadraudzībā. Varētu teikt, ka viņi piedzīvoja lielu garīgu 
atmodu, kuru Kristus raksturoja, kā “kristību ar uguni” jeb “Svētā Gara kristību”. 
Patiesa, pašus ticīgos un apkārtējo pasauli mainoša garīga atmoda vienmēr ir sais-
tīta ar nopietnām lūgšanām un dziļu nodošanos Dieva lietai. Tikai tāda kristietība 
spēj atstāt dziedinošu iespaidu uz visu sabiedrību kopumā un arī uz atsevišķiem 
tās locekļiem. Mūsu piemērotība vai arī nederīgums misijas darbam ir pilnībā 
atkarīgi no Dieva jeb Svētā Gara darbības mūsu dzīvē. 
“Netaisnībai vairojoties, ļaudis jāmāca nesamierināties ar arēju dievbijības formu 
bez Gara un bez spēka. Ja mēs būsim pilni apņēmības pārmeklēt savas sirdis, at-
stājot ļaunās tieksmes un uzvarot savus grēkus, tad mēs vairs neuzticēsimies sev, 
iedomībā nepaaugstināsim sevi, bet pastāvīgi apzināsimies, ka mūsu derīgums ir 
atkarīgs no Dieva.” (E. Vaita SM 88)
Kristus lietoja salīdzinājumu ar vīna koku un tā zariem, kas augļus spēj nest, vie-
nīgi paliekot cieši savienoti ar vīnogulāja stumbru. Dieva Vārds saka, ka “Viņa 
daudzveidīgā gudrība” un Svētā Gara klātbūtne nodrošina sekmes, kas nesīs aug-
ļus mūžībai. No mūsu puses Dievs un Viņa eņģeļi sagaida pilnīgu uzticēšanos (ti-
cību) un gatavību sadarboties. Svētais Gars piešķir dažādas dāvanas, kas dara mūs 
derīgus dažādām kalpošanām. Tā mēs katrs varam kļūt par gaismas avotu pasaulē. 
Jautājums ir pavisam vienkāršs: “Kā mēs katrs personīgi lietojam šīs dāvanas, lai 
nestu dievišķo gaismu citiem?”
”Un mums pēc mums dotās žēlastības ir dažādas dāvanas…  ja kādam ir kalpoša-
nas dāvana, lai tā izpaužas kalpošanā, ja mācīšanas dāvana – mācīšanā;  ja kāds 
ir pamudinātājs (iedrošinātājs), lai pamudina (iedrošina); kas dalās ar citiem, lai 
dara to dāsni; kas vada citus, lai dara to atbildīgi; kas dara žēlsirdības darbu, lai 
dara to ar prieku.” (Romiešiem 12:68, jaunais tulkojums)
Svētais Gars ikvienam ir piešķīris kādu dāvanu, kas domāta, lai nestu labumu ci-
tiem cilvēkiem, jo īpaši tiem, kas atrodas mūsu sniedzamības robežās. Kristietība 
ir praktiska reliģija. Centīsimies atbildēt godīgi uz jautājumu: “Ko es  personīgi 
daru, lai lietotu Gara dāvanas, kuras man devis Svētais Gars, lai  es spētu liecināt 
par Dieva mīlestību un glābjošo žēlastību?”
Katra diena ir jauna, Dieva dota iespēja garīgai atmodai un praktiskai ticības ap-
liecināšanai. 
Atcerēsimies apustuļa Pāvila novēlējumu no vēstules Romiešiem: 
“Savā darbā neesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot Tam Kungam, priecīgi 
cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūgšanās.” (Romiešiem 12:11,12)

Vilnis Latgalis
Adventistu Latvijas draudžu 
savienības bīskaps

Vārds bīskapam
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neSEKO man, seko JĒZUM!
14. maijā Rīgā norisinājās 27. Lattelecom Rīgas maratons. Tā ir brīnišķīga iespēja 
izkustēties un baudīt daļu Rīgas bez satiksmes. Šis maratons paliks neaizmirstams 
mūsu Adventistu draudzei. Pirmo reizi mēs startējām kā viena komanda  kopā 115 
cilvēku, vecumā no četriem līdz deviņdesmit trīs gadiem!  Skrējām visas distances 
– sešus, desmit, divdesmit vienu un arī četrdesmit divus kilometrus. Skrējēji bija ie-
radušies no Rīgas, Ērgļiem, Talsiem un citām Latvijas vietām. Devāmies šai piedzī-
vojumā viena mērķa dēļ – lai cilvēki pamana Jēzu! Tieši tāpēc katra skrējēja kreklu 
rotāja uzraksts neSEKO man, SEKO Jēzum! Ticam, ka citi dalībnieki pamanīja šo 
teikumu, un Dievs zina tās sirdis, kurās krita šī doma – ko nozīmē sekot Jēzum. Bija 
prieks piedzīvot, ka citi skrējēji uzsit uz pleca, sakot: “Āmen!” vai arī, redzot kā vi-
ņam paskrien garām dalībnieks ar šo krekliņu, nosaka, ka nav ko smieties par tiem, 
kuri tic Jēzum, ja viņi tā spēj skriet. 
Ideja par piedalīšanos maratonā bija radusies Rīgas Centra draudzes Evaņğelizācijas 
nodaļai. Jautāju tās vadītājam Andim Āriņam 
Kā nonāci pie domas veidot draudzes komandu šim pasākumam? Vai plānojat 
pie dalīties maratonā nā kamgad?
Andis: Meklēju veidus kā būt redzamiem Rīgas pilsētā. Pēc maratona aptaujāju da-
lībniekus, visi, kas piedalījās, grib arī nākamgad. Tātad plānojam piedalīties, mēģi-
nāsim reģistrēties savlaicīgāk un startēt no pirmā koridora.
Jautāju dalībniekiem:

Kādi ir Tavi iespaidi pēc šī pasākuma? 
Madara: Maratonā piedalījos pirmo reizi. Skrēju desmit kilometrus, kamēr skrēju, 
bija doma nekad mūžā to vairs nedarīt, bet pēc tam bija tik laba sajūta, tāds prieks 
pilnīgi nez no kurienes uzradās, ka visu laiku gribējās smaidīt. Cerams, ka šis nebūs 
mans pēdējais gads, kad piedalīšos.
Inese: Maratonā līdz šim nebiju piedalījusies ne kā dalībniece, ne kā skatītāja, taču 
Evaņğelizācijas nodaļas aicinājums apliecināt pasaulei savu ticību Jēzum deva dros-
mi atsaukties. Nebija arī laiks un spēks iemēģināt sešu kilometru garo distanci. Kad 
maratona rītā satikos ar trim māsām, kuras pirms neilga laika bija pārcietušas no-
pietnas operācijas, sapratu, cik nožēlojami būtu jutusies, paliekot mājās. Pateicība 
Dievam, ka visi 115 dalībnieki veica savas izvēlētās distances! Dāvis: Jo mēs vairāk 
tuvojāmies finišam, es sāku saprast, ka patiesībā skriešana ir tas pats kas dzīšanās 
pēc Debesu valstības. Skriešana nav tik vienkārša – ir gan fiziski grūti, gan mentāli, 
tajā pašā laikā tu atbalsti blakus esošos, bet mērķis ir vienmēr klāt. Kā teikts Fil.3:14: 
“Es dzenos pretim mērķim, goda balvai – Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū.”
Helvi: Maratonā piedalījos pirmo reizi. Ļoti patika draudzes vienotība un prieks ko-
pīgajā mērķī – pievērst domas Jēzum ar uzrakstu uz krekliņa. Šis uzraksts man uzli-
ka lielu atbildību un deva iedvesmu. Sapratu, ka cilvēki vērtē arī Jēzus Vārda nesēju, 
un tāpēc man ir jāskrien, cik vien labi varu. Nekad nebiju TĀ skrējusi! 
Mārtiņš: Tas iedvesmo redzēt, ka Tev blakus skrien brāļi un māsas. Redzot, ka kādi 
ir priekšā, gribas neapstāties un nepadoties. Arī mūsu garīgajā skrējienā, par ko Pā-
vils raksta, ka ir labi redzēt, ka blakus ir brāļi un māsas un kopā varēsim šo skrējienu 
pabeigt, un Dievs mums dos mūžīgu, nevīstošu goda balvu. 
Tālis: Šis pasākums ir labs gan misijai, gan kopības sajūtai, gan praktiskajai kristie-
tībai – ja reiz sludinām veslīgo dzīvesveidu, tad mums jārāda, ka paši spējam kaut 
ko izdarīt.
Mēs esam priecīgi nest Jēzus Vārdu un skriet Viņa godam, apzinoties, ka spēks un 
prieks kalpot nāk no Viņa! “Bet viss ir no Tevis, un no Tavas rokas mēs Tev dodam!” 
1. Laiku 29:14

Edija Diedrika

Gaidāmie pasākumi 

 5.15. jūnijs 
Seminārs "Pēdējo dienu notikumi" 
Rīgā, Baznīcas ielā 12a, kuru vadīs 
lektors no Austrālijas – teoloģijas 
profesors, mācītājs un misionārs – 
Leonards Filips Tolhursts.

 6.16. jūnijs 
Veselīga dzīvesveida seminārs pie 
dabas. Jūrkalnē (Kempings “Sīļi”, 
Jūrkalnes pagasts, Ventspils no-
vads). Atjauno fiziskos un garīgos 
spēkus ar 10 dienu veselības prog-
rammu!

 1. jūlijs 
Salacgrīvas draudzes 80 gadu jubi-
lejas dievkalpojums, Zvaigžņu ielā 
13, plkst. 10:00.

 2. jūlijs 
Ģimeņu rallijs "Vērtību ceļš". Star-
ta vieta: Aizkraukles mūzikas skola 
pl. 11:00. Maršruts: Aizkraukle – 
Skrīveri – Staburags – Aizkraukle. 
Pieteikšanās un info: vertibu.tilts@
gmail.com.

 9.16. jūlijs 
Latvijas Ceļa meklētāju un Piedzī-
vojumu meklētāju nometne

  9.13. augusts  
"Lielā telts sanāksme" viesu namā 
"Kalna žagari", Smārdes pag., Engu-
res nov. Nometnes moto: "...dzīvojam 
gaismā, kā Viņš ir gaismā..." (1.Jāņa 
1:7) Viesrunātājs: LEW KEITH, 
Sekveči ielejas sanatorijas un Batler-
krīkas veselības izglītības centra pre-
zidents. Lektors runās par garīgās, fi-
ziskās un mentālās veselības savstar-
pējo saistību. Informācija: 26573938, 
28391367.

Latvijas ziņas

Sludinājumi
• 17. jūnijā pl.15:00 Durbes pilī no-
tiks jauniešu kamerkora  „Gaismas 
Ceļā” (Rīga) garīgās mūzikas kon-
certs „Mūsu Tēvs Debesīs”. Kora di-
riģents Mārtiņš Subatovičs, pianiste 
Elīna Gaile, solistes Edija Diedrika 
un Junita Cirvele. Koncertu organizē 
Adventistu baznīcas Tukuma drau-
dze. Ieeja bez maksas. 



Atkal satiekoties
20. maijā Madonā notika bijušo Madonas Ceļa meklētāju salidojums. Plānojot 
pasākumu, izsūtījām ap 40 vēstules un aptaujas anketas jauniešiem, kas kaut da-
žas reizes bija apmek-
lējuši Ceļa meklētāju 
nodarbības. Saņēmām 
5 jauniešu atbildes uz 
jautājumiem, kas vis-
vairāk palicis atmiņā 
un kas dzīvē noderējis 
no Ceļa meklētāju no-
darbībām. Kāds puisis 
raksta: „Teiksim tā, 
tas vairāk nav no tā, 
ko mēs darījām fiziski, 
bet gan, ja godīgi, tad 
laipnāka runāšana un laipnākas atbildes plus savaldība, tas kaut kā man pārvērtās 
jaunā līmenī.” Citi jaunieši min: saticība un saprašanās, nekad nepadoties cīņā par 
saviem sapņiem, nepadoties un meklēt izeju no jebkuras situācijas, atbalsts un pie-
derības sajūta, sekošana Dievam, uzdrīkstēšanās. No tā gribas secināt, ka septiņi 
kluba darbības gadi (2008.2015.) nav bijuši veltīgi un ka jauniešiem beigu beigās 
svarīgākās ir bijušas attiecības un attieksmes.
20. maija tikšanos plānojām kā kopīgu pasākumu ar draudzi – kopīga svētruna, 
kādas sadraudzības spēle, pusdienas. Ar aizkustinājuma pilnu sirdi sagaidījām 
desmit kādreizējos Ceļa meklētājus, dziedājām senās un mīļās dziesmas. Tā kā 
jaunība saistās ar jaunām krīzēm un izaicinājumiem, vērtībām, kopīgi no šī skatu-
punkta pārdomājām Bībeles Jāzepa (1. Mozus 30.50 nod.) un adventista, kaprāļa 
Desmonda Dosa dzīvi (Mela Gibsona filma „Kauja par Heksoridžu” daudzos ir 
radījusi vēlmi uzzināt vairāk par šo varonīgo kara ārstu). Aicinājums izskanēja 
saskaņot savus sapņus ar Dieva prātu un cīnīties par tiem. Jaunieši atzina, ka Ceļa 
meklētāju nodarbības palīdzēja tuvāk iepazīt Dievu, un viņi vēlētos turpināt tikša-
nās reizi mēnesī. Būs jāturpina augt līdzi šai paaudzei. 

Egita Berele

Gatavojoties pirmajai nometnei
Rīgas 5. draudze savu Piedzīvojumu meklētāju un Ceļa meklētāju klubu izveido-
ja tikai šajā mācību gadā. Līdz tam bijām kopā ar jaukajiem draugiem no Centra 
draudzes. Taču gada lai-
kā mūsu skaits krietni 
pieauga, un tāpēc tika 
nobalsots par sava kluba 
izveidošanu. Kā jau pa-
rasti, ir bijuši gan prieki, 
gan raizes. Taču lielā-
kais un atbildīgākais no-
tikums vēl tikai priekšā 
– lielā Ceļa meklētāju 
nometne. Tai ir jāgata-
vojas. Šoreiz mācību se-
zonas noslēgumu svinē-
jām mūsu mājās Garkalnē. Un kopā gatavojāmies lielajam vasaras izaicinājumam. 
Lielākie Ceļa meklētāji izmēģināja, ko nozīmē sagatavot un izveidot koka konstruk-
cijas teltīm. Vecāki pārrunāja visus tehniskos un finansiālos jautājumus. Bet mazie 
tikmēr devās pārgājienā. Taču pirms tam bija īpaši svinīgs brīdis. Ceļa meklētāju 
klubā svinīgi tika uzņemti četri jaunie biedri – Rebeka, Justs, Voldemārs un Linards. 
Katram tika svinīgi apsiets kaklauts, bet dāvanā bija jauna Bībele.
Bija arī vēl viena praktiska nodarbība – bērni kopā ar vecākiem un skolotājiem gata-
voja īpašus tējas maisiņus – labdarības tirdziņam, kurš nākamajā piektdienas vakarā 
notika Baznīcu nakts programmā Akas ielā. Kas gan var būt jaukāks par kopēju 
draudzību un Dieva mīlestības pieskārienu!

Tatjana Tomsone

„Es ticu, ka...”
Kad pirms dažiem gadiem  mācītājs 
Dzintars Ozoliņš pabeidza Mazsalacas 
dievnama būvniecību, pie kura celt-
niecības bija pašaizliedzīgi strādājis 13 
gadus, un viņu pārcēla uz citu draudzi, 
bijām satraukti un neziņā, kā būs tālāk. 
Tikai Inga Ozoliņa aiziedama teica: „Es 
ticu, ka šis namiņš būs pilns!”
Ar šo ticību un lūgšanām darbojāmies 
kopā ar enerģisko Uģi Daukstu, kura 
vadībā noorganizējām Ziemassvētku 
pasākumu, kad pirmo reizi mūsu nams 
bija kupli apmeklēts. Jau otrreiz Ziemas-
svētku  dievkalpojums notika Normunda 
Ģipšļa vadībā ar koncertu, par kuru sa-
jūsminājās daudzi ieaicinātie viesi (tajā 
skaitā Vecates pagasta adītājas, kuru 
darinājumi papildināja tā gada ADRAS 
dāvinājumus bērniem). Arī ADRA pasā-
kumā varējām aicināt pilsētas bērnus, jo  
mums nu pašiem ir savs nams. Skolotāja 
Ināra Šulce uztur ciešus kontaktus ar pil-
sētas Domi, sociālo dienestu un Kultūras  
centru.
Īsta garīgā atmoda  draudzē sākās pagā-
jušā gadā, kad Dagnija Lapa organizēja 
astoņu lekciju ciklu par Atklāsmes grā-
matu. Vairākas klausītājas izteica vēlē-
šanos padziļināti pētīt Bībeli, un šogad 
Lieldienu priekšvakarā Dievs caur ūdens 
kristību pievienoja mūsu draudzei četras 
uzticīgas dvēseles. Par godu šādam no-
tikumam piemiņas mielastu sarīkojām 
īpašā veidā, proti, pie balti klātiem gal-
diem. Bija svinīgi un skaisti. 
Paldies  Guntim Bukalderam par svēt-
runu, kas bija īpaši piemeklēta, paskaid-
rojot  bībelisko jēdzienu nozīmi. Paldies 
Valmieras draudzes vīru kvartetam, kurš 
pārstāvēja adventistus Lieldienu koncer-
tā Mazsalacas kultūras centrā. 
Ģipšļa ģimene aizejot mums dāvināja 30 
dziesmu grāmatas, kas tagad lieti noder, 
īpaši – kad pulcējas bērni. Vecmāmiņas 
atveda līdzi savus mazbērnus, viņi savu-
kārt ielūdza draugus un skolas biedrus, 
un nu jau mūsu bērniem rit nodarbības 
trīs vecuma grupās. Inta Priede gatavo  
jaunus Ceļa  meklētājus oficiālai uzņem-
šanai Ceļa meklētāju klubā „Gulbji”.
Skaista sadraudzība izvērtās  apkārtnes 
sakopšanas talkā, kur savu līdzdalību 
pieteica bērnu vecāki, kas nav drau-
dzes locekļi. Pateicoties kokaudzētavas 
„Baltezers” īpašnieku A. Un V. Kazaku 
dāvinājumam, mūsu dievnama apkārtne 
ir apzaļumota, skaisti sakopta. Dagnija 
Lapa teic: „Ja  Dievs paver ceļu, tad uz 
priekšu!”

Sarmīte Luste, Mazsalacas draudze
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Pilnīgi visu draudzes locekļu iesaistīšana (TMI – total 
membership involvement) ir Septītās dienas adventis-
tu Vispasaules baznīcas Ģenerālkonferences inicia-

tīva, kas aicina ikvienu draudzes locekli, ikvienu draudzi, 
ikvienu administrācijas vienību iesaistīties jebkādā no mi-
sijas aktivitātēm: personiskā, individuālā, organizācijas vai 
institūcijas mērogā. 
Šīs iniciatīvas labie augļi ir redzami daudzviet, kur šī inicia-
tīva ir tikusi atbalstīta. Latvijai vistuvākās valstis, kur tā ir 
organizēta šogad, ir Ukraina, Rumānija, Bulgārija un Mol-
dova.
Pilnīgi visu draudzes locekļu iesaistīšanas ideja ir smelta no 
Praviešu Gara liecībām:
“Dieva darbs uz šīs zemes nekad nevar tikt pabeigts, ja darbā 
neiesaistīsies vīri un sievas, kas veido mūsu draudzi, un sa-
vās pūlēs neapvienosies ar mācītājiem un draudzes amatper-
sonām.” (E. Vaita, Liecības draudzei, 9. sēj., 116. lpp. oriģ.)
“Katrā draudzē ir talanti, kas, pareizi vingrināti un izlieto-
ti, var izveidoties par lielu palīdzību šai darbā. Tas, kas ta-
gad mūsu draudžu uzcelšanai vajadzīgs, ir gudru strādnieku 
vērtīgs darbs, kuriem jāatrod un jāizkopj talanti draudzē, – 
talanti, kurus iespējams izveidot, lai tie derētu Meistaram. 
Vajadzētu būt labi sastādītiem plāniem par strādniekiem, 
kuriem jāiet uz visām mūsu draudzēm, gan lielām, gan ma-
zām, lai pamācītu locekļus, kā strādāt draudzes pacelšanā un 
neticīgo dēļ. Tieši šāds audzināšanas un izglītošanas darbs ir 
nepieciešams. Tiem, kuru pienākums ir apmeklēt draudzes, 
vajadzētu brāļiem un māsām sniegt pamācības misijas darba 
praktiskajās metodēs. 
Visas svētrunas pasaulē nedarīs cilvēkus spējīgus dziļi izjust 
ap tiem esošo un bojā ejošo dvēseļu vajadzības. Nav neviena 
cita līdzekļa, kas spētu vīrus un sievas tā pamudināt uz pašu-

zupurīgu dedzību, kā to izsūtīšana jaunos laukos, lai strādātu 
priekš tumsā klīstošajiem. Sagatavojiet strādniekus iziet uz 
lielceļiem un sētmalās. Mums vajadzīgi gudri kokaudzētāji, 
kas kokus iestādītu dažādās vietās un sagādātu labvēlīgus 
apstākļus augšanai. Dieva ļaužu neapšaubāms pienākums ir 
iet uz tāliem apgabaliem. Lai spēki tiek likti darbā, sagata-
vojiet jaunu zemi, nodibinot jaunus ietekmes centrus visur, 
kur vien ir kādas iespējas. Pulcējiet strādniekus, kam ir pa-
tiesa misionāru dedzība, un lai tie iziet, tuvu un tālu izplatot 
gaismu un atzīšanu. Lai viņi atklāj veselības reformas dzīves 
pamatlikumus sabiedrībai, kas tos lielākoties nepazīst. 
“Cilvēkus, kuru dzīves gaita ir vienkārša, jāiedrošina sākt 
strādāt Dieva darbā. Strādājot viņi gūs dārgus piedzīvoju-
mus. Strādnieku nepietiek. Tāpēc nav neviena, bez kā mēs 
varētu iztikt. Mums nevis jāatrunā tie, kas jau cenšas kalpot 
Kungam, bet gan jāpamudina vēl daudzi citi strādnieki iziet 
darba laukā.” (E. Vaita, Liecības draudzei, 9. sēj., 117. lpp. 
oriģ.).

Ko es varu darīt?
Tālāk tekstā ir idejas, kuras smeltas no mājas lapas www.tmi.
adventist.org. Ikviens var kaut ko izdarīt, lai tuvinātu Kristus 
atnākšanas dienu. Katrs brīdis ir zelta vērts. Jūs varat. 
1. Lūgt Dievu, lai tiktu veicināta evaņģēlija pasludināšana 
grūti aizsniedzamos reģionos šajā pasaulē. Aizlūdziet par 
darbinieku stiprinājumu, kuri pašlaik kalpo.  Lūdziet, lai 
Dievs atklāj jums, ko jūs varat darīt Viņa vīnadārzā. 
2. Atbalstiet Adventistu Vispasaules Radio, Hope TV, the 
Voice of Prophecy vai citas Bībeles skolas, lai tie varētu tur-
pināt savu darbu raidtīklā. 
3. Atbalstiet un aizlūdziet par Adventistu misiju un vietējiem 
darbiniekiem jaunapgūtajos apgabalos. 

PILNĪGI VISU DRAUDZES 
LOCEKĻU IESAISTĪŠANA

Tēma

Andris Pešelis
Rīgas 7. draudzes
mācītājs



4. Piedalieties vietējās organizācijas veselības misijas pasā-
kumos – veselības izstādēs vai citos veselību veicinošajos 
pasākumos.
5. Iesaistieties sabatskolas uzraudzības grupā vai draudzes 
misijā. 
6. Kļūstiet par brīvprātīgo vietējās sabiedrības kalpošanā vai 
ADRA projektā. 
7. Organizējiet veselības semināru, mazo grupu, Bībeles iz-
pētes grupu vai evaņģelizācijas sēriju savās mājās, izmanto-
jot New Beginnings DVD.
8. Palīdziet bērniem, jaunatnei vai Ceļa meklētāju klubam 
sabiedrības kalpošanas projektos. 
9. Kļūstiet par brīvprātīgo evaņģelizācijas pasākumos, At-
klāsmes grāmatas vai pravietojumu semināros. 
10. Sadraudzējieties ar jaunajiem draudzes locekļiem un ap-
māciet tos. 

100 ieteikumu, ko es varētu darīt, lai iesaistītos 
un liecinātu par Jēzu
1. Pagatavojiet mielastu kaimiņiem/darba biedriem, kuri ir 
saslimuši.
2. Palīdziet kaimiņam nomazgāt viņa/viņas automašīnu.
3. Ielūdziet kaimiņus/darba biedrus uz draudzes pēcpusdie-
nu.
4. Iepazīstieties ar jaunatbraucējiem savā apkārtnē.
5. Pateicieties ierēdnim par labi izdarīto darbu.
6. Tā vietā, lai baumotu par kādu, pasakiet kaut ko jauku.

7. Kad kādam ir iestājušies grūti laiki, uzrakstiet tam atklātni 
ar iedrošinošiem vārdiem.
8. Iedod pārtiku bezpajumtniekam.
9. Pateicieties apkopējai par labi izdarīto darbu.
10. Ziedojiet apģērbu, kādu jūs gribētu, lai kāds ziedotu jums 
pašiem.
11. Izmazgājiet veļu draugiem/darba biedriem, kuriem tikko 
kā ir piedzimis mazulis.
12. Asistējiet aklai personai.
13. Ceļojuma laikā, ja kādam ir grūtības ar bagāžas pārvieto-
šanu, sniedziet palīdzību.
14. Atveriet kādam durvis.
15. Apmeklējiet kādu vecu cilvēku.
16. Piedāvājiet nopļaut zālāju veca cilvēka mājas priekšā.
17. Piedāvājiet kaimiņam, kuram nav automašīnas, aizbraukt 
iepirkties.
18. Izcepiet maizi un piedāvājiet to saviem kaimiņiem.
19. Palīdziet kādam nest tā iepirkumu maisiņus.

20. Uzrakstiet epastu vai vēstuli kādam, kurš jums ir sva-
rīgs.
21. Ja stāvlaukuma mērītājs rāda, ka ir beidzies laiks, ieme-
tiet tur monētas.
22. Tam, kurš vēlas veikt pagriezienu, atļaujiet iebraukt jūsu 
joslā.
23. Smaidiet cilvēkiem. Jūs varat tiem sniegt iedrošinājumu, 
kurš tiem ir nepieciešams.
24. Ja kāds vientuļi sēž draudzes solā vai pēcpusdienas pasā-
kumā, esiet droši un apsēdieties tam līdzās.
25. Palīdziet kaimiņiem sagrābt lapas vai notīrīt sniegu.
26. Atcerieties kaimiņu/darba biedru dzimšanas dienas.
27. Piedāvājiet autobusā sēdvietu vecam cilvēkam vai inva-
līdam, vai vecākiem ar maziem bērniem.
28. Piedāvājiet pieskatīt kaimiņu māju, kamēr tie ir prom.
29. Palīdziet saviem kaimiņiem/darba biedriem novietot au-
tomašīnu.
30. Iesaistieties apkārtnes uzlabošanas projektos.
31. Palīdziet māmiņām ar bērnu ratiņiem.
32. Topiet par lielo brāli vai lielo māsu.
33. Rindā palaidiet cilvēku priekšā, ja tam ir tikai daži pir-
kumi.
34. Ja esat grupā, tad ļaujiet visiem piedalīties sarunā.
35. Atvediet saviem kaimiņiem no ceļojuma kādu suvenīru.
36. Uzcienājiet savus darba biedrus ar veselīgu našķi.
37. Uzslavējiet vecākus, kuru bērni labi uzvedas.
38. Piedāvājiet palikt kopā ar saslimušu personu vai invalī-
du, kamēr tā ģimenes locekļi ir aizņemti darbos.
39. Palīdziet apkārtnes uzlabošanas projektos.
40. Iepazīstieties ar jauniem kaimiņiem, uzlūdzot tos uz mie-
lastu.
41. Piedāvājiet aizvest jūsu darba biedru vai kaimiņu uz lid-
ostu.
42. Uzturiet labas attiecības ar jūsu nama pārvaldnieku, uz-
kopjot pagalmu/krāsojot māju vai ko citu.
43. Nopērciet produktus, kurus uzdāvināt kādai ģimenei trū-
kumā.
44. Ja redzi zemē mētājamies atkritumus, tad tos pacel.
45. Atceries dot dzeramnaudu.
46. Ziedo savas vecās brilles.
47. Sniedz Bībeles stundas.
48. Kļūsti asins donors.
49. Ja kādam dari ko labu, tad atceries pateikties saviem ve-
cākiem par visu labo, ko tie tev ir darījuši.
50. Piezvani savam brālim/māsai.
51. Iedod lieko monētu kādam, kam tāda pietrūkst veļas 
mazgātavā.
52. Apmeklē cilvēkus pansionātā.
53. Iedrošini kādu, kurš ir zaudējis tuvinieku.
54. Uzdāvini kādam ziedus tikai tāpat vien, šādi it kā vēloties 
sacīt: „Tu esi īpašs!”
55. Uzraksti kādam vēstuli un to nosūti.
56. Iedod naudu ēšanai kādam studentam.
57. Aizturi liftu kādam, kurš steidzas.
58. Dalies ar apģērbu trūkumcietējiem.
59. Ziedo veco datoru vai kādu citu elektroniku.
60. Ziedo lietoto automašīnu.
61. Kļūsti par brīvprātīgo veselības izstādē.
62. Piedāvā nolikt vietā iepirkumu ratiņus.
63. Nosūti atklātni kādam pie gultas piekaltam cilvēkam.
64. Sludini evaņģelizācijas pasākumā.
65. Piezvani savam kaimiņam un pavaicā, kā tam klājas.
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66. Aprunājies ar kādu no saviem darba biedriem, ar kuru vēl 
nekad neesi runājis.
67. Izveido sev ieradumu vienmēr cilvēkiem pateikties.
68. Iedod kādam grāmatu, kura, tev šķiet, tiem patiks.
69. Ja kāds raud, iedod tam lakatiņu.
70. Palīdzi kādam nest smagos iepirkumu maisiņus.
71. Iedod kādam traktātu.
72. Ja kāds dzīvo viens pats, piedāvā aizvest to pie ārsta vai 
atvest no slimnīcas.
73. Ja tu tiec kārdināts sacīt kādu ne visai patīkamu piezīmi, 
iekod mēlē un pasaki kaut ko jauku.
74. Izsaki pateicību cilvēkam, kurš tev ir izdarījis kaut ko 
labu.
75. Piedāvā kādam pieņemt Jēzu.
76. Izveido kulinārijas skolu.
77. Kļūsti par brīvprātīgo kādā draudzes veiktā veselības 
projektā.
78. Paveic “28 grāmatu projektu” – pirmajā nedēļā uzdāvini 
vienu grāmatu. Otrajā nedēļā, uzdāvini divas grāmatas. Tre-
šajā nedēļā, uzdāvini trīs grāmatas. Turpini, līdz būsi uzdā-
vinājis 28 grāmatas.

79. Palūdz draudzes jauniešu grupai veikt pārgājienu.
80. Palīdzi invalīdam.
81. Ja cilvēkam ir grūtības aizsniegt veikalā augstāko plauk-
tu, tad palīdzi.
82. Palīdzi veciem cilvēkiem izravēt dārzu.
83. Aiznes pārtiku kādam, kurš ir zaudējis savu tuvinieku.
84. Apmeklē kādu slimnīcā, iedrošini to vai sniedz kādu pa-
līdzību. 

85. Lasi priekšā vecam cilvēkam.
86. Apmeklē bērnu namu un piedāvā darbiniekiem savu pa-
līdzību.
87. Uzraksti iedrošinājuma vēstuli vai atklātni karavīram, 
kurš ir tālu prom no mājām.
88. Iesāc šūšanas/adīšanas/tamborēšanas grupu, lai izgatavo-
tu apģērbu trūkumcietējiem. 
89. Lasi priekšā Bībeli tiem, kas neredz lasīt.
90. Atļauj noturēt pie sevis mājās jauniešu pasākumu.

91. Noturi SPA dienu savās mājās vai draudzē apkārtnes sie-
vietēm.
92. Kļūsti par brīvprātīgo sniegt patvērumu vardarbībā cie-
tušajiem.
93. Ziedo grāmatas bērnu namam vai patversmei.
94. Piedāvā aizvest ar automašīnu tos, kuriem ir jānokļūst uz 
draudzi, vai nokļūt uz veikalu vai pie ārsta.
95. Aiznes ziedus uz pansionātu vai patversmi.
96. Apmeklē veco ļaužu pansionātu kopā ar draudzes bēr-
niem un dāvā tiem kāda pasākuma programmu.
97. Izveido draudzē apģērbu noliktavu, lai būtu ko dot trū-
kumcietējiem.
98. Izveido prieka dienu bērniem ar īpašajām vajadzībām un 
viņu ģimenēm.
99. Iesāc apkārtnes sakopšanas dienu.
100. Turpini šo sarakstu, jo te nav ierobežojumu – iesūti sa-
vas idejas uz costan@gc.adventist.org

Pilnīgi visu draudzes locekļu iesaistīšanas idejas
Te seko ieteikumu uzskaitījums, kā savienot aktivitātes efek-
tīvāk:

1. KALENDĀRS
Mērķtiecīga notikumu plānošana.
Uzmanīgi un apdomīgi plānojiet draudzes kalendāru, lai vie-
nā laikā nenotiktu vairāk par vienu notikumu. Informējiet 
cilvēkus savlaicīgi par plānotiem pasākumiem.

2. VEIDOT SINERĢIJU
Sinerģija ir spēku apvienošana, kas kombinācijā veido lie-
lāku efektu nekā tad, kad katrs darbojas individuāli. Piemē-
ram, kad viens saka „Āmen”, visi to nedzird. Taču, kad visa 
draudze kopā saka „Āmen”, tad visi dzird. 
Līdzīgi arī evaņģelizācijā, kad visas draudzes draudžu savie-
nībā vai ūnijā vienlaicīgi sāk „trokšņot” par Jēzu, tad tas top 
dzirdams visapkārt draudžu savienībai, radot lielu entuzias-
mu Kunga darba veicināšanai.

3. SAVIENOT PUNKTUS
Pilnīgi visu draudzes locekļu iesaistīšana nav viens atseviš-
ķi stāvošs notikums. Tas ir iecerēts, lai savienotu punktus. 
Piemēram, ja mēs izveidojam kulinārijas skolu vai arī mums 
ir viena evaņģelizācijas sanāksme, tad īpaši daudz kas neno-
tiks. Taču, ja viss ir labi ieplānots un punkti ir savienoti, kur 
kulinārijas skola un evaņģelizācijas seminārs ir daļa no pro-
cesa, un draudze ir ieplānojusi arī citus misijas pasākumus, 
tad rezultāti var būt tikpat fenomenāli kā tie notika Ruandā.

4. LŪGŠANA
Lūdziet pēc Svētā Gara izliešanas. 
A. Aizlūgšanām izmantojiet lūgšanu kartiņas un sekojiet ie-
teikumam:
1) Tajās nerakstiet vairāk par 56 vārdiem (ģimenes locekļi, 
draugi un draudzes locekļi, kuri nenāk), par kuriem taisāties 

Katrā draudzē ir talanti, kas, pareizi izlietoti, var izveidoties 
par lielu palīdzību. Mūsu draudžu celšanai ir vajadzīgs gudru 
strādnieku darbs, kuriem jāatrod un jāizkopj talanti draudzē



aizlūgt un darboties.
2) Īstenojiet labsirdības darbus ikvienam no šiem 56, kurus 
ierakstījāt kartiņā, katru nedēļu (skat.100 ieteikumus).
3) Lūdziet pēc izdevības ielūgt viņus uz semināru vai uz 
kādu ar draudzi saistītā aktivitātē.
4) Lūdziet pēc izdevības ielūgt viņus piedalīties Bībeles iz-
pētes grupā vai evaņģelizācijas sanāksmē.
B. Desmit dienu lūgšanas, pirms iesākas evaņģelizācijas 
sanāksmes. Lūgšanu tematu lapas ir iespējams lejuplādēt:  

www.tendaysofprayer.org
C. Lūdziet pēc Svētā Gara lietus un kopības ar Dievu. Bukle-
ti: angļu, ķīniešu, čehu, igauņu, somu, franču, vācu, ungāru, 
indonēziešu, korejiešu, norvēģu, portugāļu, krievu un spāņu 
valodā. Lejuplādes: www.revivalandreformation.org

5. IZPLATIET LITERATŪRU.
A. GLOW traktāti. http://glowcentral.com/
B. Gada misijas grāmata.
C. Izplatiet apkārtnē (personiski vai pastā) ar aicinājumiem 
piedalīties Bībeles izpētē.
D. Veiciet ap draudzi esošās apkārtnes aptauju, lai noskaid-
rotu cilvēku vajadzības un intereses. Kad tas ir izdarīts, tad 
izveidojiet pievilcīgu reklāmlapiņu par savas draudzes no-
tikumiem. Svarīga lieta dot ziņu vecākiem, ka jūs plānojiet 
īpašu „Vecāku dienu vai vakaru”. Ierakstiet datumu un lai-
ku. Būtu labi, ja šādi pasākumi notiktu vismaz reizi mēne-
sī. Pirmajās reizēs apmeklējums var būt neliels, kamēr jūs 
kaimiņus padarīsiet par saviem draugiem. Pirms iesākt bēr-
nu programmu, svarīgi, lai visi vadītāji apgūst programmu 
„Aizsargājot ievainojamo”. Ja jums ir bērnu programma, tad 
veidojiet to labi izplānotu un interesantu – Bībeles stāstos 
iekļaujiet dziesmas, video, aktivitātes, rokdarbus un spēles. 
Pasniedziet arī veselīgus našķus.

6. ĪPAŠĀS AKTIVITĀTES APKĀRTĒJAI SABIEDRĪ-
BAI
Tavs labākais ceļš pie veselības (skat.video www.tmi.adven-
tist.org) 

7. ZUPA UN GLĀBŠANA
Semināri:
A. Uzvarēt diabētu. http://diabetesundone.com/
B. Atjaunošanās no depresijas (Weimar) http://depressiont-
hewayout.com/
C. Svinot veselību (GC Health Ministries) http://healthmi-
nistries.com/celebrations_presentations

Ievērojiet: PowerPoint prezentācijas ir lejuplādējamas par 
brīvu.
Ģenerālkonferences Veselības kalpošanas departaments ir 
dāsns apgādāt ar visu nepieciešamo informāciju internetā, 
lai jūs varētu noorganizēt semināru, un jums nevajadzēs ie-
gādāties grāmatu.
D. „Izveidojot veselību” (Creation Health). Florida Hospital 
http://creationhealth.com/
Ja jūs izmantojat šos materiālus (Creation Health), jums sa-
vos ielūgumos ir nepieciešams paskaidrot, ko tas nozīmē.
E. Astoņas veselības nedēļas. http://8ww.com
F. Chip Program https: www.chiphealth.com

G. Iegūt veselību (Win Wellness) www.winwellness.org
H. Iegūt veselību (Win Wellness) lekcijas. https://youthays.
wordpress.com/integrated-evangelism-lifestyle/
I. Dabiskā dzīvesveida kulinārijas skola. Ernestīnes Finlejas 
grāmata „Natural Lifestyle Cooking”. Var iegādāties Ama-
zon vai grāmatu centrā.
J. Karenas Houghton grāmata „Naturally Gourmet”. Iegādā-
ties: Amazon vai grāmatu centrā.
K.Jaunais starts veselības evaņģelizācija (New Beginnings 
Health Evangelism). Lejuplāde no New Beginnings Re-
sources. Kā arī citi resursi: http://www.asiministries.org/asi-
evangelism-app
L. Vol. 3–13 lekcijas par veselību. www.gcevangelism.com
M. Jums var būt īpaša apmācības klase tiem, kas ir ieintere-
sēti pasniegt Bībeles stundas. Ja jūs vēlaties tādu organizēt, 
tad labi Ernestīnes Finlejas materiāli ir: http://www.adven-
tistbookcenter.com/light-your-world-for-god-a-dynamic-
soul-winning-manual-to-lead-your-church.html

8. PIEDĀVĀTĀS BĪBELES STUNDAS:
A. Paaugstinot Jēzu (Lifting Up Jesus). Šīs stundas var le-
jupielādēt angļu, vācu, spāņu, krievu, ķīniešu, dāņu, islan-
diešu, bulgāru, čehu un japāņu valodā. http://www.liftingup-
jesus.net/

B. Atklājot Daniela noslēpumus (Unsealing Daniel’s Myste-
ries). Lejupielādēt: https://www.adventistevangelism.com/ 
vai http://www.itiswritten.com/bible-studies-unsealing-da-
niels-mysteries
Discover Bible Studies lejupielāde angļu un spāņu valodā: 
http://www.asiministries.org/new-beginnings-bible-studies
C.Atjaunots ar Dieva Vārdu (Revived by God’s Word). Le-
jupielāde angļu, vācu, indonēziešu, itāļu, rumāņu un portu-
gāļu valodā: www.revivalandreformation.org/biblestudy
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9. EVAŅĢELIZĀCIJAS SANĀKSMES
Tas ir svarīgi, lai vietējās draudzes locekļi būtu iesaistīti 
šajās aktivitātēs un aicina cilvēkus piedalīties. Mācītājs un 
draudzes vecākais iesāk runāt par sanāksmēm vairākas nedē-
ļas iepriekš. Šādiem pasākumiem ir nepieciešama plānošana 
ar lūgšanu. Pirms tam var notikt kādi sagatavošanas seminā-
ri. Nepieciešams izraudzīties sanāksmes vietu vai draudzi. 
Vai tā būtu vieta, kur jūs atnāktu pirmo reizi, ja tā nebūtu 
neparasta sapulču vieta? Pirms sanāksmes iztīriet telpu iekš-
pusē un ārpusē. Vai celtnes ārpuse ir nokrāsota un tīra? Vai 
sienas iekšpusē ir tīras? Ja jums iekšpusē ir virtuve, vai tā ir 
tīra? Vai telpā neatrodas nevajadzīgi priekšmeti un tie, kas 
ir iekšpusē, ir sakārtoti un lietojami? Vai grīdas ir tīras? Vai 
zālājs ir nopļauts? Vai nezāles ir izravētas? Vai šī ir vieta, par 
kuru jūs varētu sacīt saviem draugiem: „Nāciet man līdzi?” 
Atcerieties, Dievs ir kārtības Dievs.
Reklamējiet sanāksmes. Ārpusē novietojiet reklāmas sten-
du. Esiet profesionāli. Novietojiet stendu taisni. Veidojiet 
interešu sarakstu no savām Bībeles studijām un sanāksmes 
apmeklētājiem. Veiciet apkārtējās sabiedrības aptauju un di-
biniet kontaktus. Nodrošiniet, lai sanāksmes kārtībnieki un 
sagaidītāji būtu apmācīti, kā sagaidīt viesus. 

Kad iespējams, organizējiet telefona komitejas. Brīdiniet 
draudzes locekļus par sanāksmēm dienu iepriekš. Iekļaujiet 
bērnu programmu. Veidojiet sanāksmju apmeklētāju saraks-
tu ar vārdiem, adresēm, telefona numuriem un epasta ad-
resēm. Sanāksmju noslēgumā runātājam vienmēr vajadzētu 

paspiest apmeklētājiem roku un sacīt ļaudīm, cik laimīgi viņi 
ir, ka viņi bija atnākuši, un ka viņi tiek gaidīti arī nākamajā 
vakarā vai arī uz nākamajām sanāksmēm.
A. Jaunais starts evaņģelizācijas apmācība (New Beginnings 
Evangelism). Brīva lejupielāde. Nospiest uz “New Begin-
nings Resources” http://www.asiministries.org/asi-evange-
lism-app

B.Izraugoties evaņģelizācijas uzrunas.
1) ASI New Beginnings. Vairākās valodās. Bezmaksas.

a. New Beginnings Evangelism apmācība; audio un lejuplādē 
Marks Finlejs īsumā apkopo sludināšanas pamatprincipus, 
izskaidro, kā pārvarēt satraukumu, kā sludināt mūsdienu pa-

tiesību, kā veidot aicinājumu, īsi parāda, kā atšķiras tirgotājs 
no ierindas evaņģēlista. http://www.asiministries.org/new-
beginnings-evangelism-tools

b ASI Evangelism App. Lejuplāde: http://www.asiministries.
org/asi-evangelism-app
2) Vairākas izvēles svētrunām:
Vol. 1–13 Pravietojumi/Doktrīnas; Vol 2–24 Pravietojumi/
Doktrīnas; Vol. 3–13 Svētrunas par veselību; Vol. 4–19 Pra-
vietojumi/Doktrīnas; Vol. 517 Svētrunas par ģimeni. Visas 
svētrunas ir: www.gcevangelism.com
3) Cerības atklāsme (Revelation of Hope II) no pilnīgi visu 
draudzes locekļu iesaistīšanas (vēl nav internetā). Šo sēriju 
ir izveidojis Marks Finlejs. Tā ir saīsināta un uzlabota ar jau-
nām grafikām un ievietota jaunā programmā, tam ir jālieto 
PowerPoint vai Keynote.
C. Programmas bērniem. Lai notiktu sekmīgas evaņģelizāci-
jas sanāksmes, nepieciešams iekļaut bērnu programmas.
1) Patiesība jauniešiem (Truth for Youth) https://www.
youngdisciple.org/truth-4-youth.aspx. Jaunieši var sludināt 
bērniem no 6 līdz 1112 gadu veciem. Svētrunu temati ir tādi 
paši kā pieaugušajiem. Tās ir ļoti salīdzinošas. Ietverti arī 
rokdarbi katrā svētrunā, un tos var printēt. Tur ir arī CD mū-
zikai, kas ir nepieciešama, jo tā ir kopā ar mūziku svētrunām.
2) AYS programs. Šajā saitē ir spēles, dziesmas, ilustrācijas, 
svētrunas, lekcijas un daudz kas vēl.  https://youthays.word-
press.com/ays-songs/
3) VOP KidZone; 14 Bībeles studijas bērniem. https://www.
voiceofprophecy.com/study/kidzone

10.RESURSU MATERIĀLI
Seminars Unlimited, www.seminarsunlimited.org. Tad atkal 
iesāciet procesu no jauna.

Dieva darbs uz šīs zemes nekad nevar tikt pabeigts, ja darbā 
neiesaistīsies vīri un sievas, kas veido mūsu draudzi, un savās 
pūlēs neapvienosies ar mācītājiem un draudzes amatpersonām.
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DIVPADSMIT APĻI
APKĀRT JĒRIKAI

Intervija

Tu ilgus gadus esi bijis vadītājs. Vai, 
tavuprāt, mūsdienās vadīt baznīcu kā 
organizāciju ir vieglāk vai grūtāk?
Dzirdot tavu jautājumu, mana skata 
priekšā veidojas vairākas gleznas. Par 
sevi varu teikt, ka daudz ir  atkarīgs 
attiecīgā brīdī no manis paša kā vadī-
tāja rakstura izpausmēm, vai esmu  sa-
traukts, neapmierināts  par to, ka mani 
nesaprot, ka neredz, kā es to redzu, un 
man ir vēlēšanās vienkārši dzīt uz priek-
šu ganāmo pulku. Vai arī ir bijis pietie-
kami laika un vēlēšanās visu pacietīgi 
un mīļi izskaidrot un tad redzēt  Dieva 
bērnu acīs šo lielo prieku strādāt kopā 
un patiešām piedzīvot neizdzēšamas un 
skaistas atmiņas. 

Tādas man ir no Kandavas draudzes, 
kur tiku aicināts ar savu ģimeni, lai palī-
dzētu  sludinātājam Klotiņam. Tas manā 
dzīvē bija laiks, kad vienlaicīgi bija jā-
darbojas divās organizācijās. Maizes 
darbs bija Odesas starpkolhozu celtnie-
cības organizācijā par vējgāzto koku iz-
strādes darbu vadītāju un to nosūtīšanu 
no Kandavas stacijas. Strādnieki bija 
ar dažādām  atkarībām, un nereti nācās 
arī pacelt balsi. Vienreiz direktors pat 
aizrādīja, vai man kā kristietim  tā esot 
atļauts?  Šis darbs man vairāk saistās ar 
vārdiem: „Dzīt uz priekšu.”  
Kaut ko līdzīgu es lasu 2Moz 3:1 „Mo-
zus ganīja Jetrus, sava sievastēva, Midi-
ānas priestera avis. Viņš  a i z d z i n a  

avis pāri tuksnesim un nonāca pie Dieva 
kalna Horeba.”  Ikdienā, vadot ganībās, 
viņš varbūt gāja pa priekšu, un avis  s e 
k o j a  viņam  ar lielu uzticību un prieku, 
redzot zāļainas ganības, bet šeit  priekšā 
tuksnesis. Tomēr Dievs viņam uzticēja 
lielo atbildību:  2Moz.3:10 „Tagad ej, 
Es tevi sūtīšu pie faraona. I z v e d Manu 
tautu.”   
Lai jaunie mācītāji mācās  no Mozus 
kaut vai tikai to no 2.Moz.32:32 „Bet 
nu piedod viņiem viņu grēkus; un, ja 
ne,, tad i z d z ē s mani no Savas grāma-
tas, ko Tu esi rakstījis.” 
Jebkurā gadījumā visa pamatā būs vadī-
tāja un padoto a t t i e c ī b a s, un, ja 
draudzē tās ir kā mīlestības attiecības, 

Jau sirmā vecumā viņš joprojām nes ļoti lielas atbildības nastas. Savulaik daudzus 
gadus vadījis Latvijas Draudžu savienību, mācītājs Viktors Geide joprojām kalpo 
gan misijas darbā, gan arī vada draudzes. Viņš arī veltīja laiku, lai atbildētu uz 
dažiem jautājumiem. 

Intervēja
Tatjana Tomsone



   

tad problēmu nezāles vienkārši neaug. 
No personīgās pieredzes varu teikt, ka 
šajā ziņā visskaistākās atmiņas ir tieši 
no Kandavas draudzes. Kandavas drau-
dze bija viena no nelielām, turklāt mēs 
bijām 4 ģimenes, kuru bērni, kopā 8, 
mācījās Kandavas pamatskolā un saba-
tā skolu neapmeklēja. Tas izsauca lielu 
pretestību, pat līdz draudiem atņemt 
vecāku tiesības. Draudze šajā jautājumā 
bija pilnīgi vienprātīga un dzīvoja visam 
līdzi. Mēs, vecāki un mūsu bērni, jutās 
ik dienas kā lūgšanas roku apņemti un 
samīlēti. Un Dievs parādīja lielu žēlas-
tību, ka neskatoties uz sodiem un drau-
diem, palikām uzticībā vienoti pat tad, 
kad uzlika naudas sodu un paziņoja: ja 
nākošajā sestdienā nebūs skolā, tiks ie-
rosināts jautājums par vecāku tiesību 
atņemšanu. Tomēr pagāja 2 gadi, kad 
izsauca atkal uz pārrunām un sodīja vēl-
reiz, par iepriekšējo tikšanos pat nepie-
minot, kaut arī administratīvo komiteju 

vadīja tas pats cilvēks. Tā mēs iepazi-
nām Dievu kā brīnumu Dievu arvien 
vairāk un vairāk.
Citāda rakstura īpaši skaisti piedzīvoju-
mi bija evaņģelizācijas sērijās Latgalē, 
kuras rīkoju tad, kad  jau vadīju drau-
džu savienību. Šajos semināros man bija 
unikāla priekštiesība strādāt kopā ar slu-
dinātāju Nikolaju Beļēviču, kas tiešām 
bija nepārspējams tulks un darba atbals-
tītājs. Viņš nekad nejauca kopā Dieva 
darbu ar kaut kādām personīgām lietām. 
Un tieši to ir labi mācītājiem iemācīties 
visos laikos. Semināri tika rīkoti Dau-
gavpilī, Rēzeknē, Maltā, Viļānos televī-
zijā u.c vietās, un tie ir atstājuši neizdzē-
šamus  lūgšanu  un draudžu vienotības 
pie  dzīvojumus.

Vai šodien būt par draudzes ganu ir 
vieglāk?
To es nezinu pateikt, bet vienu gan varu 
teikt droši, ka ticu tam, ka tas ir Dieva 
īpaši svētīts darbs un ka Dievs  apsolījis 
būt kopā ar darba darītājiem līdz galam. 
Šo darbu darot, ir vajadzīga  patiesi stip-
ra ticība. Man patīk, kā šādu stipru ticī-
bu ainojis Džordžs Naits, kas to raksturo 
kā sastāvošu no 4 daļām: 1) ir jābūt zi-
nāšanām par Dievu; 2) ir jābūt piedzīvo-

jumiem, kas veido pilnīgu uzticēšanos 
Viņam; 3) jābūt mīlestībā veidotām per-
sonīgām attiecībām ar Viņu un 4) bez-
nosacījumu pilnīgai nodošanās Viņam. 
Tādu cilvēku neveiksmes, pretestības 
vai pat nicināšana nespēs satricināt vai 
atņemt darba prieku.

Kādus padomus tu varētu dot jauna-
jiem draudzes mācītājiem? 
Lūdziet un strādājiet. Strādājiet un lū-
dziet. Man sevišķi patīk Bībelē aprakstī-
tais notikums ar Jēriku pirms liktenīgās 
bojā ejas. Es šo notikumu esmu lietojis 
vairākās draudzēs savā svētrunā, lai pa-
rādītu, cik liels ir Dievs savā mīlestībā 
uz pazudušo cilvēku. Domājot par šo 
notikumu, mani pārsteidza tas, ka Dievs 
lika iet 13 reizes apkārt  Jērikai, kad īs-
tenībā pietika ar 1 reizi, lai mūri sabruk-
tu. Bet bija vajadzīga trīspadsmitā reize, 
kad visa tauta kliedza. Pārējās 12 reizēs, 
kad viņi gāja apkārt, es neredzu, ka mū-

ris šūpotos vai rastos lielas plaisas, bet 
šīs 12 klusējošās reizes ir kā Dieva iz-
teikts sāpju pilns lūgums: 2Kor. 5:20 „ 
Tā mēs nākam Kristus sūtīti un pamā-
cām, it kā Dievs runātu caur mums. Mēs 
lūdzam Kristus vārdā: Ļaujieties salī-
dzināties ar Dievu !”
Šajos 12 apļos mēs ieraugām, cik pa-
tiesi ir vārdi: „Jo tik ļoti Dievs pasauli 
mīlējis...” ( Jņ.3:16.)  Varbūt jaunībā 
pie trūkst pacietības pirms pasākuma 
apiet 12 reizes uz lūgšanu ceļiem apkārt 
pilsētai, un rezultātā pat Rahaba netiek 
izglābta. Dievs ir brīnumu Dievs arī šo-
dien, tāpēc, dārgais Dieva kalps un dār-
gie Dieva bērni: LŪDZIET UN STRĀ-
DĀJIET!.

Vai draudzei mūsdienu sabiedrībā ir 
lielākas iespējas liecināt par Dievu un 
palīdzēt sabiedrībai?
Protams, ka ir, un lai draudzes gudri  
tās izmanto, jo izdevībām var būt mai-
nīgs raksturs. Mana sabiedrība, kurai es 
kalpoju kā kapelāns, ir Zilā kalna Sen-
joru nams, kur daži stāv uz savām kā-
jām, daži nē, dažiem pat nav kāju, bet 
viņi visi  kaut kādā mērā raugās savas 
dzīves saulrietā. Tāpēc manā sirdī ir ne-
mitīga lūgšana, lai Dievs dod gudrību, 

ko pateikt šiem mīļajiem cilvēkiem, lai 
šķiroties nepaliktu sāpes par kaut ko 
neizpildītu vai vienkārši nokavētu. Bez 
tam kalpoju arī Zilā kalna  un Strenču 
draudzē. Esmu Dievam pateicīgs par vi-
sām šīm iespējām.

Pastāsti par savu misijas vadītāja kal-
pošanu
Varu teikt, ka man zināmu gandarījumu 
deva Vēsmas (sievas) organizētie veselī-
bas Expo un Dzintara (dēla) noorganizē-
tais KRĪTOŠĀ AKMENS PROJEKTS 
Daugavpilī ar Anglijas palīgiem. Esmu 
pateicīgs Dzintaram, ka viņš to turpina 
un turpinās. Citādi es uzskatu  savu mi-
sijas vadītāja darbu kā lielu neveiksmi, 
jo es labāk pats būtu gājis šajā darbā 
nekā uzņēmies to vadīt.

Bet kas jādara, lai misijas darbs būtu 
veiksme?
Vienalga, ko mēs kopā ar draudzi izvē-

lamies darīt, vai īstenot lielu projektu 
vai organizēt grupas vai individuālus 
pasākumus, ja draudze darbojas vienoti 
un ir gatava vispirms ļoti, ļoti daudz par 
to lūgt, simboliski 12x apiet uz lūgšanu 
ceļiem, tad es ticu, ka Dievs svētīs dar-
bu. Nebaidieties īstenot lielus projektus!

Tevi iepriecina arī Tavu bērnu mīles-
tība un ticība.
Tā ir tikai Dieva žēlastība! Es varu vien 
lūgt un pateikties, pateikties un lūgt. 
Vēsma kā ļoti svarīgu vērtē to, ka bijām 
vienmēr kopā visos pasākumos. Sevišķi 
Kandavā katra sabata pēcpusdienā mūsu 
māja bija pilna ar bērniem  un jaunie-
šiem. Tajā laikā Kandavas draudzē bija 
arī Inta Priede, lieliska jaunatnes intere-
šu zinātāja, kurai vienmēr bija kas aiz-
raujošs. Viņa radīja interesi lasīt pašiem 
Bībeli. Par visu varu teikt: „Dievs ir 
labs!

Ko Tu novēli žurnāla lasītājiem?
Kļūstiet par Dieva mīlestības mag-
nētiem pasaulē jebkuram cilvēkam. 
1Kor.15:58 „Tad nu, mani mīļie brāļi, 
topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki Tā 
Kunga darbā, vienmēr zinādami, ka jūsu 
darbs Tā Kunga lietās nav veltīgs.”  

Jebkurā gadījumā visa pamatā būs vadītāja un padoto attiecības, 
un, ja draudzē tās ir kā mīlestības attiecības, tad problēmu 
nezāles vienkārši neaug. 
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Šis ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, 
jo tas robežojas ar filozofiju. Stāv 
rakstīts: “Kristus ir miris par 

mūsu grēkiem, pēc Rakstiem” (1Kor. 
15:3). Kristus ir miris Golgātā, bet mēs 
zinām, ka Dievam pieder nemirstība 
(1Tim. 6:16). Cilvēciskā loģika saka, 
ka Dievs nevar nomirt. Līdz ar to daži 
izsecina, ka pie krusta esot notikusi 
tikai ilūzija, vai Kristus neesot bijis 
Dievs šī vārda pilnajā nozīmē. Šim jau-
tājumam nevar dot vieglprātīgu atbildi.
Sekojot cilvēciskās loģikas secināju-
miem, te var nonāk konfliktā ar Rakstu 
liecību par Dieva Dēla dievišķās dabas 
pilnību. Lai samierinātu šo pretrunu, 
kristīgie autori ir centušies skaidrot, ka 
Kristus pie krusta ir miris kā Cilvēka 
Dēls un ne kā Dievs. To raksta arī E. 
Vaita: “Kad Kristus bija sists krustā, 
mira Viņa cilvēcīgā daba. Viņa die-
višķība nebija zudusi, tā nenomira, jo 
tas nav iespējams.” (SDA Bible Com-
mentary, vol. 5., p. 1113) Šai loģikai ir 
nepieciešams piekrist, jo dievišķā daba 
nespēj mirt. Tomēr no šīs loģikas izriet 
nākamais jautājums: vai ir pietiekoši 
tikai ar cilvēcisko upuri, lai izpirktu vi-
sas cilvēces grēkus?
Te ir svarīgi aplūkot Jēzus Kristus 
personības veselumu, neveicot tās sa-
dalīšanu divās dabās. Lai gan Viņš 
sevī ietvēra gan dievišķo, gan cilvēcī-
go dabu, Viņš tomēr palika vienots kā 

viena personība. Līdz ar to, kad mēs 
runājam par Kristus nāvi pie krusta, 
mums ir nepieciešams sacīt, ka tur ir 
miris Dieva Dēls un nevis tikai Viņa 
ķermenis. 
Kā zināms, nāve ir saistīta ar grēku 
(Rm. 5:12). Grēks iznīcina Dieva ra-
dību un sevī ietver Dieva dusmas un 
lāstu, kas skar grēcīgo cilvēci. Kristus 
ir nācis, lai mēs iegūtu glābšanu no 
grēka lāsta un Dieva dusmām (1Tes. 
5:910). Līdz ar to Kristus nāve Gol-
gātā pārsniedz mūsu izpratni par nāvi, 
kādā mirst iznīcībai pakļautie cilvēki. 
Kristus ir ņēmis uz sevi visas cilvē-
ces grēka lāstu, pats kļūdams par lāstu 
(Gal. 3:13). Līdz ar to mēs varam se-
cināt, ka Kristus pie krusta Golgātā ir 
miris “otrā nāvē” – Dieva atstāts. Pie 
krusta notika vislielākā traģēdija –at-
tiecību saraušana starp Tēvu un Dēlu, 
ko Kristus izteica vārdos: “Eloi, eloi 
lamā zabahtani.” (Mans Dievs, Mans 
Dievs, kāpēc Tu Mani esi atstājis?) E. 
Vaita to apraksta šādi: “Glābējs nespē-
ja saredzēt, kas Viņu sagaida aiz nāves 
sliekšņa. Viņš neredzēja, ka izies ārā no 
kapa kā Uzvarētājs. Nekas neliecināja, 
ka Tēvs pieņem Viņa upuri. Zinot, cik 
ļoti grēks ir Dievam pretīgs, Kristus 
baidījās, ka tiks atšķirts no Tēva uz vi-
siem laikiem.” (Laikmetu ilgas, 753) 
Dieva Dēla augšāmcelšanās bija noti-
kusi ar Tēva iniciatīvu (Rm. 4:24, 8:11, 

Apd. 2:32, 13:37). No šīm rakstu vie-
tām var secināt, ka Dieva Dēla upuris 
grēcinieku labā ir bijis neparasts, tomēr 
atbilstošs, juridiski saistošs, un Dievs 
Tēvs to ir pieņēmis. Tēvs izrādīja ini-
ciatīvu un sūtīja eņģeli, kas Viņu izsau-
ca ārā no kapa, un Glābējs izgāja no tā 
ārā, pateicoties tai dzīvībai, kura bija 
Viņā pašā. Ar dievišķo dabu Kristum 
bija spēks saraut nāves važas (Laik-
metu ilgas, 785). Tikai “otrās nāves” 
kontekstā, kur Dievs sniedz savu galē-
jo lēmumu, mums ir iespējams saprast, 
kas bija noticis pie krusta ar Dieva Dēla 
nāvi un mūsu glābšanu. Liels ir dievbi-
jības noslēpums, kad Dievs ir nācis cil-
vēka miesā (1Tim. 3:16, Glika). Tādēļ 
mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, 
lai nesāktu skaidrot Rakstus, vadoties 
no cilvēku racionālās loģikas. Te mums 
ir jāuzticas Dieva atklāsmei, kas paver 
priekškaru tam noslēpumam, kuru kopš 
mūžības zināja vienīgi Tēvs un Dēls. 
Tā Kunga vēstnese saka: “Domājot par 
Kristus iemiesošanos, mēs bezspēcīgi 
nostājamies noslēpuma priekšā, kuru 
cilvēka prāts nespēj saprast.” (Signs of 
the Times, 30. jūlijs 1896.)

Avots: J. Zaicevs “Jēzus Kristus – pa-
tiess cilvēks” grāmatā “Dieva Dēls, 
Cilvēka Dēls”, Zaokska, 2012.

Aktuāls jautājums

VAI DIEVA DĒLS, BŪDAMS DIEVS,
VARĒJA MIRT PIE KRUSTA?
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Guntis Bukalders
Baltijas Ūnijas 
sekretārs

Vārds mācītājam

Ko jums nozīmē sludināt evaņ-
ģēliju? Iespējams, ka vairumam 
draudzes locekļu vārds “evaņ-

ģēlijs” nozīmē metodi, kā es varu tikt 
glābts (Kristus upuris par maniem grē-
kiem, taisnošana ticībā, svēttapšana), lai 
vēlāk dotos uz Debesīm. Vai esat kādreiz 
pētījuši Bībelē, kad apustuļi sludināja 
evaņģēliju, ko konkrēti viņi sludināja?
Reiz lasīju Skota Maknaita grāmatu 
“Ķēniņa Jēzus evaņģēlijs”, kas lika aiz-
domāties par manu izpratni par evaņģē-
liju. Jo vairāk lasīju, jo skumjāk palika, 
saprotot, ka mana izpratne par evaņģēli-
ju ir ļoti vāja. Pats skumjākais bija tas, 
ka, lai gan biju mācītājs, nācās atzīt, ka 
diezgan vāji zinu pašu pamatu… 
Šajā rakstā vēlos konspekta veidā at-
stāstīt iepriekšminētā grāmatā lasīto un 
kopā ar jums atšķirt Bībeli un pētīt šos 
jautājumus. Datorprogramma sniedz 
šādu informāciju: Jaunajā derībā grieķu 
tekstā vārds “evaņģēlijs” (εὐαγγέλιον) 
ir pieminēts 76 reizes, bet “sludināt 
evaņģēliju” (εὐηγγελίζο) ir pieminēts 
54 reizes, 3 reizes pieminēti evaņģēlisti 
(εὐαγγελιστής).
Jaunās internacionālās Jaunās Derības 
teoloģijas vārdnīcas izziņa: 
Euangelizomai, euangelizō kopā ar 
lietvārdu euangelion un euangelos ir 
atvasināti no angelos, vēstnesis (iespē-
jams, aizgūts no irāņu vārda). Darbības 
vārds angellō (paziņot — Angel). Euan-
gelos, vēstnesis, tas, kurš nes uzvaras 
vēsti vai arī kādas citas politiskas vai 
personiskas vēstis, kas rada prieku.

Imperiālā kulta vidē vārds euangelion 
iegūst reliģisku nozīmi. Ziņas par die-
višķa valdnieka piedzimšanu, par gai-
dāmā laikmeta sākšanos vai par vald-
nieka kronēšanu, viņa runas, pavēles 
un rīcība ir labās vēstis, kuras nes ilgi 
gaidīto laimes un miera ilgu piepildī-
jumu pasaulei. Kā piemēru var minēt 
Āzijas provincē grieķiem izdotu dekrētu 
ap 9. g. p.m.ē., ar kuru cēzara Augusta 
dzimšanas diena (23. septembris) tika 
noteikta par civilā gada sākumu: “Tā 
kā Providence (pronoia), kas ir vadī-
jusi visu mūsu dzīvi, parādot rūpes un 
gādību, ir nolēmusi sniegt vispilnīgāko 
cilvēku dzīves piepildījumu, dāvājot tai 
Augustu, piepildot viņu ar tikumu darīt 
labdarību cilvēkiem, un sūtot viņu, kā 
tas tagad ir, par glābēju mums un tiem, 
kas nāks pēc mums, lai izbeigtu karus, 
lai visur ieviestu kārtību... un tā kā Die-
va [Augusta] dzimšana pasaulei bija la-
bās vēsts [grieķiski ‘Evangel’] sākums, 
kas caur viņu ir nākusi pie cilvēkiem... 
Paulus Fabius Maximus, provinces pro-
konsuls... ir izstrādājis veidu, kā godināt 
Augustu, kuru līdz šim grieķi nepazi-
na, un tas ir, ka laika skaitīšana cilvē-
ka dzīvē ir jāsāk ar viņa (t.i., Augusta) 
piedzimšanu.”1

Tātad vārds “evaņģēlijs” ir publisks 
prieka vēsts paziņojums, ka impērijā ir 
sācis valdīt jauns valdnieks, kas nesīs 
mieru un ieviesīs kārtību, tas visiem 
jāpieņem ar pateicību, paklausību, pie-

1 U. Becker, “Gospel, Evangelize, Evangelist,” 
NIDNTT, 2:107.

lūgsmi un nodokļiem miera uzturēšanai. 

Kāpēc ir svarīgi izprast kas ir 
evaņģēlijs? 
No vienas puses, mēs esam aicināti 
sludināt evaņģēliju. Tas iekļauts mūsu 
draudzes devīzē (Atkl. 14:6–12). Bet 
klausoties, ko mēs reizēm saucam par 
evaņģēliju, rodas šaubas, vai tiešām zi-
nām, par ko mēs runājam? No otras pu-
ses, dažās draudzēs tiek izplatīta privāti 
izdota literatūra, kas būtībā pretendē uz 
“citu evaņģēliju”. Bet ap. Pāvilam ir ļoti 
konkrēta attieksme pret “citu evaņģēli-
ju”: 
Gal. 1:6–9: “Es brīnos, ka jūs tik vieg-
li novēršaties no tā, kas jūs ir aicinājis 
Kristus žēlastībā, un nododaties citam 
evaņģēlijam. Bet cita evaņģēlija nav; 
ir tikai ļaudis, kas musina jūsu prātus 
un grib sagrozīt Kristus evaņģēliju. Bet, 
ja mēs vai kāds eņģelis no debesīm slu-
dinātu jums kādu citu evaņģēliju līdzās 
tam evaņģēlijam, ko esam jums paslu-
dinājuši, tas lai ir nolādēts! Kā jau ie-
priekš esam sacījuši, tā saku jums vēl-
reiz: ja kāds jums sludina citu evaņģēli-
ju līdzās tam, ko jūs jau esat saņēmuši, 
tas lai ir nolādēts!” (Mani izcēlumi). 
Šeit es gribētu paskaidrot, kā mēs esam 
nonākuši līdz neizpratnei par evaņģēli-
ju. Būtībā mēs esam sajaukuši evaņģēli-
ju ar divām lietām — ar glābšanas plānu 
(kas izriet no evaņģēlija sludināšanas) 
un ar pārliecināšanas metodi. Lai labāk 
saprastu, kas ir evaņģēlijs, vispirms no-
skaidrosim, kas nav evaņģēlijs! 

KAS IR EVAŅĢĒLIJS?



Bībeles vēsti varam iedalīt 4 tēmās: 

Liecināšanas metode
Glābšanas plāns 
Jēzus stāsts
Bībeles stāsts / Israēla stāsts

Pirmā Bībeles tēma: Bībele iesākas ar 
Radīšanas stāstu — Dievs rada kosmis-
ku templi, kurā novieto divas ikonas (gr. 
εἰκών) — Ādamu un Ievu kā Dieva at-
tēla nesējus —, lai tie Dieva dārza tem-
plī pārstāvētu Dievu, pārvaldītu zemi 
Dieva vārdā un pārstāvētu visu radīto 
Dieva priekšā. Viņi abi ir Dieva pries-
teri. Šis uzdevums izjūk, kad Ādams un 
Ieva saceļas pret Dievu. Dievs viņus iz-
raida no Ēdenes dārza. Viņiem uzticēto 
uzdevumu Dievs caur Ābrahāmu uztic 
Israēlam. Bet tāpat kā Ādams, arī Israēls 
saceļas pret Dievu un nespēj ne pārval-
dīt zemi Dieva vārdā, ne būt par svētību 
citām tautām. Israēls nespēj veikt tam 
uzticēto uzdevumu. 

Otrā Bībeles tēma: Israēla nespējas dēļ 
būt par svētību visām tautām, Dievs val-
dīšanas un svētīšanas uzdevumu uztic 
savam vienīgajam Dēlam. Jēzus inaugu-
rē Dieva valstību un kļūst par svētību vi-
sām tautām, noārdot ienaidu, kas pastāv 
starp tautām, apvienojot visu sevī. Tas ir 
skaisti izteikts Efez. 2:14–16. Stāstā par 
Kristu centrā ir Viņa piedzimšana, Viņa 
dzīve un mācības, brīnumi un rīcība, 
Viņa nāve, apglabāšana, augšāmcelša-
nās un uzkāpšana Debesīs un pagodinā-
šana. Jēzus glābj gan Israēlu, gan pārējo 
cilvēci. 
Mūsu problēma ir tā, ka bieži vien mēs 
ar evaņģēliju saprotam individuālu glāb-
šanos, privātu grēku problēmu risināša-
nu, nevis daudz plašāku Israēla stāsta 
risinājumu, kas atrod savu piepildījumu 
Mesijā. Jēzus glābj tieši tāpēc, ka Viņš ir 
Israēla stāsta piepildījums. Viņš piepil-
da to, ko Israēls nespēja. Tādējādi Viņš 
kļūst par otro Ādamu, kurā mēs tiekam 
glābti. 
Par to Pāvils raksta Kol. 2:9–10: “Viņā 
(t.i., Kristū) mājo visa Dieva pilnība 
miesā, un jums ir dota pilnība viņā, kas 
ir galva ikvienai valdīšanai un varai.” 
Ieklausieties — Kristū ir pilnība, nevis 

mūsos, ne mūsu centienos sasniegt pil-
nību! Mūsu galvenais uzdevums — būt 
Kristū, būt attiecībās.
Trešā Bībeles tēma ir Glābšanas plāns. 
Glābšanas plāns izriet no Israēla stāsta 
un tā piepildījuma Kristū. Bet nejauksim 
evaņģēliju ar glābšanas plānu! Draudzē 
ar evaņģēliju bieži saprot glābšanas plā-
nu — kā indivīds tiek glābts, ko Dievs 
ir darījis mūsu labā un kā mums ir jā-
atsaucas, ja vēlamies tikt izglābti. Mēs 
varam tik ļoti koncentrēties uz personī-
go glābšanos, uz to, kas mums jādara, ka 
viss Israēla stāsts un Jēzus stāsts kļūst 
otršķirīgi.
Ceturtā Bībeles tēma ir liecināšanas 
metode. Kā mums pasludināt evaņģē-
liju un pestīšanas plānu visefektīvākajā 
veidā, lai cilvēki tam atsauktos? Bībe-
lē un vēstures gaitā sastopam dažādas 
liecināšanas metodes. Vēlos pievērst 
lasītāju uzmanību tam, lai mēs izvērtētu 
savas liecināšanas metodes — cik tās ir 
bībeliskas, un nesekotu Viduslaiku baz-

nīcas piemēram, kas reizēm izmantoja 
šausmu stāstus, lai “iebaidītu” cilvēkus 
Debesīs. 
Uz kuru no šīm tēmām var attiecināt 
vārdu “evaņģēlijs”? Uz “Jēzus stāstu”. 
Protams, šīs 4 tēmas ir savstarpēji sais-
tītas. Pamats ir Bībeles stāsts/Israēla 
stāsts. Tikai šī stāsta kontekstā Jēzus 
stās tam ir jēga. Savukārt Glābšanas 
plāns izriet no Israēla stāsta/Jēzus stāsta, 
un liecināšanas metode izriet no Glābša-
nas plāna. Var teikt, ka šīs 4 tēmas veido 
2 grupas:
• Bībeles stāsts/ Israēla stāsts ir saistīts 
ar Jēzus stāstu.
• Glābšanas plāns ir saistīts ar liecināša-
nas metodi.
Tā kā EVAŅĢĒLIJS attiecas tikai uz 
Jēzus stāstu, mums ir jāmeklē atbildes 
uz šādiem jautājumiem: 
• Kādu evaņģēliju sludināja apustuļi? 
• Kā mums šodien sludināt evaņģēliju?2

 
Kā apustuļi sludināja evaņģēliju?
Ja vēlamies uzzināt, ko sludināja apus-
tuļi, kad viņi sludināja evaņģēliju, vis-
2 Žurnālā atvēlētā teksta apjoma ierobežojuma 
dēļ izlaidīsim sadaļu par to, kā Jēzus sludināja 
evaņģēliju.

labāk ir sākt ar 1Kor. 15. nodaļu — tā ir 
rakstvieta, kur visskaidrāk redzam apus-
tuļu sludinātā evaņģēlija saturu. Šeit 
(15:1–6, 11, 20–28) lasām, ko konkrēti 
ap. Pāvils sludināja, kad viņš sludināja 
evaņģēliju.
Pirmkārt, nodaļas ievadā Pāvils runā 
korporatīvi visai draudzei. “Kristus mira 
par mūsu grēkiem, pēc Rakstiem.” Šeit 
nav atsauce tikai uz Jesajas (Jes. 53:10–
12) cietošo kalpu, skatam ir jābūt daudz 
plašākam: iesākot ar grēkā krišanu, ar 
Mozus upuru sistēmu, ar Salīdzināšanas 
dienu un iekļaujot arī Pashu. Un tikai 
tad Jes. 52 un 53. Šeit nav runa tikai 
par salīdzināšanas upuri, bet daudz pla-
šāk. Par to, ko Dievs darījis “par mūsu 
grēkiem”, varam lasīt arī Gal. 4:4–6 un 
1Kor. 6:9–11. Šeit aprakstīts gan evaņ-
ģēlija personiskais, gan korporatīvais ie-
spaids. Jēzus glābj un adoptē mūs, sūta 
Garu, taisno un svēto. Tas viss ir iekļauts 
vārdos “Kristus mira par mūsu grēkiem, 
pēc Rakstiem”.

Otrkārt, evaņģēlijs ietver visu Jēzus dzī-
vi, ne tikai pēdējo nedēļu. Tāpat evaņ-
ģēlijs ir saistīts ar Dieva valstību, ar 
Kristus valdīšanu (Jēzus inaugurācija 
Mt. 27:37 “Šis ir Jēzus, Jūdu ķēniņš”; 
apstiprinājums no Jēzus mutes — Mt. 
28:18 “Man ir dota visa vara debesīs un 
virs zemes”), līdz Dievs piepilda visu.
Tālāk (no 20.–28. pantam) lasām, ka 
evaņģēlijs nenoslēdzas ar krusta nāvi, 
bet ietver arī augšāmcelšanos, otro at-
nākšanu un Dieva valstības nodibināša-
nos visā pasaulē. Pilns Jēzus stāsts!
Bībeles stāsts ved no radīšanas līdz 
jaunradīšanai, no Ēdenes dārza līdz 
Jaunajai Jeruzalemei, no šīs pasaules 
kā tempļa līdz Jēram kā templim, šis 
stāsts virzās no Ādama uz Ābrahāmu, 
uz Mozu, uz Dāvidu, uz Jēzu, un visa 
centrā ir Jēzus dzīves stāsts un Jēzus kā 
valdnieka inaugurācija. Stāsts sasniedz 
kulmināciju un atrisinājumu, kad Dievs 
ir viss visā. 1Kor. 15:28 noslēdz Die-
va doto uzdevumu cilvēkiem, kuru tie 
saņēma radīšanas 6. dienā. Cilvēkiem 
bija viens uzdevums: pārvaldīt šo zemi 
kā Dieva pārstāvjiem. Šeit 1Kor. 15:28 
cilvēce beidzot būs savienota ar Dievu 
caur Dēlu un darīs to, ko Dievs tai ir pa-

Mūsu problēma ir tā, ka bieži vien mēs ar evaņģēliju
saprotam individuālu glābšanos, privātu grēku problēmu 
risināšanu, nevis daudz plašāku Israēla stāsta risinājumu, kas 
atrod savu piepildījumu Mesijā. 
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redzējis. Dievs būs viss visā, mēs būsim 
Dieva ļaudis — un tas viss būs stāsts par 
Dievu!
1Kor. 15. nodaļa atklāj mums to, kas 
ir evaņģēlijs un kā to sludināja Pāvils 
— evaņģēlijs ir visa Israēla stāsta un 
Israēlam doto apsolījumu piepildījums 
Kristū. Evaņģēlijs nav abstrakti glābša-
nas plāna punkti, kas atrauti no Israēla 
stāsta. 
Tagad palūkosimies uz dažām Pāvila 
un Pētera svētrunām, kurās apustu-
ļi sludina evaņģēliju. Apustuļu darbu 
grāmatā ir 7 evaņģelizācijas runas. Ja 
šeit iekļaujam Stefana runas sākumu, 
tad astoņas. (Stefana runa kopumā nav 
evaņģēlijs, jo runas noslēgums neaici-
na uz grēku nožēlu, ticību un kristībām, 
bet noslēdzas ar apvainojumiem un no-
sodījumiem.) Aplūkosim 5 svētrunas, 
jo pārējās 2 mums ir atstāstītas pārāk 
īsi. Paskatīsimies, kā šajās runās tiek 
sludināts evaņģēlijs.

Pētera pirmā runa Ap.d. 2:14–39
14–15 Ievads.
16–21 Atsauce uz VD stāstu, kas skaid-
ro Jēzu un viņa mācekļu rīcību.
22–24 Jēzus stāsts: dzīve, nāve, aug-
šāmcelšanās, pagodināšana.
25–31 Israēla stāstā Jēzus ir pravietotais 
mesiāniskais ķēniņš no Dāvida cilts lī-
nijas.
32–33 Miris, augšāmcēlies un paaugsti-
nāts kā Ķēniņš.
34–35 Atkal Israēla stāsts.
36 Evaņģēlija centrs/būtība! (“Lai viss 
Israēla nams tad nu nešaubīgi zina, ka 
Dievs lika viņu par Kungu un Kristu, šo 
Jēzu, kuru jūs piesitāt krustā.”)
37–38a Kā atsaukties Pētera evaņģēli-
jam.
38b–39 Glābšanas labums tiem, kas at-
saucas ticībā.

Pētera otrā runa Ap.d. 3:12–26
12 Ievads.
13–15 Atsauce uz Israēla stāstu, lai iz-
skaidrotu dziedināšanu — Dievs aug-
šāmcēlis Jēzu no mirušiem. Evaņģēlija 
stāsts.
16 Ticība no nāves augšāmceltajam 
Jēzum dziedina.
17–18 Atpakaļ pie Israēla stāsta, lai iz-
skaidrotu Jēzus ciešanas.
19a Kā atsaukties evaņģēlijam.
19b–20 Glābšanas labums tiem, kas at-
saucas ticībā.
21–26 Vēlreiz atpakaļ pie Israēla stāsta: 
otrā nākšana, pagānu iekļaušana.

Pētera evaņģelizācijas runa pie Kornē-

lija Apd. 10:34–43; (11:4–18)
34–41 Pēteris ieskicē Jēzus stāstu, kas ir 
pamats Evaņģēlijiem.
42 Atsauce uz Jēzus paaugstināšanu par 
soģi visiem.
43 Israēla stāsts un glābšanas labums 
tiem, kas atsaucas ticībā.
11:4–18 Notikuma atstāsts.

Ap. Pāvila evaņģēlijs Antiohijā Ap.d. 
13:16–41
16 Ievads.
17–22 Israēla stāsts.
23–25 Israēla stāsts ved pie Jēzus stāsta, 
Jānis norāda uz Jēzu.
26–31 Jēzus stāsts: dzīve, nāve un aug-
šāmcelšanās.
32–37 Atpakaļ pie Israēla stāsta, kas ap-
sola Jēzus evaņģēliju.
38–39 Kā atsaukties evaņģēlijam, kāds 
labums tiem, kas to pieņem.
40–41 Vēlreiz atpakaļ pie Israēla stāsta: 
brīdinājums.

Ap. Pāvila areopaga runa Ap.d. 17:22–
31
22–23 Saskares punkts: Dieva pielūg-
sme, ilgas pēc Dieva.
24–25 Israēla stāsts kā universāls cilvē-
ces stāsts.
26–29 Ādams iestarpināts stāstā kā 
“viens cilvēks”.
30–31a Kā atsaukties: gaidāmās Jēzus 
tiesas kontekstā mainīt dzīves virzienu.
31b Jēzus augšāmcelšanās kā apoloģē-
tisks iemesls uzklausīšanai. 

Evaņģēlija sludināšana šodien
Kādai jābūt evaņģēlija sludināšanai šo-
dien? “Evaņģelizēt” nozīmē pasludināt 
Jēzus stāstu kā glābjošu stāstu, kas pie-
pilda Israēla stāstu. Tas nozīmē spēju 
atšķirt evaņģēliju no glābšanas plāna 
un mācīties  pareizi izmantot gan vienu, 
gan otru, izvēloties labāko liecināšanas 
metodi.
Apustuļu darbos evaņģēlija sludinā-
šana pasludina Jēzu kā Israēla stāsta 
piepildījumu, tā aicina klausītājus atzīt 
Jēzu par Mesiju un Kungu. Mūsdienās 
evaņģēlija sludināšana vairāk koncen-
trējas uz grēcinieka pārliecināšanu at-
zīt savus grēkus un pieņemt Jēzu par 
personīgo Glābēju — šāda sludināšana 
nav autentiska apustuliskā evaņģēlija 
sludināšana. Kāda ir atšķirība? Evaņ-
ģēlija sludināšana Apustuļu darbos 
ir drošs paziņojums par Jēzu kā visas 
pasaules Kungu, kas aicina atbilstoši 
atsaukties, kamēr mūsdienu evaņģeli-
zācijas bieži vien cenšas ar dažādām 
metodēm pārliecināt grēciniekus par 

to, ka viņi grēko. 

KOPSAVILKUMS
Daudz kas ir atkarīgs no tā, kā mēs 
Bībelē redzam problēmu. Vai problē-
ma bija tīri legālistiska? — nepaklau-
sība Dieva likumam neēst? Vai node-
vība? — cilvēks atteicās no ķēnišķās 
un priesteriskās funkcijas. Tā vietā, 
lai čūskai pārstāvētu Dievu, lai pildītu 
tiem nozīmētās funkcijas — pārvaldīt 
Dieva labo dārzu Dieva labā —, Ādams 
un Ieva cenšas ieņemt Dieva vietu. Cil-
vēki bija ne tikai grēcinieki dārzā, viņi 
bija uzurpatori!
Dievs izraida tos no dārza ar to pašu ie-
priekšējo uzdevumu — pārstāvēt Die-
vu pasaulē un pasauli Dieva priekšā. 
Tomēr ne Ādama un Ievas pēcnācēji, 
ne Israēls vēlāk nespēj pildīt Dieva 
pārstāvēšanas ķēnišķo un priesterisko 
funkciju šai pasaulē un paši kļūst par 
uzurpatoriem. 
Tāpēc Dievs sūta savu Dēlu, kas ir pa-
tiess Dieva cilvēks, priesteris un Ķē-
niņš. Piem., Fil. 2:6–11 aino Jēzu kā 
patiesu Dieva attēlu (patiesu ikonu), 
kurš ir Kungs pāri visiem. Arī Kol. 
1:15–20 Jēzus ir ainots kā neredzamā 
Dieva redzamais attēls. Viņš spēj visu 
saturēt kopā, būdams par galvu visam. 
Un 2Kor. 3:18–4:6 Gars arvien pārvei-
do mūs vairāk un vairāk Jēzus līdzībā. 
Un Atkl. 5:9–10 Jēzus ir atpircis mūs ar 
savām asinīm un darījis mūs par ķēniņu 
un priesteru tautu. Vai ievērojāt, ka visās 
šajās rakstvietās Jēzus tiek ainots mūsu 
acu priekšā kā īpaši paaugstināts! 
Evaņģēlija sludināšana pasludina Jēzu 
par Ķēniņu, aicina ļaudis atgriezties 
no saviem elkiem pie patiesā Dieva 
pielūgsmes Kunga Jēzus pārvaldītā pa-
saulē un faktiski nostāda mūs kopā ar 
Jēzu līdzvaldnieku un līdzpriesteru 
funkcijā. 
Noreducējot visu tikai līdz grēkiem un 
to pārvarēšanai, mēs faktiski sagrau-
jam visu Bībeles stāstu, faktiski mums 
šis stāsts nav pat vairs vajadzīgs. Ja 
pirms evaņģēlija pieņemšanas mēs visu 
uzmanību veltījām sev, lieloties ar sa-
viem sasniegumiem, tad pēc evaņģēlija 
pieņemšanas mēs atkal esam kārdināti 
visu uzmanību pievērst sev, šoreiz — 
saviem grēkiem… Kāds ir risinājums? 
Kāds teologs reiz ieteica ļoti vienkāršu 
risinājumu — pacel acis un ieraugi, ka 
tev blakus ir vēl daudzi cilvēki, kam tu 
esi vajadzīgs, kam vari kalpot, kam vari 
liecināt par Dieva mīlestību Kristū. Tad 
uzmanības centrā vairs neesi pats, bet 
Kristus. Vienkārši un skaisti, vai ne?



   

   

Protams, līdzās lūgšanām un dziedāšanai jaunieši grem-
dējās Dieva Vārda patiesībās, kuras līdzdalīja Mārtiņš 
Subatovičs, un arī aktivitātes un sadraudzība vienam 

ar otru neizpalika. Brīnišķīgas dienas, kurās katrs varēja teikt 
ĀMEN! šiem trīs vārdiem – Atjaunots. Iedvesmots. Piepil-
dīts. 

 ATJAUNOTS  
Pirms mēs vispār kaut kur dodamies, pirms mēs vēlamies 
kļūt piepildīti un iedvesmoti, mums jānonāk vietā, kur esam 
brīvi, bez nastām. Jēzus uz to aicina. Viņš vēlas mūs atjau-
not – darīt brīvus no pagātnes, kurā esam novirzījušies no 
Viņa un nesuši paši savas nastas tā vietā, lai tās atdotu Jēzum, 
kā Viņš uz to mūs aicina Ps. 55:23  “Met savu nastu uz To 
Kungu, Viņš tevi uzturēs taisnu,” un Mt. 11:28 “Nāciet šurp 
pie Manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi, Es jūs gribu 
atvieglināt.” 
Kad mēs atstājam savas nastas, vienalga lielas vai mazas, 
pie Kristus krusta, tās tur arī paliek. Mums vairs nav jāiet 
tām pakaļ, tā ir mūsu pagātne. Konferences runātājs Mārtiņš 
Suba tovičs sacīja: “Evaņģēlijam ir spēks mūsu pagātni pada-
rīt par pagātni”, jo Jēzus visu dara jaunu. Kas nepieciešams 
no manas puses? Izvēle atdot nastas Jēzum, izvēle uzticēties, 
ka Viņš mani pieņem tādu, kāds es esmu, un izvēle jau atkal 

atdot savu dzīvi 
Viņam; vēl svarīga 
ir pateicība, patei-
cība par to, ka tieši 
manas izvēles brīdī 
mana pagātne ir 
pagātne un Kristus 
ir piedevis man 
un pieņēmis mani, 
un turpmāk mani 
vadīs. 
Tātad divas lietas 
– izvēle un patei-
cība. Pat tad, ja 
šī izvēle ir bijusi 
tikai uz vienu 
dienu, pat tad, 
ja es atkal krītu, 
Dievs šo izvēli 
un šo lūgšanu 
ir dzirdējis, Viņš to turpinās atbildēt un palīdzēs man 
atkal nākamajā dienā no jauna doties pie Viņa. 
Pēc šīs konferences esmu piedzīvojusi atjaunošanos ne gluži 
emocionāli, bet vairāk garīgi – atjaunojot skatījumu uz to, 

Jaunieši

JAUNIEŠU KONFERENCE
“ATJAUNOTS. IEDVESMOTS.
PIEPILDĪTS” 
28. – 30.aprīlis gandrīz 100 jauniešu dzīvē bija ļoti īpašs laiks. Kopā vienojoties dzie-
dāšanā mūsu Radītājam un Glābējam, kopīgi lūdzot, piedzīvojot tur uz vietas Dieva 
spēku, kad sestdienas vakarā visi pārtrauca savas galda spēles, lai pieceltos un pazemībā 
lūgtu pēc Dieva spēka dziedināt un atspirdzināt konferences dalībnieci Janu Jansoni, 
kurai nākamajā rītā bija jāvada liecību laiks. Nākamajā rītā Jana bija vesela! Dievs bija 
uzklausījis mūsu lūgšanu!

TUVĀKIE PASĀKUMI 
20.27. augusts  
Rīgā norisināsies evaņģelizācijas nometne “Impact Latvija”. Tā ir lieliska iespēja izdzīvot praktis-ku evaņģēliju, piedzīvot Dieva tuvumu un sadraudzību ar citiem jauniešiem, kuri arī mīl Kristu no visas sirds. Nometnes laikā būs iespēja gan praktiski palīdzēt dažādiem cilvēkiem mājas dar-bos, gan stāstīt par mūsu Glābēju dažādās aktivitāšu stacijās, kā arī daudz citu iespēju. Dalības maksa visai nedēļai ir 20 eiro. Vairāk in-formācijas Facebook lapā: https://www.facebook.com/
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ko nozīmē sekot Kristum. Tā ir ikdienas izvēle šajā dienā 
ieklausīties, ko saka Dievs, paļauties, ka Viņš zina labāk, un 
pateikties, ka visa diena jau ir Viņa vadīta, ka Viņš ir līdzās. 
Iet soli pa solim kopā ar Viņu uz Mājām. 

Madara Daukste

 IEDVESMOTS  
Šajā konferencē “Atjaunots. Iedvesmots. Piepildīts” Dievs 
darīja lielus darbus caur Mārtiņu Subatoviču pie daudzu jau-
niešu sirdīm, pavisam noteikti – pie manas. Sabats bija atvē-
lēts tēmai “Iedvesmots”, kurā Mārtiņš mums līdzdalīja trīs 
brīnišķīgus cilvēku dzīves stāstus par Samuelu Morisu, Džo-
niju Eriksoni un Hatsonu Teiloru. Šo cilvēku dzīves stāsti 
varbūt varēja šķist kaut kas liels un neiespējams, tomēr Dievs 
to ir paredzējis katram no mums. Visvairāk mani iedvesmoja 
stāsts par Hatsonu, misionāru, kurš devās uz Ķīnu. Lai pa-
tiesi sastaptos ar Dievu, tas viņam prasīja 16 gadus. Dievs ir 
pacietīgs un gatavs gaidīt. Jāņa 16:12 ir teikts, ka Dievs vēlas 
mums vēl tik daudz ko teikt, tikai mēs vēl neesam gatavi. 
Tas man deva cerību un lieka aizdomāties par to, kāda dāva-
na mums, kristiešiem, ir dota, mums ir Dievs, kas ir gatavs 
mums palīdzēt un sniegt atbildes uz visiem mūsu jautāju-
miem, mums tikai ir jābūt gataviem tam. Būt gatavam, tas 
laikam nav nemaz tik viegli. Mūsdienās ir tik  daudz šķēršļu, 
kas mūs no tā attur, un, kamēr mēs tos nenoliekam malā, mēs 
nevaram ļaut Dievam ienākt mūsos pilnībā, tomēr Dievs ir 
gatavs atjaunot vēlmi un ilgas pēc Viņa Vārda.
Noslēdzoties konferencei, es izvirzīju divus mērķus, kurus 
vēlos ieviest savā ikdienā. Pirmkārt, nolikt malā to, kas man 
ir šķērslis ieraudzīt Dievu pilnībā, un, otrkārt, iepazīt Dievu, 
lasot evaņģēlijus, jo, iepazīstot Jēzu, var iepazīt arī Tēvu 
(Jāņa 14:9). Es nezinu, cik ilgu laiku man tas prasīs, lai tos 
piepildītu pilnībā, bet Dievs ir gatavs cīnīties par katru savu 
bērnu. Redzot, ko Dievs jau ir darījis manā dzīvē pēdējo mē-
nešu laikā, es tikai ar apbrīnu gaidu, kas vēl man ir paredzēts 
uz priekšu, ja vien es visu sevi atdošu Viņam. Varbūt mana 

REFORMĀCIJAI PA PĒDĀMPasaules arēnā, kurā risinās lielā cīņa starp labo un ļauno, pirms 500 gadiem notika liels pavērsiens. 1517. gadā Mārtiņš Luters pie vietējās baznīcas durvīm Vitenbergā piesita 95 tēzes, kas aicināja atgriezties pie patiesās Bībeles ticības. 21. gadsimta kristietībā šī reformācija nav zaudējusi savu nozīmi, gluži otrādi – tā mudina sekot pa pēdām notikumu gaitai. Pagājušajā numurā tika aprakstīta val-diešu ticība drūmajos viduslaikos. Bet šoreiz stāsts ir par Džonu Viklifu. Pasaules pusnakts ir pagājusi. Angļu valodā tiek pārtulkota pirmā Bībele, kas izplata spo-žo gaismu par Kristus evaņģēliju. Dievs šim darbam ir izmantojis Anglijā dzīvojošo Džonu Viklifu, kurš kļuva par reformācijas vēstnesi. Viklifa ieroči, kas palīdzēja viņam veikt Dieva uzticēto darbu, bija patiesa dievbijība, prāta disciplīna, rūpīga Rakstu pētīšana, sevišķa in-telektuāla apdāvinātība un zināšanu plašums. Daudzkārt pāvesta vara centās apslāpēt šī vīra darbu evaņģēlija sludināšanā, bet Dieva sargā-jošā roka vienmēr bijusi viņam līdzās. Viklifs turpināja dedzīgi stāstīt par Kristus upuri un Bībeles nemaldīgumu gan Oksfordas univer-sitātē, gan savā Lutervortsas draudzē, gan visur, kur vien viņa ceļš gāja. Mīlestība pret Dievu un Svētajiem Rakstiem bija padarījusi viņu par to, kas viņš bija. Par “Evaņģēlija doktoru”.



 
dzīve nelīdzināsies nevienai no šo trīs cilvēku dzīvēm, tomēr 
es ticu, ka Dievs arī manā ir paredzējis kaut ko lielu un brī-
nišķu.

 Estere Muciniece.

 PIEPILDĪTS  
Ir svarīgi, ar ko tu esi piepildīts. Jēzus ir teicis: “Kas nav ar 
mani, tas ir pret mani.” (Mt.12:30) Nekādu vidusceļu. No tā 
mēs secinām, ja neesam piepildīti ar Kristu, tad nekavējoties 
ir jāgriežas pie Tēva un jārisina problēma. Problēma, kura 
var maksāt mūžību. 
Bet kāpēc tas ir tik ļoti svarīgi būt piepildītam ar Kristu? 
Kāpēc ir tik būtiski, ka mēs esam tik 

ciešās attiecībās ar mūsu Tēvu, ka mūsu 
domas līdzinās Viņa domām un mūsu griba – Viņa 
gribai? Kāpēc nepietiek vien ar sistemātisku trīs 
nodaļu izlasīšanu ikdienā un divām jau no galvas 
iestudētām lūgšanām ¬– no rīta un vakarā –, kuras 
vienmēr atkārtojas? 
Tāpēc, ka Kristus sekotājs nav tas, kurš seko Kris-
tum tikai sestdienās no pulksten deviņiem līdz 
vieniem pēcpusdienā, jo par tādiem Dievs ir teicis: 
“Es zinu tavus darbus [..]. Tā kā tu esi remdens, ne 
auksts, ne karsts, Es tevi izspļaušu no savas mu-
tes.” (Atkl.3:1516) Tāpēc, ka ir pavisam maz atli-
cis, pirms Kristus nāks otrreiz, pavisam maz laika, 
lai mēs vēl klibotu uz abām pusēm. Pāvils vēstulē 
Efeziešiem raksta: “Tad nu raugieties nopietni 
uz to, kā dzīvojat: nevis kā negudri, bet kā gudri; 
izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas! Tāpēc 
nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds 
ir jūsu Kunga prāts.” (Efez.5:1517)
Tad nu, lai mēs zinātu, kāds ir mūsu Kunga prāts, 
mums ir jāpazīst Viņš. Bet patiesi pazīt Kristu, 
nevis tikai zināt par Viņu, mēs varam, tikai pētot 
Bībeli nevis vienkārši lasot to. Laiks, kuru pava-
dām ar mūsu Pestītāju, ir pati būtiskākā lieta! Tieši 
pavadītais laiks pārdomās, lūgšanās, Dieva Vārda 
pētīšanā ir atslēga, kā sasniegt īpašu tuvību un mī-
lestību ar Debesu Tēvu, uz ko arī Kristus mūs kat-

ru aicina. Stāv rakstīts: “ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. [..] 
Ja kas nepaliek Manī, tas kā zars izmetams ārā un sakalst,” 
“jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt,” “Palieciet Manī un 
Es¬– jūsos.” (Jņ. 15:46) Tikai pilnīgi nododot Dievam savu 
svarīgāko laiku, savus vērtīgākos resursus, savas būtiskākās 
izvēles, mēs varam piedzīvot, cik varens ir mūsu Kungs de-

besīs un kādus brīnumus 

Viņš alkst darīt katra mūsu dzīvē!
Šīs ir dažas no atziņām, kas man palika atmiņā no jaunie-
šu konferences. Tik piepildīts es esmu pēc trim dienām 
Mežbrenčos.

Dāvis Trubeckojs

NĀKAMAJĀ NUMURĀ:“LĪDZ LŪGŠANU UZVARAI 30 DIENAS.” “REFORMĀCIJAI PA PĒDĀM. TURPINĀJUMS.”

Mēneša citāts:

""Šis apsolījums ir plašs, neierobežots, 

un tā Devējs - vienmēr uzticīgs. Ja mēs 

tūlīt nesaņemam tieši to, ko lūdzam, 

tad mums tomēr jātic, ka Kungs dzird 

un ka Viņš uz mūsu lūgšanu atbildēs. 

Mēs esam tik kļūdaini un tuvredzīgi, 

ka reizēm lūdzam lietas, kas mums 

nenestu svētību, un Debesu Tēvs 

mīlestībā atbild uz mūsu lūgšanām, 

dodot mums to, kas ir vislabākais."

(E. Vaita "Ceļš pie Kristus")
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   Bērniem

KRŪ: Beidzot klāt sestdiena! Visi nedēļas darbi  
padarīti. Varam mierīgi atpūsties.
KRĀ: Ko tu, brālīt, šodien domā darīt?
KRŪ: Matemātiku šodien nemācīšos. To es darī-
šu rīt. Istabu sakārtoju jau vakar. Savus kaktusiņus 
uz palodzes aplaistīju. Es zinu, ko es darīšu! Es 
šodien priecāšos!
KRĀ: Priecāsies? 
KRŪ: Jā, tieši to es darīšu! 
KRĀ: Un par ko tu priecāsies?
KRŪ: Šorīt agri no rīta vecā ozola galotnē skatī-

jos, kā saule atnāk sasildīt pasauli. Tā, tik mirdzo-
ša, lēnām pabāza mazu, zeltainu maliņu virs koku 
galotnēm, un visas debesis iemirdzējās! Tas bija 
mans pirmais prieks. Pēc tam es saskaitīju baltos 
mākoņus zilajās debesīs, tad noklausījos, kā putni 
pamodušies piedzied rītu. Tas bija vēl viens prieks.
KRĀ: Izklausās tiešām priecīgi.
KRŪ: Jā, visu rītu Dievs ar mani sarunājās. 
KRĀ: Tiešām? Ko Viņš tev teica?
KRŪ: Kad uzlēca saulīte, Viņš teica: Krū, mans 
vārnu puika, nāku tevi sasildīt šajā dienā. Pēc tam 

Ceturtais bauslis

SABATA DIENA



   

Lappusīti sagatavoja:
Mārīte Lipska, Ingrīda Markusa, Dace Garsila.

es saskaitīju divpadsmit zaļo krāsu toņus plauksto-
šajos kokos, tad skatījos, kā mākoņos Dievs vizina 
baltu prieku īpaši man. 
KRĀ: Kā tu zini, ka īpaši tev?
KRŪ: Tas, kurš  skatās debesīs, tas tur redz prie-
ku. Es skatījos. Vai tad no rītiem, joņojot uz skolu, 
ir laiks to visu tik mierīgi apskatīt? 
KRĀ: Protams, nav! 
KRŪ: Tad dziedāja putni, un Dievs teica: Klau-
sies Krū, un priecājies! Šī diena ir priecāšanās 
diena! Tad beidzot pamodies tu, Krā, par ko man 
prieks, jo varēsim iet brokastot. Es jau jūtu, kā 
smaržo pankūciņas un piparmētru tēja!
KRĀ: Cik labi, ka beidzot nekur nav jāsteidzas. 
Mammucīt, pastāsti vēlreiz, kā Dievs izdomāja šo 
lielisko dienu?
MAMMA: Kad Dievs bija radījis pasauli, se-
šās dienās pabeidzis visus radīšanas darbus, tad 
Viņš īpaši  iesvētīja septīto dienu, lai cilvēki vien-
mēr atcerētos par Viņu kā pasaules Radītāju. 
KRĀ: Viss, ko Dievs radījis, ir tik skaists!
KRŪ: Tā ir. Par to es šorīt vēlreiz pārliecinājos.
MAMMA: Dieva ceturtais bauslis atgādina 

svinēt šo svēto dienu priekā un pateicībā Viņam 
par radīto pasauli. 
KRĀ: Es atceros ceturto bausli: „Piemini sabata 
dienu, ka tu to svētī. Sešas dienas tev būs strādāt 
un padarīt visus savus darbus. Bet septītā diena ir 
sabats Tam Kungam, tavam Dievam, tad nebūs tev 
nekādu darbu darīt, nedz tev, nedz tavam dēlam, 
nedz tavai meitai, nedz tavam kalpam, nedz tavai 
kalponei, nedz tavam lopam, nedz tam svešinie-
kam, kas ir tavos vārtos. Jo sešās dienās Tas Kungs 
ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur at-
rodams, un septītajā dienā Tas Kungs atdusējās; 
tāpēc Tas Kungs svētīja sabata dienu, lai tā būtu 
svēta.” 
MAMMA: To katrs var izlasīt savā Bībelītē 2. 
Mozus grāmatā 20. nodaļā no 811 pantam.  
KRŪ: Sestdiena ir īpašs laiks. Šajā dienā Dievs 
nāk ciemos satikties ar saviem draugiem. Viņš at-
nes prieku.
KRĀ: Tiem, kas Viņu grib satikt, vai ne?
MAMMA: Šajā dienā gaisā virmo īpaša Dieva 
svētība. Vai tu to jūti?

Atrodi trūkstošos vārdus burtu režģī!




