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Redakcijas kollēģijas piezīmes 

Kas mieram vajadzīgs 
Kāds ir rakstījis, ka mums nebūs runāt par 

reliģiju un poltiku. Tas, protams, tāpēc, ka gan 

reliģija, gan poīitika izraisīs asas un pat ļoti naidīgas 

debates. Šis žurnāls ir Kristīgā Balss un, protams, 

viss kas tajā rakstīts saistās ar reliģiju, ar mūsu ticību 

Jēzum Kristum kā Kungam un Glābējam. Ļoti reti, 

jeb gandrīz nekad, nerunājam šaja žurnālā par 

polītiku, bet, Svētā Gara mudināts, to šoreiz darīšu. 

Rakstu šīs rindiņas dažas dienas pēc prezidenta 

vēlēšanām, kad liekas, ka bijušais viceprezidents Joe 

Baidens (Biden) ir uzvarējis. Jūs lasīsiet šīs pārdomas 

decembŗa beigās, kad viss būs, domājami, pilnīgi 

skaidrs. Bet vienalga, kuŗš kandidāts ir uzvarētājs, es 

gribu sacīt, ka zaudētājs ir bijis Jēzus Kristus. Pirms 

jūs iebildīsiet, ka saku, ka Kristus var būt zaudētājs, 

gribu sacīt, ka, protams, nekas nenotiek bez Viņa 

atļaujas. Bet Viņš arī sacīja par mūsu grēcīgo rīcību: 

“Vai! pasaulei kad nāk apgrēcība! Apgrēcībai gan ir 

jānāk. bet vai! tam cilvēkam, caur kuru nāk 

apgrēcība!” (Mat. ev.18:7)  Es labi zinu, ka būs no 

jums tie, kuŗi sacīs, ka, ja manis atbalstītais 

kandidāts ir uzvarējis, tad uzvarējis ir Kristus. Bet tas 

tā vienmēr nav! 

Kāpēc saku, ka šajās velēšanas zaudētājs ir 

bijis Jēzus Kristus? Saku to tāpēc, ka esmu dzirdējis 

ļaudis nosodām brāļus un māsas Kristū ar citiem 

polītiskiem uzskatiem kā bezdievjus. Bet Jēzus 

Kristus Kalna runā sacīja: ”Bet,.. ..kas uz brāli saka: 

stulbais bezdievi,- tas nododams elles ugunīs. (Mat. 

ev. 5:22c). Vai šie Jēzus Kristus vārdi neattiecās arī 

uz mūsu dienu polītiku? Domāju ka Jā!  

Mūsu dienu polītiskā gaisotnē šeit ASV, 

cilvēki ar citādiem polītiskiem uzskatiem tiek redzēti 

kā ienaidnieki. Bet atkal Kalna runā Jēzus Kristus 

saka;  “Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts:mīli savu  

tuvāko un nīsti savu ienaidnieku.  Bet es jums saku: 

mīliet savus ienaidniekus un lūdziet par tiem, kas jūs 

vajā, ka jūs topat sava debesu Tēva bērni; jo viņš 

liek saulei uzlēkt pār ļauniem un labiem un lietum līt 

pār taisniem un netaisniem.  (Mat. ev. 5:43-45) 

Naidīgām domām, vārdiem un darbiem nav vietas 

mūsu kristīgajā dzīve. Mēs varam noraidīt otra 

uzskatus kā nepareizus, kļūdainus, pat grēcīgus un 

tos nosodīt, bet, būdami kristieši, mēs neienīstam 

tos, kas nedomā kā mēs.  

Kalna runā Jēzus arī uzruna tos, kas 

iedomājas sevi par Dieva taisnības aizstāvjiem.       

“Ne ikviens, kas man saka: Kungs, Kungs! – ieies 

Debesu valstībā,  bet tas, kas dara mana debesu 

Tēva gribu. Daudzi tajā dienā man sacīs: Kungs, 

Kungs! Vai mēs tavā vārdā nepravietojām? Vai mēs 

tavā vārdā neizdzinām dēmonus? Vai tavā vārdā 

daudzus brīnu- mainus darbus nedarījām? Un tad es 

tiem apliecināšu: es jūs nekad neesmu pazinis, nost 

no manis, jūs ļauna darītāji!” (Mat. ev.7:21-23)  

Jēzus Kristus, noskatoties uz Jeruzālemi, 

pirms tajā iejāja, dodoties pretī krusta nāvei, par 

pilsētu raudāja.  Lasām: “Kad viņš pienāca tuvāk 

pilsētai, uzlūkojis to, viņš sāka raudāt,  sacīdams: 

“Ak, kaut tu šodien būtu sapratusi, kas nes tev 

mieru. Bet tas vēl ir apslēpts tavām acīm.“ (Lūk. 

ev.19:41-42)  Mana lūgšana šodien, kad šajā gadā 

svinam atkal ziemsvētkus, kā saka mana dzīves 

biedre Benita savā rakstā, svinam miera svētkus, 

mēs saprastu, kas mūsu mieram vajadzīgs. Jēzus 

Kristus šajos miera svētkos, kad svinam Viņa 

ienākšanu mūsu pasaulē, mūs aicina mīlēt Dievu 

pāri visam un savus tuvākos kā sevi pašu. Jā, patiesi. 

Viņš aicina mūs pat mīlēt  mūsu ienaidniekus! Kā 

māca apustulis Pavils, Dievs ziemsvētkos Jēzū Kristū 

mīlestībā nāk pie mums, kas bijām viņa ienaidnieki, 

lai glābtu mūs mūžīgai dzīvei.  

Mācītājs. Dr. Uldis Ukstiņš   

Redakcijas kollēģija:  māc. Dr. U. Ukstiņš, māc. O. 
Cakars, P. Aļļe.  Mūsu tīmekļa lapas adrese: 

www.kristigabalss.com    

Informācija:     info@latvianbaptistsinamerica.org 

ALBA tīmekļa lapa:  

www.latvianbaptistsinamerica.org   

ALBA YouTube kanāls: 

https://www.youtube.com/channel/

UCbvDHNKJ0v3RsIii72KuCSQ 

© 2020 Union of Latvian Baptists in America  All rights reserved 
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     Kad domājam par 

Ziemsvētkiem, tad, saprotams, 

domājam par Miera Prinča 

piedzimšanu Betlēmes silītē.  

Bērniņš Betlēmes silītē ir apzīmēts 

par Miera Princi, Miera Ķēniņu un 

Dieva Dēlu.  Miera Princis 

piedzima pasaulē, kuŗā valdīja 

nemiers un plosījās kaŗi.  Kā ir  

zināms, Viņš piedzima Heroda 

valdīšanas laikā, kad Dieva 

izredzētā jūdu tauta bija Romas 

impērijas apspiesta. Tas nesa 

polītisku nemieru,  jo ļaudis  bija  

nabadzīgi; bija  naids starp 

vergiem un kungiem.   Šādā 

nemiera pasaulē piedzima pats Dieva Dēls kā Miera 

Ķēniņš.  Kādēļ? 

     Vilis Dzenītis savā dzejolī  “Miera svētkos”  raksta:  

“– Miers virs zemes! – kā atbalss vēl šodien skan 

eņģeļu dziesma, bet pasaulē 

neizdziest ienaida liesma!”  No tā 

laika, kad piedzima Dieva Dēls,  kā 

dzejnieks raksta: “..nemiers nav virs  

zemes zudis.”  Kaut gan vēsture 

rāda, ka viens kaŗš seko otram, 

tomēr  viena nakts, Ziemsvētku 

nakts, kā miera nesēja,  ir ierakstīta 

cilvēku sirdīs.  Šī nakts tiek  

nosaukta: “Svētvakars – miera 

nakts!”  Bieži  svētvakarā, ja kāds 

atrodās tālu prom no savām mājām, 

tā domas aizlido pie savējiem.  Viņš 

redz svecīšu gaismas, dzird mīļās 

ziemsvētku dziesmas un  mīļas 

atmiņas pilda sirdi ar prieku un 

mieru.   

     Noteikti esam dzīrdējuši par notikumu frontē 

Pirmā pasaules kaŗa laikā, kad Ziemsvētku  vakarā 

kaŗavīri atradās savos izraktajos bunkuros, 

kavējoties atmiņās par pagājušiem svētkiem.  

Negaidot kaŗavīri dzird pazīstamās Ziemsvētku 

dziesmas atskanam no ienaidnieku 

nocietinājumiem. Kaut gan dziesmām nebija vārdu, 

tās katrs pazina: – “Stille Nacht, heilige Nacht..”. 

Skatoties pāri uz ienaidnieku nocietinājumiem, 

kaŗavīri  ar izbrīnu ierauga liesmojam svecīšu 

gaismas uz vairākām paceltām eglītēm.  Nepagāja 

ilgi, kad  pazīstamo vācu ziemsvētku dziesmu: “Klusa 

nakts, svēta nakts…” tie sāk dziedāt arī savā valodā. 

Lēnām karavīri iznāk no saviem izrakumiem lai visi 

apvienoti, katrs savā valodā, dziedātu:  “Klusa nakts, 

svēta nakts. Visi dus, Viss ir kluss, Tikai Bērniņu 

Betlēmē, Gulda autiņos silītē..”    Ziemsvētku naktī 

ienaidnieki sniedza viens otram roku svētku 

sveicienā.  Vienā naktī, svētku naktī, ienaidnieki 

sadevās rokās.  Bet, diemžēl, gaismai austot, kaŗavīri 

saņem atkal komandu doties atpakaļ savos 

bunkuros.  Agrā rīta stundā  “bargais ienaids” ņēma 

atkal virsroku un kaŗš turpinājas. Kristus bērna 

piedzimšana neiznīcināja naidu starp kaŗavīrim un 

valstīm.  Lasām:  “.. Miers vēl nav – skan ieroču 
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mūzika baismīgā 

taktī, grimst tautas un 

valstis vēl ciešanu 

naktī..”    

     Arī šodien, kad 

rakstu šīs pārdomas, 

zinām, ka miers vēl 

nav iestājies zemes 

virsū!  Covid-19, 

polītisks nemiers, 

dabas katastrofas, 

kaŗi un ienaids valda 

par mūsu zemes lodi. 

Nav mums zināms, ko 

rītdiena nesīs.  Ko nesīs nākošais gads? 

     Svētos rakstos lasām, ka viss, ko Dievs iesākumā 

radīja bija labs.  Ienaids cēlās cilvēku grēcīguma dēļ.  

Tomēr pa spīti mūsu grēcīgumam Dievs nebeidza 

mūs mīlēt kā savus radījumus.  Dievs deva cilvēkam 

atkārtoti iespējas pagriezt muguru ļaunumam un 

kalpot Viņam.  Cilvēce Noasa laikā pārdzīvoja grēka 

plūdus.  Israēla tautas pravieši atkārtoti mudināja 

tautu atgriezties pie tā Kunga,  bet ļaužu sirdis 

nemainījās.  Beidzot Dievs, rādot dziļu mīlēstību 

savam radījumam, sūtīja savu vienīgo Dēlu, Dēlu, 

kuŗš uzņēmās nākt pasaulē ciest un mirt. Raksta 

evanģelists Jānis: “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka 

viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas 

viņam tic, nepazustu, 

bet dabūtu mūžīgo 

dzīvību,”  (Jāņa ev. 

3:16)  Dieva Dēls, 

Miera Lielskungs un 

Visvarenais ir 

bērniņš, kuŗš dod 

manā un cerams arī 

Tavā sirdī mieru šajā 

svētvakarā, kā arī 

visās mūsu dienās, 

kas šajā laikā ir  

nemiera pilnas.   

     Mans personīgais 

svētku atmiņu kamols ir pildīts ar daudzām mīļām 

un siltām atmiņām.  Ne vienmēr manā dzīvē 

svētvakarā pasaulē valdīja miers. Ne vienmēr manā 

personīgā dzīvē ir viss bijis pozitīvi.  Tomēr, pāri 

visam, Dieva miers deva spēku un izturību visu 

pieņemt, jo Miera Ķēniņš ir dzimis Betlēmē. Vienalga 

kādos apstākļos arī es neatrados, varēju dziedāt  

mīļo ziemsvētku dziesmu: “Ziemasvētku vakars atkal 

zemi sedz, Miera eņģels zvaigznes debess samtā 

dedz. Svētsvinīgas jūtas atkal sirdī līst, un uz īsu brīdi 

dzīves rūpes klīst.” (Vilnis Dzelmītis/G.Holst melod.) 

     Lai Dieva miers mājo Jūsu sirdīs šajā svētvakarā 

un visu nākošo  gadu! 

Benita Ukstiņa 

Bukskauntijas dievnams.  Foto: Carlos Augstroze 

Bukskauntijas dievnams.  Foto:  Carlos Augstroze 
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Klusos brīžos savās domās 

bieži mēdzu kavēties pagātnē. 

Patīk vēlreiz izstaigāt senās tekas 

un pārdzīvot kādreiz bijušo. 

Atceros daudzus, kuŗi vairs nav 

mūsu vidū, bet ir pārgājuši jau 

labākā dzīvē.  Mēs visi esam 

kļuvuši gados vecāki.  Bet ir Viens, 

kas paliek mūžīgi tas pats. Tas ir 

mūsu Dievs.  Un ir jauki, ka visi 

esam tā paša Kunga aicinājumā 

un kalpošanā.   

Pāvila vēstulē filipiešiem 4. 

nodaļā lasām: "Tad nu, mani 

mīļie, pastāviet Kungā, es jūs 

mudinu būt vienprātīgiem 

Kungā.  Priecājieties Kungā 

vienmēr, es sacīšu vēlreiz - Priecājieties!".  Šajos 

pantos ir trīsreiz minēts vārds Kungā, un tas ir viens 

no vissvarīgākajiem  vārdiem Bībelē.   

Pastāvība ir svarīga.  Ja, varbūt, redzami nav 

pārtraukti sakari ar draudzi, tad sirdī varam aiziet 

tālāk no Dieva, zaudēt savu stipro pamatu.  Kristus 

saka "Kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts".  Kā 

varam pastāvēt?  Vienīgais veids pastāvēt ir 

Kungā.  Varam prātot – kas tad ļaudis vairāk 

piesaista?  Tiek minēti koŗi, citi draudzes zari, 

dažādas darba metodes, mācītāji, un pievilcīgi 

draudzes locekļi.  Bet pēc apustuļa vārdiem 

Efeziešiem 4:16 tās ir tikai “palīgsaites”.  Tikai tas, 

kas ir Kungā, kas ir Kristū, tas pastāvēs līdz galam. 

Kur ir vienprātības noslēpums?  Atbilde ir 

atkal šeit: rast vienprātību Kungā.  Mēs neesam visi 

vienādi.  To redzam mūsu uzskatos,  domāšanā, un 

dažādos atzinumos.  Kur ir vienprātība?  Mēs 

saucamies un esam brāļi un māsas.  Mēs dzīvojam 

tāli šķirti un tomēr mums ir dziļa iekšēja 

vienība.  Mēs jūtamies un esam viena Tēva 

bērni.  Tur ir mūsu vienība – Jēzū Kristū, mūsu 

Kungā!  

"Priecājieties Kungā 

vienmēr!"  Prieku nerada tikai 

ārējie apstākļi.  Ir jauni, veseli 

un turīgi ļaudis, kas nav 

laimīgi.  Bet 

starp veciem, slimiem un 

nabadzīgiem ļaudīm varam 

atrast priecīgas sirdis.  Kaŗa 

laikos, dzimteni zaudējušo 

bēgļu vidū sastopam priecīgus 

cilvēkus, un miera laikos 

vislabvēlīgākajos apstākļos 

netrūks tādu, kas izdara 

pašnāvību.  

Evanģēlijs ir prieka vēsts. Jēzus 

saka: "To es uz jums esmu 

runājis, lai mans prieks mājotu 

jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs". Dziļākais, 

skaidrākais, un ilgstošākais prieks ir atrodams mūsu 

Kungā.  Ja sirdī nav prieka, tad lai tā ņem vērā 

Dāvida ieteikumu: "Priecājies  Kungā, un Viņš dos, 

ko tava sirds vēlas".  Pazīstams dzejnieks grūtos 

apstākļos rakstīja šādus vārdus:  "Viss mans spēks ir 

Tevī, mans Dievs.  Ja Tu to atņem, tad krītu.  Ja Tu to 

sniedz, tad pacelties varu pret saules rītu".  Kungā ir 

mūsu pastāvība, mūsu vienprātība un mūsu 

prieks.  Ar Viņu ejam pretī saules rītam, bez Viņa - 

krītam. 

             

Ir atkal pienākušas skaistās  ziemassvētku 

dienas, kuŗās zemi aplido brīnišķā vēsts par Pestītāja 

dzimšanu.  Šī vēsts, kopš enģeļi un debespulku 

draudze to ar Dieva spožumu vēstīja ganiem 

Betlemē, nekad nav apklususi, bet gadskārtēji 

ziemassvētkos tā atplaukst kā brīnišķīga gaisma 

mūzikā un dziesmās, sludināšanā un neskaitāmu 

siržu pārdomās un izjūtās.  

Atkal domas aizklīst senā pagātnē pie rosīgās 

darbības decembŗa mēnesī Bukskauntijas  baptistu 

draudzē.  Dievnams pārpildīts visos draudzes svētku 

ZIEMSVĒTKU PRIEKS 

Inta Augstroze 

Foto: Carlos Augsroze 
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laika pasākumos.  Svētdienu rītos dievkalpojumu 

kuplināja koris ar vairākām dziesmām,  vakaros 

dažādi citi mūzikāli priekšnesumi. Ziemassvētku 

vakarā notika svētdienas skolas eglītes sarīkojums ar 

bagātu programmu.  Dzirdētajās deklamācijās, 

dziesmu un mūzikas priekšnesumos varēja nojaust 

jaunu talantu veidošanos.  Ar pāris dziesmām 

piedalījās bērnu koris.  Pēc programmas ieradās 

Ziemassvētku vecitis un mazie bija priecīgi, saņemot 

svētku saldumus un dāvanas.  Toreiz svētdienas 

skolā bija 45 bērni.  Pārējos vakaros notika māsu 

pulciņa, koŗa un jauniešu eglīte ar priekšnesumiem. 

Zvaigznes dienas pēcpusdienā draudzes koris deva 

ziemassvētku izskaņas koncertu. 

Ir atkal brīnišķīgais ziemassvētku laiks.  Šajā 

laikā sajūtam un pārdzīvojam kautko jauku, vārdos 

neizteicamu.  To nerada tikai mirdzošā eglīte, svētku 

ēdieni un senās tautiskās parašas.  Dziļāko, 

svētsvinīgi burvīgo un gaišo izjūtu dod vecais un 

reizē vienmēr jaunais Betlēmes stāsts par Dieva 

nākšanu cilvēka veidā pie mums.  

Viens otram vēlam priecīgus 

Ziemassvētkus.  Šis vēlējums nevar būt tikai ierasta, 

vienmēr atkārtota frāze, jo tiešam katram ir 

iespējams iegūt gaišu, dziļu un ilgstošu prieku 

sirdī.  To nedod pašreizējie pasaules notikumi, kas 

šajā svētku laikā pauž netaisnību, nemieru un rada 

baigas nojautas.  Maz prieka var dot arī priekšsvētku 

kņada, kuŗā pelņas kāres balss nomāc visu 

pārējo.  Nevisai droši prieka avoti ir arī mūsu 

veselība, draugi, dāvanas un pasākumi.  Īsts, nekādu 

dzīves apstākļu neaptumšojams prieks ir tas, ko pats 

Pestītājs dāvina cilvēka sirdij.  Šī ir Viņa dāvana: "Es 

jums pasludinu lielu prieku, jo jums šodien Pestītājs 

dzimis!" 

Piedzīvojot Jēzu kā savu Pestītāju, sirds 

iegūst lielu, mūžīgu prieku, kuŗa gaisma dzīves ceļā 

nezūd pat vissmagākajos apstākļos. 

Inta Augstroze  

Oļģerts Cakars 
 

Sniega putni klusumā knābā dienu. 

Pa aizputināto, nesatraukto teku 

no meža stūŗa atbrien krēsla. 

Tāla loga gaisma 

laižas gar nokalni ciemā. 

Debesīs zvaigžņu karogi plīvo. 

Oļģerts Cakars 

 

Ielieci dvēseļu zaļajā kokā 

sirdi kā sveci šovakar. 

Atvērtās debesis saņemi rokās, 

visu lai dievišķā gaisma skaŗ. 

 

Balta un skaidra trīs naktī liesma: 

gaišs un mirdzošs dzīvības koks. 

Tālēm pāri pāršūpo dziesma, 

beidzot salauzts tumsas loks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Zinta Aistars 

ZIEMSVĒTKU DZEJOĻI 

Oļģerts Cakars 



7 

Oļģerts Cakars 

 

Šai naktī egles kā zvani skan 

un zvani nes egļu šalku, 

šai naktī laiks Dieva brīnumam 

sniegt ceļniekam mūžības malku. 

 

Un putenī sagriežas zvaigžņu spiets, 

baltas baznīcas gāršās ceļas. 

Lai kāds bija ceļš, cik tālu iets, 

miers brīnumains dvēselē lejas. 

 

 

Oļģerts Cakars 

 

Māju un dzimtenes ilgas 

šonakt ieguļas krūtīs. 

Vientuļa zvaigzne mirgo 

pār Bērnu vienkāršā kūtī. 

 

Cilvēks kā uzvilkta stīga 

ietrīsas naktī un vētrā, 

ticības tvīkst viņš un gaida 

cerības zaļo mētru. 

 

Nāk jau, nāk jau šai naktī 

solītā pestīšana! 

Smaida Bērns mātes klēpī, 

torņi Ziemsvētkus zvana. 

 

 

 

 

Oļģerts Cakars 

 

Ceļinieks vakarā vēlā 

piestāj, kad saule grimst. 

Raugoties rieta kvēlā, 

pirmās zvaigznes dzimst. 

 

Kur ir tā zvaigzne starp daudzām, 

gaišāk un augstāk kas zied? 

Vai vēl no senajām audzēm 

zvaigzne uz Betlēmi iet? 

 

Mana sapņu zvaigzne 

klusi uz dzimteni slīd, 

Ziemsvētku sveicienu aiznes, 

vientuļās sirdīs spīd. 

Oļģerts Cakars   

 

Šai naktī viss savādā virpulī jaucas: 

sniegs zaigojot paceļas zvaigžņu mājās, 

bet baltākās zvaigznes uz zemi snieg 

un klusi pār kailajiem laukiem klājas. 

 

Šai naktī mirgo un spīguļo sniegs 

un augstumos zvaigznes zaļgani aukstas; 

šai Svētajā naktī ir debess un zeme 

kā klusā lūgšanā saliktas plaukstas. 

 

Oļģerts Cakars 

 

Zvaigznes un sveces šonakt dzimst 

sirdīs un debesu jomās. 

Šī ir tā nakts, kad ceļinieks grimst 

mātes un dzimtenes domās. 

 

Eglē ielaidies zvaigžņu spiets, 

svece dreb senajā kūtī, 

cilvēkam liekas, ir diezgan iets 

gaisma plaukst gurušās krūtīs. 

 

Grūtuma lūgšanu noliek tas 

klusi pie Bērna kājām, 

rīta zvaigzne iedegas, 

vadot uz mājām, uz mājām! 

Foto: Zinta Aistars 



8 

Un lūk - zvaigzne, ko tie bija 

redzējuši austrumu zemē, gāja 

viņiem pa priekšu, līdz kamēr 

nonāca un apstājaās virs tās 

vietas, kur bija Bērns.  Kad viņi 

ieraudzīja zvaigzni, viņus 

pārņēma varen liels prieks. 

Mateja ev. 2:9-10 

 

     Katru gadu, pirmajā adventes 

svētdienā, mana ģimene izpilda 

gadskārtejo tradiciju – izliekam 

darināto Kristus bērniņa 

novietnes ainu.  Sekojot 

Ziemassvetku notikumam, ainā 

parādās daži lopiņi un tukša bērnu gultiņa.  Gani ir 

izlikti uz cita plaukta, kur tie gana dažas aitiņas un 

gaida labo vēsti.  Marija un Jāzeps atrodas "Galilejā", 

no kurienes viņi lēnām sāks pārkrustot istabu, lai 

nonāktu pie silītes 24. decembrī.   

     Visnozīmīgākā figūriņa paliek kastītē, līdz kamēr 

pienāks laiks to noguldīt silītē. 

     Trīs gudrie ceļinieki uzsāk savu ceļojumu no mājas 

pagraba, jo viņu ceļojums ir tas visgaŗākais un ar 

visiem griezieniem un apstāšanos, arī paņems 

visilgāko laiku, lai nonāktu pie novientnes ainas. 

     Ir jāatzīstas, ka par šiem vairākiem tradicijas 

gadiem, ir bijuši brīži, kad mēs, ģimene, aizmirsām 

par šīm trim figūriņām un nevarējām atcerēties, 

kuŗā mājas istabā tās sāka sava ceļojumu.  Bet, līdz 

Zvaigznes dienai, katru gadu trīs gudrie ceļinieki 

noiet gaŗo ceļu un piedalās ģimenes tradicijā. 

     Ikkatrs Bībeles lasītājs kaut ko zina par šo 

ceļinieku ceļojumu.  Šis gudro vīru ceļojums sākās ar 

to, ka viņi ieraudzīja Zvaigzni savā austrumu zemē 

un izvēlējās tai sekot. Gudro vīru ceļojums iesākās ar 

izbrīnu.  Var domāt, ka tie varēja būt astronomi vai 

astrologi, bet noteikti, tie bija redzējuši vairumu no 

zvaigznēm.  Bet šajā Zvaigznē, kuŗai tie izvēlējās 

sekot, tie redzēja kaut ko 

unikālu. 

     No visiem debess 

mirdzumiem šī Zvaigzne it 

sevišķi aicināja šos meklētājus 

tai sekot. Sekojot Zvaigznei, tie 

ierodas Jeruzālemē un jautā 

“Kur ir jaundzimušais jūdu 

Ķēniņš?"  Lasītājs sāk saprast, ka 

ir kaut kas nozīmīgs šai 

Zvaigznes vadītā ceļojumā, jo 

tas novedis uz nozīmīgu gala 

punktu.  Gudrie izvēlējās sekot 

šai Zvaigznei, nezinādami ceļu, 

kas stāv viņu priekšā,  jo tiem 

radās kaut kāda izjūta, ka šis gaismas stars novedīs 

viņus alkstošā vietā.  Tie skaidro, ka viņi sekoja 

Zvaigznei, lai varētu pielūgt jaundzimušo jūdu 

Ķēniņu.    

     Šie gudrie savā ceļojumā nonak Heroda priekšā.  

Jautajums paceļas: ja tie sekoja Zvaigznei, meklējot  

jaunpiedzimušo Ķēniņu, kā viņi nonāca Jeruzālemē, 

prasot Herodam  padomu? 

      Izliekas, ka, varbūt, ja arī tikai uz īsu brīdi, šie 

ceļotāji Zvaigzni pazaudēja no redzes loka.  Tie 

drošsirdīgi ceļo, bet uz brīdi tie Zvaigzni vairs 

neieraudzīja – varbut gaisma tika apslēpta, jeb viņi 

vienkārši to "pazaudēja".  Bet šis nav izolēts 

zaudējums, jo ikkatram ticīgam gājējam ir bijuši 

brīži, garīgajā ceļojumā tuvodamies Dievam, kad 

veidojas sajūta, ka īsti nezinām, kur Tas atrodas, vai, 

vispār, ka esam nonākuši negaidītā un nepatīkamā 

vietā.  

      Kad tie zaudē kontaktu ar Zvaigznes gaismu, tie 

nonak pie Heroda – vietā, kur Zvaigzne nespīdeja 

gan ģeografiskā, gan arī garīgā un morālā ziņā.  

Heroda apkartnē bija neskaidrība,  nedrošība un 

nemiers, – un tur gudrie ceļotāji meklē padomu?  

Uzklausot Herodu, ceļotāji atgriežas ceļā – uzticoties 

Heroda neuzticamajam padomam? 

ZVAIGZNES DIENA 

Māc. Dr. Pauls Barbins 
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Bet Zvaigznes gaisma ir neatlaidīga.  Atkal to 

ieraudzījuši, ceļinieki tiek vadīti līdz Zvaigzne 

apstājas virs viets, kur bija Bērns.  Pēc ceļa, kas 

iesākās tālajos austrumos un veda caur grūtiem 

apstākļiem un izaicinājumiem, Zvaigzne ir novedusi 

ceļotājus pie galamerķa, pie jaundzimušā Ķēniņa.  

       Un tā parādās pirmā Zvaigznes dienas mācība: 

Dievs mums ikkatram dāvā zvaigznes, kas rāda ceļu 

pie Kristus.  Zvaigzne bija Dieva dota dāvana 

gudrajiem no austrumiem, lai tie sastaptu to, pēc kā 

viņi meklēja.  Tapat Dievs arī dāvā Zvaigznes, kas 

apgaismo garīgo ceļojumu pie Kristus ikvienam.  

Ceļotāju uzdevums, lai saņemtu šo dāvanu, ir būt 

gatavam ievērot Dieva neatlaidīgo gaismu, kas pilda 

mūsu apkārtni un pasludina Kristus tuvību. 

      Sākot šo Jauno gadu, šis atgādinājums, ka Dieva 

dāvātā Zvaigzne spīd ap mums, ir it sevišķi noderīgs.  

Pēc visiem iepriekšējā gada piedzīvotajiem tumšiem 

brīžiem, Dieva bērnam ir jabūt vēl uzmanīgākam, kā 

arī gatavam, ievērot to Dieva doto Zvaigzni, kas ved 

pie Kristus.  Šāda, dāvāta Zvaigzne ir redzama, kad 

ticam, ka Kristus ir it visur.  Zinām, ka ir viegli but 

pārņematam ar rūpēm, šaubām un 

neizskaidrojamiem izaicinājumiem, tāpēc mums ir 

jameklē pēc tās Zvaigznes, kas pasludina Dieva 

tuvumu un kas ved mūs pie Kristus. 

     Ievērojot nogurdinātā ceļotāja reakciju, ieraugot 

Zvaigzni, kas parada vietu, kur bija Bērns, vēl viena 

mācība tiek veidota.  Kad ceļotāji ieraudzīja Zvaigzni, 

kas noveda pie Kristus, viņus pārņēma vareni liels 

prieks.  Otrā Zvaigznes dienas mācība ir: 

sastapšanās ar Kristu izvilina varenu, priekpilnu 

reakciju.  Pēc visiem nepareizajiem pagriezieniem 

un soļiem, staigājot neievērodami Zvaigznes gaismu, 

ceļotāji sastop to, pēc kā viņi ceļoja.  Tie nonāca 

vietā, kur bija Bērns, un viņi priecājās par to. Sastapt 

Kristu ir prieka pilns moments ikkatram garīgam 

ceļotājam. 

     Zvaigznes dienas lūgšana ikkatram garīgam 

ceļotājam šai nākamaja 2021. gadā ir, lai mēs  

ņemtu vērā to Dieva dāvāto Zvaigzni, kuŗa mūs 

apgaismo un vada pie vienotības ar Kristus, jo tikai 

tanī vietā mēs piedzivosim to lielo, vareno prieku, 

pēc kā mūsu dvēseles kāro.  

māc. Dr. Pauls Barbins 

Foto: Zinta Aistars 
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Pārdomas Svētā vakarēdienā 

Ja mēs varam būt patiesi pret 

sevi, mēs bieži varam atzīt, ka 

jūtamies nedroši.  Un, mēģinot 

to paslēpt no citiem, mēs to vēl 

vairāk izjūtām.  Katrs cilvēks 

mēģina atrast savu identitāti.  

Ir cilvēki, kas to mēģina atrast 

savā darbā – ir labi, kad mēs 

varam būt sekmīgi savā 

profesijā, bet tas vien nevar 

iedot mums mūsu īsto 

identitāti.  Citi cilvēki to mēģina 

atrast materiālās lietās. Tie 

domā, ja viņi sakrāj virs zemes 

lielu bagātību, tad tas dos 

viņiem viņu identitāti.  Bet 

bagātība nevar to izdarīt!  Citi cilvēki atkal domā, ka 

viņu piederība dažādās organizācijās var iedot 

viņiem patiesu identitāti; bet šī piederība arī nevar 

to mums dot.  Visas šīs lietas nespēj mūs apmierināt 

un no tām nevar rasties mūsu, cilvēku, īstā 

identitāte. 

 Tikai vienīgi Dievs var dot cilvēkam viņa īsto 

identitāti. Tas  notiek,  kad  mēs apzināmies, ka 

Kristus dzīvo mūsos – kā apustulis Pāvils raksta 

kolosiešiem: “Kristus jūsos – dievišķās godības 

cerība.” (1:27b) Kristus caur Svēto Garu dzīvo katra 

kristieša sirdī un no tā nāk mūsu 

īstā identitāte.  Apustulis Pāvils 

raksta: “Jo dzīvot man nozīmē – 

Kristus..”  (Filip. 1:21a:)  Un 

kolosiešiem viņš saka: “.. jūsu 

dzīvība līdz ar Kristu ir apslēpta 

Dievā.”  (3:3b)  Caur Jēzu Kristu  

mēs esam jauni radījumi, mēs 

dzīvojam mūžībai un ne tikai 

zemišķām lietam. Tāpēc šīs 

zemišķās lietas nespēj mums 

iedot mūsu īsto identitāti, jo mēs 

esam tikai svešinieki šajā 

pasaulē. Mēs apzināmies, ka 

mūsu īstā identitāte, kā Dieva 

bērniem,  nāk no mūsu 

savienošanās ar Dievu caur Kristu, 

kad patiesi apzināmies, ko Viņš priekš mums darījis.   

  Pie  Svētā Vakarēdiena galda Pāvils,  runājot par 

biķeri un maizi, raksta šādi: “ ..vai svētības biķeris, 

ko mēs svētām,  nav savienošanās ar Kristus asinīm?   

Vai maize,  ko mēs laužam, nav savienošanās ar 

Kristus miesu?”  (I. Kor. 10:16)  Caur šiem 

elementiem mēs esam savienoti ar Kristu viņa nāvē 

un tas dara mūsu ticību stiprāku, zinādami, ka 

Kristus mira, lai mēs varētu dzīvot. Viņš tagad dzīvo 

mūsos un dod mums mūsu īsto identitāti. 

Gatis Ķeris, Bukskauntijas draudzes kopējs 

MŪSU PATIESĀ IDENTITĀTE 

Gatis Ķeris 

Foto: Pēteris Aļļe 

ALBA YouTube KANĀLS 

Ralfs Augstroze 

Vairākas svētrunas ir jau ievietotas Amerikas 
latviešu baptistu apvienības (ALBA) TV kanālā, kur 
esam uzsākuši video svētrunu sēriju.  Jaunais 
svētrunas ieraksts, kas veltīts ASV Pateicības dienas 
svētkiem, ir no br. Pētera Aļļes: Pateicība, ko variet 
atrast šeit: https://youtu.be/JvVEf66aJGU.  
 
Uz doto brīdi šajā sērijā ir ievietotas 5 svētrunas: 

Piedošana - māc. Dr. Uldis Ukstiņš 

Reformācijas svētdiena - māc. Dr. Pauls 
Barbins 

Kristus miers - Pēteris Aļļe 

Svētīti, lai svētītu - māc. Dr. Uldis Ukstiņš 

Jauna: Pateicība - Pēteris Aļļe 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmKIGPajHM5oNVkQF3zE7-Y_KKcAh_-Jn
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Tā ejot uz priekšu centīsimies ievietot divas jaunas 
svētrunas katru mēnesi, un arī visas iepriekšējās 
svētrunas būs tur pat pieejamas. 
 
Šajā portālā ir arī joprojām redzami visi 2020.g. 
ALBA kongresa dienu virtuālie sarīkojumi: https://
www.youtube.com/playlist?
list=PLmKIGPajHM5qS3xmMcqxKd8aBCE4yt0cg. 
 

Turklāt, variet pārskatīt visu ALBA Jūtūba kanālu 
šeit: https://youtube.com/channel/
UCbvDHNKJ0v3RsIii72KuCSQ. 
 
Ceram, ka šīs mūsu programmas, svētrunas un 
priekšnesumi nesīs Jums un jusējiem prieku un 
svētību! 
 
Ralfs Augstroze 

KALPOJOT KRISTUM VIŅA OTRĀS ATNĀKŠANAS GAISMĀ! 

Jēzus tāpat nāks kā redzējiet Viņu debesīs aizejam!  

Bībeles studija Kongresa dienās 

I 

  Ar Korona vīrusu šajā 

pasaulē ir iestājusies jauna 

kārtība, jauna realitāte. Tik bieži 

dzirdam ļaudis sakām, ka dzīve 

vairs nav tāda kāda tā bija pirms 

marta vidus, kad šajā zemē sāka 

izplatīties šis nāvējošais vīrus. 

Pasaule ir apgriezta otrādi! 

Pasaule, kādā mēs dzīvojam 

agrāk, vairs nepastāv, lai kā mēs 

vēlētos atgriezties tajā; 

atgriezties, kā sakām, normālā dzīvē. Tas vairs nav 

iespējams! 

Jaunā Derība liecina, ka ar Jēzu Kristus 

augšāmcelšanos un debesbraukšanu, pasaule arī 

tika apgriezta otrādi. Ļaudis sacīja par apustuļiem 

Apustuļu darbos: “Tie, kuŗi visu pasauli apgriezuši 

otrādi, ir atnākuši šeit!”  (17:6, rakstītāja brīvs 

tulkojums no angļu valodas tulkojumiem).  Ar Jēzus 

Kristus augšāmcelšanos un debesbraukšanu iestājās 

jauna īstenība, kāda līdz tam nepastāvēja. Ja līdz 

Kristum nāve un grēks bija noteicošie cilvēku dzīvēs, 

tad ar Jēzu Kristu, nāves vara par cilvēku dzīvi tika 

salauzta un sātana valdīšana par šo pasauli 

izbeigusies. Kā raksta Ebrēju vēstule par Kristu, Viņš: 

“..atsvabinātu visus, kas visu mūžu nāves baiļu dēļ 

bija verdzībā.” (2:15)  

Kā mums būs atsaukties uz jauno realitāti, 

kas iestājās pasaulē ar Jēzus 

Kristus nākšanu?  Kā mums būs 

rīkoties tās jaunās patiesības 

gaismā, ko nes Kristus?  Atbildes 

par to mums dod  mācības, 

kuŗas atrodam Apustuļu darbu 

grāmatas sākuma nodaļās, kas 

runā par Jēzus Kristus 

debesbraukšanu un Svētā Gara 

nākšanu.  

       Par Jēzus debesbraukšanu 

Apustuļu darba grāmatas 

pirmajā nodaļā lasām: “Kad tie, 

viņam aizejot, cieši skatījās uz debesīm, lūk, pie tiem 

stāvēja divi vīri baltās drēbēs. Tie sacīja: “Galilieši, 

ko jūs stāvat, skatīdamies uz debesīm? Šis Jēzus, kas 

uzņemts prom no jums debesīs, tāpat nāks, kā jūs 

viņu esat redzējuši debesīs aizejam.”  (1:10-11) Šo 

vārdu implikācija ir skaidra! Mūsu uzdevums, kā 

Jēzus Kristus sekotājiem, nav stāvēt lūkojoties uz 

debesīm, gaidot kad Jēzus atgriezīsies. Viņš nāks, kā 

aizgājis! Bet mūsu uzdevums ir apliecināt Viņu kā 

dzīvo Kungu. Mūsu uzdevums ir apliecināt, ka ar 

Jēzus Kristus augšāmcelšanos un debesbraukšanu ir 

patiesi iestājusies jauna dzīves kārtība.  

Kad pasaules drošie pamati sabrūk, kad 

parastie dzīves pieņēmumi vairs nedarbojas, tad 

mūsu, kristiešu, uzdevums ir apliecināt, ka Jēzus 

Kristus joprojām valda šodien! Viņš ir uzbraucis 

debesīs un ir pie Dieva labās rokas. Tas, simboliskā 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLmKIGPajHM5qS3xmMcqxKd8aBCE4yt0cg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmKIGPajHM5qS3xmMcqxKd8aBCE4yt0cg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLmKIGPajHM5qS3xmMcqxKd8aBCE4yt0cg
https://youtube.com/channel/UCbvDHNKJ0v3RsIii72KuCSQ
https://youtube.com/channel/UCbvDHNKJ0v3RsIii72KuCSQ
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valodā, ir sacīt, ka Viņš ir viens ar Tēvu, pārvaldot šo 

pasauli. Viņš nāks atkal laika noslēgumā piepildīt tos 

solījums, ko dod Viņa augšāmcelšanās un 

debesbraukšana. Ja Kristus nebūtu augšāmcēlies, ja 

Viņš nebūtu uzbraucis debesīs, lai nosēstos pie Dieva 

Tēva labās rokas, tad nepastāvētu skaidra liecība, ka 

laika piepildījumā Viņš atkal nāks, lai veidotu pasauli, 

kuŗa būs pilnīgi un radikāli jauna. Ar Kristus Otro 

atnākšanu nāks Jaunas debesis un Jauna zeme, kur 

taisnība mājos! 

Kā teicu, šī jaunā pasaule ir jau iestājusies to 

dzīvēs, kuŗi ticībā ir pieņēmuši Kristu kā Glābēju un 

kalpo Viņam kā Kungam, kas augšāmcēlies un 

uzbraucis debesīs. Šī jaunā pasaule ir iestājusies to 

dzīvēs, kuŗi aktīvi gaida Kristus Otro atnākšanu. Mēs, 

Kristus mācekļi, esam tapuši jauns radījums Viņā. 

Mēs esam pārgājuši no nāves dzīvībā. Mēs esam jau 

šodien Dieva valstības pilsoņi. Kristus saka Jāņa 

evaņģelijā: “Debesu valstība ir jūsos!”  Bet, protams, 

mēs vēl dzīvojam vecajā pasaulē. Vairums šīs 

pasaules iedzīvotāju netic Kristum un, protams, netic 

Viņa augšāmcelšanai un debesbraukšanai.  Pat visi, 

kas nes vārdu “kristietis”, netic augšāmcelšanai. 

Kādā komentārā lasīju, ka rakstītājs, kad bijis 

teoloģijas students, prasījis sešiem līdzbiedriem, vai 

viņi tic Jēzus Kristus burtiskai augšāmcelšanai un 

puse atbildējuši: “ Nē!” Tāpat tas ir ar korona vīrusu 

šodien, kad daudzi vēlas noliegt, ka tas ir radikāli 

mainījis dzīvi ap mums, ka ar to iestājusies jauna 

dzīves kārtība.  Citi saka, ka šis vīrus nav nekas 

postošāks kā parastā gripa.  Nav nekas jauns: viss ir 

kā iepriekš!   Bet radikālās pārmaiņas pasaulē un šajā 

zemē, kur līdz oktobŗa sākumam miruši vairāk nekā 

225,000 cilvēki, rāda, ka tas tomēr tā nav. Ja cilvēki 

neņem šo vīrusu nopietni un nerīkojas konsekventi, 

rezultāti ir traģiski un būs vēl traģiskāki.  

Mūsu uzdevums kā Jēzus Kristus mācekļiem, 

Viņa sekotājiem, ir liecināt, ka cilvēkiem būs  ņemt 

nopietni Kristus aicinājumu, atsaukties ticībā uz 

Viņu.  Cilvēkiem būs ņemt nopietni aicinājumu atstāt 

nāves un grēka pasauli un ieiet Dieva valstībā, kur 

valdnieks ir Kristus. Šī jaunā pasaule ir sākusies ar 

Jēzu Kristu. Kristū Dieva valstība ir tuvu klāt nākusi 

un tās noraidīšana būs ar traģiskām konsekvencēm. 

Mūsu uzdevums, mūsu sūtība, Jēzus Kristus Otrās 

atnākšanas gaismā, ir aicināt visus jaunā dzīvē. Par 

to, kā to darīt māca Apustuļu darbu grāmatas 

sākuma nodaļas; māca visa Apustuļu darbu grāmata, 

visa Jaunā Derība un visa Bībele.  

II. 

Mēs nevaram par daudz uzsvērt patiesību, ka 

mēs KALPOJAM Kristum Viņa Otrās atnākšanas 

gaismā.  Mūsu gaidīšanu, ka Kristus atkal nāks, 

iezīmē darbs Viņa valstības labā.  Kāds ir šis darbs un 

no kurienes nāk mūsu spēks un spēja šo darbu darīt, 

par to māca Apustuļu darba grāmatas sākuma 

nodaļas.  

Pirmkārt jāsaka, ka mēs, ticīgie, skatāmies 

nākotnē, apzinoties, kā apustulis to saka:  “Bet 

cerība nepamet kaunā.” (Rom. 5: 5a)  Cerība motivē 

visus cilvēku darbus. Kur cilvēki zaudējuši cerību, tur 

tie ir zaudējuši spēju darboties, zaudējuši pat gribu 

dzīvot.  Filozofs Viktors Frankels, kuŗš pārdzīvoja 

“Holokaustu”, rakstījis, ka tie cilvēki pārdzīvoja 

koncentrācijas nometnes, kuŗiem bija cerība; 

pārdzīvoja tie, kuŗi redzēja nozīmi cīnīties un dzīvot.  

Mums, kristiešiem, ir šāda cerība! Mēs ceram uz 

Kristus Otro atnākšanu; mēs ceram uz dzīvi Viņa 

mūžīgajā valstībā. Kur nav cerība, tur valda 

bezdarbība, tur iestājās nāve. Daudzkārt bezcerīgi 

ļaudis izdara pat pašnāvību. 

  Apustulis Pāvils raksta:  “..mēs.. ..teicam sevi 

laimīgus cerībā iemantot dievišķo godību!” (Rom. 

5:2c)   Šo cerību dod eņģeļu liecība mācekļiem, kad 

Kristus uzbrauca debesīs, ka Viņš atkal atgriezīsies 

virs zemes. Apustulis Pāvils turpina, sacīdams: “Bet 

nevien par to: mēs teicam sevi laimīgus arī savās 

ciešanās, zinādami, ka ciešanas rada izturību, 

izturība – pastāvību, pastavība – cerību, bet cerība 
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nepamet kaunā, jo mūsu sirdīs izlieta Dieva 

mīlestība ar Svēto Garu, kas mums dots.” (Rom. 5:3-

5)  Ciešanās ceram tomēr uz pozitīvu gala iznākumu 

–  ceram uz pozitīvu rezultātu. Mūsu ticība veicina 

šo pozitīvo iznākumu, mūsu kalpošana nes šo 

pozitīvo rezultātu – tā nepamet mūs kaunā.  

Otrkārt, mūsu gaidīšanu uz Kristus Otro 

atnākšanu stiprina pārliecība, ka Viņš nav pametis 

mūs vienus.  Viņa debesbraukšanā Kristus sola,  ka 

mēs tiksim kristīti ar Svēto Garu. Viņš saka: “Bet jūs 

dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, 

un būsit mani liecinieki kā Jeruzalemē, tā visā Jūdejā 

un Samarijā un līdz pašam pasaules galam.”  (Ap. 

darbi 1:8) Svētais Gars mums ikdienas atgādina, ka 

Kristus nāks atkal. Vēl vairāk, Svētais Gars mums 

atgādina, ka Dievs Kristū ir ar mums ikdienas līdz 

“laika beigām. Arī šie vardi: Redzi Es esmu pie jums 

ikdienas līdz pasaules galam.” (1965. gada  Bībeles 

tulkojums.)  Jēzus Kristus uzbrauca debesīs, bet nav 

mūs atstājis. Pirms Kristus, (tas ir svaidītā -  Mesijas), 

nākšanas Dievs bija ar savu Izraēla tautu, 

sastapdams tās ļaudis templī, vissvētākā vietā, 

apliecināts no priesteriem un praviešiem.  

Ar Kristus nākšanu, Dievs atklājās Izraēlim un 

visai pasaulei pilnīgi jaunā un radikālā veidā. Ar 

Kristus piedzimšanu, darbu un mācību, ar Viņa 

krusta nāvi, augšāmcelšanos un debesbraukšanu, kā 

teicām sākumā, ir iestājusies jauna pasaules kārtība, 

sākušās pilnīgi jaunas attiecības starp Dievu un 

cilvēku. Dievs tapis pieejams ikvienam, kuŗš ticībā 

atsaucas uz labo vēsti, uz evaņģeliju par Jēzu Kristu. 

Dievs caur Svēto Garu nāk mājot ikvienā cilvēkā, 

kuŗš ticībā atsaucas uz evaņģeliju. 

  Savā debesbraukšanā Jēzus uzrunā 

mācekļus, nosprauzdams darba grafiku, ko būs 

izvest Viņa sekotājiem.  Mateja evaņģelijs beidzas ar 

šiem mums ļoti pazīstamiem vārdiem:  “Man ir dota 

visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un dariet 

par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, 

Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, 

ko es jums esmu pavelējis. Un redzi, es esmu pie 

jums ikdienas līdz pasaules galam.”  (28:18b-20)  

Līdzīgi, kaut ne parallēli vārdi, ir atrodami jau 

minētos vārdos Apustuļu darbu grāmatā.   

(1) Redzam, ka debesbraukšanas laikā 

mācekļi vēl domā Vecās Derības, vecās kārtības 

iespaidoti. Kaut tie ir piedzīvojuši Jēzus Kristus 

krusta nāvi un, vēl vairāk, Viņa augšāmcelšanos, viss, 

ko Kristus mācīja, vēl nav pilnīgi pārveidojis viņu 

domāšanu un iesakņojies viņu prātos. Mācekļi prasa 

Jēzum:  “Kungs, vai tu šinī laikā atkal uzcelsi 

Izraēlam valstību?” (Ap. darbi 1:6) Jēzus atbild: “Nav 

jūsu daļa zināt laikus vai brīžus, (vai stundu), ko Tēvs 

nolicis sava paša varā.” (Ap. darbi 1:7a)  Lasām arī 

Mateja evaņģelijā: “Bet dienu un stundu neviens 

nezina, ne debesu eņģeli, ne Dēls, kā vienīgi 

Tēvs.” (24:36)  Jēzus tādēļ māca: “Tāpēc esiet arī jūs 

gatavi, (nomodā), jo Cilvēka Dēls nāks tai stundā, 

kur jūs nedomājat.” (Mat. ev. 24:44)  Jēzus saka, ka 

nav mūsu daļa zināt laiku, kad Viņš atkal atgriezīsies. 

Mūsu uzdevums Jēzus Kristus Otrās atnākšanas 

gaismā nav censties izdibināt, kad Viņš atkal 

ieradīsies virs zemes.  Mūsu uzdevums ir sludināt, 

aicinot pasaules tautas pie Kristus. Mūsu pienākums 

ir aicināt visus pasaules ļaudis ticēt Viņam, un 

paklausīt Viņam, kam pieder visa vara debesīs un 

virs zemes.  

Mūsu uzdevums ir, sākot ar “Jeruzālemi”, tas 

ir, sākot ar to vietu, kur dzīvojam, apliecināt Kristu. 

Mūsu uzdevums ir to turpināt ar visu mūsu tautu: 

“Visu Jūdeju” un ar mūsu kaimiņu tautām: 

“Samariju” un iet līdz pasaules galam ar Kristus 

evaņģelija vēsti.”  (Ap.  darbi 1:8) Dievs ir pasauli 

mīlējis un Dieva draudzes uzdevums ir liecināt 

pasaulei par šo mīlestību. Ja esam patiesi Kristus 

sekotāji, tad nekādā ziņā nevaram domāt tikai par 
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sevi, tikai par savu ģimeni un mūsu radiem, tikai par 

savu tautu un rasu. Mēs tiekam sūtīti ar Dieva 

mīlestības vēsti līdz pasaules galam. Jēzus ir 

PASAULES Glābējs, visas cilvēces un katra cilvēka 

PESTĪTĀJS. 

Jēzus saka, ka Viņa sekotājiem būs liecināt 

par Viņu Samarijā.  Jūdi tai laikā nicināja un ienīda 

samariešus. Jēzus rāda priekšzīmi, ka šāda nostāja 

nav pieņemama, liecinot par sevi samarietei pie 

Jēkaba akas. Viņš rāda samariešus pozitīva gaismā 

līdzībā par Žēlsirdīgo Samarieti.  Šī līdzībā rāda 

samarieti kā priekšzīmīgu Dieva kalpu. Jēzus uzslavē 

spitālīgo samarieti, kurš ir vienīgais no desmit 

spitālīgajiem, kuŗus Viņš dziedināja no spitālības, 

kuŗš nāca pateikties Viņam, ka ticis dziedināts.  Jēzus 

arī māca, ka evaņģelijs, labā vēsts par Dieva 

glābšanas darbu Viņā, ir dots visai pasaulei, arī 

nejūdiem; tas ir arī pagāniem. Jūdi apzīmēja 

pagānus, kā pagales domātas Dieva ugunij. Jēzus 

nostāja bija pilnīgi pretēja. Viņš reiz sacīja par 

romiešu virsnieku, ka nav Izraēla redzējis tādu ticību, 

kā pie šī virsnieka, kuŗš nāca meklēt dziedināšanu 

savam kalpam. Kristietim domāt, ka baltā rasa ir 

Dievam mīļāka nekā citas rasas, ka tā jebkāda veidā 

ir vērtīgāka nekā citas, iet pretī visam, ko Kristus 

mācīja.  Patiesi šādi domāt ir Dieva zaimošana!  

 Jēzus saka Mateja evaņģelija beigās, ka 

mums būs apliecināt Viņu līdz laika beigām, līdz 

pasaules galam: “Tāpēc eita un darait par mācekļiem 

visas tautas.” (28:19)   Neviena tauta nav izslēdzama 

no Dieva žēlastības loka. Atklāsmes grāmatā 

apustulis Jānis, runājot par Kristus Otro atnākšanu 

apraksta savu viziju: “Pēc tam es redzēju, un raugi, 

liels pulks – ko saskaitīt neviens nevarēja – no visām 

tautām, no ciltīm, tautībām un valodām stāvēja 

goda krēsla priekšā un Jēra priekšā apģērbti baltās 

drēbēs un ar palmu zariem rokās..” (Atkl. gr. 7:9)   

Kristus goda krēsla priekšā nav tikai Eiropas tautas, 

bet tautas no Āfrikas, Āzijas, Dienvidamerikas un 

Austrālijas. Kristus goda krēsla priekšā ir visas 

tautas! Tas, varbūt, liekas katram Kristus sekotājam 

pats par sevi saprotams! Kāpēc tērēt laiku, par to 

runāt? Bet mūsu dienu polītiskā gaisotnē šeit 

Savienotās Valstīs, šī patiesība ir atkārtoti jāuzsver.  

(2) Nākošā Jēzus mācība, Viņa beidzamajos 

vārdos pirms uzbraukšanas debesīs, ir:  “..tās 

kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā,”  (Mat. 

ev. 28:19b)  Ar kristību mēs apliecinām mūsu ticību 

Kristum, – ka esam miruši grēkam, lai dzīvotu par 

godu mūsu Kungam. Ar kristību mēs topam daļa no 

draudzes, kas ir Kristus miesa. Gremdēti kristības 

kapā mēs ceļamies no kristības ūdeņiem jaunā dzīvē. 

Kristus draudze ir Viņa miesa un ar kristību 

mēs topam daļa no šīs miesas. Vai tā ir tikai 

simboliska valoda?  Piemēram: Amerikas karogs: 

“the stars and stripes” ir simbols. Tas saistīts ar tautu 

un tās vēsturi un nav atvietojams. Krusts ir simbols, 

kas nav atvietojams ar kaut ko citu. Kristība un Svētā 

vakarēdiena baudīšana ir simboliskas rīcības. Kad 

ticībā tiekam kristīti Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, 

tā ir rīcība, kas nav atvietojama.  Dievs caur savu 

Svēto Garu ir klāt pie mums mūsu kristībā. Tāpat, 

Dievs caur Svēto Garu ir klāt, kad baudām maizi un 

vīnu, kas simbolizē Kristus miesu un asinis. Mēs 

kristībā tiekam apvienoti ar Kristu un pievienoti Viņa 

draudzei.  Mēs, baudot Vakarēdienu, tiekam 

apvienoti ar Kristu un visu Viņa draudzi, kas bauda 

šo Vakarēdienu.  

(3) Mēs, Jēzus Kristus debesbraukšanas laikā, 

tiekam no Viņa, pirmkārt, izsūtīti pasaulē, darīt par 

mācekļiem visas tautas. Mēs tiekam, otrkārt, no Viņa 

izsūtīti kristīt visus, kuŗi ir atsaukušies evaņģelija 

vēstij: kristīt visus Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā. 

Un, treškārt, mūsu uzdevums ir mācīt tos, kas caur 

kristību pievienoti Kristus draudzei.  

Par nožēlu, daudzi kristieši, ja ne pilnīgi, tad 

daļēji apstājās mācīties par savu ticību pēc kristības.  

Daudzi aizmirst, ka svarīga daļa no paklausības mūsu 

Kunga beidzamajiem vārdiem, Viņa testamentam, ir 

mācīties no Dieva vārda – Bībeles.  Statistika rāda, ka 

parastā draudzē Bībeles studijas apmeklē tikai 

ceturtā daļa no draudzes locekļiem, kas piedalās 

svētdienas rīta dievkalpojumos. Tas arī ir bijis mans 

ilggadējais piedzīvojums. Protams, mācīšanās notiek 

arī svētdienas rītos.  Dievkalpojumā tiek lasīta un 

izskaidrota Bībele. Bet, lai dziļāk iepazītos ar Bībeles 

saturu, ir vajadzība veltīt daudz vairāk laika tās 

studēšanai. Kādēļ tik daudzi ticīgie tiek tik ātri 

aizrauti no dažādām maldu mācībām? Tas ir tādēļ, 

ka tie nav pilnīgā skaidrībā par to, ko māca Dieva 
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vārds, Svētie raksti - Bībele.  Kāds ciniķis ir sacījis, ka 

ar Bībeli varam pierādīt visu, ko vien gribam. Tas ir 

patiesība tikai tad, ja atsevišķi panti tiek izcelti no  

konteksta. Tas ir patiesība, ja netiek ņemts vērā, 

kam vārdi rakstīti, kādēļ tie rakstīti un kādā laikā tie 

rakstīti.  Bībeli studējot ir jāredz katra panta vietu 

nodaļā, kuŗā tas rakstīts, un grāmatā, kuŗā tas 

atrodas.  Katrs pants ir saprotams visas Jaunās 

Derības un Vecās Derības gaismā.  Lai saprastu, ko 

atsevišķi panti māca, ko atsevišķā rakstu vietā māca, 

mums ir jāpazīst visa Bībele. 

 Svarīgs draudzes uzdevums ir mācīt Dieva 

vārdu.  Par pirmo draudzi, tūlīt pēc Vasarsvētkiem, 

lasām:  “..tie pastāvēja apustuļu mācībā.” (Ap. darbi 

2: 42a ) Pavēle mācīt ir daļa no Jēzus Kristus 

pēdējiem vārdiem šajā pasaulē, savā augšāmcēlušā, 

apskaidrotā miesā Jēzus, citējot Veco Derību,  saka, 

ka visi raksti sakopojami divās lielās pavēlēs: Mīlēt 

Dievu pāri visam un mūsu tuvākos kā sevi pašu. 

Mums būs mīlēt Dievu pāri visam arī ar mūsu prātu. 

Ticība, kas sakņota tikai emōcijās ātri noies neceļos.  

Dievs devis mums prātu, lai mēs to lietotu. Dievs 

mums devis gudrību, lai atšķirtu, kas ir Viņa vārds, 

no tā, kas ir cilvēku izdomātas mācības. Daudzas 

problēmas tiktu draudzes dzīvē novērstas, ja tik 

daudzi kristieši nebūtu Bībeles analfabeti.  

Jēzus beidzamie vārdi, pirms Viņa 

debesbraukšanas, beidzās ar brīnišķīgu apsolījumu:  

“Un redzi, es esmu pie jums ikdienas līdz pasaules 

galam.” – līdz laika beigām. (Mat. ev. 29:20) Šie 

Jēzus Kristus vārdi saka, ka visos laikos un visās 

vietās Dievs ir ar saviem ļaudīm.  

Jāņa evaņģelija beigās lasām, ka 

augšāmcēlušais Kristus pavēl mācekļiem, kas atradās 

laivā, zvejojot Galilejas jūrā, mest tīklu laivas otrā 

pusē, jo tie, visu nakti zvejojot, nav neko izvilkuši. 

Kad mācekļi Kristum paklausa, viņi izvelk lielu zivju 

daudzumu. Izkāpjot krastā, tie redz Jēzu pie sakurta 

ugunskura, kur izliktas maize un zivis.  Jēzus aicina 

mācekļus:  “Nāciet un turiet azaidu!.. ..Tad Jēzus 

nāk, ņem maizi  un dod to viņiem, tāpat arī  

zivis.” (Jāņa ev. 21:12a-13)  Jēzus pēc 

augšāmcelšanās bija ar mācekļiem viņu dzīves 

ikdienā, ieturēja maltītes, maizi laužot. Lūkas 

evaņģelija beigās Emmaus ceļinieki pazina 

augšāmcēlušo Kristu pie galda maizi laužot.  Jēzus ir 

arī ar mums mūsu dzīves ikdienā, mums maizi 

lauzdams.  

Mūsu Bībeles apceres “Kalpojot Kristum Viņa 

Otrās atnākšanas gaismā” nākošajā daļā domāsim 

par to, no kurienes nāk mūsu spējas un spēks kalpot 

Kristum.  

III. 

Kristus pavēl mācekļiem neiziet no 

Jeruzālemes, sakot, ka tie tiks kristīti ar Svēto Garu.  

“Jo Jānis gan ir kristījis ar ūdeni, bet jūs tiksit kristīti 

ar Svēto Garu pēc nedaudz dienām.”  (Ap. darbi 1:5)  

Dažus pantus vēlāk lasām, ka debesbraukšanas laikā 

Jēzus atkal runā par Svēto Garu, sakot:  “Būt jūs 

dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums..  

(Ap. darbi 1:8a)  Katrs darbs prasa spēku. Fiziskā 

darba spējas nāk no laba ēdiena, ko baudām,  no 

vingrošanas un no veselīga dzīves stila.  Garīga darba 

spējas nāk arī no laba ēdiena, no dzīvības maizes, 

kas ir Dieva vārds.  Garīgā darba spējas nāk arī no 

vingrināšanās, mums  izlietojot tās Gara dāvanas ar 

kuŗam Dievs mūs apveltījis. Mūsu spēks, garīgā 

darbā iziet pa visu pasauli ar evaņģelija vēsti, nāk no 

Svēta Gara piepildījuma.  

Desmit dienas pēc Jēzus Kristus 

debesbraukšanas ir Vasarsvētki, draudzes dzimšanas 

diena, Svētā Gara izliešana pār draudzi. 

Vasarsvētkos Gara spēks tiek simbolizēts ar vēja 

rūkoņu, kas piepildīja visu nami un ar uguns 

liesmām, kuŗas paradījās virs mācekļu galvām: “Un 

piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs vējš 

pūstu un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja. Un 

viņiem parādījās it kā uguns mēles, kas sadalījās un 

nolaidās uz ikvienu no tiem,”  (Ap. darbi 2:2-3) 

Uguns un vējš Vecā Derībā atkārtoti liecināja par 

Dieva klātbūtni. Ebrēju vārds RUAH nozīmē gan vēju, 

gan garu. 

Tā lasām: “Un visi tika piepildīti ar Svēto 

Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars tiem deva 

izrunāt.” (Ap. darbi 2:4)  Mēles, ko runāja šie pirmie 

mācekļi Vasarsvētkos, bija pazīstamas valodas, ko 

runāja pa visu pasauli izkaisītie jūdi, kas 

Vasarsvētkos bija pulcējušies Jeruzālemē.  Kaut 
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mācekļi runāja tikai aramiešu valodā, (ebrēju 

valodas dialektā, ko tauta runāja Jēzus laikā), Dievs 

deva viņiem spēju runāt dažādās valodās, lai 

liecinātu visai pasaulei par Kristu. Tā ir simboliska 

liecība, ka evaņģelija vēsts ir domāta visai pasaulei. 

Bābeles torni ceļot,  grēcīgo cilvēku valodas tika 

sajauktas. Vasarsvētkos ļaudīm Kristū tiek dota viena 

valoda, mīlestības valoda.  

Lai kādu darbu darītu ir vajadzīgs spēks. Lai 

mēs spētu kalpot Kristum Viņa Otrās atnākšanas 

gaismā, mums ir vajadzīgs spēks. Šo spēku mums 

dod Svētais Gars, kas nāca mājot mūsos, kad mēs 

saņēmām grēku piedošanu, pieņemot Kristū par 

mūsu personīgo Pestītāju, kad pieņēmām Viņu kā 

Glābēju, lai kalpotu Viņam kā Kungam.  Kā teicu šīs 

studijas sākumā, mūsu gaidīšanu, ka Kristus nāks 

atkal, iezīmē darbs Viņa valstības labā. Mēs gaidām 

ne bezdarbībā skatoties uz debesīm,  bet strādājot. 

Mārtiņš Luters reiz atbildējis kādam, kuŗš tam 

prasījis, ko viņš darītu, ja zinātu, ka Kristus šodien 

nāks?  “Es darītu to pašu, ko patreiz daru.”  Šāda ir tā 

pareizākā atbilde. Mums katru dienu būs tā dzīvot, it 

kā šodien atgrieztos Kristus un mēs šodien sastaptu 

Viņu vaigu vaigā. Dienu un stundu, kad mūsu Kungs 

nāks, neviens no mums nezin. Dzīvot it kā Kristus 

nāks šodien, nozīmē kalpot Viņam ikdienas, nozīmē 

pielikt visu mūsu izdomu, spēku, talantus un  

līdzekļus, lai apliecinātu Kristu ļaudīm ap mums.  

Spēja to darīt nāk no Svētā Gara piepildījuma! Mums 

noteikti nebija Svētā Gara piepildījums tik 

dramatisks kā mācekļiem pirmos Vasarsvētkos, bet 

tas tomēr ir tikpat svarīgs un nozīmīgs.  Katrs no 

mums esam saņēmuši Svētā Gara dāvanu, ar kuŗu 

būs kalpot mūsu Kungam, Viņu gaidot atnākam. 

Romiešu vēstulē apustulis Pāvils raksta:  “Kad 

nu mums, pēc mums piešķirtās žēlastības, ir dažādas 

dāvanas, tad lai tās, ja tās ir pravieša spējas, 

izpaužas saskaņā ar ticības mēru,  kalpošanas spējas 

– kalpošanā, spējas mācīt - mācīšanā. Kas ir 

sludinātājs, lai sludina, kas dod no sava. lai to dara 

vientiesīgi, kam ir priekšnieka amats, tas lai to pilda 

rūpīgi, kas strādā žēlsirdības darbu, lai dara to ar 

prieku.” (Rom. 12:6-8) Pāvils šeit uzskaita vairākas 

Gara dāvanas:  pravietošana, kalpošana, mācīšana, 

pamudināšana  (angliski encouragement), došana, 

vadīšana un žēlsirdība.  Jāsaka, ka šīs Gara dāvanas 

zināmā mēra piemīt katram ticīgam.  Bet jāuzsver arī 

tas, ka katrs ticīgais izcēlās ar kādu no šīm dāvanām. 

Piemēram, pravietošanas dāvana pamatā nenozīmē 

pareģot nākotni, bet ir spēja apliecināt evaņģeliju. 

Katram ticīgam ir uzdevums un dotība apliecināt 

Kristu.  Mēs katrs varam liecināt par mūsu personīgo 

piedzīvojumu, satopot Kristu kā Glābēju. Bet tad, 

protams, ir arī ticīgie, kuŗi ir sevišķi apdāvināti 

pravietošanā – apdāvināti sludināt, kuŗiem sevišķi 

piemīt šī Gara dāvana.  

 Ņemsim vel citu piemēru. Apustulis saka, ka 

Gara dāvana ir pamudināšana (encouragement).  

Mums katram ir zināma spēja otru pamudināt un 

stiprināt, kad grūtības, kad šaubas par ticību māc 

mūsu sirdi. Bet atkal ir tādi ticīgie, kuŗiem ir sevišķa 

Gara dotība otru pamudināt, pacelt un stiprināt. 

Draudzes mācītājiem ir daudzi uzdevumi: sludināt, 

pamudināt, vadīt un mācīt. Vienam ir zināmā Gara 

dāvana kā stiprā puse, otram atkal cita Gara dāvana.  

Retam mācītājam piemīt visas šīs Gara dāvanas. 

Tādēļ ir ļoti nepieciešami, ka draudzes locekļi 

pielieto viņiem dotās Gara dāvanas, lai palīdzētu 

mācītājam un celtu draudzi  

Draudzes locekļi veido Kristus miesu – 

draudzi, atbalstot viens otru ar viņiem dotām Gara 

dāvanam.  Katra locekļa dāvana ir svarīga un 

vajadzīga draudzei. Tā Pavils raksta korintiešiem, ka 

mēs visi esam vienā Garā kristīti, lai būtu viena 

miesa. Miesa sastādās  no daudziem locekļiem, kur 

visiem vienam ar  otru jāsadarbojas. Mēs gaidām 

Kritus Otro atnākšanu vienoti kalpojot mūsu 

Kungam. Apustulis Pāvils  raksta: “Bet tagad ir gan 

daudz locekļu, bet viena miesa. Acs nevar sacīt rokai: 

“Man tevis nevajaga,” vai atkal galva nevar sacīt 

kājām: “Man jūsu nevajaga.” Bet taisni tie miesas 

locekļi, kas liekas esam nespēcīgākie, ir sevišķi 

vajadzīgi.. ..Lai neceltos miesā šķelšanās, bet locekļi 

saticīgi gādātu cits par citu.  Un kad viens loceklis 

cieš, tad visi citi cieš līdzi: vai, kad viens loceklis top 

godāts, tad visi locekļi priecājās līdzi.”      (I Kor. 

12:20-22, 25-26)  

Mēs gaidām Jēzus Kristus Otro atnākšanu 

vienprātībā kalpojot Viņa draudzē; lietojot tās Gara 

dāvanas, kas katram vienam no mums ir no Dieva 
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piešķirtas, lai izplatītu evaņģelija vēsti pasaulē. Kur ir 

draudze, kuŗas locekļi lieto Dieva dotās Gara 

dāvanas, lai celtu un stiprinātu viens otru, tur ir 

svētīga un efektīva draudze Dieva darbā.  Kur viens 

loceklis vēlas ar savām Gara dāvanām izcelties pāri 

citiem, tur rodas nesaprašanās un šķelšanas, un 

Dieva darbs cieš. Tur cieš ne tikai individuālā 

draudze bet viss Kristus darbs pasaulē.  Katras 

draudzes uzdevums ir iziet pasaulē pasludināt 

Kristu . 

IV. 

Beidzot, domājot par tematu: “ Kalpojot 

Kristum Viņa Otrās atnākšanas gaismā”, gribu tikai 

mazliet pieskārties rakstvietai, kas nāk Vasarsvētku 

apraksta beigās:  “Kas viņa vārdus uzņēma, 

(apustuļa Pētera vārdus Vasarsvētku runā), tos 

kristīja, un tanī dienā tiem pievienojās ap trīs 

tūkstoši dvēseļu;”  tālāk lasām par pirmo draudzi: 

“Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, 

maizes laušanā un lūgšanās.” (Ap. darbi 2:41-42)  

Redzam, ka tiek sekots Kristus debesbraukšanas 

pavēlēm. Kristus sacīja, domādams par visam 

tautām: “..tās kristīdami Tēva, Dēlā un Svētā Gara 

vārdā!” (Mateja ev. 28:19b)  Pēc Pēteŗa svētrunas 

ļaudis, kuŗi ticībā atsaucās uz evaņģeliju, tiek kristīti. 

Pirmā draudzes iezīme ir kristības.  Nākošā Kristus 

pavēle ir:  “…tos mācīdami”. Lasām, ka pirmā 

draudze bija: uzticīga apustuļu mācībai, jeb, kā 

lasām citos tulkojumos:  “pastāvēja apustuļu 

mācībā.”  Draudzes iezīme ir Dieva vārda mācīšana 

Trešā pirmās draudzes iezīme ir: 

“sadraudzība”. Draudzes  locekļiem ir sadraudzība ar 

Kristu un vienam ar otru.  Kristus bija  sacījis 

mācekļiem pirms debesbraukšanas: “Redzi es esmu 

ar jums ikdienas līdz pasaules galam.”  Mūsu 

sadraudzība ar Kristu veido mūsu sadraudzību ar 

pārējiem draudzes locekļiem.  

  Tad seko vēl divas pirmās draudzes iezīmes, 

kas veicina sadraudzību ar Kristu un tās locekļiem. 

Tās ir maizes laušana un lūgšanas. Jūdiem nebija 

iespējams sākt maltīti bez pateicības lūgšanas 

Dievam un tādēļ katra maltīte bija dievkalpošana.  

Jūdi nesēdēja pie viena galda ar nejūdiem līdz nāca 

Kristus. Viņš apliecināja Dieva mīlestību uz visu 

cilvēci uz katru vienu cilvēku.  Kristus, baudot Pašā 

mielastu pirms savas nāves, kopā ar mācekļiem, 

liecina, ka maize ir Viņa lauztā miesa un vīns Viņa 

lietās asinis. Pie Golgātas krusta atklājās Dieva 

mīlestība uz visu pasauli. Beidzot – draudzi iezīme 

lūgšanas. Lūgšana ir saikne, kas vieno mūs  ar Dievu 

un Kristus draudzi visā pasaule.  Kaut tālu šķirtiem 

jādzīvo, mums paliek vienība, lūgšanas. 

  Apustuļa Peteŗa Otrā vēstulē lasām:  

“Vispapriekš ievērojiet to, ka pēdējos laikos nāks 

nikni smējēji, kuŗi dzīvos savās pašu kārībās un sacīs: 

“Kur paliek viņa apsolītā atnākšana? No tā laika 

sākot, kad tēvi iegāja mierā, viss paliek tā, kā bija no 

radīšanas sākuma.”  (3:3-4)  Vienmēr ir bijuši un būs 

ļaudis, kuŗi noliedz Kristus otro atnākšanu. Pēteris 

raksta tālāk: “Bet mēs gaidām pēc viņa apsolījuma 

jaunas debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo”. 

(I3:13)   Mēs gaidam Kristu nākam, ne bezdarbībā, 

svēti saliekot rokas, lūkojoties makoņos; nē, mēs 

gaidam mūsu Kungu nākam kalpojot, darbodamies 

Svētā Gara spēkā. Apustulis Pēteris māca, ka: “Tā 

Kunga diena nāks kā zaglis naktī! Esiet nomodā!” 

 māc. Dr.Uldis Ukstiņš ° 

Fotografijas pie šī raksta: Pēteris Aļļe 
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ALBA padomes locekļa, evaņģelizācijas darba 
vadītāja, 

un Bukskauntijas latviešu baptistu draudzes 
priekšnieka Ralfa Augstrozes 

rīta svētbrīža pārdomas 2020. g. ALBA virtuālajās 
kongresa dienās 

     Nekas šajā laikā nebūtu bijis patīkamāks, kā jūs 

visus apsveikt šeit, mūsu vidū, gadskārtējās ALBA 

kongresa dienās, skaistajos, mierīgajos Bukskauntijas 

laukos.  Kas to būtu varējis iedomāties pirms gada, 

kad visi šeit kopā bijām, ka tikai dažus mēnešus vēlāk 

pasauli, un pat mūsu valsti un reģionu pārņems šī 

mīklainā pandēmija, kas apturēs visāda veida 

ceļošanu, ne tikai starptautiski, bet gan arī pa mūsu 

pašu zemi.  Tā šogad esam spiesti sanākt virtuāli, un 

kopt sadraudzību un dalīties ar kristīgu stiprinājumu 

šajā elektroniskajā loga rūtī. 

     Jā, laika plūsma no pagājušām kongresa dienām, 

šķiet, ātri aiztecējusi, un šajā pagājušā mazajā laika 

periodā arī šķiet, ka ļoti daudz, kas pasaulē ir noticis 

un izmainījies.  Liekas, ka šis laika posms ir ātri 

paskrējis – kaut gan tādam, kas varbūt vairākas 

nedēļas ir cietis smagas slimības sāpes un sekas 

Covid-19 sērgas dēļ, šis citiem samērā īsais laika 

posms, varētu likties kā vesela mūžība.  Vai nav 

interesanti, ka desmit dažādiem cilvēkiem varētu būt 

desmit atšķirīgas uztveres un reakcijas uz vienu un 

to pašu laika posmu? 

 

     Laika būtība un jēdziens ir starp pasaules 

apburošākajiem noslēpumiem un mīklām.  Mēs, 

cilvēce, Dieva žēlastībā esam paspējuši izgudrot 

lidmašīnu, ar tās palīdzību dažās stundās varam 

sasniegt, praktiski, jebkuŗu vietu pasaulē; mēs esam 

paspējuši staigāt pa mēneša virsmu, un ar pašu 

ražotām kamerām dzīvajā tiešraidē esam vērojuši 

Marsa virsmu; un ar plānu telefona planšetīti veicam 

komunikācijas un skaitļošanas brīnumus tā, kā pat 

pirms pāris gadu desmitiem neviens to nebūtu 

varējis iedomāties.  Bet, bez izņēmuma ikviens 

cilvēks, kas jebkad dzīvojis, ir bijis pastāvīgā kontaktā 

un saskarsmē ar laiku, no cilvēka sēklas 

apaugļošanas brīnuma brīža dzemdē līdz pat viņa 

pēdējai elpai virs šīs zemes – un tomēr, mums nav 

ne mazākās nojausmas par to, kas ir laiks. 

 

     Mums pazīstamais dzejnieks Vilis Dzelmītis 

mēģināja attēlot to, kā mēs uztveram šo lielo 

mistēriju.  Viņš raksta, “Laiks, tu mūžīgi plūstošā 

straume, tu mūžīgi birstošā smilts! Kur ir tas spēks, 

kur ir tā vara, kur ir tā cilvēku cilts, kas tevi apturēt 

spēj? Tavai plūsmai še padots viss.. ” 

 

     Mēs, dažkārt, daudz raizējamies par laiku, jo, kā 

dzejnieks Dzelmītis rakstīja, mēs šeit esam 

neizbēgami padoti laika plūsmai.  Ja lūkojamies jau 

uz nākamo gadu, kad – ja Dievs tā būs vēlējis – atkal 

šeit kopā pulcēsimies, tad šis nākamais gads ātri vien 

paskries, ja vien tajā būsim aizņemti, dziļi iesaistīti 

savos darbos, ģimenēs, draudzēs un ikdienas dzīvēs.  

Bet, ja kādu no mums piemeklēs dziļas sāpes, 

slimības, pārbaudījumi vai bēdas, tad šis nākamais 

gads varētu likties mums kā bezgalīgs. 

 

     Mūsu Pestītājs pirms apmēram 2000 gadiem 

staigāja virs šīs zemes, un bija tik reāls un taustāms, 

REDZI ES NĀKU DRĪZ! 

Ralfs Augstroze 

Foto:  Autors 
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kā Tu un es šodien.  2000 gadi ir, apaļos skaitļos 

rēķinot, apmēram 70 paaudzes.  Mūsu ģimenē mana 

dzīvesbiedre Silvija pirms kādiem gadiem sāka pētīt 

mūsu ģimenes senčus, un tos atklāja līdz apmēram 

18. gadsimta sākumam – tās ir apmēram tikai 9 vai 

10 mūsu ģimenes paaudzes.  Vai Tu, mīļais lasītāj, 

zini, kas bija Tavi senči pirms 70 paaudzēm? 

 

     Bet tajā laikā, pirms 2000 gadiem, Kristus šo zemi 

atstāja, sakot, “Redzi, Es nāku drīz . . . “  Vispār, 

Atklāsmes grāmatas 22. nodaļa, no 12. līdz 16. 

pantam stāsta, ka mūsu Pestītājs sacīja šādi: "Redzi, 

Es nāku drīz un Mana alga līdz ar Mani atmaksāt 

ikvienam pēc viņa darbiem.  Es esmu Alfa un Omega, 

Pirmais un Pēdējais, Sākums un Gals.  Svētīgi, kas 

mazgā savas drēbes, lai tiem būtu daļa pie dzīvības 

koka un varētu pa vārtiem ieiet pilsētā.  Ārā paliek 

suņi, burvji, netikļi, slepkavas, elku kalpi un visi, kas 

mīl un runā melus.  Es, Jēzus, esmu sūtījis Savu 

eņģeli, lai jums šo liecību dotu draudzēs. Es esmu 

Dāvida sakne un dzimums, spožā Rīta Zvaigzne.” 

 

     Šie Kristus vārdi vairākkārt runā par laiku, un 

katra norāde šeit ir vēl mistiskāka un prātam 

neizprotamāka par iepriekšējo. 

 

     Bet cilvēki pārāk aizraujas ar domām un 

nesapratni par laiku.  Kā jau teicu, ar laiku sastopas 

ikkatrs cilvēks katrā savas dzīves brīdī, un pulkstenis 

un kalendārs ir tikai vāji, maz aptveroši laika 

mērītāji, kas palīdz mums katram salikt savu laiku, tā 

sakot, pa plauktiņiem – bet, mēs paliekam tādā pašā 

neziņā par to, kas tas vispār ir, ko mēram. 

     Bībele māca mums neraizēties un galvu nelauzīt 

par to, kas ir pilnīgi ārpus mūsu kontroles un pat 

ārpus mūsu saprašanas.  Mēs nespējam ar saviem 

cilvēcīgajiem prātiem laiku ne izprast, ne tā plūsmu 

kaut mazākā veidā ietekmēt.  Lai vienā teikumā 

atturētu mūs no centieniem pat mēģināt izprast 

laika būtību un jēdzienu, otrās Pēteŗa vēstules 3. 

nodaļas 8. pants mūs brīdina, ka viena diena Tam 

Kungam ir kā tūkstoš gadi, un tūkstoš gadi kā viena 

diena.  Ja varam vismaz tik daudz saprast, ka Dievs 

eksistē ārpus laika robežām, tad laiks, kā mēs to 

saprotam, uztveram, un mēram, uz Dievu pilnīgi un 

absolūti neattiecas.  Pēteŗa otrā vēstule mēģina 

iekļaut šo mīklaino un neiespējamo jēdzienu dažos 

terminos, kuŗus mēs varētu tikai sākt aptvert, 

vienlaikus norādot uz patiesās to sapratnes 

neiespējamību, norādot milzīgo atšķirību šajos 

skaitļos – viena diena … tūkstoš gadi. Tādējādi 1 

diena, kas līdzinās 1000 gadiem, ir pietiekami 

miglains jēdziens, lai lasītājam liktu saprast, ka mēs 

nekad to nesapratīsim uz šīs Zemes – tad kāpēc 

tērēt laiku pat mēģinājumos to saprast? 

 

     Bet, kā tad mēs varam praktiski saprast un reaģēt 

uz šiem Kristus vārdiem: “Es nāku drīz”, kas 

izskanējuši pirms 2000 gadiem, lai mēs atbilstu tam, 

ko Viņš, to sacīdams, no mums sagaida? 

 

     Man šeit gribas atcerēties tādus bērnības 

momentus, kādus arī varbūt jūs piedzīvojāt, kad 

kaut kādu palaidnību izstrādājāt. Mamma tad 

parasti teica: “Pagaidi tik, līdz tētis tiks mājās – tad 

Tu redzēsi!”  Parasti šie vārdi bija tik šausmīgi, zinot, 

kāda būs tēta reakcija uz sastrādātajiem nedarbiem 

vai nepaklausību, ka centos no tā brīža līdz Tēta 

ierašanās mājās uzvesties tik eņģeliski, ka pat kāds 

no svētajiem būtu palicis kaunā!  Cerība bija, ka 

pēkšņi perfektā un pilnīgi nevainīgā uzvedība līdz 

Tēta pārnākšanai izglābs mani no pērkona un zibens, 

kas citādi būtu neizbēgami. 

 

      Šis piemērs, protams, ir varbūt mazliet nevietā kā 

līdzība mūsu attiecībām ar mūsu debesu Tēti – bet 

Kristus vārdiem tomēr ir mazliet šī paša piegarša, un 

tā ir: Es nākšu drīz – vienalga kad; bet jūs – labāk 

esiet gatavi!  Lai uzsvērtu šīs domas nopietnību, 

Apustuļa Mateja evaņģēlijā rakstīts, ka Jēzus teica 

šādi: “Esiet nomodā”, un arī, “kas pastāv līdz galam, 

tas tiks izglābts”, un arī, “esiet arī jūs gatavi, jo 

cilvēka Dēls nāks tanī stundā, kuŗu jūs nedomājat.”  

Un Mateja evaņģēlijā arī skan mūsu Kunga vārdi: 

“..dienu un stundu neviens nezina, ne debesu 

eņģeļi, ne Dēls, kā vien Tēvs. Jo, kā bija Noas dienās, 

tā būs arī Cilvēka Dēla atnākšana”. 

 

      Šajā īsajā apcerē mēs esam secinājuši, ka vispār 

ne zinām, ne saprotam, kas ir laiks – kur nu vēl to 
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bībeliskā izpratnē un ar mūžību saistītajos 

jautājumos.  Laiks pat mūsu neizpratnē ir stipri 

relatīvs – dažam un dažkārt tas var likties zibenīgi 

ātrs, un tai pašā laikā kādam citam bezgalīgi gaŗš. 

Ko tad varam mantot no šiem visai zīmīgajiem un 

svarīgajiem Kristus un Bībeles pēdējiem vārdiem? 

Laiks, ko Dievs mums šeit virs zemes piešķīris ir 

mūsu rīcībā, un varam sekot Dieva vadībai, mācībai 

un mājieniem, jeb varam pretoties Dievam un iet 

savu dzīves taku, ignorējot pasaules Radītāju un Viņa 

iestādītās mūsu dzīves vadlīnijas – paši varam 

izlikties baigi gudri – gudrāki par Dievu.  Mums 

katram ir paredzēts savs laika posms šeit virs zemes, 

bet mēs nezinām – un nekad nezināsim, ne kad 

mūsu Kungs šeit atgriezīsies, ne kad mums būs reiz 

jāstāv Viņa tiesas priekšā un jādod atskaite par to, kā 

esam mums piešķirto laiku pavadījuši. 

 

     Kad slavenā Kristīgā rakstnieka Tolkīna grāmatā 

“Gredzenu pavēlnieks” mazais varonītis Frodo prasa 

burvim Gandalfam par sava laika nozīmi un būtību, 

Gandalfs viņam atbild: “Mums tikai jāizlemj, ko darīt 

ar mums doto laiku.”  Savienoto valstu celmlauzis un 

pirmais prezidents Džordžs Vašingtons kā vienu no 

saviem vismīļākajiem Bībeles pantiem vairākkārt 

citēja pravieša Mihas 6. nodaļas 8. pantu, kur ir 

rakstīts, “Tev, cilvēk, ir sacīts, kas ir labs un ko Tas 

Kungs no tevis prasa, proti – darīt taisnību, mīlēt 

žēlastību, un pazemīgi staigāt sava Dieva priekšā!”  

Dieva iestādītās vadlīnijas un gudrība ikkatra cilvēka 

dzīvei ir atrodamas Bībelē – tas nav nekāds 

noslēpums, un ir pieejams ikvienam, kas to vēlas. 

Vienalga cik gaŗš mums katram savs ceļojums šeit 

virs zemes, vai mēs piedzīvosim mūsu Kunga atkal 

atnākšanu, vai pirms tam mēs aiz mūžības sliekšņa 

stāvēsim Viņa tiesas priekšā, Viņš ir ļoti skaidri un 

vienkāršos, viegli saprotamos vārdos mums 

izskaidrojis, kā mums dzīvot, un ko Viņš no mums 

sagaida. 

 

     Komponists un dzejnieks Viktors Baštiks reiz 

sarakstīja melodeklamāciju ar nosaukumu, “Kas esi, 

cilvēks”?, izmantojot sava brāļa Dr. Eduarda Baštika 

koŗa dziesmu ar to pašu nosaukumu.  Tur, starp citu, 

viņš raksta tā: “Tavam prātam dzīvība ir mūžīgs 

brīnums un nāve tumšs noslēpums, kuŗus it kā attēlu 

spogulī saprast un skatīt spēj tikai Tavas ticības acis… 

Lūkojies debess plašumā un Tev liksies, ka esi 

mazākais no puteklīšiem; bet, tad ļaujot savam 

ticības skatam sniegties vēl aiz visa redzamā, Tu 

redzēsi un jutīsi, ka esi kas vairāk, jo visuma Radītājs 

ir Tavs Tēvs, kas Tevi radījis pēc savas līdzības un 

devis Tev dzīvu dvēseli.  Un Tavu īso dzīves laiku virs 

zemes… debesu Tēvs ir tērpis daiļumā un skaistumā, 

kuŗu Tu pilnām jutīsi tikai tad, ja dzīves gaitā paliksi 

Radītāja tuvumā.  Ikviens Tavas dzīves ceļa posms, 

viegls vai grūts, saulains vai mākoņu pilns, tad būs 

svētīts.  Un dzīves gaitai vienmēr tālāk ejot … Tu 

arvien vairāk un vairāk jutīsi, ka šī dzīve, lai cik arī 

pievilcīga un skaista, ir tikai gatavošanās citai dzīvei, 

kas nāks tad, kad pilnam atklāsies mūžības 

noslēpums, kad būs uzminēts tas, kas šeit vēl ir 

mīkla, kad to, ko skatam tagad tikai ticības acīm, 

redzēsim vaigu vaigā.  Kas esi, cilvēks?  Tikai 

ceļinieks, un Tava dzīve no šūpuļa līdz kapam ir ceļš 

uz mājām.” 

 

Ralfs Augstroze 

Foto:  Pēteris Aļļe 
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     Sakarā ar Covid-19 pandēmiju un tās izraisīto 

ārkārtas stāvokli gadskārtējais LBDS kongress 

nevarēja notikt, un šajā gadā paredzētie Latvijas 

baptistu Dziesmu svētki bija jāpārceļ uz nākamo 

gadu. Latvijas baptistu draudžu darbības nozīmīgā 

apaļā gadskārta tika atzīmēta 2020. gada 13. 

septembrī Rīgas baptistu Mateja draudzes 

dievkalpojumā. Tajā kopā ar LBDS bīskapu Kasparu 

Šternu piedalījās pārstāvji no lielākajām Latvijas 

kristīgajām konfesijām. Bīskaps Kaspars Šterns sacīja 

uzrunu par pravieša Mihas 6:8 – “Tev, cilvēk, ir 

sacīts, kas ir labs un ko Tas Kungs no tevis prasa, 

proti – darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi 

staigāt sava Dieva priekšā!”  Vēsture ir ne tikai 

jāatceras un jāatgādina, tā ir arī jāveido un 

jāturpina. Svarīgi ir lai kristieši, tajā skaitā arī Latvijas 

baptisti, turpinātu stingri nostāties pret netaisnību, 

raudzīties, lai tiktu ievērotas un saglabātas kristīgās 

vērtības,  kā arī lai palīdzētu tiem, kam tas visvairāk 

vajadzīgs: slimajiem, bāreņiem, cilvēkiem ar īpašām 

vajadzībām un tiem, kas cieš no atkarībām. 

     Latvijas Pareizticīgās baznīcas virspriesteris Jānis 

Dravants nodeva sveicienu no metropolīta 

Aleksandra. Zīmīgi, ka pēc pareizticīgās baznīcas 

VĒSTURES ZINĀŠANAS VĒSTURES VEIDOTĀJIEM 

Latvijas baptistu draudžu 160 gadi 

Enoks Biķis 

Mateja baznīcā uz paaugstinājuma 1.rindā nokreisās Ainars Baštiks, Jānis Dravants, Andris Kravalis, Zbigņevs Stankēvičs, Jānis 

Vanags, Matīss Babrovskis, Edgars Deksnis - foto  Justine  Zonne 
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kalendāra šajā svētdienā Svēto Rakstu lasījumā ir 

Kristus stāstītā līdzība par ķēniņu, kas rīkoja kāzu 

mielastu un uz to aicināja viesus,  bet daudzi 

aizbildinājās un neieradās. Runātājs uzrunāja mūs kā 

dārgos draugus un atgādināja, ka aicinājums no Tā 

Kunga mums, kristiešiem, visās konfesijās ir kopīgs. 

Tam jāatsaucas, tas jāizplata un kopīgi jādarbojas 

Debesu Valstības uzdevumā. Romas Katoļu baznīcas 

Rīgas archidiēzes bīskaps Andris Kravalis iesāk savu 

uzrunu ar tradicionālajiem vārdiem: “ Lai top slavēts 

Jēzus Kristus!”, izsakot savu gandarījumu par Latvijas 

kristīgo konfesiju labās sadarbības pieredzi, un 

pasniedz kā piemiņas velti gleznas kopiju par Kristus 

pēdējo Svēto Vakarēdienu kopā ar mācekļiem pirms 

Ģetzemānes un Golgātas. Romas Katoļu baznīcas 

Rīgas archibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankēvičs 

uzrunā dievkalpojuma dalībniekus: “Dārgie brāļi un 

māsas!” Atsaucas uz pravieša Ecehiēla grāmatā 

divkārt citēto vēstījumu” Redzi, Es tevi ieceļu par 

sargu Israēla namam!”  Mūsu kā kristiešu kopīgais 

uzdevums ir sargāt Latvijas Satversmē apstiprinātās 

kristīgās vērtības, lai nepieļautu to un citu 

humanitāro, ētisko un estētisko vērtību 

izkropļojumus. Ja centīsimies sekot Kristus 

aizlūgumam par  saviem mācekļiem: “ Lai tie ir 

viens!”, tad varēsim kļūt savā tautā par garīgiem 

vadoņiem, kādi šodien ir ļoti gaidīti un vajadzīgi. 

     Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) 

archibīskaps Jānis Vanags  ar sirds siltumu atceras 

savus labos iespaidus par baptistu ģimenēm un 

sabiedrību Saldus pilsētiņā, kur viņš vēl padomju 

laikā, kā bijušais ķīmijas skolotājs, tikko bija kļuvis 

par luterāņu mācītāju. Vēl viņš atgādina, ka viņa 

vecmāmiņa Elizabete visa sava mūža laikā bijusi 

Mateja draudzē, un tās lūgšanas, acīmredzot, bijušas 

viņam par svētību. Vēl esot  ķīmijas skolotājam, bet 

jau kristītam un iesvētītam luterāņu baznīcā, viņš 

parallēli tam sācis mācīties Garīgajā seminārā. 

Nācies kā skolotājam vadīt skolēnu ekskursiju pa 

vēsturiskajām Kurzemes baznīcām. ”Kā viņš tik 

daudz var zināt un pastāstīt par baznīcām?“ – skolēni 

sprieduši,– “viņš laikam ir baptists..” Šāds “zīmols” 

toreizējā baznīcu atstumtības un noniecinājuma 

laikmetā varēja nozīmēt to, ka baptistu drosme un 

nostāja ir novērtēta. Baznīcai un draudzei ir vajadzīgi 

jauni cilvēki. Tas ir nepieciešams izaugsmei un ne 

mazāk svarīgi viņiem pašiem. Tad mums būs 

iespējams vēsturi ne tikai atcerēties un apjūsmot, 

bet arī veidot. 

      Redzot un dzirdot visu notiekošo, būtu 

pārsteidzīgi un bez pietiekama pamata pielietot 

terminu “ekumēnisks” (atvasināts no grieķu vārda 

[oikumēne]. Var tikai izteikt pozitīvu vērtējumu 

savstarpējai iecietībai un centieniem saskatīt un 

novērtēt kopīgo un vissvarīgāko mūsu, visu kristiešu, 

atziņās un kalpošanā. Protams, nav runa par 

atteikšanos, no, mūsu izpratnē, visbūtiskākajiem 

Bībeles principiem un kristīgās pārliecības vai 

kompromisiem. Vai mūsu tēvi un tēvu tēvi varēja 

iedomāties, ka nepaies ne simts gadi, kad mūs vairs 

neapsaukās par “sektantiem” vai nevainos un 

nevajās it kā par herēzēm…? Nāk atmiņā vārdi, ko 

sava mūža pēdējos gados, atrodoties uz slimības 

gultas, vairākas reizes izteica baptistu sludinātāju 

semināra izglītības entuziasts un grāmatu izdevējs 

Jānis Aleksandrs Freijs: “ Kristum pirmā vieta!” 

Atkalatgriešanās svētdiena 

     Tā varētu nosaukt ikvienu šī neparastā 2020. gada 

vasaras svētdienu, kad, koronavīrusa Covid-19 

izplatības dēļ epidemiologu ieteiktie un valdības 

ieviestie ierobežojumi, pakāpeniski tiek atcelti, un 

draudzes pulcēšanās uz dievkalpojumiem atkal var 

notikt kā iepriekš, pirms pandēmijas laika.  

Ierobežojumu periodā bija plašas iespējas, 

izmantojot  dažādas viedierīces, kādas katram bija 

pieejamas, noskatīties un noklausīties ne tikai savas, 

bet arī vairāku citu Latvijas draudžu dievkalpojumus 

– tātad piedalīties tajos “attālināti” . Tomēr mēs, 

kopā ar ticības biedriem un atbalstītājiem, visi bijām 

izslāpuši pēc kopīgām lūgšanām, dziesmām, Dieva 

slavēšanas, domu, viedokļu, iespaidu apmaiņas, 

pulcējoties un savstarpēji satiekoties dievkalpojumu 

reizēs. 

Māsas Ingas liecība: Tas bija pirms vairākiem 

gadiem. Biju jau sākusi piedalīties draudzes 

dievkalpojumos samērā regulāri. Bet pēc dažām 

reizēm, kad neaizgāju, sākotnējā dedzība apdzisa. Ar 

katru tādu  svētdienu, kad paliku mājās, aizvien 

grūtāk bija aiziet uz baznīcu, likās, ka būs jādzird 
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pārmetumi. Bet tad, vīra mātes iedrošināta, aizgāju. 

Agrāk iepazītie ticības biedri pēc dievkalpojuma 

pienāca sasveicināties. Nav iespējams izteikt, cik 

sirsnīgi sveicināja Gunārs Jukumnieks. “Mēs jūs ļoti 

gaidījām!” ( It kā nekāds liels pārtraukums 

dievkalpojumu apmeklēšanā nebūtu bijis.) Šie vārdi 

un attieksme tik ļoti iedrošināja. Atkal bija iespējams 

kopā ar visiem lūgt, klausīties, dziedāt un darboties. 

     Mācītājs Ainars Baštiks: “ Biju ļoti pārsteigts, kad 

uzzināju, ka Amerikā atsevišķās protestantu 

draudzēs jau kopš 2009.gada tieši septembra trešajā 

svētdienā tiek atzīmēta un svinēta  īpaša “ 

atkalatgriešanās svētdiena”.  

Rudens-gadasvētku laiks. 

     Jau izsenis Rīgā pastāv tradīcija, ka Rīgas baptistu 

draudzes atzīmē savu darbības sākuma gadadienu 

oktobŗa pēdējā svētdienā. Biežāk lietotais šo 

pasākumu apzīmējums ir ‘gadasvētki’. Tie ir 

pateicības svētki un to moto ir: “Līdz šejienei Tas 

Kungs mums ir palīdzējis.”  Tā izsaucās Samuēls, kad 

tas pēc Israēla uzvaras pār filistiešiem  ņēma kādu 

akmeni un novietoja starp Micpu un Šēnu. Viņš to 

nosauca par Eben-Ezeru (1.Sam.7:12). Noslēdzoties 

kādam noietam un nokalpotam darba, cīņu un 

uzvaru posmam, un,  īpaši paejot kādai “apaļai” 

gadskārtai, gadasvētki ir kā piemiņas akmeņi,  ceļa 

stabi, vai robežas, ko sasniedzot, rodas vēlme 

pateicībā atskatīties uz pagātni un ar jaunu sparu 

doties tālāk. Protams, ir arī citas robežas, kuŗas 

mums ne ar soļiem un pat ne ar skatu nav jāpārkāpj, 

par ko psalmists Dāvids saka: “Es neraudzīšos uz 

ļaunām un kauna pilnām lietām.” (101.psalma 3.p.) 

     Rīgas baptistu Mateja draudzes 153. dzimšanas 

diena, kā šie gadasvētki nosaukti programmās, tiek 

atzīmēta 25. oktobŗa svētdienā. Kalpo mācītājs 

Ainars Baštiks un sludinātājs Matīss Babrovskis.  

Dzied un muzicē kopīgi  Mateja draudzes koris, 

kamerkoris “Matejs”, pielūgsmes koris, vokālā un 

ritma grupa. Tiek atskaņota Mateja draudzes 

muzikālās kalpošanas vadītāja Māra Dravnieka 

oriģinālkompozīcija ar viņa paša sacerētiem 

vārdiem, kuŗi piedziedājumā skan šādi:  “ Es ticu 

Dievam! Un svētdienās eju uz Mateju! Tas ir Lauva 

no Jūdas cilts, Kungu Kungs Viņa vārds, “Aleluja” 

Tam sauc! Tas ir Lauva, kas uzvarējis. “.. Redzi, 

uzvarējis ir lauva no Jūdas cilts, Dāvida 

sakne..” (Atkl.5:5)  Uz paaugstinājuma plīvo Mateja 

draudzes karogs ar stilizēta lauvas attēlu, jo arī 

Mateja evaņģēlija simbols ir: Lauva. Vēl kopīgā 

izpildījumā izskan dziesma nr. 378 no jaunās 

Dziesmu grāmatas:  “Šajā vietā gribam uzcelt namu  

Kā telti Dievam patīkamu, Kur Viņa bērniem kopā 

pulcēties.. “  Šī dziesma pirmo reizi dziedāta, Rīgas 

Mateja draudzes lūgšanas namam pamata akmeni 

liekot, 1900. gada 19. novembrī daudzu draudžu 

sūtņu klātbūtnē. 

      Ar dziesmas vārdiem ”Ja es uzticīgs būšu līdz 

galam, Ceļa gājums kad nostaigāts būs, Ceļa mērķis 

kad aizsniegts reiz kļūs, Debess vārtus mans Pestītājs 

atvērs, Savās rokās tad mani Viņš  slēgs..”  – kopīgi 

dziedot tiek pieminēts Mūžībā aizsauktais Valters 

Jānis Ezeriņš (12.09.1938.-15.10.2020), Mateja 

draudzes ilggadējā korvadoņa, dziesminieka un 

komponista Jāņa Ezeriņa dēls, fotomākslinieks un 

draudzes darba entuziasts. Ar Valtera Ezeriņa 

aiziešanu noslēdzas Mateja draudzē darbīgo 

mākslinieku plejādes darbības periods. Lai tikai 

pieminam gleznotāju Bruno Aidi, gleznotāju-grafiķi 

Gaismu Gīgu, mākslas vēsturnieku Gunāru 

Jukumnieku, dizaineru Gunāru Glūdiņu un foto 

mākslinieku Valteri Jāni Ezeriņu.. 

Latvijas baptistu draudžu kordziedāšanas 150 gadi 

 

     Šogad aprit 150 gadi, kopš Latvijas baptistu 

draudzēs sāka skanēt četrbalsīgās koŗu dziesmas un 

Rīgā, Liepājā, Ventspilī un citur izveidojās pastāvīgi 

koŗi, kas regulāri kalpoja dievkalpojumos. Latvijas 

Baptistu Draudžu savienības Mūzikālās Kalpošanas 

apvienība iecerējusi atzīmēt šo apaļo jubileju ar 

vairākiem koŗu un mūziķu koncertiem - Liepājā, Rīgā 

un Ventspilī. Kaut arī šī gada pirmajā pusē pastāvēja 

pulcēšanās un publisku pasākumu rīkošanas 

ierobežojumi, sakarā ar koronavīrusa Covid-19 

pandēmijas izraisīto ārkārtas situāciju, tomēr 

samazinoties saslimšanas gadījumu skaitam un 

attiecīgi mazinoties pulcēšanās un publisko 

pasākumu rīkošanas ierobežojumiem,  Kurzemes 

baptistu draudžu koŗu un mūziķu kopējais pasākums 

- Latvijas baptistu kordziedāšanas kustības jubilejas 
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ieskaņas koncerts Liepājas baptistu Pāvila baznīcā 

10. oktobŗa sestdienas pēcpusdienā varēja notikt. 

Koncertā piedalīties bija aicināti dziedātāji un 

orķestra mūziķi no Liepājas Pāvila un Ciānas, 

Priekules, Vaiņodes, Aizputes, Mežgalciema, 

Pāvilostas, Saldus, Ventspils, Rīgas Mateja un 

Āgenskalna baptistu draudzēm. Repertuārā 

sagatavotas Oskara Šepska, Eduarda Baštika, Gunāra 

Kneša, Jāņa Ezeriņa, Kārļa Iņķa, Kārļa Līdaka un citu 

autoru kordziesmas, kas kopš kordziedāšanas 

kustības pirmsākumiem skanējušas Liepājas, 

Ventspils un Rīgas koŗu izpildījumā. Koncerta 

programmā ietvertas arī dziesmas, kas tiek 

gatavotas Latvijas baptistu 9.Dziesmu svētkiem 

2021. gada vasarā Kuldīgā. 

 

             Par saviem iespaidiem koŗu sadziedāšanās 

dienā 2020.gada 10.oktobrī Liepājas baptistu Pāvila 

draudzes baznīcā stāsta  draudzes padomes 

priekšsēdētājs Jurģis Šuba: 

           Liepājas baptistu Pāvila draudzes koris bija 

beidzis darboties 2019. gada decembrī, taču 2020. 

gada pavasarī draudze atvēlēja telpas, lai Liepājas 

Pāvila, Ciānas un Centra draudzes apvienotais koris 

varētu gatavoties baptistu dziesmu svētkiem, kas, 

diemžēl, 2020. gada vasarā noteikto epidēmijas 

apkaŗošanas ierobežojumu dēļ nenotika. Augustā 

koŗi Užavā gan sapulcējās uz sadziedāšanos, taču bez 

klausītājiem. Baibas Jūrmales 

Latvijas Baptistu savienības 

Mūzikālās Kalpošanas 

apvienības vārdā paustais 

ierosinājums par baptistu koŗu 

kustības 150. jubilejas koncertu 

rīkošanu Liepājā, Rīgā un 

Ventspilī tika uztverts ar ļoti lielu 

prieku. 

           Kaut arī dažas dienas 

pirms Liepājā paredzētā 

koncerta valdība bija 

noraizējusies par tautas 

saslimstību ar koronavīrusa 

slīmību, kas septembŗa beigās 

bija strauji augusi, papildu 

ierobežojumi vēl netika noteikti. 

Saskaņā ar ierobežojumiem un 

telpas platību, Liepājas Baptistu Pāvila draudzes 

dievnamā drīkstēja pulcēties līdz 162 cilvēkiem. 

Tāpēc formāli koncerts drīkstēja notikt. Taču jutām 

nemieru, jo ieteikums izvairīties no pulcēšanās 

joprojām bija spēkā. Dažādu kavēkļu dēļ nepaguvām 

sarūpēt un Liepājas sabiedriskās vietās izlikt 

koncerta afišas. Varbūt, ka tā bija labi. Draudzē par 

koncertu katru svētdienu ziņojām vismaz pusotru 

mēnesi pirms tam, kā arī paziņojumi bija pieejami un 

līdzdalīti Facebook vietnē. 

           Koncerta rīkošanā bija iesaistīti daudz cilvēku 

no Rīgas, Liepājas, Ventspils, Kuldīgas un Aizputes. 

Latvijas Baptistu draudžu savienības Mūzikālās 

kalpošanas apvienība bija sagatavojusi koncerta 

programmu un interesantu stāstījumu no Liepājas 

baptistu koŗu pirmsākumiem un ikdienas. Savukārt 

Liepājas draudzes nodrošināja vietu, aprīkojumu un 

citu koncertam nepieciešamo. Kopkoŗa un mūziķu 

mēģinājums sākās 10. oktōbŗa rītā un ilga visu dienu. 

Daļa no Liepājas koristiem un, iespējams, arī citiem 

koŗiem, jau no septembŗa rīkoja atsevišķus 

mēģinājumus. Liepājā mēģinājumus vadīja diriģente 

Baiba Jūrmale un koncertmeistare Ingrīda Šeršnova, 

un tajos piedalījās dziedoņi no Pāvila un Ciānas 

draudzes. 

           Liepājas baptistu Pāvila draudzes 

priekšniekam bija uzticēta koncerta atklāšana. Īsu 

svētrunu teica draudzes bijušais mācītājs Mārtiņš 

kopskats 10.X 2020 Pāvila baznīcā Liepājā                Foto:  Zanda Kudiņa 
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Balodis. Koncertā skanēja gan klasiskas baptistu 

kordziesmas, gan arī pa kādai jaunākai dziesmai, 

piemēram, Ērika Ešenvalda "Dvēseles dziesma", ko 

koronavīrusa slimības ierobežojumu gaisienā 

klausījos ar sevišķu aizkustinājumu. Man personiski 

koncertā bija sajūta kā esot pagrīdes draudzē, kas 

nelegāli sapulcējusies, taču klausot Dieva pavēlei. 

Diemžēl tagad – novembŗa sākumā – koronavīrusa 

slimība patiešām vairs nav viegli uztveŗama, jo smagi 

saslimušo un slimnīcā ievietoto vidū ir arī zināmi 

Liepājas draudzes locekļi, kā arī divi, pirms pāris 

dienām mirušie, esot luterāņu draudzes locekļi un 

saslimuši, kopīgi dzeŗot kafiju pie sadraudzības galda 

pēc dievkalpojuma. 10. oktōbŗa koncertu nofilmēja 

un ierakstīja. Ļoti ceru, ka draudzes brāļiem drīz 

radīsies vaļa no darba un citiem pienākumiem, lai 

sagatavotu koncerta ierakstu un darītu to pieejamu 

draudzes mājaslapā. Jo, ņemot vērā parasto 

slimošanu ar gripu rudenī un ziemā, pulcēšanās 

ierobežojumi varētu tapt atcelti tikai pavasarī. Ar 

sveicieniem no Liepājas, Jurģis Šuba. 

 

 Evaņģēlija sludināšanas vietas – draudzes – kā 

gaismas bākas. 

 

Visvienkāršākie dievnami, kuŗus uzcēla, sargāja un 

apkopa, kur sludināja mūsu tēvi un tēvu tēvi, vēl 

stāv un kalpo  kā dzīva liecība. Šajā rudenī bija 

izdevība, atkal pēc ilgāka laika, 

ierasties Rucavas baptistu baznīcā, 

kas celta 1888. gadā. Grūtajos 

pēckaŗa gados, kad tikko bija 

beidzies Otrais Pasaules kaŗš, tur 

sludināja mācītājs Kārlis Biķis 

(1900-1988). Atceros savu kristību 

dienu un arī citas svētdienas, kad 

vienkāršais dievnams bija ļaužu 

pilns. Draudzē toreiz bija ap 

pusotra simta locekļu. Tagad 

draudzes locekļu ir nedaudz vairāk 

kā viena ģimene, bet sludinātājs 

Jānis Bērze-Bērziņš ir spara un 

optimisma pilns, ar cerības skatu 

nākotnē. Attālais 

Dienvidkurzemes novads savos 

tūristiem domātos prospektos 

lepojas ar vēsturiskā dievnama izskatīgajiem 

attēliem. Sen celtā dievnama piebūvei nepieciešams 

neatliekams remonts, citādi ir apdraudēta visas 

celtnes drošība,  bet pašvaldība nespēj nodrošināt 

tam nepieciešamo materiālo atbalstu. Lietainā un 

vējainā pēcpusdienā esot pie tikai dažus kilometrus 

attālās Papes bākas mūžam nemierīgās Baltijas jūras 

krastā, bija redzams, ka bāka turpina raidīt gaismas 

signālus, nodrošinot jūras braucējiem pareizu 

orientāciju. Katrs dievnams arī tā izstaroto 

Evaņģēlija gaismu, ir kā bāka, kuŗas signāliem 

nedrīkst ļaut izdzist. Rucavas baptistu draudzes 

dibināšanas 149. gadadiena tika atzīmēta septemŗa 

pēdējā svētdienā, kad tur viesojās Rīgas baptistu 

Mateja draudzes mācītājs Ainars Baštiks, dziedātāji 

un mūziķi Māra un Diānas Dravnieku vadībā. Mazā 

dievnama solu rindas atkal bija pilnas. 

       Dažas nedēļas pēc tam, kādā oktobŗa dienā 

Rucavas baptistu baznīcā notika labdarības koncerts, 

kuŗā piedalījās mūziķi un dziedātāji no Rīgas baptistu 

Āgenskalna draudzes. Par labdarības koncertu stāsta 

Rucavas baptistu draudzes sludinātājs Jānis Bērze-

Bērziņš:  Mūsu zemi pāršalc ziņas, ka vīrusa 

pandēmija atkal pieņemas spēkā. Un priekšā neziņas 

pilna rītdiena. Dvēselē ir satraukums, kā būs tālāk. 

Tad sirdī skan klusa lūgšana: “Dievs, sargā mūs, Tu 

esi mūsu stiprā pils”. Dievs dāvāja mums brīnišķīgu 

24.oktobŗa dienu un mēs varējām sanākt kopā uz 

Rucavas baptistu baznīcā 149.gadasvētki           Foto:Sergejs Hmeļņickis 
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labdarības koncertu ar mērķi atbalstīt Rucavas 

baptistu dievnama piebūves atjaunošanu.  

Mazajā, dzeltenajā dievnamā ( kā rucavnieki to 

dēvē,) skanēja Miķeļa Mārtiņa Maža dziesmas ar 

Psalmu vārdiem. Dzirdējām arī dziesmas, kas 

tulkotas no angļu valodas. Miķelim Mārtiņam 

pievienojās brīnišķīgās balss īpašniece Lība Ēce-

Kalniņa, dziedot skaisto, Ērika Ešenvalda komponēto 

“Dvēseles dziesma”. Dziedātāji dalījās savās 

pārdomās, kas izskanēja dziesmā, kā tad būs, kad 

mēs visi satiksimies Tēva mājās "Stāstīts man". Tika 

atskaņota viena no jaunākām Lības Ēces-Kalniņas 

dziedātām dziesmām "Tu esi skaists." Koncerta 

noslēgumā izskanēja dziesma ar 127. Psalma 

vārdiem: "Ja tas Kungs namu neuzceļ, tas darbojas 

velti." Svētīgais brīdis ir nemanot aizvadīts. Ar kopīgu 

lūgšanu "Mūsu Tēvs Debesīs" noslēdzās šī skaistā 

diena. 

 

      Pagājuši divi gadsimti, kopš Vidzemē aktīvi sāka 

darboties hernhūtiešu – brāļu draudzes, bet to 

svētīgais iespaids, kam pamatā ir Gara gaisma, ir 

turpinājies vēl līdz šim – gan garīgajā dzīvē, gan 

tautas nacionālajā atmodā, gan kultūrā un literatūrā. 

Arī  Rīgas baptistu pirmsākumu skaitā vēsture min 

brāļu draudžu dievkalpojumus, tur dziedātās 

dziesmas. Kurzemē brāļu draudžu aktivitātes bija 

mazāk izteiktas. Vasaras nogalē  Pāvilostas novadā 

Sakas baptistu draudze un Brāļu draudzes misija 

organizēja brāļu draudzes dienu, kuŗā lekcijas vadīja 

architekts un Latvijas evaņģēliskās alianses 

prezidents Gints Lūsis-Grīnbergs, mācītājs, vēstures 

doktors un Brāļu draudzes misijas vadītājs Gundars 

Ceipe, skolotājs un Sakas baptistu draudzes 

sludinātājs Verners Šteinbergs, kā arī juriste Ināra 

Avotiņa. Notika paneļdiskusija, kā arī Smaižu brāļu 

draudzes baznīcas apskate Gramzdas pagastā, 

ekskursija uz Sakas baptistu draudzes dievnamu un 

hernhūtiešu dziesmu dziedāšana. No savas bērnības 

laikiem atceros, kā kopā ar tēvu gājām no Rucavas 

uz vairākus kilometrus attālo brāļu draudzes 

Golgātas dievnamu Dunikā. 

 

      Vēl iespaidīgāki par atmiņu stāstiem un 

rakstītajiem materiāliem ir video, no kuriem gūtie 

audio-vizuālie iespaidi ir vairāk paliekoši. šogad aprit 

120 gadi kopš latviešu baptistu dzejnieces Martas 

Daknes dzimšanas.  

Jāizsaka atzinība Nīcas Mežgalciema baptistu 

draudzes mācītājam Aivaram Vadonim Un LBDS 

Muzikālās kalpošanas Apvienības vadītājam Mārim 

Dravniekam par noorganizēto video uzņemšanu 

“Martai Daknei 120.” https://www.youtube.com/

watch?v=ZQekyzeIy2Q 

Dzejniece Marta Dakne (1900-1977)  ar dzimto 

uzvārdu Štāla dzimusi Nogales pagasta Kaltenes 

ciemā. Vēlāk dzejniece savus darbus parakstījusi ar 

pseidonīmu Guna. Video sākas ar skatiem no 

akmeņainās Kaltenes jūrmalas. Skan pazīstamās 

korāļu melodijas dziedātāju izpildījumā un mūzikas 

pavadībā. Nāk atmiņā Latvijas baptistu Dziesmu 

grāmatas tapšanas vēsture. Gandrīz visu padomju 

perioda laiku Latvijas baptistu draudzēm nācās lietot 

vēl XX gadsimta sākumā izdoto klasisko Dziesmu 

Grāmatu, kuras teksti bija gotu burtu “šriftā” un tikai 

1972.gadā bīskapam Jānim Tervitam izdevās iegūt 

no padomju varas atļauju izdot jaunu Dziesmu 

grāmatu, šoreiz jau ar latīņu burtiem. Dzejniece 

Marta Dakne bija tekstu redaktore un vairāku jaunu 

tekstu autore. Mateja draudzes korvadonim Jānim 

Ezeriņam izdevās nelielā skaitā sagatavot ”Melodiju 

krājumu” draudžu pianistu un ērģelnieku 

vajadzībām. Notis tam ar roku pārrakstīja Ausma 

Geige-Priede(1934-1992), jo toreiz vēl nebija 

pieejami ne datori, ne arī attiecīgas nošu 

pārrakstīšanas programmas. Video gaitā Martas 

Daknes dzejoļus deklamē un atmiņās par viņu līdzi 

dala gan tās laikabiedri, gan arī jaunāku paaudžu 

pārstāvji. Dzejnieces dzīvesbiedrs bija baptistu 

mācītājs Augusts Daknis (1903-1962), un atsevišķi 

dzīves un darbības periodi saistās ar vietām, kur 

mācītājs kalpoja. Dzejnieces pēdējie dzīves gadi 

pagāja Rīgā. Mateja draudzes dziedātāju izpildījumā 

izskan Māra Dravnieka komponētā dziesma ar 

Martas Daknes vārdiem: “ Uz Tevi, Dievs, es 

paļaujos”. Gan minētajā dziesmā, gan arī 

Mežgalciema baptistu baznīcā dziedātāju pirmajās 

rindās redzami jaunāko paaudžu pārstāvji. Tas ļauj 

secināt, ka gan dziedot un deklamējot, gan skatoties, 

klausoties un atceroties notiek savdabīga stafetes 

nodošana no paaudzes paaudzē.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQekyzeIy2Q
https://www.youtube.com/watch?v=ZQekyzeIy2Q
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      Ir nācies sastapties ar atšķirīgiem uzskatiem par 

Latvijas baptistu draudžu vēsturi. Nevar pieņemt 

noliedzēju un ignorantu uzskatus, kādu, par laimi, 

nav daudz. Var tikai apbrīnot enciklopēdisko bīskapa 

Jāņa Tervita mūža darbu      “Latvijas baptistu 

vēsture” un ievērojami senāk uzrakstīto, bet tagad 

no jauna izdoto Jāņa Rīsa grāmatu par baptistu 

draudžu izcelšanos Latvijā. Tāpat arī Latvijā 

pazīstami Jāņa Kronlina darbi (“Uz augšu” veltījums 

latviešu baptistu darbības 75 gadu atcerei, un 

grāmata par baptistu koriem un dziedāšanu) un triju 

autoru vārdi  Fr. Čukurs, R. Ekšteins, A. Mēters 

izdevumā: Dzīvības ceļš: Veltījums latviešu baptistu 

100 gadu jubilejai. Visus darbus šajā rakstā nemaz 

nav iespējams pieminēt. Var tikai izteikt prieku par 

konspektīvajiem mūsu draudžu darbības 

kopsavilkumiem, nosacīti iedalot noieto vēstures 

ceļu periodos:1) sākuma laiks; 2) sasniegumi laikā 

pirms Pirmā Pasaules kaŗa un grūtības laikā pēc tā; 

3) Latvijas neatkarības pirmie divi gadu desmiti; 4) 

padomju varas un ateisma diktatūras periods… 

Minētos  īsos kopsavilkumus septembrī-oktobrī bija 

iespējams saņemt kopā ar dievkalpojumu 

programmām. Kaut arī lakoniskie kopsavilkumi 

nesniedz izsmeļošas ziņas, tie tomēr rosina jaunāko 

un vidējo paaudzi ieskatīties literatūrā un uzdot 

jautājumus vecākiem un audzinātājiem. Jāizsaka 

atzinība minēto vēstures materiālu veidotājiem un 

sagatavotājiem: bīskapam Kasparam Šternam, 

mācītājam Dr. Ilmāram Hiršam un Baltijas Pastorālā 

Institūta programmu vadītājai Līvai Fokrotei. Latvijā 

ir ārpus denominācijām pastāvoša kristīga jaunatnes 

organizācija “ History Makers,” uz kuŗas 

pasākumiem ne vienu vien reizi ir aicinājis Latvijas 

Kristīgais Radio un harizmātiskās draudzes. 

Jāšaubās, ka jaunieši nosauktās kustības pasākumos 

varētu gūt zināšanas par ticības tēvu noieto dzīves 

un darbības ceļu. Pats nosaukums “ Vēstures 

veidotāji” tikai vēlreiz apstiprina atziņu, ka jaunākā 

paaudze, savā ticības pārliecībā nododoties 

kalpošanai Dievam un līdzcilvēkiem, nākotnē patiesi 

kļūs par vēstures veidotājiem.          Dieva ziņā ir 

katrs vēstures notikums, un tomēr ļoti svarīga ir šo 

notikumu dalībnieku ticības paļāvība un nodošanās 

Dieva Valstības darbam. 

 

Enoks Biķis,        Rīgas baptistu Mateja draudzē.  

LATVIJAS 102.DZIMŠANAS DIENA RĪGAS BAPTISTU DRAUDZĒS  

Enoks Biķis 

            Lai kopīgi slavētu un pielūgtu Dievu, pateiktos 

Viņam par vadību, svētībām un atgūto brīvību, 

pārstāvji no visām Rīgas baptistu draudzēm 18. 

novembrī pulcējas vienkop Mateja dievnamā. 

Sakarā ar pulcēšanās ierobežojumiem koronavīrusa 

Covid-19 pandēmijas dēļ, jo šajā rudenī ir pienācis 

jauns slimības izplatības vilnis, dalībnieku skaits 

dievkalpojumā ir ierobežots, bet visiem, kam to 

atrašanās vietā ir pieejamas attiecīgās viedierīces, ir 

iespējams dievkalpojumā attālināti piedalīties un 

noskatīties un noklausīties tā tiešraidi Internetā. 

             Ievadvārdus saka Mateja draudzes 

sludinātājs Matīss Babrovskis, izsakot prieku, ka 

dievnamā un tiešraidē varam svinēt nozīmīgo 

Latvijas Valsts proklamēšanas 102 gadu jubileju. 

Klausāmies lasījumu no Apustuļu darbu 17.nodaļas 

26.un 27.pantiem: “Viņš licis visām tautām celties 

no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un 

nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem 

dzīvot, lai tie meklētu Dievu, vai tie Viņu varētu 

nojaust un atrast, jebšu Viņš nav tālu nevienam no 

mums.” Tiekam aicināti pārdomāt, ko gan mēs 

ikkatrs vēlētos izlūgties no Debesu Tēva šajā mūsu 

brīvās un neatkarīgās Latvijas 102. dzimšanas dienā 

un kā vislabāk mūsu Dievu slavēt un godināt. 

Runātājs atgādina mums ikkatram, lai apzināmies 

savu un draudzes kopīgo uzdevumu – meklēt Dievu, 

palīdzēt tiem un iedrošināt tos, kas uzsākuši vai 

vēlas uzsākt to darīt, pasludinot evaņģēliju un 

vienojoties lūgšanās, gan draudzes kopējos 
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pasākumos, gan arī mazās grupās. 

            Uz paaugstinājuma dziedātājas Diāna 

Dravniece un Agnese Dzērve, ansambļa vadītājs 

Māris Dravnieks ar ģitāru, Pēteris Tīss ar elektrisko 

ģitāru, Pēteris Dravnieks ar basģitāru, pie klavierēm 

Andris Mucenieks, pie sitam instrumentiem Sanijs 

Bondars. 

Dziedātāju un mūziķu ansambļa izpildījumā skan 

dziesma ar vārdiem:“Kungs, Tu vēlies nākt  Un mūsu 

sirdis uzrunāt, Lai Tava vārda dzīvībā  Pieaug spēkā 

mūsu ticība! Ja Tu esi ar mums, Kas būs pret mums! 

          Mateja draudzes mācītājs Edgars Deksnis 

uzaicina vienoties kopējā lūgšanā par galvaspilsētu 

Rīgu ar tās 630.000 iedzīvotājiem centrā un 58 

apkaimēs. Pateicas Dievam, ka mūsu pilsētā var brīvi 

sludināt Labo Vēsti un ir iespējams Dievu pielūgt un 

godināt vairāku kristīgo konfesiju, tajā  skaitā arī 

baptistu baznīcās un draudzēs. Tāpat arī jāpateicas 

par labu pilsētas vadību un pārvaldību. Rātsnamā ir 

kapela, kur administrācijai un deputātiem ir iespēja 

piedalīties dievkalpojumos, kas notiek regulāri. 

        Uz paaugstinājuma uznāk Rīgas baptistu 

Vīlandes draudzes pārstāvis Markus Rožkalns. Viņš 

savā uzrunā atskatās uz vēsturi. Dažus gadus pēc 

Latvijas proklamēšanas, ar ministra Zigfrīda Annas 

Meierovica iniciatīvu, bija ticis sarīkots konkurss par 

pieminekli Rīgas centrā. Konkursā uzvarēja tēlnieks 

Kārlis Zāle. Vietā, kur kā verdzības simbols ilgus 

gadus bija stāvējis cariskās Krievijas imperatora 

Pēteŗa monuments, tapa Brīvības Piemineklis, kuŗu 

cauri visam padomju periodam kā mākslas darbu un 

brīvības simbolu ir izdevies nosargāt līdz pat šai 

dienai. Tā devīze – “Mirdzi kā zvaigzne” .  Piemineklis 

katram atgādina: Tu esi brīvs! Pāri vispārīgai brīvībai 

ir īstā brīvība, par kuŗu Jāņa evaņģēlija 6.nodaļā ir 

teikts: “Ja nu Dēls jūs  atbrīvos, jūs patiesi būsiet 

brīvi.” Mūsu “grēku verdzības pieminekļi” ir nojaukti,  

esam atpestīti, tāpēc mūsu atbildība ir:  “mirdzēt kā 

zvaigznēm” tautas vidū. Mūsu tumšajā laikā tas 

patreiz ir neatliekami vajadzīgs. Uzruna noslēdzas ar 

aizlūgumu par vīrusa pandēmijas skartajiem un 

lūgumu par atbrīvošanu no fiziskām un arī grēka 

slimībām. 

           Mūzikas ansambļa pavadījumā seko 

kopdziesma nr. 70  no dziesmu grāmatas “Šī zeme 

Tava, Kungs” (Oļģerta Cakara tulkots teksts). 

           Tad uz paaugstinājuma savā Nacionālo 

Bruņoto spēku armijas kapelāna tērpā uznāk Zigmārs 

Atvars, kas pārstāv Rīgas baptistu Golgātas draudzi. 

Neraugoties uz svētku noskaņojumu, pēdējā  nedēļā 

ir nācies kļūt nospiestam un nomāktam, redzot un 

dzirdot, kas notiek mūsu zemē, sabiedrībā un 

likumdevēju institūcijās, attiecībā uz kristīgiem 

principiem kā ģimenes vērtībām. Kā cerības stariņš ir 

nesen saņemtā ziņa, ka 40 sabiedriskas organizācijas 

mūsu valstī ir apvienojušās savos centienos 

nepieļaut atkāpšanos no tradicionālajām ģimenes 

kopskats-mūziķi un māc.E.Mažis Mateja 18.XI 2020 
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vērtībām. Kas attiecas uz armiju kā lielu 

“kaŗadraudzi”, tad varam būt Dievam pateicīgi, ka 

patreiz ir miera laika apstākļi. Kaŗavīru galvenais 

uzdevums ir sargāt savas valsts (un starptautiskās 

misijās arī citu zemju ) iedzīvotāju brīvību un dzīvību. 

Saprotamas ir ģimenes locekļu rūpes un bažas, 

pavadot vīrus armijas gaitās, tāpēc ka tiem jāriskē ar 

savu dzīvību. Uzdevums “sargāt” tāpat kā “kopt” 

pirmajam cilvēkam Ādamam tika dots jau pie 

radīšanas (1.Moz.2:15). Kādā no Brīvības pieminekļa 

skulpturālajiem ciļņiem ir sievietes tēls ar vairogu 

vienā rokā un  labības kūli otrā. Runātājs noslēdz 

uzrunu ar lūgšanu, kuŗā lūdz par ģimenēm un 

kristīgajām vērtībām. 

      Mateja draudzes mācītājs Edgars Deksnis lasa 

144. psalmu, kuŗa virsraksts ir “ Pateicība un 

lūgšana”, kas noslēdzas ar vārdiem: “Svētīga tā 

tauta, kam Tas Kungs ir par Dievu!”  

         Rīgas baptistu Āgenskalna draudzes mācītājs 

Edgars Mažis runā par 

dāvanām, kuŗas mums katram 

būtu jāpasniedz Latvijai tās 

dzimšanas dienā, un nosauc 

trīs: 1) atbildība; 2) čaklums 

(jeb strādīgums); 3) spēja 

svinēt. Katalogs, kur atrast šīs 

lietas, varētu būt Salamana 

Mācītāja grāmatas 10.nodaļas 

16.-20. pantu teksts. Noteikti 

labāk ir katram savā darba 

vietā ar vislielāko atbildību 

veikt savu pienākumu, nevis 

bez gala gausties un pastāvīgi 

izteikt neapmierinātību ar 

vadītājiem un valdību. Atbildība iet roku rokā ar 

čaklumu. “Turiet par lielu godu, klusi dzīvojot, darīt 

savu darbu un strādāt savām 

rokām..” (1.Tes.4:11a).Dievs Radītājs ar Savu 

piemēru pēc principa 6+1  ir ielicis tādu kārtību, lai 

katrā darba nedēļā būtu viena svinamā diena. Ja 

kāds neievēro šo kārtību un vispār neko nesvin, tas 

pats sevi aplaupa. Ja pateicībā Dievam svinam 

svētkus, tas pagodina Viņu, dod mums prieku un 

palīdz palikt Viņa klātbūtnē. 

        Dziedātāji un mūziķi atskaņo dziesmu ar 

vārdiem “ Lai vienmēr saule debesīs,  Un bērna 

smaids lai nepazūd.. Dievs ļauj man dzīvot Latvijā – 

Šai zemē mīļajā.  Dievs, dod man spēku nepagurt  

Un ticībā uz priekšu iet!”  Dziesmas komponists un 

teksta autors ir Rīgas baptistu Golgātas draudzes 

mūzikālās kalpošanas vadītājs Arvīds Keinis.  

         Rīgas krievu baptistu Betānijas draudzi pārstāv 

sludinātājs Vasilijs Gredasovs. Viņš aicina ieskatīties 

Salamana Pamācību tekstos par patieso gudrību 

(Pam. 3:13-17), novērtēt skolotāju un izglītības 

darbinieku pūles, it īpaši tagad, pandēmijas 

apstākļos, kad daudz kas jāmāca attālināti. Viņš 

izsaka pateicību Dievam, ka varam dzīvot un kalpot 

mūsu skaistajā zemē Latvijā un prieku par brīnišķīgo 

dzīvo dabu un varavīksnes krāsu brīnumu. Aizlūdz 

par skolotājiem un pedagogiem. 

              Rīgas baptistu draudzes “Mājvieta” (bij. 

Semināra draudze)  mācītājs Kārlis Kārkliņš savā 

uzrunā uzsver, ka mīlēt Latviju, – tas patiesībā 

nozīmē mīlēt tuvāko, mīlēt 

vienam otru. 

             Mateja draudzes 

sludinātājs Matīss Babrovskis vada 

kopējā lūgšanā, lai mūsu zemē 

nevarētu tikt pieņemti nekādi 

likumdošanas grozījumi, kas 

izkropļo ģimenes attiecības. 

                Seko kopdziesma nr. 783  

no dziesmu grāmatas ar Romāna 

Grantovska mūziku un vārdiem“ 

Svētī, Kungs, šo mūsu zemi.” 

Mateja draudzes mācītājs Ainars 

Baštiks pateicas šī dievkalpojuma 

dalībniekiem un pārstāvjiem no Rīgas baptistu 

draudzēm un aicina ar ziedojumiem atbalstīt 

Rucavas baptistu draudzes vēsturiskā dievnama 

atjaunošanu. 

Noslēgumā visi vienojas lūgšanā “ Mūsu Tēvs..” un 

tad  Andŗa Mucenieka ērģeļmūzikas pavadībā svinīgi 

izskan kopīgi dziedātā Latvijas himna – tautas 

lūgšana “ Dievs, svētī Latviju!” 

 Enoks Biķis   Rīgas baptistu Mateja draudze 

Foto autors Ivars Nagainis.     

Draudzes mācītājs A. Baštiks 
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Svētkus ieskaņoja N. Dello – Joio, Ziemsvētku 

melodiju variācijas, kuŗas četrrocīgi uz klavierēm 

spēlēja Karen Bower un Dāvids Ūsis.  Draudzes 

mācītājs Uldis Ukstiņš teica iesākuma vārdus:  

“Svētīts lai ir tas Kungs, Israēla Dievs, Viņš ir nācis un 

atbrīvojis savus ļaudis no verdzības – Viņš mums ir 

devis varenu Pestītāju no sava kapla Dāvida 

pēcnācējiem.  To Viņš jau sendienās apsolīja, ar 

svēto praviešu muti, mūs izglābt no ienaidniekiem 

un no visu mūsu nīdēju rokām”.  Pēc iesākuma 

vārdiem mācītājs mūs vadīja lūgšanā. 

Kā svētku soliste bija lūgta mūsu iemīļotā Gunta 

Plostniece.  Savus solo priekšnesumus viņa iesāka 

jūsmīgi dziedot J.S. Bach “Sirds, ticīgā priecājies” un 

G. Faurē, “Dārgais Glābēj”.  Skaisti arī izskanēja V. 

Baštika “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis”, Dainas 

Plostnieces vijoles pavadījumā. 

Bija jauki dzirdēt jaunās mūziķes Dainu Plostnieci un 

Debiju Ūsi, spēlējot vijoles un flautas duetu – J. 

Ebeling “Sirds kvēlo prieka liesmās”.  Ar jauku 

pārmaiņu mūs iepriecināja ansamblis – Rita Pence, 

Anita un Astrīda Ukstiņa, Daina Plostniece un Debija 

Ūse – dziedot harm. VI Vištelis “Ziemsvētku 

naksniņā”, Debijas Ūses flautes pavadījumā un W. 

Kirkpatrick “Tur Betlēmē silītē”, Dainas Plostnieces 

vijoles un Debijas Ūses flautes pavadījumā.  

Ansamblim klavieru pavadījumus spēlēja Benita 

Ukstiņa.  Soliste vēl izjusti dziedāja J. Brahms “Šūpļa 

dziesma”, Daina Plostnieces vijoles pavadījumā.  

Skaisti varējām uzjust Ziemsvētku vēsti solo 

dziesmās P Cornelius “Eglīte” un “Kristus bērns”, kā 

arī V. Krūms “Egļu zariņš” un P. Yon “Kristus 

bērniņš”.  Klavieŗu pavadījumus veiksmīgi izpildīja 

Dāvids Ūsis. 

Mūsu svētku runātājs bija Dr. Jānis Plostnieks.  Viņš 

iesāka savas Ziemsvētku pārdomas ar Lūkas 2:13, 14: 

“Un piepeši tur pie eņģeļa biaj debespulku draudzes; 

tie slavēja Dievu un sacīja: ‘Gods Dievam ausgstībā, 

un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts.”  

Runātājs mums atgādina, ka katru gadu no jauna 

mēs ilgojamies atkal dzirdēt šo svētku stāstu 

dziesmās un vārdos.  Lasot Bībeli, bieži mums 

atklājas atkal kaut kas jauns jau sen lasītā un 

pazīstamā vietā.  Ir cilvēki, kas pavadījuši visu savu 

mūžu studējot Bībeli un vienmēr no jauna atklāj tur 

atkal jauna atziņas.   Bībelē ir izteiktas dziļākās 

patiesības, atklāti lielākie noslēpumi, un tur ir Dieva 

atklāsme mums – katram atsevišķi un visiem kopā.  

Ziemsvētku naktī debesis nonāca zemes virsū.  – 

Cilvēku bērni dzirdēja melodijas, kas nebija šīs zemes 

melodijas.  Cilvēku bērni dzirdēja vārdus, kas nebija 

šīs zemes vārdus un uzņēma domas, kas nebija šīs 

zemes domas.  Ziemsvētku naktī Dievs nāca pasaulē!  

Mums būtu grūti uzrakstīt saprotamā valodā to, ko 

acs nav redzējusi un auss nav dzirdējusi, un kas bija 

apslēpts no mūžības laikiem.  Kas bija šo debespulku 

vēsts? Dievs pēc sava mūžīgā plāna vienreizēji 

atklājās cilvēkiem un kā prologs šai atklāsmei 

skanēja debespulku dziesma, “Gods Dievam 

augstībā”.  Šovakar Dieva godība ir nākusi pasaulē – 

godība, kas ir pāri mūsu saprātam.  Šī vēsts spēj 

cilvēkam gūt mieru – mieru ar Dievu, mieru ar 

līdzcilvēku un mieru tautu starpā.  Dievas caur savu 

žēlastību sniedz mieru sāvējiem, kas to meklē, -- 

dvēseles mieru, kas ir augstāks par cilvēku 

saprašanu.  “Gods Dievam augstībā, un miers virs 

zemes – miers pie cilvēkiem, kas Viņam ir tīkami”> 

Dāvids Ūsis pa kollektes laiku uz ērģelēm skaisti 

improvizēja no “In Dulci Jubilo” un postlūdē 

improvizēja no J. Ebeling “Sirds kvēlo prieka 

liesmās”. 

Baznīcas lejas telpas bija skaisti izgreznotas ar egļu 

zariem un svecēm.  Bagātīgi klātais galds aicināja ar 

svētku cepumiem un smaržīgu kafiju.   Svētku viesi 

un draugi varēja sniegt roku viens otram un pavadīt 

jaukus brīžus kopā. 

Mīļs paldies Plostnieku ģimenei, arī Jūlītei, par mīļo 

draudzību.  Viņi bija mērojuši tālo ceļu šai aukstā 

laikā, lai sasildītu mūsu sirdis.  Paldies par jauko 

devumu šai Ziemsvētku laikā! 

Tabita Ūse 
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