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Šis Kristīgās Balss izdevums ir ir savādāks. Grūti to būtu saukt par pirmreizīgu, jo to, parasti, lieto, ja 
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JAUNUMI?
Šis Kristīgās Balss izdevums 

ir savādāks. Grūti to būtu saukt par 
pirmreizīgu, jo to, parasti, lieto, ja sa-
sniegts kāds jauns, lielāks punkts. Šis žur-
nāls, diemžēl, ir “pirmreizīgs” ar to, ka 
tajā ir tikai divpadsmit lappuses parasto 
sešpadsmit lappušu vietā. Mums trūkst 

rakstītāju un rakstu par mūsu nedaudzo un mazo 
draudžu dzīvi un darbošanos.

Ko redaktoram darīt?
Sameklēt vēl kādu nepublicētu svētrunu? Pašam 

publicēt vēl kādas agrākas apceres un notikumus, lie-
tojot pseudonīmu, lai neizskatītos, ka tā ir sevis celšana 
un dižošanās, jeb radītu iespaidu, ka mums vēl ir cilvēki, 
kas grib  un var rakstīt labā latviešu valodā?

Sērīgas domas. Redaktora deviņdesmit trīs gadi arī 
plecus spiež un nemitīgās rūpes par vēža slimu sievieņu, 
saimniecību, ikdienas gaitām un arī pienākumiem 
draudzē un Čikāgas latviešu draudzēs un sabiedrībā.

Pie visiem darbiem esmu Dievam pateicīgs, ka 
varu vēl liecināt, (skat. Paula Barbina svētrunu nākošajā 
lappusē)… Tas dara garu modru un lokanu. Bet ir arī 
lietas, kas kavējas, tā, piemēram, šīs Kristīgās Balss 
numura iznākšana.

Bet ir kāds, kas man ir jāuzslavē, kam jāpateicas. 
Tas ir mūsu līdzstrādnieks Latvijā, Rīgā, Enoks Biķis: 
mūziķis-ērģelnieks, bijis redaktors diviem žurnāliem, 
ārsts, medicīnas doktors, asoc. profesors Latvijas 
Universitātē, Latvijas Pediatru savienības vadītājs, Trīs 
Zvaigžņu ordeņa kavalieris, mīļš Dieva bērns, brālis – 
arī jau astoņdesmitgadīgs… Paldies Tev, Enok!

Esmu šajā numurā ievietojis vairākus dzejoļus 
no Rudītes Losānes krājuma “Sāļais medus”, ko viņa 
man uzdāvionāja, viesojoties Čikāgā. Imponē viņas 
īsie īstas dzejas uzliesmojumi, kas parāda sen dzirdētas 
un pazīstamas lietas jaunā skatījumā, bez lieka vārdu 
biruma. Arī vairāk kovenciālā formā rakstītos dzejoļos, 
kā 25. lpp. “Dieva Gara pieskāriens”, nav tik bieži 
reliģiskā “dzejā” sastopamā sludināšana vai nevarīgi 
Bībeles notikumu atdzejojumi.

Varbūt pirms nedēļas, ikdienas pārskatot sešus 
Latvijas laikrakstus un portālus internetā, lai iknedēļas 
Čikāgas latviešu radio raidījumā iepazīstinātu klau-
sītājus par notikumiem Latvijā, laikam “Latvijas 
Avīzē” ieraudzīju rakstu par kādu atjaunotu baznīcu, 

kuŗā draudzi vada evaņģeliste Rudīte Losāne. Diemžēl 
ziņas nepierakstīju, atmiņa vairs nav tik laba, un tagad 
tās velti meklēju internetā. Bet tur sastapu rindu tīri 
pārsteidzošu ziņu. Rudīte, ieguvusi teoloģisku izglītību, 
ir Luterāņu Teologu biedrības priekšniece, žurnāliste, 
kapelāne sieviešu cietumā, cīnās par sieviešu tiesībām, 
ir Trīs Zvaigžņu ordeņa kavaliere.

Lasītāj! Vai Tu maz apzinies, cik cienījāmā sa-
biedrībā Tu tagad lasi šo paplāno žurnālu? No četriem 
šī žurnāla rakstītājiem trīsi ir apbalvoti ar Latvijas 
Republikas ordeņiem…

Te jau cilvēks viegli var iekrist lepnības grēkā…
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 Vēlos iesākt ar šādu vērojumu: Svētie Raksti 
mūs ļoti uzrunā atkarībā no tā, kādā dzīves situācija mēs 
paši atrodamies. Kā mēs uzņemam Svētos Rakstus, vai 
tie būtu Jēzus vārdi, Pāvila paskaidrojumi, vai Vecās 
Derības notikumi vai pravietojumi, atkarājas no tā, kas 
notiek mūsu pašu dzīvē, ko mēs piedzīvojam, par ko 
mēs domajam, kas paņem mūsu laiku un enerģiju.
 Piemēram, jau vairākas nedēļas domāju par 
dzirdētiem augšāmcēlušā Kristus vardiem Lūkas 
evaņģelijā. Pirms dažām nedēļām lasīju un domāju 
par diezgan parastām baznīcas un ticības lietām; par 
pestīšanu, par iesvētīšanu, par evaņģelizāciju. Diezgan 
pamatīgas un atkārtotas ticības  domas.  
 Bet – pirms divām nedēļām dzīves notikumi li-
ka man uzklausīt Jēzus vardus no jauna. Saņēmu ziņu, 
ka labs vidusskolas draugs izdarījis pašnāvību. Pa šīm 
dienām bieži domaju par šo draugu, ar kuŗu tikos vismaz 
reizi gadā, domaju par viņu un par to, kas notika. Zināju, 
ka viņam bija vairāki dzīves izaicinājumi, zināju, ka 
viņš meklēja pēc kaut kā, zināju, ka viņš bija dzīves 
priecīgs, bet ka viņa dvēselē bija nemiers. Mana drauga 
nāve mani dziļi aizskāra.
 Nezinu vai iegriešanās kādā dievnamā, vai kāda 
garīdznieka mācība, vai piedalīšanās kādā draudzes 
darbā būtu palīdzējusi. Varbūt, varbūt ne. Bet domāju, 
ka varbūt kāda liecinieka vēsts par Kristus krusta nāvi 
un par piedošanas spēku, varētu būt tas, kas iesāktu 
kaut kādu pārmaiņu, kādu atbrīvošanu, kādu miera 
veidošanu.
 Mana drauga nāve nav izolēts traģisks notikums 
mūsu pasaulē. Mēs visi labi zinām par sāpēm, grū-
tībām, izaicinājumiem mūsu pasaulē un mūsu pašu 
dzīves stūrītī. Kas ir mainījies, ka šodien es mazāk labi 
saprotu, cik svarīga, cik neatliekama un cik nopietna 
ir evaņģelija vēsts visiem cilvēkiem? Jo mēs runājam 
par dzīvību un dzīvošanu. Jā, ticības pamati šodien 
skan ar neatliekamības sajūta. Domāju, ka mums, kas 
esam Dieva bērni un Kristus sekotāji, ir zināma svarīga 
vēsts, par kuŗu varam liecināt un kas ir tik vajadzīga 
nemierīgajā pasaulē it sevišķi tagad.
   * * * 
 Augšāmcēlušais Kristus saka, ka mēs esam 
liecinieki. Reizēm Kristus draudze, mēs, svētdienas 
dievkalpojuma dalībnieki, šo pasludinājumu aiz-

mirstam. Aizmirstam, jo mums ir vieglāk domat vairāk 
par Jezus vardiem Mateja evaņģelija beigās: “ejiet un 
dariet par mācekļiem visas tautas.” Tas izliekas vieglāk, 
jo, vismaz, tad mēs zinām, kas būtu jādara – kristīt un 
mācīt. Un cilvekam patīk darīt. Iedziļināties darbā, iet, 
kārtot, veidot un mācīt.
 Saprotu, ka būt lieciniekam ir kaut kas citādāks 
nekā iet darīt citus par mācekļiem. Darīt citus par mā-
cekļiem ir aktīvs darbs, izpildot uzdotos uzdevumus. 
Bet kļūt par liecinieku ir kaut kas citādāks. Liecinieks 
liecina par to, kas nāk no sevis paša. Liecība nāk no tā, 
kas mēs esam, ko esam sajutuši, ko esam piedzīvojuši. 
Liecība ir personīga.  Liecinieku liecība nāk no dvēseles 
dziļumiem. Mēs zinām, ka dalīt līdzi ko personīgu vai 
nozīmīgu nav viegli darīt. Tas prasa drosmi un spēku 
runāt par sāpēm, par pazušanu, par dvēseles mokām un 
par parveidošanos. Un tāpēc, ka liecība ir personīga un 
reizēm grūti līdzi dalāma, kļūt par liecinieku ir grūts 
uzdevums.  
 Negribu sacīt, ka kristīgā draudze, mēs, esam 
tikai viens vai otrs – mācekļu veidotaji vai liecinieki. 
Bet domāju, pirms mēs varam iet un darīt visus par 
mācekļiem, mums ir jākļūst par lieciniekiem – būtu 
gataviem pašiem ievērot Dieva pestīšanas spēku mūsu 
pašu dzīves vidū, un tad dalīt to līdzi ar tiem, kuŗi meklē 
to pašu.  
 Šodien, it sevišķi, Kristus draudzei ir nopietni 
jāuzklausa augšāmcēlušā Kristus vardus: “jūs esat 
liecinieki šim visam”.
   * * *
 Atcerieties, ka Lūkas evaņģelijā augšāmcēlušais 
Kristus pavada brīžus kopā ar visiem saviem mācekļiem. 
Tanī brīdī, kad viņi visi ir kopā, augšāmcēlušais Kristus 
nostājas viņu vidū, sveicina viņus, dod viņiem izdevību 
sevi aplūkot un aptaustīt, kopj sadraudzību un ēd kopā 
ar viņiem. Bet macekļi “no prieka vēl neticēja un 
brīnījās.” Brīnišķīgs apraksts, kas varētu attiekties uz 
ikkatru: no prieka vēl neticēja un brīnījās.
 Kristus tad saka: “šie ir tie vārdi, kas par mani 
ir rakstīti Mozus bauslībā, praviešos un psalmos, 
kuŗus es runāju uz jums, kad vēl biju ar jums kopā”. 
Tad evaņģelists paskaidro: “tad Viņš tiem saprašanu 
atdarīja, ka tie Rakstus saprata”.
 Tiekam atgādināti, ka ir nepārtrauktība ar 

Māc. Dr. Pauls Barbins

        Mēs esam tam liecinieki
                                                 Lūk.24: 44-49
      Svētruna Čikāgas baptistu draudzes 109. gada svētkos 2016. g. 30. okt.
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augšāmcēlušo Kristu un krustā sisto Jēzu – evaņģelija 
vēsts ir secībā ar visu Dieva gribu un darbību no pa-
ša laika sākuma. Tas nozīmē, ka Dieva uzticība ir sa-
skanīga, tā bija gan Mozus, gan praviešu laikā, gan 
Jēzus dzīvē un tagad pēc Viņa augšāmcelšanās un tā 
turpinās būt Kristus mācekļu un sekotāju dzīvēs. Netiek 
dota jauna mācība, bet tikai atgādinājums, ka Dievs ir 
uzticīgs.
 Bet Kristum vajadzēja vēlreiz atgādināt mā-
cekļiem par Dieva uzticību: “Viņš tiem saprašanu 
atdarīja”. Bet kāpēc? Kāpēc bija jāatdara mācekļu sa-
prašanu vēl vienu reizi?  Kāpēc mums ir atkārtoti jā-
atgādina par Dieva uzticamību?
 Kāds garīdznieks un rakstnieks raksta, ka 
mēs “neievērojam Dieva uzticību, jo paši esam nožē-
lojami un nelaimīgi”. Un ne tikai nožēlojami, bet arī 
neapzinīgi. Tik daudz kas notiek mums visapkārt ik-
katru brīdi, ikkatrā dienā, ka ir jāapņemas meklēt pēc 
Dieva svētībām un tuvuma visā troksnī un nesaskaņā. 
 Bet Dievs ir klātu. Kristus saka, ka Dievs ir klā-
tu. Kā Dievs bija sastopams Mozus laikā un praviešu 
laikmetā, tā Dievs ir klātu un sastopams un uzticīgs 
mums ikkatram šodien.
   * * *
 Mūsu liecība sākas ar to, kad sastopam 
svētumu mūsu nožēlojamā un nelaimīgajā apkārtnē.
Starp visu naidu un nemieru mūsu pasaulē, kā arī starp 
visām nesaprašanām un šaubām māsu pašu dvēselēs, 
Dieva uzticība ir piedzīvojama. Lai mums būtu kaut 
kas nopietns un vajadzīgs, par ko liecināt meklējošai 
pasaulei, mums vispirms pašiem ir jāsastop šī vēsts 
mūsu ikdienas gajumā.  
 Augšāmcēlušais Kristus rāda mācekļiem divus 
veidus, kā Dieva uzticība ir sastopama. Pirmais veids ir 
caur Jēzus ciešanām un augšāmcelšanos no miroņiem. 
Bieži vien Kristus draudze māca citiem par Jēzus nāvi 
un augšāmcelšanos ar teicieniem un sludinājumiem: 
nosodīts, krustā sists, aprakts, trešajā dienā… un tā 
tālāk. Ar tādu faktu pasludinājumu varbūt tomēr varam 
spriest, ka vienam šaubīgam meklētājam varētu būt 
grūti saprast, kāpēc viss tas ir nozīmīgs šodien mūsu 
pasaulei.
 Dietrichs Bonhoeffers rakstīja: “Jēzus krusta 
nāve ir tas vienīgais spēks visā pasaulē, kas pierāda, 
ka ciešanu mīlestība var atriebt un pārvarēt ļaunumu.”  
Citos vardos: Jēzus miršana un augšāmcelšanās pierāda 
to, ka viss tas ļaunums, kas attur mūs no vienotības 
un pilnības ar Dievu ir iznīcināts. Dievs caur Jēzu 
Kristu ir uzvarējis to galīgo ļaunumu – navi un ar to 
visu pārejo, kas nav no Dieva. Viss tas, pie kā mēs 

turāmies ir pārvarēts Dieva mīlestībā. Tas nozīmē, ka 
ne tikai dzīvības beigas, bet arī viss tas, kas attur mūs 
no Dieva svetības mūsu ikdienas gājumā, ir pārvarēts. 
Mazvērtības sajutas, mūsu egoisms, mūsu paštaisnība 
– uzvarēta. Mūsu cīņas ar rūpem un raizēm, mūsu 
nedrošība un mazticība – iekaŗotas. Mūsu vajadzība 
kontrolēt, nosacīt, regulēt un kārtot – viss pārspēts.  
Mūsu bailes – iznīcinātas.
 Padomājiet, kāda būtu dzīve, ja mēs pilnīgi 
atļautu Dieva uzticībai veidot mūsu dzīvi. Viss tas, ko 
Dievs jau ir pārvarējis, tam nebūtu iespaids uz mūsu 
ikdienas gājumu.  Dzīvot pilnīgā atklātībā Dieva priekšā 
un Dieva uzticīgā vadībā. Mes esam aicināti vispirms 
piedzīvot Kristus augšāmcelšanās dzīves parveidošanas 
spēku, lai tad par to liecinatu.  
   * * *
 Mes arī esam liecinieki grēku piedošanai. 
Padomājiet, cik specīgi tāda liecība skan. Ka tas, kas 
attur mūs no vienotības ar Dievu, ir piedots – mūsu 
domas un darbi, kas aicina mūs projām no žēlastības 
un mīlestības, ir piedoti, mums ir dota izdevība dzīvot 
kā  Dieva berniem, kas saņēmuši piedošanu. Bet lai par 
to mēs varētu liecināt, mums vispirms ir jaatļauj mūsu 
dvēselēm piedzīvot piedošanas spēku. Kāda izdevība tā 
ir –  mums ir piedots, esam atšķirti no visa tā, pie kā mēs 
turējāmies un nesām savās dvēselēs.  Visi pārpratumi, 
visas domstarpības; mūsu pašu iegribu apmierinašanas 
brīži un mūsu savtība, nolaidība un uzpūtība – viss, it 
viss ir piedots.
 Bet te ir kaut kas vairāk nekā darbi, domas vai 
raksturs. Kādas sievietes lūgšana izsaka šo dziļāko 
domu: “Želsirdīgais Dievs, es zinu un atzīstu, ka esmu 
nodomātā veidā atturējusies no Tavas klātienes. Turēju 
Tevi atstatu, tālajās debesīs. Piedodi man manu laisko, 
paviršo uzskatu par Tavu mīlestību! Piedodi man manu 
seklo ticību. Es lūdzu, atpestī mani no seklās dzīves 
ziņas!”  
   Mes esam ļaudis, kam piedots, kuŗi meklē pēc 
dzīves ar dziļāku nozīmi. Piedošana veido nozīmīgu 
dvēseles pārveidošanu. Kad to piedzīvojam, tad mums 
ir  par ko liecināt. 
   * * *
 Kristus vēsts nav mums jasaprot, ka tā ir tikai 
mūsu piedzīvojums. Nav mums uzdots mācīt par vēs-
turiskiem notikumiem vai teoloģiskiem pamatiem. 
Kristus draudze ir mudināta liecināt par Dieva mīlestības 
upuri un piedošanas dzīves parveidošanas spēku. Lai 
izpildītu Kristus aicinājumu kļūt par lieciniekiem, 
mums ir jāatļaujas atkārtoti sastapt Dieva mīlestību un 
saņemt Dieva piedošanu.  
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 Kad paši esam piedzīvojuši Kristus augšām-
celšanas spēku; kad esam piedzīvojuši grēku piedošanas 
mierinājumu, tad mums būs svarīga liecība, ko liecināt 
ilgu pilnajai pasaulei. 
 Lai Dievs turpina svētīt lielās, visu aptverošās 
Kristus draudzes darbu, un it sevišķi Čikāgas latviešu 

baptistu draudzi, liecinot par to, ko mēs paši esam 
piedzīvojuši: ka Kristus nāve un augšāmcelšanās, un 
grēku piedošana patiešām parveido cilveku dveseli un 
atbrīvo ļaudis, kas pēc Dieva un Viņa valstības ilgojas.
        
     Āmen!

      FILADELFIJAS  DRAUDZĒ

           Pēteris Aļļe un māc. Uldis Ukstiņš             Gunta Plostniece
    Filadelfijas 26.maija dievkalpojumā Pēteŗa Aļļes svētruna, Guntas Plostnieces klavieru priekšnesumi, Māsu 
bazārs un pusdienas, Piedalījās arī Bukskaintijas draudze – tā ziņo Jerry Sturman..

Rudīte Losāne

 Dievs nolobija mani      Varbūt pats esi   
 Līdz kailai sāpei.      Eņģelis,
 Un es minūšu vietā      Varbūt pats vari
 Sāku skaitīt sirds pukstus     Palīdzēt
 
 ***        Ielaid.
     
 Ja pie durvīm kāds klauvē     ***
 Vēla vakara stundā

 Ielaid.        Sieviete
         Ir Dieva rakstīta vēstule
 Arī tad,       Vīrietim.
 Ja nav eņģelis       Kuŗa jāizlasa līdz galam,

 Ielaid        Līdz mūža galam.
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Šī gada Čikāgas draudžu sadar-
bības kopas Piektvakaru tema ir 
“Kristīgie autori”. Šinī 2017. g. 24. 
marta Piektvakarā vēlos jūs iepa-
zīstināt ar Dr. Ilmāru Hiršu, kuŗš līdz 
šim sarakstījis 10 grāmatas. Pāris no 
tām ir mācību grāmatas, kā “Jaunās 
Derības grieķu – latviešu valodas 
vārdnīca” un “Reliģisko terminu 
vārdnīca”, jo viņš ir bijis Baptistu 
Kristīgās vadības koledžas vadītājs, 
tāpat Latvijas Kristīgās akadēmijas 
profesors no 2006. gada un 2015. 
gadā ir ievēlēts Latvijas universitātē 
par profesoru teoloģijas zinātņu 
nozarē.

Interesants ir viņa ceļš zināšanu iegūšanā. 
1942. gadā dzimušais Ilmārs 1977. gadā absolvē 
Rīgas Politechnisko institūtu, iegūstot inženiera – 
elektromechaniķa gradu un ilgus gadus ieņem vadošu 
amatu kādā rūpnīcā.

1975. gadā viņš tiek kristīts un pievienojas Rīgas 
Mateja baptistu draudzei, kļūst par koŗa dirigentu. 
Teoloģiskās studijas sāk 1990. gadā Vācijā, kur 
Vupertāles teoloģiskajā seminārā  iegūst Teoloģijas 
bakalaura gradu. Smagu garīgu krīzi piedzīvo 1994. 
gadā, kad, studējot Latvijas Universitātes Teoloģijas 
fakultātē, mirst viņa dzīves biedre Ausma. Ilmārs ir 
gatavs atmest visas garīgās studijas un darbošanos, taču 
Dievs bija lēmis savādāk. LU Teoloģijas maģistra gradu 
viņš iegūst 1996. gadā. Teoloģijas doktora studijas 
uzsāk Minsteres universitatē, kur arī vācu valodā rodas 
viņa disertācijas darbs par 1. Pēteŗa vēstules tautību 
problēmām. 

No Ilmāra paša dabūju dzirdēt, cik nesekmīgs bijis 
viņa mēģinājums šo disertāciju aizstāvēt un Teoloģijas 
doktora gradu iegūt Latvijas Universitātē. Liekas, ka 
nav bijuši kvalificēti oponenti. Vai tas vācu valodas, 
vai citu iemeslu dēļ, nav bijis īsti skaidrs. Tā Ilmārs šo 
disertāciju 2003. gadā aizstāvējis un Teoloģijas doktora 
gradu ieguvis Tartu  Universitātē Igaunijā.

Neskaitot viņa grāmatu par Jāni Rīsu, kas 
publicēta ASV baptistu žurnālā Kristīgā Balss 1983. 
gadā, kad šādas grāmatas izdošana padomju Latvijā 
bija neiespējama un tika publicēta mašīnrakstā, un viņa 
grāmatu, disertāciju vācu valodā 2003. gadā Minsterē, 
Ilmara Hirša sešas grāmatas vispārējiem lasītājiem ir 

radušās samērā vēlu, sākot ar 2012. 
gadu. Viņš neattīsta nekādas jaunas 
teoloģiskas atziņas vai patiesības, 
bet cenšas lasītāju, garīgu meklētāju 
vest pie senajiem patiesības avotiem 
Bībelē, tos apgaismojot, norādot uz to 
attīstību un pārpratumiem un uzsverot 
zinātnes un ticības mijiedarbi un 
kopējo avotu – Dievu.

Grāmatā “Tajā naktī” 2012. gadā 
autors apskata Svētā Vakarēdiena 
atziņas attīstību un nozīmi kristīgā 
draudzē. Otra grāmata, kas veltīta 
vienai temai ir 2016. gadā iznākušā 
“Patiesības gara spēkā”, runajot par 

Svētā Gara atklāsmi Bībelē un dažādās 
domas par Svētā Gara darbību pasaulē. 

Toties 2012. gada grāmatai “Debesis ir visur” ir 
piezīme “Raksti un publikācijas”. 2015 gada grāmata 
“Pārdomu labirintos” ir saukta par “Rakstu krājumu”, 
sadalītu četrās atsevišķās, neatkarīgās daļās.

100 lappušu 2016. gada “Baptisti Latvijā. Vakar, 
šodien, rīt” var interesēt baptistus, jeb tos, kas vēlas 
kaut ko par tiem uzzināt.                                           

Apskatīšu sīkāk viņa 2015. gadā izdoto nelielo 
(103 lpp) grāmatu “Bībele. Šaubas, autoritāte un 
integrācija”. Pie tam lietošu viņa paša grāmatas valodu, 
izvilkumus lasīšu, citēšu.

Tik tālu mans Piektvakara ievads. Šī KB raksta 
ietvaros nevaru visus šos lasījumus atkārtot. Tāpēc 
ievietošu tikai autora kopsavilkumu (101. lpp):.

“1. Bībele ir vērtība arī šodien, neskatoties uz to, 
ka nav zināmi oriģinālie teksti, gadusimtiem ilgi veiktā 
tekstu pārrakstīšana ir radījusi teksta neprezitātes un 
kļūdas, ka jebkuŗš tulkojums ir jāvērtē kā interpretācija 
un vēl daudz citiem neapgāžajiem faktiem. Bībele 
ir vērtība nevis tāpēc, ka tā ir unikāls faktu krājums 
un senu rakstu piemineklis, bet tāpēc, ka Bībele ir 
Dieva atklāsme, kas rāda Dieva radītās pasaules pa-
matprincipus un caur Jēzu Kristu piedāvā cilvēkam vie-
nīgo glābšanās iespēju.

2. Bībeles autoritāte pamatojas pati sevī un ne 
cilvēku spriedumos vai vērtējumos. Bībele ir autoritāte 
tāpēc, ka tai ir dievišķa izcelsme. Tās autoritāte nav 

Māc. Oļģerts Cakars
Ilmārs Hiršs – Piektvakarā

              Ilmārs Hiršs                                                
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pierādama vai uzspiežama. Bībeles autoritāte nevar būt 
teorētiska vai normatīva. Bībele kļūst par autoritāti tad, 
kad mēs iemīlam Dievu, kas mums Bībeli ir devis.

Cilvēks ir radīts ar brīvu gribu un izšķiršanās 
iespēju, tāpēc viņam ir iespēja dažādi izturēties pret 
Dievu un Bībeli: – ignorēt; – konfliktēt; – līdzpastāvēt; 
– pieņemt to par augstāko autoritāti, integrēt dzīvē un 
darbībā.

3. Bībelei ir divas dabas jeb dimensijas: dievišķā 
un cilvēciskā. Nedrīkst par Bībeles autoritāti padarīt 
tās cilvēcisko dimensiju. Tas noved pie Bībeles Gara, 
resp., Bībeles dievišķās dimensijas, ignorēšanas un 
Bībeles burta autoritātes, kam sekas faktiski ir mūsu 
subjektīvās iterpretācijas padarīšanu par autoritāti un 
normu. Tieši atšķirīgā atsevišķu Bībeles tekstu izpratne 
mūsdienās ir viens no galvenajiem šķelšanās iemesliem 
kristietībā.

4. Bībeles divas dimensijas ir jāievēro arī Bībeles 
pētniecībā. Bībeles pareizas izpratnes priekšnoteikumi 
ir: – mūsu prāts un zināšāšanas (zinātniskā Bībeles 
pētniecība), lai izgaismotu cilvēcisko faktoru Rakstu 
rašanās procesā. Šis aspekts prasa, lai mēs izmantojam 
visu iespējamo zinātni un izglītību, lai pareizi saprastu 
to, ko Bībele mums grib pateikt. Šajā procesā nav jā-
baidās no “cilvēciskām” metodēm. Nevēlēšanās pētīt 
Bibeli un rūpīgi strādāt, lai saprastu Bībeles vēsti, – tā 
faktiski ir necieņa pret Bībeli un Bībeles autoritātes 
noliegšana. Vēsturiskā jautājuma nostādne ļauj atklāt 
teksta sākotnejo jēgu, to, kā teksts tika saprasts tajā 
laikā, kad tas tika uzrakstīts,

Svētā Gara darbs, lai saprastu Dieva atklāsmi. 
Svētais Gars un zināšanas – tie nebūt Bībeles pētniecībā 
nav pretstatījumi. Teoloģiskas zināšanas ir labas un 
vajadzīgas. Briesmas ir tad, ja mēs dievišķo sākam 
apskatīt no tīrā prāta pozicijām. Līdzās zinātniskajai 
kompetencei mums ir vajadzīgs Svētā Gara darbs, lai 
saprastu Dieva atklāsmi šodienai. Bībeli nevar izprast, 
pielietojot tikai zinātniskas metodes.

Bībeles autoritātes ievērošana Bībeles pētniecības 
procesā ir atkarīga no Bībeles pētnieka personības.

5. Cilvēks ir ne tikai fiziska, bet arī garīga būtne 
un tādēļ vienlaicīgi ir piederīgs divām pasaulēm – 
materiālajai un garīgajai. Turklāt abas šīs pasaules ir 
vienlīdz reālas, t. i., tās ir reāli pastāvošas. Zinātnes 
uzdevums ir izpētīt un izzināt materiālo pasauli, reliģijas 
uzdevums – atklāt garīgās pasaules likumsakarības. 
Tomēr tas nenoved pie šo divu sfēru nodalīšanas, jo 

abas pasaules – materiālo un garīgo – un šo pasauļu 
likumsakarības ir radījis un noteicis Dievs. Abām ir 
viens pamats. Tāpēc teoloģijai mūsdienu pasaulē ir 
jātiek integrētai: – izziņas procesā; – katra kristieša 
personīgajā dzīvē; – valsts politikā un sabiedriskajā 
dzīvē, lai tā dod atbildi uz cilvēka eksistences 
jautājumiem un ir izpratnes un darbošanās pamats.

Teoloģija nedrīkst kļūt par akadēmisku, no 
praktiskās dzīves atrautu zinātni. Tai ir jātiek integrētai 
pārējo zinātņu kopumā, lai izziņas procesā tiktu 
ietvertas Dieva radītās pasaules materiālā un garīgā 
daļa, Teoloģijai ir jātiek integrētai katra cilvēka un 
visas sabiedrības praktiskajā dzīvē, lai tā dotu atbildi uz 
cilvēka eksistences jautājumiem un būtu izpratnes un 
darbošanās pamats.

Bībeles vērtību integrācija sabiedrībā ir baznīcas 
un visas kristietības uzdevums un būtība. Tas ir no-
zīmīgi vispirms jau tāpēc, ka tieši Dievs ir tas, kas ir 
parādījis iniciatīvu un integrējies šīs zemes norisēs, 
radīdams šo zemi un arī cilvēku. Gan teoloģijas, gan 
visu pārējo zinātņu izpētes objekts faktiski ir viens: 
Dieva integrācijas rezultāts, t. i., Viņa radība un tostarp 
arī cilvēks. Bet radība sastāv no divām sfērām jeb 
pasaulēm – materiālās un garīgās. Cilvēks vienlaicīgi 
ir piederīgs abām, jo ir ne tikai fiziska, bet arī garīga 
būtne. Ja ignorējam vienu no šīm daļām, mēs padarām 
cilvēku par morālu un garīgu invalīdu un izkropļojam 
pašu izziņas procesu un tā būtību. Tieši tas arī nosaka 
vajadzību pēc integrācijas. Bez Bībeles vērtību inte-
grācijas nebūs iespējama arī sabiedrības saskanīga un 
morāli veselīga attīstība.”

Vēlos nobeigt šo pārskatu ar Ilmāra ļoti personīgo 
liecību:

“Kāpēc man Bībele ir autoritāte? (71. lpp)
Kas to nosaka, neskatoties uz visiem šeit minētajiem 

aspektiem, teksta neprecizitātēm, iespējamām kļudām 
un vēl daudz ko citu, ko gaŗajos studiju gados esmu 
mācījies? Minēšu dažas lietas, kas ir manu uzskatu un 
kristīgās dzīves pamatā.

– Es esmu pārliecināts kristietis, kas Svētā Gara 
spēkā cenšas savu dzīvi nodzīvot saskaņā ar die-
višķajiem principiem, kuŗi ir izteikti Bībelē.

– Es ticu un sekoju Jēzum Kristum, savam 
Glābējam un Kungam. Bībele man ir Dieva, Jēzus un 
arī mana Tēva vārds, bet ne pats Dievs. Dievs man ir 
lielāks par Bībeli. 

Bībele palīdz Dievu saprast, bet neaizvieto Dievu. 
Bībele man ir autoritāte un norma dzīvei tāpēc, ka es 
mīlu tās autoru, tāpēc, ka tā ir mana Dieva atklāsme.”
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 Saulainajā 16. aprīļa Lieldienu rītā Rīgas bap-
tistu Golgātas dievnama solu rindas pilda dažādu pa-
audžu ļaudis, kas viens otram saka sveiciena vārdus: 
“Kristus ir augšāmcēlies!”,  saņemot atbildi: “Patiesi 
Viņš ir augšāmcēlies!”  Koŗa paaugstinājuma priekšā 
redzams no diviem vienkāršiem neaptēstiem koka 
zariem veidots krusts, uz kura salocīta balta auduma 
strēle, kas simbolizē kapā atstātos autus, Kristum aug-
šāmceļoties. Krusta priekšā uz paliktņa atvērta Bībele. 

Koris dzied pirmo dziesmu “Jēzus Kristus 

augšāmcēlies!” ar Čārlza Veslija (1707-1788),  me-
todisma aizsācēja un sludinātāja Džona Veslija jaunākā 
brāļa melodiju, kas vēlāk aranžēta koŗa izpildījumam 
ar tekstu, ko savā laikā latviskojis un atdzejojis Guntis 
Deksnis. 

Mācītājs Elmārs Pļaviņš atklāj dievkalpojumu, 
trīs reizes izsakot vēstījuma vārdus: 
“Kristus ir augšāmcēlies!” Sapulcētie 
katru reizi uz tiem atbild ar pārliecinoši 
izteiktu apstiprinājumu: “Patiesi Viņš 
ir augšāmcēlies!” 

Uz paaugstinājuma raitā gaitā 
uznāk saksofonists Artis Gāga. Viņš 
bieži muzicē Golgātas un citu Rīgas 
draudžu dievkalpojumos. Šodien 
Artis spēlē līksmas improvizācijas 
par Kristus Augšāmcelšanās svētku 
dziesmu temām. Artis ir kādreizējais 

Siguldas svētdienskolnieks, kas muzikālo izglītību 
guvis Latvijā un spēles meistarībā papildinājies ievē-
rojamos Eiropas un Amerikas muzikālās izglītības 
centros.

Atsaucot atmiņā Lielās Piektdienas notikumus 
un Marijas pārdzīvotās ciešanas, Golgātā pie Kristus 
krusta stāvot, dramatiski, bet ar ticības un atklāsmes 
pārliecību par Dieva Dēla Jēzus Kristus Glābēja misiju 
izskan Marlēnas Keines solo izpildījumā: “ Marija, 
vai zini Tu..”. Tā ir kristīgajā mūzikā plaši pazīstamā 

dziesma, kas vēsta par Marijas 
nojausmām Jēzum Kristum pie-
dzimstot, zinot kāds būs Viņa, 
cilvēku Pestītāja ciešanu ceļš.  
Marlēna ir golgātiešu Visocku un 
Dombrovsku dzimtu atvase, tagad 
operdziedātāja, kas muzikālo izglī-
tību guvusi Tallinas un Berlīnes 
konservatorijās. 

Marlēnu ar klavierēm 
meistarīgi pavada tās dzīvesbiedrs 
kādreizējais ventspilnieks Ar-
vīds Keinis, kas ar savu izcilo 
baritona balsi guvis panākumus, 
mācoties Igaunijā un Zviedrijā un 
izglītību turpina Latvijas Mūzikas 
Akadēmijas maģistratūrā.  ‘

Arvīds, pats spēlējot kla-
vieŗu pavadījumu, dzied pasaulē 

pazīstamā gospeļu dziedātāja un komponista Bila 
Gaither’a sacerēto dziesmu “Dievs pasaulei reiz deva 
Dēlu,  Kuŗš mīlēja un piedeva,  Viņš dzīvoja, par mani 
mira – un tukšais kaps to vēsta – Glābējs mans ir 
dzīvs!” [Kristīnes Šmites tulkojums un atdzejojums] ar 
piedziedājumu ”Jā! Jēzus dzīvs – droši raugos rītdienā..” 

(William J.Gaither “Because He 
lives..”) ).

Svētrunā par notikumu 
ar diviem mācekļiem uz Emavas 
ceļa (Lūk. ev. 23:13-32) mācītājs 
Elmārs Pļaviņš aicina palūkoties, 
kā tiem, kas sākotnēji neatpazina 
augšāmcelto Kristu, kuŗš gāja vi-
ņiem līdzās, “acis tapa atvērtas”. 
Tāpat, kā daudziem no mums varbūt 
šodien uzmācas depresija, arī divi 
mācekļi bija pārdzīvoto notikumu 

                              Mācītāja Elmāra Pļaviņa Lieldienu sveiciens

       Artis Gāga un Arvīds Kleins

          Acīm jātop atvērtām
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iespaidā, nomāktībā, nespējot pacelt savu acu skatu,  
ar nepietiekamu ticību, neņemot vērā un neizprotot, ko 
Kristus pirms Golgātas notikumiem tiem bija sacījis. 
Jādomā, ka tā var izskaidrot evaņģelista Lūkas vārdus: 
“ Bet  viņu acis tapa turētas, ka tie Viņu nepazina.” 
Mūsu acis nevar atvērties, ja pakļaujamies masu mediju 
negatīvo ziņu ietekmei, ja esam vienaldzīgi, ja ļaujam 
sevi nomākt ikdienas sīkām rūpēm, vai tērējam laiku 
nevērtīgiem laika kavēkļiem un tukšām izklaidēm. 
Nedrīkstam turēt acis aizvērtas, jāpaceļ skats ticībā 
uz Dievu, tad mūsu acis tiešām tiks atvērtas un 
varēsim raudzīties uz Kristu, mūsu ticības Iesācēju un 
Pabeidzēju. Būtiski svarīgi ir atcerēties, ko Kristus ir 
darījis un mācījis, lasīt Svētos Rakstus, neiztrūkstoši 

piedalīties pie Kristus nāves piemiņas mie-
lasta, pie Svētā Vakarēdiena. “Kad Viņš, ar 
tiem, pie galda sēdēdams, maizi ņēma, pa-
teicās, pārlauza un tiem to deva, tad viņu 
acis tapa atvērtas, un tie Viņu pazina.“ Tie 
sacīja: “Vai mūsu sirdis mūsos nedega, kad 
Viņš ar mums runāja ceļā, mums Rakstus iz-
skaidrodams?” 

 Dievkalpojuma noslēgumā koŗa iz-
pildījumā, diriģentes Judītes Biķes vadībā 
izskan komponista John Rutter “Pasaule, 
lūk..” ar Gunta Dekšņa tulkotiem vārdiem. 
John Rutter ir angļu komponists, dzimis 1945. 
gadā, darbojies Kembridžā un Londonas 
Vestminsterā, dibinājis un vadījis baznīcu 

koŗus. Guntis Deksnis īpaši savas dzīves pēdējos 
gados lielu uzmanību veltījis Latvijas baptistu draudžu 
koŗu repertuāram, izvēlējies un adaptējis kristiešu 
autoru dziesmas, tulkojis to tekstus. Viņš to darīja ar 
aizrautību un degsmi darbojoties atjaunotajā Rīgas 
baptistu Semināra draudzē, kad tur dziedāja koris, un 
līdz pat sava mūža pēdējai dienai turpināja savu darbību 
Latvijas baptistu koŗu dziesmu druvā.

 2017. gada Lieldienu svētki ir aizvadīti. Lai no 
svētkiem paliek atmiņā atgādinājums, nepieļaut nekam 
svešam, nomācošam, tukšam un nevērtam aizēnot 
mūsu skatu uz Jēzu Kristu, mūsu Pestītāju un Glābēju. 
Lai mūsu acis un sirdis top Viņam atvērtas!
              Enoks Biķis,  foto -  Guntis Grosvalds.

                                        Koris, dir. Judīte Biķe

Rudīte Losāne

 DIEVA GARA PIESKĀRIENS

 Kad Gars Tavs aizskaŗ manu vāro miesu  Es nesaprotu vairs, kur mājas manas,
 Un Tava piedošana dziļi sirdī līst,   Vai šeit uz zemes tās, vai augšā tur.
 Kā pumpurs mazs mans gars Tev pretī riešas, Visapkārt man kā avis ziedi ganās
 Jo spēji visas brūces, visas vainas dzīst.  Un visus tos pats Dievs ar elpu tur.

 Tavs Gara spēks tik maigs un reizē  varens  Nav sapnis tas, es nemeloju, ticiet!
 Veŗ dvēseli kā ziedu saules stars.   Šķiet, plaukstot vērusies man trešā acs.
 Pār lūpām pārskrien vārdi: Varu, atkal varu  Un visā tajā, kas vien zemišķs licies,
 no jauna plaukt, jo atplaucis mans gars!  Daudz dziļāk, tālāk ietiecas mans skats.

 Es veŗos augšup debesīs. Nē, traki tajās tiecos Ak Dievs, cik viss ir skaists un bezgalīgi priecīgs!.
 Jo tās ir tapušas kas jauns un kaut kas cits.  Pat sliktais pārvēties un tapis labs.
 Te pēkšni ieraugu, ka apkārt vienos ziedos  Un viss, it viss, kas acīm licies niecīgs
 Ir pļava, sils un pašas debesis.   Ir Tevī dižens tapis un vēl dižāks taps.   
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   LBDS Svētdienskolu apvienības ikgadējā svēt-
dienskolēnu Dziesmu diena 2017. gada 1. maijā notiek 
Rīgas baptistu Mateja draudzes dievnamā. Ir brīvdiena, 
kuŗā Latvija atzīmē Darba svētkus. Pēc vēsā aprīļa ir 
kļuvis nedaudz siltāks, un kokiem raisās pumpuri. Šajā 
dienā pa Rīgas ielām ripo velosipedistu “Kritiskās 
masas” brauciens. Pasākuma  mērķis ir darīt uzmanīgus, 
lai  uzlabotu riteņbraucēju drošību ceļojumos.
  LBDS svētdienskolu Dziesmu dienas moto 
šogad ir “Ceļojums”. Latvijas baptistu svētdienskolu 
Dziesmu diena notiek jau astoņpadsmito gadu pēc 
kārtas un tā savu “pilngadību” var atzīmēt Rīgas Mateja 
baptistu draudzes 150. jubilejas gadā Mateja baznīcas 
ērtajās un mājīgajās telpās. 

  Mazs ceļojums vēsturē.
 Aprit 150 gadu, kopš dibināta Rīgas Sākuma 
draudze. Atveŗam Jāņa Rīsa klasisko grāmatu “Latviešu 
baptistu draudžu izcelšanās un viņu tālākā attīstība” 
(Baltijas Pastorālā institūta atjaunots izdevums Rīgā, 
2015. gadā, no 212.-225. un 235.-241.lpp.): “..Pēc  
tagadējā dievnama uzcelšanas Matīsa ielā 1902. gadā 
draudze iegūst Mateus (tagad – Mateja) draudzes no-
saukumu; jau ļoti drīz – 1907. gadā, rūpējoties par 
savas jaunās paaudzes audzināšanu, tā atveŗ savas 
draudzes bērniem pirmmācības skolu, bet 1908. gadā 
līdzās jaunajam dievnamam iegādājas zemes gabalu, lai 
atbilstošos apstākļos tur varētu būvēt skolas namu. Šī 
iecere piepildās XX gadsimta 90-tajos gados, kad tiek 
uzcelta piebūve ar telpām svētdienskolai un pirmskolas 
apmācības iestādei - t.s. “bēbīšu skoliņai”.
 1. maijā no visiem Latvijas novadiem uz 
Dziesmu dienu Rīgā autobusos atbrauc svētdienskolēni. 
Tos pie Mateja baznīcas sveic sagaidītāji. Daudzkrāsaini 
zaigojot rīta saules staros, gaisā lidinās lieli ziepju 
burbuļi. Tie izraisa jautrību, un fotografēšanās laikā 
izgrezno atbraucēju draudžu svētdienskolēnu kop-
bildes.
 Pēc brīža sākas kopmēģinājums. Mēģinājuma 
laikā kafejnīcā skolotāji un līdzbraucēji var iestip-
rināties, bet pēc mēģinājuma visi dalībnieki tiek  pie 
gardām pusdienām.
 Tepat netālu pāri ielai ir nesen atjaunotais un 
skaisti sakoptais Rīgas parks Ziedoņdārzs, kur bēr-
ni mēģinājumu starpbrīžos var pildīt interesantus 

fotoorientēšanās uzdevumus. Pēc mēģinājuma bērni 
noskatās Smilšu kino priekšnesumu par Jēzus dzīvi - 
ceļojumu uz zemi un līdz pat atgriešanās brīdim debesīs.

 Vēl otrs ceļojums senākā vēsturē.
 17. gadsimta angļu baptistu mācītājs un rakst-
nieks Džons Banjans (John Bunjan), savas ticības 
pārliecības dēļ ieslodzīts cietumā, uzraksta grāmatu 
“Svētceļnieka gaita” (“The Pilgrim’s Progress”), 
kristīga cilvēka dzīvi alegoriskā formā attēlojot kā 
ceļojumu. Grāmatu no oriģinālvalodas no jauna pār-
tulkojis Didzis Meļķis, tā izdota 2014. gadā Rīgā ar 
nosaukumu “Svētceļnieka taka”. Grāmatas galvenais 
varonis Kristietis nonāk pie atziņas, ka tam jābēg no 
pasaules Posta pilsētas, viņš zemojas pie Kristus krusta, 
tiek atbrīvots no smagās grēku nastas, uzsāk pa Šauro 
ceļu iet uz Debesu Pilsētu, piedzīvojot un pārvarot 
daudz grūtību. 
 Ir zināmi “Svētceļnieka gaitas” turpinājumi, 
kas stāsta, kā pēc kāda laika arī Kristieša sieva Kristiete 
un bērni saprot, ka jābēg no Posta pilsētas, uzsāk svēt-
ceļnieku gaitu uz Debesu pilsētu un savā ceļojumā 
sastopas ar līdzīgām situācijām kā Kristietis.   
 Svētdienskolā bērni gūst ierosmi iet pa Šauro ceļu 
uz Debesu Pilsētu, uzzina, ka Di vs tos mīl,  iepazīstas 
ar  Bībelē aprakstītajiem notikumiem. Ceļojuma ideja 
nedaudz citādā rakursā izskan arī šī gada Dziesmu 
dienas režijā. Pēc LBDS Svētdienskolu apvienības 
vadītājas Esteres Rozes ierosmes svētdienskolēniem 
un koncerta klausītājiem dota iespēja noklausīties 
intervijas, kā ceļotāji atšķirīgos ceļojuma apstākļos 
piedzīvojuši Dieva vadību un tuvumu. 
 Mateja draudzes svētdienskolas vadītāja Iveta 
Rudoviča saka ievadvārdus. Kopējo lūgšanu vada 
Baltijas Pastorālā institūta (BPI) students Matīss 
Babrovskis. Baznīcas zālē, vestibilā un palīgtelpās 
kārtībnieki šodien ir BPI studenti. Viņi palīdz uz Rīgu 
atbraukušajiem bērniem, lai katras svētdienskolas grupa 
varētu atrast savu vietu uz paaugstinājuma gan koŗa so-
los zem kupola zāles priekšā, gan arī paaugstinājuma 
sānos.
 Kad bērni sapulcējušies uz paaugstinājuma, kat-
ras svētdienskolas pārstāvis ienes savas svētdienskolas 
karogu. Daži no karognesējiem, kaut arī ir augumā ne-
lieli, tomēr stalti ienes savu samērā lielo karogu. 

     Ceļojums
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 Mateja draudzes svētdienskolas vadītāja Iveta 
Rudoviča vada koncerta norisi un pieteic dziesmas, 
veiksmīgi sasaistot tēmas, lai pārietu no iepriekšējās 
uz nākamo. Bērni dzied ar sajūsmu, ar izteiksmīgām 
un vienotām roku kustībām. Galvenā diriģente ir 
Rudīte Tālberga, viņai palīdz vairāki jaunie diriģenti 
un diriģentes, kas sinchroni vada dziedātāju grupas 
plašā paaugstinājuma abos flangos. Dziesmas kopā ar 
instrumentālo grupu meistarīgi pavada ar klavierēm 
pianists Andis Smelte. Viņš kalpo Dundagas baptistu 
draudzē kā sludinātājs.
  Pārtraukumos starp kopkoŗa dziesmām uz pa-
augstinājuma pie mikrofona tiek aicināti pēc kārtas 
vairāki ceļotāji, lai tie, atbildot uz Ivetas Rudovičas 
jautājumiem, varētu sniegt visiem koncerta dalībniekiem 
dzirdamas intervijas.
   Pirmais ir jūras ceļotājs Lauris, kas pastāsta 
par  jūras braucienu iespaidiem. Svētdienskolēni, īpaši 
zēni ar sajūsmu raugās uz Lauri, kas tērpies kapteiņa 
uniformā. Viņš stāsta par jūras viļņu spēku un varenību, 
par saullēktu un saulrietu skaistumu rāmā laikā. Kuģi 
jūrnieku sarunu valodā nevis brauc, bet  pa jūru “staigā”. 
Lauris ir mācītāja, nenogurstošā evaņģelizētāja Paula 
Zilberta un dzejnieces Zelmas Zilbertes mazdēls. 
Agrā jaunībā Lauris slimojis ar nopietnu, slimību, ti-
cībā Jēzum dziedināts, pasargāts no draudošā redzes 

zuduma un kļuvis atpestīts. Tagad darbojas Mērsraga 
baptistu draudzē un ir arī Mērsraga novada Domes 
priekšsēdētājs. Aicināts pasacīt savu novēlējumu, viņš 
novēl nekad nebēgt un neizvairīties no vētrām, bet gan 
visu labi apsvērt un droši iet nosprausto ceļu, lai pēc 
tam varētu sajust uzvaras garšu.
 Tad uz paaugstinājuma koŗa priekšā redzam 
Tabitu no Rīgas baptistu Vīlandes draudzes ceļotājas 
tērpā ar smagu mugursomu plecos. Tālajā Āfrikas 
zemē Kenijā viņa, būdama misionāre, mācījusi bēr-
niem par Jēzu. Par Āfrikas bērnu dziedātprieku un 
temperamentīgajām dejām Tabita stāsta ar sajūsmu. 
Ilgāku laiku misijas uzdevumā viņa kalpojusi kā 
svētdienskolotāja arī Kostarikā, Centrālamerikā. Uz 
jautājumu: “Kur tas atrodas?”, viņa atbild – ”..nu tur 
– zem Amerikas”. Kalpojot tālās zemes bērniem, viņa 
ar prieku stāstījusi bērniem, ka Jēzus tos mīl. Kļūt par 
misionāri viņu ierosinājuši jau no agras bērnības tēva 
mācītāja stāsti par misionāru piedzīvojumiem tālās 
zemēs.
  Tad intervijai pieteic “Ceļotāju debesīs”. Helvijs 
baltā blūzē ar zilām pilota uzšuvēm nāk no Rīgas 
baptistu Mateja draudzes. Helvijs uzaudzis kristīgā 
ģimenē, apmeklējis svētdienskolu Mateja baznīcā. 
Viņš gatavojas pilota profesijai, ir veicis ar lidmašīnu 
jau vairākus patstāvīgus lidojumus “ Vai tas ir grūti?“, 
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– “ Nekas nav grūti ar Dieva palīgu!“ atbild Helvijs. 
Lidojumu laikā viņš domās un lūgšanās meklē Dieva 
tuvumu. Esot svešās zemēs un tālās pilsētās, viņš cenšas 
būt vietās, kur ļaudis pielūdz Dievu.  Savā novēlējumā 
viņš aicina bērnus vienmēr slavēt Dievu. 
 Tad ierodas kapelāns Laimnesis vienkāršā stili-
zētā austrumzemju ceļotāja tērpā. Viņš Pāvila lomā iz-
stāsta pazīstamo Bībeles notikumu no Apustuļu darbiem, 
iztēlojas, ka viņš sākumā bijis Sauls, kuŗu Damaskas 
ceļā apžilbināja spilgtā gaisma, kad to sastapa Kristus. 
Dziedināts no akluma,  Sauls no kristiešu vajātāja kļūst 
par apustuli Pāvilu.
 Pēc iepriekš svētdienskolās izdarītās aptaujas 
Dziesmu dienas koncerta repertuārā ietvertas draudžu 
svētdienskolās vairāk iemīļotās un biežāk dziedātās 
dziesmas.
 Svētdienskolēnu apvienotais koris dzied “No 
miega šī ir jāmostas” (vārdi – Uldis Fridrihsons) ar 
aicinājumu atvērt acis, lai visā tajā, kas mums ir apkārt 
pasaulē,  atšķirtu un ieraudzītu patiesi labo. Dziesmu iz-
vēlējusies Kalnišķu svētdienskola. Nelielais Kalnišķu 
ciems atrodas starp Nīcas un Rucavas novadiem. Šajā 
svētdienskolā jau vairākus gadus kalpo Modrīte Stūre, 
kuŗa nāk no Skatres baptistu draudzes. 
    “Ja tava ticība ir kā sinepju graudiņš, Kalni 
tavā priekšā pārcelsies..“ (Mat.17:20). Šī dziesma īpaši 
iemīļota Paplakas svētdienskolā, bet patīk arī Ventspilī, 
sevišķi daudzajiem čigānu (romu) tautības bērniem. 
Kādreiz daudzi šīs mazākumtautības bērni apmeklēja 
nelielo Nāriņciema baptistu draudzi Pļavu ciemā netālu 
no Talsiem, bet tagad viņu ģimenes pārcēlušās uz dzīvi 
Ventspilī. Minora tonalitātes dziesmu ar noteiktajiem, 
pārliecinošajiem vārdiem un kolorito noskaņu romu 
valodā izteiksmīgi dzied mazā soliste -  romu tautības 
meitene Agnese, un koris ar sajūsmu latviski viņai 
piebalso. Uz ekrāniem parādās šīs dziesmas teksts romu 
valodā.
 Klausītāju un mazo dziedātāju sirdis un prātus 
neatvairāmi saista Ogres  Trīsvienības baptistu draudzes 
svētdienskolas izvēlētās dziesmas motīvi ”Jēzus ir mans 
Draugs, Jēzus ir mans labākais Draugs!”
 Dundagas svētdienskolas izvēlētajā dziesma 
“Es sekošu”  ir par ticības pārliecību, apņēmību un 
drošību: “.. Ar mani esi Tu, Jēzu, Tu man esi klāt! Mani 
neatstāj! Kur iesi Tu, Tev, Jēzu, sekošu. Tev, Jēzu, 
uzticos, Uz Tevi paļaujos! Es nešaubīšos, Kaut neiet 
daudzi, Es gribu sekot tik Jēzum Kristum!” 
 Vēl kopkoŗa dziedājumā skan Mata Rēdmana 
dziesma “ Teic To Kungu, dvēsele”, kuŗu izvēlējusies 
Auces svētdienskola. 

 Jelgavas svētdienskolā iemīļota dziesma ir 
“Templis” ar Lienes Dravnieces vārdiem.
 Rīgas baptistu Āgenskalna draudzē Miķelis 
Mažis un Ansis Ēcis sacerējuši dziesmu “Mans Dievs 
ir lielāks”, kuŗa tikusi vairākkārt dziedāta draudzes va-
saras nometnēs un tagad izskan kopkoŗa dziedājumā.
 Jēkabpils baptistu svētdienskolā iemīļota jau 
no iepriekšējo gadu Dziesmu dienām ir dziesma par 
Debesu Tēvu “Viņš ir mūsu Tētis”.
 Neparasta ir Liepājas baptistu Pāvila draudzes 
svētdienskolā dziedātā “Kas vajadzīgs ir glābšanai” 
ar populāru angļu melodiju, kur gandrīz katra frāze 
nobeidzas ar vārdu “Punkts”, tā apstiprinot negrozāmo, 
mūžīgo Patiesību. Dziesmas svarīgākais vēstījums ir: 
“Par mūsu grēkiem Jēzus nomira, Šis svētais Dieva 
Jērs! Un trešā dienā augšāmcēlās, Varenais Dieva Jērs!”
  Ventspils svētdienskolas ieteiktā dziesma 
“Debesu telefons” ir par lūgšanu, par pastāvīgo saikni 
ar dzīvo Dievu, ar mūsu Debesu Tēvu. Šis “telefons” ir 
pastāvīgi pieejams, tā akumulators nedrīkst būt tukšs 
un baterijām jābūt spēka pilnām. Bērni ar žestiem 
un pozām parāda, kā šāda ;l.vakara lūgšana tiem ļauj 
norimties un dusēt Dieva apsardzībā.
 Bauskas svētdienskolas izvēlētā dziesma “ 
Drīz, jā ļoti drīz, mēs To Kungu redzēsim!” – nevienu 
neatstāj vienaldzīgu, aicina būt modriem, dzīvot ar 
nākotnes cerību un būt priecīgiem.
 Koncerta noslēgumā tāpat kā iesākumā 
svētdienskolu kopkoris dzied Mateja draudzes 
svētdienskolas izvēlēto “Prieka dziesmu” ar vārdiem: 
”Esam mēs šeit, lai Dievu slavētu”, kuŗas piedziedājums 
aicina: “Pagriezies pret draugu un sasveicinies!”  
Ceļojumā sastapušies un blakus pa kreisi un pa 
labi stāvošie  tā, koncertam sākoties, sasveicinājās. 
Dodoties tālāk katram savas dzīves ceļojumā, nedaudz 
pārfrazējot dziesmas piedziedājuma vārdus, varam teikt: 
“Pagriezies pret draugu un atsveicinies!”  Līdz nākamai 
Dziesmu dienai, ja Dievs to ļaus piedzīvot. Bet Dieva 
mīlestība un Jēzus Kristus žēlastība pastāv mūžīgi  un 
negrozāmi. Tikai ja pie tā turamies un paliekam.
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