
LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Aizvadītajā mēnesī mūs apbēdināja ziņa par ugunsgrēku, 
kas nopostīja Viesītes baptistu baznīcu un mācītāja 
dzīvesvietu. Pateicoties Dieva sargāšanai, tika pazaudēta 
tikai manta, bet ne cilvēku dzīvības.

Paldies daudzajām draudzēm un ļaudīm, kas jau pielikuši 
savu roku Viesītes draudzes un mācītāja Jura Griga 
ģimenes atbalstam! Dažas dienas pēc postošā 
ugunsgrēka mācītājs Grigs varēja rakstīt: “Esam 
aizkustināti par mīlestību, ko esam saņēmuši no jums. 
Jūsu lūgšanas palīdzēja izturēt pārbaudījumu. Un, 
saņemot jūsu atbalstu, Dievs atgādināja, ka esam daļiņa 
no Viņas lielās un mīlošās ģimenes! Ik brīdi sajūtam jūsu 
lūgšanas, kas dod mieru mūsu sirdīm. Un drošības 
sajūtu, ka viss, kas notiek un notiks ar mums un ap mums 
– nāks mums par labu.”

Kopīgiem spēkiem iedzīve tiks atjaunota un ar laiku arī 
baznīca. Dzirdēju, ka kādi brāļi pat Kurzemē runā, ka tā 
būtu mūsu goda lieta baznīcu no jauna uzcelt. Tiešām, kā 
mūs aicina šī gada LBDS Kongresa (18.-19. maijā, Rīgā) 
moto no Nehemijas 2:18: “CELSIMIES UN CELSIM!” 

Viesītes baznīca nodega, bet ar draudzi viss ir kārtībā. 
Sliktāk ir, ja ar ēku viss ir kārtībā, bet draudze ir 
“izdegusi”. Atjaunosim baznīcu ēkas, bet vēl vairāk – 
atjaunosim draudzes, attiecības, ticības un misijas 
degsmi, ikdienas liecības un svētdienas sludināšanas 
skaidrību! 

Tik daudzās mūsu dzīvēs un draudzēs ir vajadzīga 
atjaunotne. Lai Dievs mūs uzceļ!

Pēteris Sproģis
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www.lbds.lv
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Par iespējām atbalstīt Viesītes draudzi lasiet  2. lpp.



Jēzus krusta nāvei. (1:22) Dievs ir svētījis jūs 
Garā, lai jūs būtu paklausīgi (1:2), un pasargā 
jūs Savā spēkā (1:5). Vai mēs ticam, ka mums 
ir spēks pateikt “Nē!”? 

Ko īsti Pēteris šeit domā ar miesas kārībām? 
Runa ir par cilvēka grēcīgo dabu un vēlmēm, 
kas kāro pēc šīs pasaules lietām. Taču viņš 
izvēlas interesantu veidu, kā šim jautājumam 
pieiet. Viņš mudina kristiešus pakļauties katrai 
cilvēku starpā ieceltai kārtībai Tā Kunga dēļ. 
(2:13) Kāpēc pakļaušanās? Tāpēc, ka mūsu 
garīgās kaujas pamatā ir cīņa ar mūsu pašu 
savtīgumu. Pēteris uzsver, ka kristiešiem kā 
pilsoņiem, darbiniekiem un ģimenes locekļiem 
ir jāmācās uzlūkot sevi kā daļu no Dieva 
ieceltās kārtības. Viņa lasītājiem šī ideja bija jo 
īpaši izaicinoša. Visi godājiet valdnieku (2:17) – 
tajā laikā imperatoru Nēronu, kurš brutāli vajāja 
kristiešus. Kalpi, paklausiet ne vien labajiem, 
bet arī ļaunajiem kungiem! (2:18) 
Sievas, klausiet saviem vīriem, pat ja viņi 
neklausa vārdam. (3:1)

Šīs patiesības mērķis ir audzināt kristiešus 
uzņemties atbildību par savu garīgo dzīvi, 
nevis, sevis žēlošanā krītot, novelt atbildību par 
savu kristieša dzīvi uz citiem cilvēkiem. 
Piemēram, nodokļu jautājumā: ja valsts vara 
rīkotos iejūtīgāk, tad es būtu paklausīgāks; 
šķīstā dzīvē: ja mazinātu izklaides biznesa 
ietekmi, tad manas pornogrāfijas problēmas 
pazustu; laulībā: ja mans vīrs vai sieva izrādītu 
kaut mazāko interesi par garīgumu, tad es būtu 
dievbijīgāka sieva vai vīrs. Atceries – cīņa 
norisinās starp mūsu miesīgo reakciju, 
vēlmēm, domām un mūsu dvēseli. Saki “Nē!” 
miesas kārībām, jo tu nepārstāvi šo pasauli! 

Tomēr atturība pati par sevi ir tikai puse no 
ceļa, kas mums ir jāveic kā svešiniekiem un 
piedzīvotājiem šajā pasaulē. Pēteris vēlas, 
lai atturība mūs vedina uz godīgu dzīvi, 
kas pienes slavu Dievam.

Jūs pārstāvat Dievu – tāpēc dzīvojiet godīgi!

1. Pētera vēstule kristiešus uzlūko kā misionāru 
kopienu, kā svētu tautu, ķēnišķīgus priesterus. 
(2:9) Tātad Dieva pārstāvjus – misionārus, kuru 
labā dzīve liecina par Dieva raksturu. Godīga 

dzīve nebūs viegla un daudzkārt no pasaules 
puses izsauks naidu un riebumu, jo tu 
neuzvedies tā kā visi. 

Atminos to dienu, kad paziņoju savam 
labākajam draugam par lēmumu sekot Kristum. 
Viņa reakcija bija neizpratnes, dusmu un 
nicinājuma savienojums. Tiesa, drīzāk 
intelektuāls nekā agresīvs. Vēl šodien atceros 
vārdus, ar kuriem noslēdzās mūsu saruna: 
“Kāpēc tu pūdē sevi tik agrā vecumā?” Tas bija 
reāls spiediens kompromitēt manu jauniegūto 
identitāti, turpinot būt draudzē, taču dzīvojot 
pasaulīgu dzīves veidu.

Kā Tev izdodas dzīvot viengabalainu dzīvi? Vai 
Tava ticība Dievam svētdienā ir redzama Tevī 
arī no pirmdienas līdz piektdienai – skolā, 
universitātē, darba kolektīvā, ģimenē? Ir 
bīstamība, ka mēs, kristieši, dzīvojam vienu 
dzīvi svētdienā, bet pavisam citu atlikušajā 
nedēļā. Tāpēc Pēteris raksta par godīgu dzīvi 
pagānu vidū (2:12), jo kristiešu vidū ir tendence 
izlikties. Dzīvo tā, lai tie, kas uzskata Tevi par 
pilnīgi jukušu, slavētu Dievu tad, kad viņi 
atgriezīsies pie Viņa. Vai mēs uzlūkojam sevi kā 
misionāru kopienu, kuras mērķis ir Dieva goda 
un slavas vairošana uz zemes? Jā, atturoties 
no miesas kārībām, mēs neiederamies šinī 
pasaulē, taču reizē šāda, radikāli citādāka 
dzīve kādu pievedīs pie Kristus un vairos Dieva 
slavu. 

Līdzīgi kā man iespiedās prātā mana drauga 
vārdi dienā, kad viņš uzzināja par manu 
lēmumu sekot Kristum, es nekad neaizmirsīšu 
to, ko viņš teica pāris gadus vēlāk manā un 
manas sievas kāzu dienā. Es nesaku to 
lieloties, bet gan kā liecību. Kad viņš un mans 
otrs draugs bija beiguši stāstīt visai 
“pazemojošās” atmiņas par ar viņiem kopā 
pavadītajiem gadiem, mans draugs noslēdza 
savu runu ar šādiem vārdiem: “Es nezinu, kas 
tas ir, ko tu esi satvēris, taču nekad nelaid to 
vaļā!” 

Ko cilvēki teiks par Dievu, skatoties uz mums 
svētdienā un atlikušajā nedēļā? Vai pie mums 
redzētais un dzirdētais viņus vilktin vilks un 
mudinās iepazīt mūsu Dievu labāk?

Kāpēc dzīvot labi?

“Mīļotie, es jūs pamācu kā piedzīvotā-
jus un svešiniekus atturēties no 
miesas kārībām, kas karo pret dvēse-
li, dzīvojiet krietni (godīgi) pagānu 
starpā, lai tie, kas jūs aprunā kā 
ļaundarus, redzētu jūsu labos darbus 
un pagodinātu Dievu piemeklēšanas 
dienā.” (1. Pētera 2:11-12)

Ir gudri rūpēties par savu organismu 
un tā modrību, jo no tā ir atkarīga 
mūsu darbspēja. Šajā saistībā 
speciālisti iesaka vienkāršus 
paņēmienus. Pirmkārt, kustēšanās: 
10 minūšu pastaigas dod vairāk 
enerģijas nekā šokolādes batoniņš. 
Otrkārt, 5-25 minūšu ilgs pēcpusdie-
nas miegs atjaunos spēkus atlikušajai 
dienai. Treškārt, ja darbs saistīts ar 
datoru, periodiska acu novēršana no 
ekrāna dos tām regulāru atpūtu.

Ir gudri izturēties atbildīgi pret savu 
organismu un tā modrību, jo no tā ir 
atkarīga mūsu darba produktivitāte. 
Vai mēs vienmēr ar tādu pašu 
nopietnību un atbildību izturamies 
pret mūsu garīgo modrību? Ar šādām 
rūpēm apustulis Pēteris raksta 
izredzētajiem svešiniekiem (1:1), no 
vienas puses, tos brīdinot par garīgas 
miegainības sekām, bet, no otras 
puses, iedrošinot saglabāt garīgu 
modrību, dzīvojot labi šajā pasaulē.

Jūs nepārstāvat pasauli – tāpēc 
atturieties no kārībām! 

Apustulis Pēteris ļoti skaidri uzrunā 
savus lasītājus. Saskaņā ar viņu jauno 
identitāti, apustulis pavēl kristiešiem 
atturēties no miesas kārībām jeb 
pastāvēt šajā mūžsenajā cīņa starp 
savu viņu “veco dabu” un dvēseli, 
kuru Jēzus ir šķīstījis caur viņu ticību 

Rīgas Mateja baptistu draudzes 
sludinātāja Anda Miezīša svētruna

Rīgas Mateja baptistu draudzes 
sludinātājs Andis Miezītis

ATBALSTĪSIM VIESĪTES DRAUDZI
Šī gada 11. februārī apkures sistēmas problēmu dēļ Viesītes baptistu draudzes 
dievnamā izcēlās ugunsgrēks. Rezultātā sadedzis gandrīz viss, ieskaitot mācītāja 
Jura Griga ģimenes dzīvesvietu. Draudzes tiek aicinātas dot īpašu ziedojumu 
draudzes un mācītāja J. Griga ģimenes atbalstam, ieskaitot to LBDS kontā ar no-
rādi “Ziedojums Viesītes draudzes atbalstam”. LBDS rekvizīti:

Reliģiska organizācija “Latvijas Baptistu draudžu savienība”
Reģistrācijas Nr. 90000085765
SEB banka, konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314
Swedbanka, konts: LV11 HABA 0551 0257 81934

Lūgsim par Viesītes draudzi un mācītāju, kā arī pateiksimies Dievam par Viņa aiz-
sardzību cilvēkiem un stiprinājumu grūtībās!
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Draudzes, kas maina Latviju
Aukstā, baltā 1. februāra 
dienā aptuveni 100 
vadītājiem no Latvijas 
draudzēm un kristīgajām 
organizācijām bija brīnišķīga 
iespēja tikties ar Vilovkrīkas 
draudzes (ASV) dibinātāju 
un “Global Leadership 
Summit” idejas autoru Bilu 
Haibelsu. Tikšanās sākumā 
viņš iepazīsti nāja ar savu 

dzīves gājumu, bet vēlāk atbildēja uz dažādiem klātesošo 
jautājumiem. Rīgas Lutera draudzes centra mājīgajās telpās bija 
pulcējušies dažādu konfesiju un kalpošanas virzienu pārstāvji, 
lai kopīgi mācītos par veiksmīgas vadības principiem un 
stiprinātu savu apņemšanos veidot sabiedrību ietekmējošas 
draudzes.

Kā vienu no šādu draudžu pastāvēšanas garantiem Bils Haibelss 
minēja jaunu draudzes organizācijas principu – pamatojoties uz 
Gara dāvanām. Viņš norādīja, ka veselīgai draudzes attīstībai 
nepieciešams, lai draudzi vada tie, kam ir vadīšanas dāvana, 
lai sludina tie, kam ir mācīšanas dāvana, lai visu organizē tie, 
kuriem ir administrēšanas dāvana, lai par cilvēkiem rūpējas tie, 
kam ir ganīšanas un žēlsirdības dāvana, lai ziedo tie, kuriem ir 
došanas dāvana u.t.t. Lai izveidotos šāda kalpošanas struktūra, 
draudzes vadītājiem ir jāveic vairāki uzdevumi. Pirmkārt, 
jānoskaidro, kāda kalpošana katram komandas dalībniekam 
padodas vislabāk, un tad jāļauj viņam to darīt. Otrkārt, 
nepieciešams ieguldīt katrā kalpotājā – lai ikviens no viņiem 
kļūtu vēl labāks tajā, ko dara, vienlaikus prasot no viņiem pilnīgu 
nodošanos kalpošanai. B. Haibelss īpaši uzsvēra 
nepieciešamību spēcīgi iedrošināt visus draudzes kalpotājus – 

gan algotos, gan jo īpaši brīvprātīgos, lai viņi tiktu “peldināti” 
uzslavās, pateicībā un iedrošinājumos par katru paveikto lietu. 
Tāpat viņš arī norādīja, ka, redzot kalpošanas augļus, draudzes 
vadītājs nedrīkst piesavināties visus uzvaras laurus, jo panākumi 
pieder komandai! Viņš atgādināja, ka kalpotājiem draudzē jālieto 
savas Gara dāvanas Svētā Gara spēkā Dievam par godu. 
Bet, ja kalpotāja dzīvē kāds no šiem aspektiem nav redzams, tad 
nepieciešams iet un runāt ar viņu zem četrām acīm, lai meklētu 
risinājumu, kā Kristus to māca Mateja 18:15.

“Ja tavs brālis grēko, tad noej un pamāci viņu zem četrām 
acīm, [lai meklētu izlīgumu].” Šo Rakstu vietu Bils Haibelss 
savās atbildēs minēja vairākkārt. Viņš stāstīja, ka pats tieši tādā 
veidā vada Vilovkrīku, kurā ir vairāki tūkstoši draudzes locekļu. 

Viņš arī uzsvēra, ka nevienam cilvēkam, kurš ir neapmierināts ar 
savu draudzi, nav tiesību grēkot – kurnēt, aprunāt vai šķelt 
draudzi. Pastāv iespēja palikt draudzē, būt neapmierinātam 
klusībā un lūgt vai arī aiziet no draudzes, bet nekādā gadījumā 
negrēkot.

Komentējot jautājumu par to, kā vadītājiem pieņemt gudrus 
lēmumus, Haibelss uzsvēra, ka svarīgākais ir – ieraudzīt un atzīt 
realitāti: jautāt savai komandai un būt godīgam pašam par to, 
kuras kalpošanas draudzē ir veiksmīgas, kurās ir grūtības un 
kuras jau sen bija jāatmet. Viņš aicināja kļūt atkarīgiem no 
patiesības – būt gataviem to gan runāt, gan uzklausīt.

B. Haibelss skaidroja, ka draudzē parasti eksistē četras cilvēku 
grupas. Pirmā ir tā saucamie meklētāji – cilvēki, kas Kristu vēl 
nepazīst, taču vēlas noskaidrot atbildes uz saviem jautājumiem, 
kā arī nominālie kristieši, kuri gan apmeklē baznīcu, taču nemaz 
nezina, ka patiesībā Kristu nepazīst. Otrā grupa ir iesācēji, jaunie 
kristieši, kas bieži vēl kļūdās, kuri ir jāmāca, jāpieskata un kuru 
“ievārītā putra” dažkārt jāizstrebj vadītājiem. Trešā grupa ir 
augošie kristieši, kuri pazīst Kristu un pamazām pieaug. 
Lielākoties draudzes locekļi ietilpst otrajā un trešajā grupā, un 
mācītājam nākas veltīt lielāko daļu savas enerģijas, lai 
pārliecinātu viņus kalpot, jo viņiem parasti ir pārāk maz laika, 
naudas, aizrautības, drosmes vai ērtību, lai kaut ko draudzē 
darītu. Taču pastāv vēl arī ceturtā cilvēku grupa – kristocentriski 
kristieši, kuri spēj izmainīt draudzi. Tie ir cilvēki, kuru lielākais 
prieks ir tikt Dieva lietotiem, kuri dzīvo saskaņā ar Dieva 
programmu, nevis savējo. Bils Haibelss norādīja, ka parasti 
cilvēki domā, ka lielākā aiza ir starp pirmo un otro cilvēku grupu 
– neticīgajiem un ticīgajiem, taču patiesībā vislielākā aiza pastāv 
starp trešo un ceturto grupu – lēni augošajiem, kompromisus 
meklējošajiem kristiešiem un tiem, kuriem, tāpat kā Pāvilam, 
dzīvot ir Kristus un mirt – ieguvums.

Viņš arī deva padomu, kā kļūt par kristocentrisku kristieti. 
Pirmkārt, ticīgo izmaina Bībeles studēšana un pielietošana – ne 
tikai svētdienās, bet katru dienu. Otrkārt, ir nepieciešams kalpot. 
Ja kāds ticīgais negrib kalpot, tad viņš nav sapratis, ka kristieša 
pamatidentitāte ir kalps. Tādēļ draudzes vadītāju pienākums ir 
nevis likt draudzes locekļiem justies vainīgiem par nekalpošanu, 
bet gan mācīt par viņu identitāti. Kā trešo būtiskāko sastāvdaļu 
kristieša izaugsmē viņš minēja kopienu, kāda tā ir aprakstīta 
Apustuļu darbu 2. nodaļā. Atšķirībā no parastas draudzības, 
cilvēki, kuri dzīvo kristīgajā kopienā, nevis vienkārši runā un 
pļāpā, bet atklāj sevi viens otram pilnībā. Viņi nevis paziņo par 
pieņemtiem lēmumiem, bet ļauj citiem kristiešiem piedalīties 
lēmumu pieņemšanas procesā ar saviem padomiem un 

Bils Haibelss

B. Haibelss B. Haibelss dalās pieredzē ar Latvijas draudžu darbiniekiem B. Haibelss un LBDS bīskaps P. Sproģis
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Ziemas  
BPI DRAFTS

Februāra sākumā tika organizēts ziemas BPI DRAFTS 2012 nometnes bāzē 
“Norkalni”. Uz nometni tikai aicināti puiši un jauni vīri vecumā no 13 līdz 25 
gadiem, lai runātu par mūsdienās tik aktuālo tēmu – pornogrāfija un tās ietekme 
uz jaunieti. Uz nometni bija atbraukuši puiši no dažādām Latvijas draudzēm: 
Aizvīķu, Āgenskalna, Jelgavas, Limbažu, Nāriņciema, Mateja, Ogres, Rīgas 
Semināra, Pitraga, Talsu un Valmieras draudzēm, kā arī no vietām, kur tiek 
dibinātas jaunas draudzes – Garkalnes un Ropažiem. Kopā nometnē piedalījās 
60 dažāda vecuma puiši. Viena daļa dalībnieku bija tie, kas jau vairākus gadus 
piedalās BPI DRAFTS organizētajās nometnēs, bet patīkami bija redzēt arī tos, 
kas uz BPI DRAFTS nometni bija atbraukuši pirmo reizi. 

Neskatoties uz lielo salu, nometne notika pēc pilnas programmas. Nometne 
iesākās ar 4 km pārgājienu pa sniegu caur mežu. Dalībniekiem bija jāveic 
dažādi uzdevumi un jānokļūst līdz nometnes bāzei. Pēc tam puišiem bija 
iespēja dzirdēt lekciju par pornogrāfijas smago realitāti, ko vadīja Ogres 
draudzes sludinātājs Dainis Pandars. 

Otrajā dienā puišiem bija iespēja dzirdēt par to, kur patiesībā slēpjas iekāres 
grēks un kā no tā tikt brīviem. Lekciju vadīja Mateja draudzes sludinātājs Andis 
Miezītis. Paralēli lekcijām diena bija piepildīta ar visdažādākiem uzdevumiem, 
kas atgādināja par Bībelē paustajām patiesībām. Dienas otrajā pusē puišiem 
bija iespēja piedalīties paneļdiskusijā un uzdot jautājumus par attiecībām un 
šķīstu dzīvi. Puiši nekautrējās un uzdeva dziļus, atklātus jautājumus. Vakars 
noslēdzās ar bīskapa Pētera Sproģa uzrunu un iedrošinājumu. Vakara gaitā 
puišiem tika dota iespēja iznākt priekšā un saņemt aizlūgšanas no brāļiem.

Pēdējā dienā tika runāts par praktiskiem soļiem, kas var palīdzēt pasargāt no 
iekāres. Lekciju vadīja BPI DRAFTS vadītājs, bīskapa vietnieks jaunu draudžu 
dibināšanas jautājumos Kaspars Šterns. Uzsvars tika likts uz to, ka ar ārējām 
lietām nebūs iespējams stāties pretī grēkam, bet tā vietā ļaunumam un iekārei ir 
jācīnās pretī ar Dieva ieročiem un jābūt tuvās attiecībās ar Kristu, kurš mūs ir 
izpircis no grēka verdzības. 

Liels paldies par nometnes organizēšanu jāsaka organizatoriem Kasparam 
Šternam, Dainim Pandaram, Andim Miezītim, Ansim Ēcim, Mārtiņam 
Anševicam, Jurim Popmanim, Andrim Jēgermanim, Rihardam Rudzim. 
Paldies puišiem par izturību lielajā salā, īpaši “Amerikāņu buldogā” (savējie 
sapratīs, par ko ir runa). Paldies nometnes centram “Norkalni ” par mūsu 
uzņemšanu. Paldies Dievam, ka ir vīri, kam deg sirdis par mūsdienu jaunatni un 
kuri vēlas, lai arī viņi izaugtu par Dievam uzticīgiem darbiniekiem. 

Andris Jēgermanis  
Ģipkas draudzes sludinātājs, 

BPI DRAFTS organizators

BPI Drafts dalībnieki

‘! 3-5.FEBRUĀRIS

    ZIEMAS BPI DRAFTS
V īr ieša ideā ls ir st iprs raksturs, ass prāts un laipna sirds. Taču ir kaut kas 
mūsdienās, kas šīs l ietas v īr iet ī spē j  saindēt jau jaun ībā, padarot v īr iet i par 
vā ju, trulu un ļaunu l iekul i. Lai tu nebūtu tas, kuru tā būtu jāraksturo, brauc 
uz BPI drafta ziemas nometni un uzzini, kā pasargāt savu sirdi, k ļūstot par 
svētu Dieva v īru izaicinošā sabiedr ībā.
“Bēdz no jaunek ļa iekār ībām un dzenies pēc taisn ības, t ic ības, m ī lest ības, 
miera ar t iem, kas piesauc To Kungu ar skaidru sirdi” /2.Tim.2:22/

Nometnes la ikā  būs iespē ja  dz i rdē t  LEKCIJAS, p iedal ī t ies 
dažādās F IZ ISKĀS AKTIV ITĀTĒS, lab i  PAVAD ĪT LAIKU kopā  ar  
jaun iem v ī r iem no dažādām Latv i jas p i lsē tām un draudzēm, kop īgi 
LŪGT un SLAVĒT Dievu.

BPI DRAFTS 2012 nometne i r  paredzē ta jaun ieš iem un jaun iem 
v ī r iem vecumā  14-30 gadiem.

Dal ības maksa: 35 LVL (mēs apz ināmies, ka ne v is i  var at ļaut ies maksā t  šādu 
cenu par nometn i ,  tādēļ  mēs, BPI vad ība, dar īs im v isu, la i  nauda nebū tu šķē rs l is 
jaun ieša da l ībai  nometnei .  Ņemot vē rā ,  ka mūsu iespē jas atba lst ī t  i r  ierobežotas, 
mēs varēs im pal īdzē t  t iem, kas la ic īgi p iete iks ies, tādēļ  a ic inām, ka paš i  da l ībniek i  
meklē tu iespē jas segt da l ības maksu paš iem.)

Nometnes v ieta: Nometnes bāze “Norka ln i ”

Reģ i s t rāci ja un tuvāka in formāci ja:
kaspars.sterns@lbds. lv
26554780

Dal ībnieku ska i ts ierobežots!

D a l ī b n i e k u  a t s a u k s m e s

Ulvis Kravalis, Sv. Gregora kristīgās 
misijas centrs: 

Tikšanās bija iedvesmojoša. Es ne tik daudz 
klausījos, ko Bils Haibelss teica. Mani vairāk 
interesēja, kā viņš to teica. Es rūpīgi vēroju 
katru viņa kustību, katru soli. Pašam arī 
nākas sludināt jauniešiem un ne tikai, līdz ar 
to tas bija piedzīvojums – tur atrasties un 
augt. Ieguvums ir gan sadzīvisks 
(Mateja 18:15), gan tīri profesionāls, lai gūtu 
pieredzi, ko un kā sludināt, kad dodamies 
uz tuvējām skolām.

Andis Miezītis, Rīgas Mateja draudze: 

Tā noteikti bija vienlaicīgi personiski 
atsvaidzinoša un izglītojoša pieredze. 
Atsvaidzinoša, jo man tika atgādināts par 
tām dāvanām, kuras Dievs man ir devis, 
lai tās tiktu lietotas draudzes celšanai. 
Izglītojoša, jo es tiku izaicināts nepalikt uz 
vietas, bet turpināt augt kā vadītājs. 
Kopumā Bila sirsnīgā, vaļsirdīgā un dedzīgā 
komunikācija no jauna ļāva ieraudzīt to, 
cik neatliekams ir Dieva Valstības darbs. 
Noteikti jau šī mēneša laikā izmantošu šo 
pieredzi darbā ar vadītājiem Mateja 
draudzē.

Anita Kazāka, Bībeles draugu līga:

Bija liels prieks tikties ar Bilu Haibelsu 
konsultāciju laikā. Jau no paša sākuma pār-
steidza, kā viņam izdevās atraisīt auditoriju – 
cilvēki labprāt atbildēja uz jautājumiem, 
diskutēja, smējās. Diezgan reti izdodas 
piedzīvot tādu brīvību latviešu auditorijā. 
Iedrošināja B. Haibelsa stāstījums par savu 
aicinājumu, par Vārda mācīšanu un paklau-
sību tam. Tas apliecināja, ka Dieva Vārds ir 
dzīvs, ja mēs ļaujam tam tādam būt. Vērtīgi 
likās ieteikumi vadītājiem, kā motivēt, 
izraudzīt, apmācīt un vadīt darbiniekus un 
brīvprātīgos. Visvairāk patika doma, kas 
vijās cauri visam – paklausība Dievam, 
Dieva Vārda autoritāte un iedrošinājums 
sekot savam aicinājumam. Kā arī atziņa, 
ka cilvēki, kas savu dzīvi pilnībā nodevuši 
Kristum, vairs neuzstāda Dievam savus 
noteikumus, bet kalpo tur, kur tas 
nepieciešams. Mani iedvesmoja gūtās 
atziņas. Dažas no tām būs iespēja lietot 
jau tuvākajā laikā.

aizlūgšanām. Tāpat kristīgajai kopienai jābūt 
vietai, kur cilvēki var atzīt grūtības un 
kārdinājumus, ar kuriem saskaras.

Tikšanās noslēgumā Bils Haibelss izteica savu 
lūgšanu par Latvijas draudzēm: lai tās sludinātu 
Kristu bez atvainošanās vai attaisnošanās un 
praktizētu biblisko kopienu, jo tikai tādā veidā 
mēs varam mainīt Latviju.

Rita Špune 
Latvijas Kristīgās studentu brālības darbiniece, 
Rīgas Mateja baptistu draudzes locekle
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Turpinot ieskatu jaunajās iniciatīvās, kuras Dievs ir aizsācis 
dažādās Latvijas vietās, šoreiz par Rīgu un mūsu draudžu 
cilvēkiem, kuru sirdis deg par šo pilsētu un tās iedzīvotājiem.

Krišjānis Jukumsons-Jukumnieks:

Aicinājumu par jaunas draudzes veidošanu Dievs pakāpeniski 
manā sirdī sāka sēt 2009. gadā. Sākotnēji pret to biju skeptisks 
un nepaklausīgs, to ignorēju un, kad to vairs nevarēju – centos to 
apslāpēt. Tomēr 2010. gada maijā “IZAICINĀJUMS” konferences 
laikā Dievs man skaidri uzrādīja manus elkus un neticību Viņa 
varenībai un vadībai pār manu dzīvi. Es lūdzu piedošanu par savu 
nepaklausību un saņēmu no Dieva spēku spert soli ticībā, 
uzsākot pilnīgi nezināmu piedzīvojumu – redzēt, kā Jēzus ceļ 
Savu draudzi, izmantojot pat tādu “instrumentu” kā mani.

Šodien man ir privilēģija dzīvot Rīgā – pilsētā, kurā esmu 
dzimis, audzis, vēlāk to uz četriem gadiem atstājis, lai pēc 
tam atgrieztos ar vēl lielāku mīlestību pret šo vietu un 
cilvēkiem. Šo vietu saucu par mājām un ļoti vēlos redzēt, kā 
Dievs darbojas šajā pilsētā un šeit dzīvojošo cilvēku dzīvēs. 

Dievs man ir devis redzējumu par draudzi (draudzēm) Rīgā, kuru 
veido misionālas kopienas dažādos Rīgas mikrorajonos, kur katrs 
draudzes loceklis dzīvo kā pilna laika misionārs Rīgā ar mērķi 
Gara spēkā pasludināt Evaņģēliju saviem līdzcilvēkiem un darīt 

viņus par Jēzus mācekļiem. Dievs saveda mani kopā vēl ar 
vairākiem kristiešiem, kuriem Viņš bija ielicis sirdī līdzīgu 
redzējumu par draudzi un pilsētu. Pašreiz mūsu draudzi veido 
divas misionālas kopienas – Rīgas centrā un Teikā. Mēs ceram, 
ka Dievs turpinās mūs izmantot un vairot šādas kopienas 
dažādās Rīgas vietās. 

Mēs esam pateicīgi Dievam, ka jau pašreiz esam piedzīvojuši 
Dieva varenību caur to, kā pēdējā pusgada laikā divi cilvēki, 
kuras nepazina Jēzu, ir kļuvuši par daļu no mūsu draudzes 
ģimenes. Tas mums ir liels iedrošinājums, ka Dievs turpina 
uzrunāt un glābt cilvēkus mūsu pilsētā.

Aigars Mamis:

Pirms pāris 
mēnešiem Dievs 
mani saveda kopā 
ar vēl pāris Jēzu 
mīlošiem 
cilvēkiem, kuriem 
Svētais Gars sirdī 
bija licis palīdzēt 
Latvijā veidot 
jaunas draudzes. 
Šodien arī es 
pielieku roku pie 
jaunu draudžu dibināšanas, paralēli skatoties no malas ar 
apbrīnu, kā Dievs glābj cilvēkus. Tā ir svētība – redzēt, kā Dievs 
glābj gan citus, gan arī mani pašu. 

Tomass Šulcs:

Mana sirds galvenokārt deg par cilvēkiem, kuri dzīvo Rīgā. 
Es skatos sev apkārt un redzu cilvēkus, kuri ir vientuļi, dzīvo 
bezcerībā un nav dzirdējuši Evaņģēlija vēsti. Tādēļ mēs savā 
dzīvoklī mūsu nekristīgajiem draugiem stāstam “Dieva stāstu”. 
Pavisam vienkāršā un saprotamā veidā desmit nedēļās mēs kopā 
ar viņiem iepazīstam Bībeles stāstu no radīšanas līdz pat dzīvei 
mūsdienās. Tas ir ne tikai ļoti spēcīgs Evaņģēlija pasniegšanas 
veids, bet arī atklāj citā līmenī sadraudzību tiem, kas Kristu vēl 
nepazīst. Dievs ir jau fantastiski darbojies caur šiem vakariem, 
un es ticu, ka tas ir tikai sākums!

Dievs darbojas šajā pilsētā

Draudzes dievkalpojumā sludina Krišjānis Jukumsons-Jukumnieks

Sarunas "Dieva stāsts" laikā

NĀC! UZZINI!
I E S A I S T I E S !

LBDS reģionāLāS 
t ikšanāS

Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps 
un Padome aicina draudzes uz kopīgām 
reģionālajām tikšanās reizēm 2012.gada 
garumā.

Tikšanās aicinām piedalīties draudžu garīdzniekus, 
padomes locekļus, nozaru vadītājus, kā arī ar ikvienu 
aktīvu draudzes locekli, kuram interesē LBDS 
kopdarbs un kas vēlas labāk saprast, kā katras 
draudzes kalpošana veido mūsu kopējo darbu.

Tikšanās reizēs ir paredzēts svētbrīdis, izglītojošā 
daļa, iepazīstināšana ar aktuālāko informāciju par 
LBDS un tās apvienību un nozaru darbību, kā arī 
diskusija par LBDS nākotnes redzējumu un par tālāko 
kopdarbu. Par LBDS darba aktualitātēm un iecerēm 
līdzdalīs LBDS un tās nozaru vadītāji.

3.martā plkst. 10:00 – 16:00, talsos, 
talsu kristīgajā vidusskolā, Grota ielā 1 

pieteikšanās līdz 24.februārim

31.martā plkst. 10:00 – 16:00, Jēkabpilī, 
Jēkabpils baptistu draudzē, Zaļajā ielā 5 

pieteikšanās līdz 23.martam

Lūdzam noteikti pieteikties. Jūsu pieteikšanās mums 
palīdzēs plānot pasākuma norisi un ēdināšanas jautājumus. 
Kad būs zināms aptuvenais dalībnieku skaits varēsim sniegt 
tuvāku informāciju par reģionālas sanāksmes norises vietu. 

Pieteikšanās pa tālr. 67223379 vai  
e-pastu: kanceleja@lbds.lv
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Ar lielu interesi devos uz šo tikšanos. Ļoti vēlējos, lai šoreiz izdotos 
rast labu risinājumu, kā veicināt sadarbību starp vadību un draudzēm. 
Kopumā reģionālā tikšanās bija labi noorganizēta – īsa, konkrēta, 
ar mērķi uzlabot un pilnveidot šī brīža darbu draudzēs. Manuprāt, 
līdzeklis mērķa sasniegšanai ir adekvāts un darboties spējīgs.

Mūsu bīskapa Pētera Sproģa uzruna diezgan spēcīgi lika apzināties 
Latvijas baptistu 
draudžu situāciju un 
iespējamo skaita 
samazināšanos, 
ja nekas nemainīsies. 
Lai pastiprinātu 
dramatis ku ma līmeni, 
tika izmantota Latvijas 
karte ar visām LBDS 
draudzēm, no kuras 
viena pēc otras 
“izzuda” draudzes, 

kurās situācija ir tuvu kritiskai. Man šī prezentācija rosināja vēlmi 
rīkoties, lai šāda situācija neattīstītos. Papildus jau esošajām 
draudzēm tika iezīmētas arī vietas, kurās šobrīd notiek aktīvs draudžu 
dibināšanas process. 

Savā uzrunā Pēteris Sproģis minēja arī divus iemeslus draudzes 
garīgajam un fiziskajam panīkumam – teoloģiskā un vadības krīze. 
Liels uzsvars tika likts uz draudzes vadības (gan brīvprātīgo 
kalpotāju, gan algoto darbinieku) kārtīgu izvērtēšanu. Draudzēm ir 
jāvar atbildēt uz jautājumu – kāpēc mēs pastāvam? 

Reģionālās tikšanās ietvaros bija arī diskusija grupās, kas pārsvarā 
sastāvēja no vienas draudzes pārstāvjiem. Grupās padomājām par 

maināmām, 
uzlabojamām, 
paturamām un 
atmetamām praksēm 
draudzes darbībā. 
Bija iespēja klausīties 
citu draudžu pieredzē 
un stāstīt savējo. 
Nedaudz laika tika 
atvēlēts arī, lai dotu 
iespēju izteikt 
priekšlikumus un 

uzlabojumus LBDS darbam, kas tika drosmīgi uzklausīti. 

Doties uz šīm sanāksmēm jau ar gataviem priekšlikumiem, 
problēmām un iespējamiem risinājumiem būtu ļoti noderīgi 
veiksmīgākai diskusijai. Saprotams, ka katram reģionam ir sava 
rakstura jautājumi, tāpēc jo vairāk ir jāpriecājas, ka tiek organizētas 
šādas sanāksmes, un tās aktīvi jāapmeklē.

Tikšanās dienas otrajā pusē LBDS nozaru un kalpošanu pārstāvji īsi 
un konkrēti sniedza prezentācijas, radot ieskatu darbībā, mērķos un 
vajadzībās. Prezentācijas tikai nedaudz atgādināja Kongresa 
atskaites. Tā ir papildus iespēja uzzināt vairāk un uzdot sev 
interesējošus jautājumus pirmavotam. 

Paldies reģionālās tikšanās organizatoriem par ideju un tās 
veiksmīgu realizāciju Rīgā. Varu tikai no savas puses novēlēt 
turpmāku izdošanos un īpašu uzmanību, klausoties pārējo Latvijas 
draudžu ieteikumos un problēmās. Un Dieva svētību, jo bez Dieva 
mums nevienam nekas neizdosies. 

Lidija Ēce
Talsu baptistu draudzes locekle

Timoteja skola – 
lai labi izdodas!

Mums katram ir savs dzīves 
ceļš. Mazuļiem tikko iesākts un 
vēl pašiem neapjausts, 
bērniem – jau pašiem sākot 
apzināties savu ceļu, izvēles un 
to sekas. Pusaudžiem – 
mācoties būt savā ceļā 
patstāvīgiem un dažreiz arī 
pārbaudot ceļa robežas, 
jauniešiem – izjūtot atbildību, 
kad jāizdara nozīmīgas izvēles 

turpmākajam dzīves ceļam. Pieaugušajiem – ievadot dzīves 
ceļā bērnus un dažkārt arī pašiem turpinot meklēt savu ceļu. 
Katra ceļš ir atšķirīgs. Vienalga – bedraini vai līdzeni, mežu ceļi 
vai maģistrāles, ar ātruma ierobežojumiem vai skaistiem 
skatiem – galvenā ceļa raksturojošā iezīme ir tā, uz kurieni tas 
aizved. Jēzus saka, ka šādā izpratnē iespējami tikai divi ceļi – 
platais vai šaurais ceļš. 

Arī Psalmu grāmata iesākas ar psalmu, kura nosaukums ir 
“Divi dzīves ceļi”. Tajā svētīgs cilvēks tiek salīdzināts ar koku, 
“kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā 
laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi 
izdodas.” (Psalmi 1:3). “Lai Tev labi izdodas!” ir tiek bieži lietots 
novēlējums. To labprāt dzirdam kā novēlējumu sev, to sakām 
citiem, to patiesi vēlam saviem bērniem. Psalmā teikts, ka 
priekšnoteikums tam ir viens – būt stādītam pie ūdens upēm.

Svētdienskolas draudzēs ir tā kalpošana, kura rūpējas, lai koki 
jau no paša sākuma tiktu stādīti vislabākajā vietā – pie Dzīvā 
ūdens upes, lai bērni augtu un iesakņotos, dzerdami to Ūdeni, 
pēc kura dzeršanas vairs neslāpst. Bērnu kalpošanas mērķis ir 
būt par atbalstu tiem vecākiem, kuri vēlas, lai viņu bērni pazītu 
Dievu, kā arī atklāt Viņu tiem bērniem un ģimenēm, kuri vēl 
Kristu nav iepazinuši. Tās mērķis ir iedrošināt ģimenes 
kopīgam ikdienas ceļam kopā ar Viņu un caur svētdienskolu 
palīdzēt bērnam izjust draudzes nozīmi un svētību – kopīgi 
slavējot, lūdzot, mācoties, kalpojot viens otram un apliecinot 
Jēzu.

Svētdienskola ir kalpošana, kurā vajadzīgas gan zināšanas, 
gan prasmes, gan arī sirds, kas atvērta bērniem un Dievam. 
Šī gada februārī darbu uzsāk BPI Timoteja skola, kas ir 
apmācības programma draudžu svētdienskolotājiem. Ir 
izveidota pirmā dalībnieku grupa. Tajā iesaistījušies skolotāji ar 
dažādu kalpošanas un dzīves pieredzi, no draudzēm ar bagātu 
bērnu kalpošanas vēsturi un draudzēm, kas vēl tikai top. 
Paldies mācītājiem un draudzēm, kas iedrošinājušas savus 
skolotājus pieteikties un atbalsta viņu mācības Timoteja skolā. 

“Lai labi izdodas!” šis vēlējums noder arī BPI Timoteja skolai. 
Lai izdodas iegūt un nostiprināt jaunas zināšanas, lai izdodas 
apgūt jaunas prasmes un atjaunotu sirds attieksmi pret Dievu, 
draudzi un bērniem. Lai paši esam stādīti pie ūdens upēm un 
nesam augļus, lai piedzīvojam prieku, kad zeme pie šīm upēm 
tiek arvien vairāk apstādīta. Šie ir vēlējumi, kuriem lūdzam arī 
jūsu aizlūgšanas. Aizlūdzot par dalībniekiem, nodarbību 
vadītājiem, tiem, kas mācās šogad, un tiem, kurus Dievs 
uzrunās turpmāk.

Ir tikai divi ceļi. 
Mēs vēlamies, lai bērni mācītos un mācētu šos ceļus atšķirt. 
Un izvēlētos to, kas aizved uz Dzīvību.

Estere Roze 
BPI Timoteja skolas Programmas vadītāja

LBDS Reģionālā 
tikšanās Rīgā

LBDS bīskaps P. Sproģis uzrunā dalībniekus

Diskusijas mazajās grupās
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Šī gada 8. janvārī 
apritēja 90 gadu kopš 
Latvijas Baptistu 
draudžu savienības 
(LBDS) Garīgā 
semināra dibināšanas. 

Kopš 19. gadsimta beigām sistemātisku 
teoloģisku izglītību bija baudījuši salīdzinoši 
nedaudzi Latvijas baptistu sludinātāji, pamatā 
izglītojoties Vācijā vai Anglijā. Iespēja 
sagatavoties garīgajam darbam bija arī 
Bībeles kursos, kuri LBDS pārraudzībā notika 
reizi gadā divu mēnešu garumā. Tādā veidā 
doma par garīgā semināra dibināšanu radās 
jau 20. gadsimta sākumā, taču finansiālo 
resursu trūkuma dēļ un Krievijas impērijas 
apstākļos to neizdevās realizēt. Atkārtota ideja 
izveidot semināru dzima pēc Latvijas 
Republikas proklamēšanas gan Latvijas 
latviešu baptistu vidū, gan ASV un Brazīlijas 
latviešu baptistu vidū. Piemēram, Ņujorkas 
Pirmās latviešu baptistu draudzes sludinātājs 
Jānis Kvietiņš pat izteica domu, ka varētu 
rosināt amerikāņu baptistus atvērt latviešu 
nodaļu Starptautiskajā Baptistu seminārā 
Īstoranžā, Ņūdžersijā un par šīs nodaļas 
vadītāju varētu aicināt latviešu baptistu 
sludinātāju Jāni Aleksandru Freiju. Izteiktās 
domas tikai apstiprināja, ka garīgā semināra 
dibināšana bija kļuvusi par aktualitāti latviešu 
baptistu vidū. 

1920. gada pirmajā pusē daudzas Eiropas 
valstis, tajā skaitā Latviju, apmeklēja Pasaules 
Baptistu savienības (PBS) pārstāvis Dr. 
Džeims H. Rašbruks un ASV baptistu pārstāvis 
Dr. Č. A. Brūks, lai iepazītos ar kara 
postījumos cietušajām 
zemēm un iespējām 
palīdzības sniegšanai. 
Viņu vizītes laikā 
J. A. Freijs saņēma 
uzaicinājumu 
apmeklēt Angliju un 
ASV, lai turienes 
baptistu draudzes 
iepazīstinātu ar 
latviešu baptistu 
vajadzībām un 
darbības iespējām.

Pēc situācijas izpētes PBS 1920. gadā no 19.-
23. jūlijam Londonā organizēja konferenci, 
izvirzot par savas darbības īstermiņa mērķiem 
virkni jautājumu, starp kuriem bija mērķis 
sekmēt teoloģiskās izglītības darbu 
Austrumeiropā. Šī konference bija būtiska 
tālākajiem notikumiem, kuri saistīti ar LBDS 
Garīgā semināra tapšanu.

Atsaucoties uzaicinājumam un latviešu 
baptistu draudžu pilnvarots, J. A. Freijs 1920. 
un 1921. gadā ceļoja pa Angliju un ASV, 
iepazīstinādams ar nepieciešamību dibināt 
garīgu semināru Latvijā. J. A. Freijs “Kristīgajā 
balsī” rakstīja: “Mani uzaicināja apmeklēt 
Londonu un pēc tam arī Ameriku, lai uz vietas 
dalītu līdzi par mūsu bēdām un vajadzībām. 
Ņēmu dalību pavisam 357 sapulcēs, kur 
varēju ārzemju brāļus plaši iepazīstināt ar 
mūsu stāvokli. Pēdējā sapulcē Des Moinē, kur 
piedalījās ap 12 tūkstoši baptistu, taisīja 
svarīgu lēmumu. Mēs dabūjām savu 
semināru. Viņu uztur triju valstu baptisti. Vienu 
trešdaļu izdevumu sedz Anglijas baptisti, otru 

LBDS  
Garīgajam 
semināram

1912. gada 22. janvārī 
Jūrmalciemā kā pēdējais 
zvejnieka Miķeļa Jūrmaļa piecu 
bērnu ģimenē piedzima Andrejs. 
Viņam vēl mazam esot, tēvu 
paņēma jūra, tādēļ viņš agri 
kļuva patstāvīgs un ieguva 
mūrnieka arodu.

Dzimtajā ciemā darbojās 
metodistu draudze, kurā Andrejs 
jau jaunībā mantoja pestīšanu 
un saņēma Dieva aicinājumu 
kļūt par sludinātāju. Pēc kara šo 
konfesiju aizliedza, tāpēc 
Jūrmalis pieslējās baptistu 
kopdarbam un kā mācītājs 
kalpoja Snēpeles, Saldus, 
Ezeres un Kuldīgas draudzēs. 

Lai līdz 
draudzēm 
nokļūtu, 
visbiežāk 
pārvietojās 
ar divriteni, 
tā veicot pat 
lielus 
attālumus.

1942. gadā Andrejs slēdza 
mūža derību ar Mildu Rozi. 
Dievs viņiem dāvāja 3 meitas un 
2 dēlus.

Šā gada 29. janvārī Kuldīgas 
baptistu baznīcā pieminēja viņa 
simtgadi. Saldus draudzes 
mācītājs Jānis Balodis savā 
svētrunā atcerējās ar jubilāru 

kopīgi pavadītos mirkļus, tā 
atklājot Jūrmaļa dzīves atziņas 
un centienus 
pēc patiesas 
svētdzīves. 
Viņš mīlēja 
dziesmu, un 
bieži vien, 
krāsnis 
mūrējot, 
dziedāja, tā 
ienesdams 
Dieva vēsti 
arī mājās, 
kur stāsts par Pestītāju līdz tam 
bija svešs un nepieņemts. Arī 
dievkalpojumā dzirdējām 
Andreja balss ierakstu un 
dziedājumu, kam ir turpat 50 
gadu vēsture.

Apliecinājums tam, ka Andreja 
pašaizliedzīgais un dievbijīgais 
dzīves gājums atstājis gaišas 
pēdas, ir lielais bērnu, mazbērnu 
un arī mazmazbērnu pulks, kas 
kristīgo morāli atzinuši par 

dzīves svarīgāko vērtību, un arī 
šajā dienā, apvienojoties lielā 

kopkorī, ar pārliecību dziedāja 
slavas un pateicības dziesmas 
mūsu Kungam.

Pilnīga paļāvība un uzticība 
Dievam – tāds bija mācītāja 
Jūrmaļa dzīves kredo. Ņemsim 
piemēru no saviem priekštečiem 
un ticības stafeti nodosim 
nākošajām paaudzēm!

Ausma Valdmane
Ventspils baptistu dr. locekle

90

– Ziemeļamerikas un trešo – Kanādas, 
lai tas būtu kopīgs darbs.” 

1921. gada jūlijā Demoines pilsētā, ASV 
notikušajā konferencē tika pieņemts arī 
lēmums direktora amatu uzticēt J. A. 
Freijam, kuram semināra darbs kļuva par 
īpašu prioritāti. Mācītājs Augusts Mēters 
rakstīja: “Neminos nekad agrāk redzējis 
viņu tik pilnu darba prieka un spraiguma, 
kādu to redzēju tad, kad seminārs sāka 
savu darbību, jebšu tai laikā Freijs bija jau 
pie savas dzīves 60. gada sliekšņa.”

LBDS Garīgais seminārs tika atvērts 1922. 
gada 8. janvārī Rīgas vācu Ciānas draudzes 
dievnamā Vīlandes ielā 5 (šodien 9) īpašā 
dievkalpojumā, piedaloties LBDS vadības 
pārstāvjiem un draudžu sludinātājiem, kā arī 
Rīgas Āgenskalna draudzes korim. 

Par sasniegumiem Garīgā semināra 
dibināšanā un LBDS vadīšanā Redlandes 
Universitāte, ASV piešķīra J. A. Freijam 
goda doktora grādu teoloģijā. Dr. J. A. Freijs 
direktora darbu veica no 1922. gada līdz 
1930. gadam, kad slimības dēļ viņam nācās 
pārtraukt aktīvu darbību. 1932. gada 
29. aprīlī Dr. J. A. Freijs tika apbalvots ar 
III šķiras Triju Zvaigžņu ordeni.

LBDS Garīgā semināra dibināšana bija 
nozīmīgs notikums gan Latvijas baptistu 
dzīvē, gan Pasaules Baptistu savienības 
apritē. Semināra absolventi redzami 
iezīmēja latviešu baptisma darba attīstību 
gan Latvijā, gan ārzemju latviešu baptistu 
draudzēs visa 20. gadsimta garumā. 
Tā varam droši teikt, ka Garīgais seminārs 
joprojām uzstāda izcilu paraugu garīgo 
darbinieku sagatavošanas darbam. 

Turpinājums nākamajā BV numurā.

Oļegs Jermolājevs
Cēsu baptistu draudzes mācītājs

M ā c ī t ā j a 

J.A. Freijs

Andreja Jūrmaļa  
simtgade

Andrejs un Milda 
Jūrmaļi

Jūrmaļu dzimta 2012. gadā
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Pasaule ir daudz lielāka 
Nauris Graudiņš ir jau ceturtais Pitraga 
baptistu draudzes loceklis, kurš uzsācis 
studijas Baltijas Pastorālajā institūtā. Viņš 
bija atbraucis uz vienu no pirmajām BPI 
Atvērto durvju dienām, kur dzirdētais viņu 
aizrāva. Nauris iedrošināja trīs citus savas 
draudzes jauniešus uzsākt studijas BPI, 
jo likās, ka pašam nav studijām piemērotu 
apstākļu. Tagad Dievs arī Naura dzīvē visus 
apstākļus ir pakārtojis tā, ka viņš ir BPI 
students.

Esmu dzimis Talsos. Bērnību pavadīju Talsu 
skaistākajā vietā pie paša Talsu ezera. 
Netālu no manas mājas bija arī Talsu 
luterāņu baznīca. Par šo baznīcu zināju tikai 
to, ka tā bija laba vieta, kur izjokot cilvēkus, 
kuri tur pulcējās. 

Es uzaugu, neko par Dievu nezinādams. 
Tā kā tēvam patika filmas ar fantastikas 
efektiem, pieņēmu, ka pasauli valda kādi 
citas planētas iemītnieki. Tā arī man likās 
diezgan pieņemama pasaules uzskata 
versija. Maniem klases biedriem bija stipri 
līdzīga saprašana par pasaules varām un 
spēkiem. Bieži pārrunājām epizodes no 
kārtējās populārās filmas, kas diezgan 
spilgti apstiprināja mūsu uzskatus. Man bija 
interesanta bērnība, kopā ar klasesbiedriem 
un vēlāk arī draugiem iepazinām pasauli ar 
visu, ko tā piedāvāja, protams, dzērām, 
pīpējām. Likās, ka neko nedrīkst palaist 
garām, un centāmies to arī nedarīt. Mācības 
man likās tukša laika šķērdēšana un 
traucēklis, jo skaidri zināju, ka gribēju kā 
mans tēvs strādāt autoservisā un remontēt 
mašīnas. Tas man likās tik aizraujoši, ka 
nekas cits nelikās svarīgs. Mācījos, jo tēvs 
teica, ka varēšu strādāt tikai tad, kad 
pabeigšu skolu.

Kad pabeidzu pamatskolu, iestājos 
vakarskolā, jo tā varēju savienot abas lietas 
– darbu servisā un mācības. Beidzot jutu, 
ka dzīve sākas pa īstam. Aizgāju no mājām, 
sāku dzīvot patstāvīgi un varēju izklaidēties 
“pa īstam”, baudīt dzīvi, jo pats biju 
noteicējs, biju liels. Tiesa, neko labi man 
neveicās, pamazām salaidu savu dzīvi 
galīgā grīstē. Priekšnieks iesaistīja mani 
autorallijā, ar kuru viņš aizrāvās. Sāku 
braukāt pa Latviju kā rallija mehāniķis. 
Paliku iedomīgs, domāju, ka pats visu zinu, 
māku, varu panākt, bet biju panācis tikai to, 
ka man vairs nebija draugu, ar vecākiem 
biju sastrīdējies, atrados atkarībās. Sapratu, 
ka kaut kas nav tā, kā vajag, bet nesapratu, 
kas par lietu. Secināju, ka man vienkārši 
neveicas un es kļūdos tāpat kā visi. Lai kā 
es centos no tā izkļūt, man nesanāca. 

Tā nu es, diezgan pesimistiski domājošs un 
dusmīgs uz visu, kas notiek, nodzīvoju līdz 
22 gadu vecumam, kad, aizejot uz kārtējo 
tusiņu, satiku skaistu meiteni Sanitu.  Viņa 
vēlāk kļuva mana sieva. Iepazīstoties tuvāk, 

viņa man prasīja, ko domāju par Dievu. 
Es sparīgi izstāstīju savu citplanētiešu 
versiju un ka Dievs, kristietība ir kā pasakas 
par pūķiem. Taču viņa apgalvoja, ka tic 
Dievam, un uzaicināja mani uz baznīcu. 
Dīvaini, bet es piekritu. Mēs aizgājām uz 
Talsu baptistu draudzi. 

Man par lielu izbrīnu, tur bija arī jauni cilvēki 
un pat tādi, ar ko biju agrāk futbolu kopā 
spēlējis. Nesapratu, kāpēc viņi mani nekad 
iepriekš nebija aicinājuši līdzi uz baznīcu. 
Visi mani sveicināja, pieņēma kā savējo, 
it kā es jau gadiem pie viņiem būtu nācis. 

Pēc tam Sanita mani uzaicināja uz Pitraga 
baptistu draudzi, kas ir viņas draudze un 
dzimtais ciemats. Man ļoti iepatikās mācītājs 
Edgars Freivalds. Viņš bija tik vienkāršs, 
patiess, priecīgs, ar labu humora izjūtu, 
vienmēr atvērts mums, jauniešiem. Sākumā 
mēģināju sagaidīt, kad viņš kļūdīsies, kad 
viņš kaut ko darīs savās interesēs, jo vidē, 
kurā es biju audzis, cilvēki cenšas izlikties 
labāki nekā viņi ir. Sapratu, ka tas, kam 
mācītājs Edgars tic, ir padarījis viņu par to, 
kas viņš ir. Un tas ir tas, kā man trūkst, ko 
neapzināti meklēju. Es gribēju būt tāds kā 
viņš. Es sāku iedziļināties arī tajā, ko viņš 
saka. 

Uz Pitraga draudzi sākām braukt katru 
svētdienu, jo Sanitu drīz vien ievēlēja par 
jauniešu vadītāju. Man arī visas lietas sāka 
kārtoties – atradu darbu, ko Dievs izmantoja, 
lai mani mainītu. Līdz tam bija sevī ierāvies, 
uzpūties, man bija grūti veidot attiecības ar 
cilvēkiem. Kā mehāniķis biju pieradis 
“sēdēt” zem mašīnas, ar cilvēkiem īpaši 
nekontaktējos. Bet nu man bija darbs auto 
tirgotavā. Man bija jāpārvar sevi, lai ietu ar 
kādu runāt. Bija grūti, bet, tā kā man darbs 
bija vajadzīgs, biju spiests kontaktēties ar 
cilvēkiem – gāju, mēģināju. Dievs mani 
lauza, mainīja pazemības jomā, veidojot 
mani par to, kas esmu tagad. Tajā laikā 
Dievs īpaši atbildēja uz manām lūgšanām. 
Es tikai mācījos lūgt, pavisam vienkāršiem 
vārdiem. Viss, ko lūdzu, notika – 
apprecējāmies, dabūjām dzīvokli, man bija 
labi atalgots darbs. Tas man bija 
apliecinājums, ka viss, kam ticēju, bija īsts. 
Pamazām kārtojās arī vecās dzīves parādi, 
varēju sakārtot savā vecajā dzīvē pielaistās 
kļūdas.

Arī mācītājs Edgars vienmēr mani mudināja 
iesaistīties, aicināja liecināt, atļāva daudz ko 
pamēģināt, iedrošināja, uzslavēja, dažreiz 
ieteica, ko varētu pamainīt, ļaujot man noti-
cēt saviem spēkiem, piedzīvot gandarī ju mu 
par to, ka varu ko dot citiem. Arī Edgara 
mācītājs Ventspils draudzē bija ieguldījis 
jauniešos, izaudzinot četrus mācītājus. 
Tagad viņš jau četrus savus jauniešus ir 
sūtījis uz BPI.  Viņš ir radījis vidi, lai mēs 
gribētu kalpot un varētu to mēģināt darīt. 

Es sapratu, ka gribu kalpot. Gribēju to darīt 
arvien labāk, iegūt plašāku skatījumu. 
Mācītāja Freivalda sieva iedrošināja 
mācīties. Kopā ar Mārtiņu Anševicu 
atbraucām uz BPI, taču mani sabiedēja tā 
naudas lieta, negribēju iet projām no darba, 
mēs gaidījām mazo. Bet es tā aizrāvos ar to, 
ko dzirdēju par BPI, ka aizrāvu citus. 
Katru gadu “Baptistu vēstnesī” lasīju visas 
intervijas un rakstus par vīriem, kas 
uzdrīkstas paklausīt, “fanoju” par viņiem. 
Saviem jauniešiem teicu, ka viņiem jāiet 
studēt tagad,  jo, kad nodibināta ģimene, 
piedzimuši bērni, uzsākta karjera, ir daudz 
sarežģītāk izšķirties to darīt.

Taču pēc kāda laika arī man Dievs pakārtoja 
apstākļus tā, ka pats šogad varu studēt BPI. 
Es biju “safanojies” par šo skolu, bet, kad 
atnācu, sapratu, ka te ir vēl labāk, nekā es 
biju domājis. Šķiet, ja mācītāji ieraudzītu, 
ka BPI, BPI Drafts nometnes var būt viņu 
draudzes, Latvijas, Dieva valstības 
izaugsmes atslēga, viņi aizrautos ar to tāpat 
kā es. Ja tu pats aizraujies, citus aizraut līdzi 
jau ir viegli. 

To, kāds īsti ir mans konkrētais Dieva dotais 
aicinājums, es vēl līdz galam neesmu 
apzinājies. Dievs man ir ielicis sirdī Neveju, 
vēlmi tur kaut ko mērķtiecīgi veidot, – 
ja Dievs tā vadīs, tad, iespējams, jaunu 
draudzi. Pitraga draudze mani ir ievēlējusi 
par sludinātāju. To es labprāt arī darīšu, taču 
redzu, ka darba ir daudz arī ārpus Pitraga. 
Kopā ar BPI studentiem Andri Jēgermani, 
Juri Popmani un Kasparu Maķevicu sapra-
tām, ka gribam kaut ko darīt visā Ziemeļkur-
ze mes reģionā. Domājam, kā palīdzēt 
reģiona draudzēm nospraust mērķus, virzie-
nus savai ticībai, izveidot vienotu stratēģija, 
lai kristieši izdzīvotu to aicinājumu, ko 
Kristus mums uzticējis. Mēs domājam, kā 
iesaistīt draudzes tajā, ka tās meklē veidus, 
kā jauniešiem parādīt, kādi var būt viņu 
mērķi – kaut vai tā, kā BPI Drafts nometnēs 
tas tiek parādīts jaunajiem puišiem. Ja mani 
kāds 16 gadu vecumā būtu sūtījis uz tādu 
nometni, es būtu pa īstam aizrāvies, būtu 
ieraudzījis, ka pasaule ir daudz lielāka par 
to, ko es gribu sasniegt, par to, ko es redzu.

Sagatavoja Nora Rautmane

Nauris Graudiņš ar sievu Sanitu un meitiņu
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Jaunu 
draudžu 
dibināšanas 
komandu 
apmācība M4

Ir divas ziņas, kas mani satrieca šajās 
Misijas dienās. Spriežot pēc lielā 
klusuma, kas iestājās to izteikšanas 
brīdī, šķiet, nebiju vienīgā. Diez vai 
kāds jutās ļoti pārsteigts par ziņu 
saturu, drīzāk – neviens necerēja šīs 
neglaimojošās lietas dzirdēt tik 
neatšķaidītā un nesmalkjūtīgā veidā, 
Bekijas Pipertes izpildījumā.

Pirmā – mēs nestāstām par Dievu 
tāpēc, ka mums nevis trūkst pārliecības 
par sevi, bet gan pārliecības par Viņu – 
ka Viņš darīs, Viņš mūs lietos, Viņš mūs 
ielicis šajā situācijā, lai mums būtu 
attiecības tieši ar šiem cilvēkiem, lai 
mēs viņiem parādītu, kāds ir Dievs – 
darītu Dievu zināmu. 

Un otrs vēstījums – mūsos nav nekādas 
steidzamības sajūtas. Viss šķiet kārtībā, 
mēs esam glābti. Iemesls ir tāds, ka 
mums apkārt nav īpaši daudz citādi 
domājošu cilvēku. Un, ja ir, viņi ne 
pārāk bieži kļūst par mūsu draugiem. 
Vai tu esi sevi pieķēris kādreiz pie 
domas, ka tu īpaši daudz nezini, kas 
notiek tev apkārt ārpus baznīcas, ārpus 
tavu kristiešu draugu loka, ārpus 
“kristīgu” grāmatu un pasākumu 
repertuāra? Vai esi pamanījis kādreiz, 
ka tev nav īsti, par ko runāt ar saviem 
kolēģiem, un varbūt viņi pat tev vairs 
nejautā, ko tu dari vakaros un nedēļas 
nogalēs. Vai arī tev izdodas parunāties 
tikai ar ļoti uzmācīgiem tipiem, kas 
uzdod pārāk daudz jautājumu, tik 
daudz, ka galu galā tev nekas cits 
neatliek kā ieslīgt garās diskusijās un 
iedraudzēties. Vai tu piedalies 
evaņģelizācijas pasākumu 
organizēšanā, bet tev pašam nav 
neviena drauga, ko uzaicināt? Vai tu 
dzīvo no dievkalpojuma līdz nometnei, 
tad līdz konferencei, tad līdz mazajai 
grupiņai? Ko tu dari starplaikos? Vai 
tiešām Dievs mūs izglābj, lai mēs 
dzīvotu savas priecīgās dzīves baznīcas 
sienu iekšpusē un sazinātos ar 
ārpasauli tikai kampaņveidīgi un bariņā, 
un tikai, lai pastāstītu par to, kas notiek 
baznīcā?

Te ir daudz jautājumu, kas skrien caur 
manu galvu, bet, pazīstot sevi, esmu 
droša, ka pēc kāda brīža man tie vairs 
nešķitīs īpaši aktuāli. Pateikšu kāpēc – 
es apbrīnojamā ātrumā spēju aizmirst 
patiesību, vienkārši neko ar to nedarot. 
Savās izdomātajās sistēmās un 
stratēģijās mēs kļūstam tik pārņemti ar 
sevi un sava statusa sargāšanu, ka 
zaudējam realitātes sajūtu par to, kas 
notiek ārpusē, par to, kāds ir Dievs, ko 
Viņš dara šajā pasaulē, kā mēs esam 
aicināti tajā piedalīties. Laukā notiek 
cīņa, bet mēs esam padarīti nekaitīgi. 
Neitralizēti. Lai to labāk ilustrētu, 
iedomājies situāciju, ka uz Bībeles 
studiju grupiņu atnāk kāds dumpinieks. 
Protams, bezdievīgie jautājumi dažus 
sadusmo, jaukā atmosfēra ir momentā 
izjaukta, mēs vairs nevaram runāt par 
dziļām garīgām lietām un kristīgām 
filmām. Tu domā pie sevis – viņa 
motivācija ir netīra, viņš nav nācis 
iepazīt Dievu, bet gan visu izšaubīt, 
graut tavu autoritāti. Bet ja nu mūsu 
augšanai tieši tas ir radikāli 
nepieciešams? Ja nu mēs apstājamies, 
ja mūsu ticība netiek nopietni izaicināta, 
lai mēs savā izmisumā un atbilžu 
trūkumā dzītos pēc Dieva, mestos iekšā 
Viņa vārdā un lūgšanā, gavētu un 
raudātu par saviem neticīgajiem 
draugiem. Jā, par draugiem! Lai cik 
nepatīkami tas būtu, vislabāk mēs 
parādām Dievu ar saviem vārdiem un 
darbiem tiem, kas reāli ir mūsu dzīvēs, 
kurus mēs aicinām ciemos, ar kuriem 
mēs ejam uz kino un vakariņot, kuru 
dēļ mēs esam gatavi arī atteikties no 
kaut kā svarīga un mums pašiem ļoti 
vajadzīga. 

Misijas dienas caurlauza visai griezīga 
un ausīm netīkama patiesība – mēs 
nekad nebūsim pietiekami labi, 
atraktīvi, spīdoši un pārliecināti par sevi, 
lai būtu tie, uz ko Dievs mūs aicina – lai 
mēs būtu sāls un gaisma pasaulē, lai 
mēs būtu Kristus liecinieki, lai mēs 
noliktu sevi neērtā situācijā ar ļoti 
augstu iespējamību, ka mūs atraidīs, 
izsmies, uzskatīs par trakajiem vai vēl 
ļaunāk – par atpalikušiem, 
aprobežotiem tumsoņiem. Tas vienkārši 
nav mūsu spēkos. Mēs nevienu 
nevaram pārliecināt, lai cik pārliecināti 
mēs būtu par sevi. Tas ir tikai Dievam 
iespējams. Tas ir Viņa darbs, Viņa 
plāns, Viņa vārda un goda dēļ Viņš to 
izdarīs. Vai tu esi par to pārliecināts? 

Marta Herca
Latvijas Kristīgā studentu brālība

Pārliecība par Dievu

2012. gada martā Latvijas Baptistu draudžu 
savienība uzsāk jaunu draudžu dibināšanas 
komandu apmācību programmu M4. 
Programmas ietvaros būs iespēja iegūt 
kvalitatīvu apmācību, kuru sniegs 
pieredzējuši draudžu dibinātāji. 
M4 apmācību vadīs LBDS bīskaps Pēteris 
Sproģis un LBDS bīskapa vietnieks jaunu 
draudžu dibināšanas jautājumos Kaspars 
Šterns, draudžu dibinātāji Igors Rautmanis, 
Ilvars Ieviņš, Mārcis Dejus un “DAWN 
Norway” vadītāji Oivinds Auglands un 
Jākobs Holviks.

M4 ir draudžu dibinātāju un viņu komandu 
apmācības un sagatavošanas vide. Mēs 
vēlamies sagatavot komandas veselīgai 
jaunu draudžu dibināšanai un to darbības 
pirmajiem gadiem. Pieredze liecina, ka labi 
apmācītiem draudžu dibinātājiem, kas 
iesaistījušies savstarpēja atbalsta un 
sadarbības tīklā, ir lielākas izredzes 
sasniegt labus rezultātus, nekā tiem, kas šo 
darbu veic vienatnē. M4 radīts, lai sniegtu 
apmācību un nodrošinātu draudžu 
dibinātāju sadarbību.

M4 ir divgadīga apmācība draudžu 
dibinātājiem un viņu komandām, kas sastāv 
no 4 apmācības moduļiem. Apmācība 
klātienē notiks četras reizes gadā nedēļas 
nogalēs: no piektdienas plkst. 12:00 līdz 
sestdienas plkst. 18:00. Pirmās M4 
apmācības sākas 2012. gada martā, 
pārējie trīs apmācības moduļi notiks 2012. 
gada septembrī, 2013. gada janvārī un 
aprīlī. Vietu skaits ir ierobežots. 
Pieteikšanās, zvanot Kasparam Šternam pa 
tālruni 26554780 vai rakstot uz e-pastu 
kaspars.sterns@lbds.lv. 

Vairāk informācijas meklējiet:  
www.jaunasdraudzes.lv

Artis Šimpermanis ar grupu vada pielūgsmi 
Misijas dienās 2012
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s i e V i e Š u  k a l P O Š a n a s  a P V i e n ī b a

10. martā plkst. 10:00 - 15:00 Jelgavas baptistu 
dievnamā notiks LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības 
konference “Sieviete. Bībele. Misija.” 

Pasākuma galvenā lektore – Elaine Bērziņa (Rīgas Pestīšanas tempļa draudze).

Savā pieredzē par evaņģelizāciju mācību iestādē un darba vietā dalīsies 
Dace Cīrule un Aija Vancāne no “Agape Latvijai”. Paneļdiskusijā par pieredzi 
misijas braucienos stāstīs Tabita Ašnevica un Gunta Paslauska.

Pasākuma laikā būs iespēja atbalstīt Agritu Drēsku misijas braucienā uz Bolīviju 
2013. gadā.

Pieteikšanās Sieviešu apvienībā pa tālruni 67227195 vai 26377007 trešdienās no 
plkst. 10:00-17:00 vai rakstot uz e-pastu marta.kalpo@lbds.lv.

14.aprīlī plkst.11.00 baptistu dievnamā notiks reģionālā konference  
“Brīvības garša”. Lektors – Jēkabpils draudzes mācītājs Jānis Lūsis.

l b D s  s V ē t D i e n s k O l O t ā j u  
r e ģ i O n ā l ā  k O n f e r e n c e  P r i e k u l ē

“Ejot uz mērķi Bērnu kalpošanā” 
2012. gada 10. martā Priekules baptistu draudzē, Zāļu ielā 12 

10:00  Rīta kafija, reģistrācija
10:30  Svētbrīdis. Mārtiņš Anševics (Liepājas Ciānas baptistu draudzes mācītāja 

palīgs). Muzicē Priekules draudzes mūziķi.
11:10  “Evaņģēlijs Vaiņodes un Paplakas draudzēs”. Alma Nārvila (Vaiņodes 

Svētdienskolas vadītāja), Ainārs Purmalis (sludinātājs). 
11:50 “Evaņģēlijs bērniem Otaņķos”. Sandra Vadone (Nīcas vidusskolas  

skolotāja, Mežgalciema draudzes svētdienskolotāja).
12:10  “Evaņģēlijs bērniem Priekulē” (video prezentācija). Mārcis Zīverts 

(Priekules draudzes sludinātājs, SA padomes loceklis).
12:40 “Caur grūtībām pretī mērķim Bērnu kalpošanā”:. Aija Grīnberga 

(Izglītības un zinātnes ministrijas ārštata metodiķe, kristīgās mācības 
skolotāja, Ogres Trīsvienības draudzes svētdienskolas vadītāja)

13:30  Pusdienas
14:15 Radošās darbnīcas. Zenta Svara (Priekules draudzes svētdienskolotāja), 

Alma Nārvila (Vaiņodes draudzes svētdienskolas vadītāja).
15:15  Pieredzes apmaiņa “Bērni misionālajā kalpošanā”. Darbs grupās (vada 

Mārcis Zīverts, Dagnija Zīverte, Liena Ašme).
16:00 Informācija. Noslēgums. Elza Roze, Dace Freivalde (Svētdienskolu 

apvienība)

Piesakoties līdz 5. martam, dalības maksa Ls 2. Piesakoties pēc 5. marta, dalības 
maksa 3 Ls. Maksa jāveic, ierodoties seminārā, uz vietas. Pieteikšanās rakstot uz 
e-pastu marcis.ziverts@gmail.com vai saseminari@inbox.lv vai zvanot pa tālruni 
26445107 (Mārcis Zīverts), 26091697 (Dace Šūpule).

k r i s t i e Š u  V a j ā Š a n a s  a i z V i e n  P i e a u g

Pēc Šveices nevalstiskās organizācijas “Open Doors” pētījuma datiem, šobrīd 
pasaulē savas kristīgās pārliecības dēļ tiek diskriminēti apmēram 100 miljoni 
kristiešu. Speciālisti apgalvo, ka diskriminācijai ticības dēļ ir tendence pieaugt. 
Visspēcīgāk vajāšanas piedzīvo Ziemeļkorejas ticīgie. Tur no 20 miljoniem iedzī-
votāju apmēram 400 000 ir kristiešu. Liela daļa no viņiem ir nometināti tā sauca-
ma jās darba nometnēs, kur piedzīvo necilvēcīgus apstākļus un spīdzināšanu. 
Taču arī savās mājās dzīvojošajiem neklājas vieglāk: apmēram 10 miljoni Ziemeļ-
korejas iedzīvotāju dzīvo bada apstākļos, uzturā spiesti lietot zāli un koku mizas. 
“Open Doors” sastādītajā sarakstā ietilpst arī tādas valstis kā Afganistāna, Saūda 
Arābija, Somālija, Irāna, kā arī bijušās Padomju savienības republikas Uzbekistā-
na, Turkmenistāna, Kazahstāna, Kirgizstāna, Tadžikistāna, Azerbaidžāna, kur kopš 
2010. gada 1. janvāra, kad bija jāpārreģistrē visas reliģiskās organizācijas, vairs 
nav iespējams reģistrēt jaunu organizāciju. Smagas vajāšanas piedzīvo Ķīnas 
kristieši, tomēr šajā valstī ticīgo skaits turpina augt, šobrīd sasniedzot ap 80 miljo-
niem draudžu piederīgo. Vajātas tiek arī kristiešu grupas Baltkrievijā, kur vienīgā 
valsts pieļautā ticība ir pareizticība. Nereģistrētās draudzes uzrauga slepen-
policija, bieži tiek rīkoti reidi, draudžu vadītāji un darbinieki tiek pakļauti sodiem. 
Ar pilnu “Open Doors” sarakstu un lūgšanu vajadzībām var iepazīties 
organizācijas mājaslapā www.opendoors.org.  
Pēc Interneta materiāliem sagatavoja Dace Lektauere

Z i ņ a s  d r a u d Z ē M

Kristīgs jauniešu mūzikas festivāls – 
pirmoreiz Baltijā

2012. gada 9. jūnijā Arēnā Rīga notiks Baltijas 
Jauniešu festivāls, kuru rīko Baltijas valstu baznīcas 
sadarbībā ar Billija Grehema Evaņģēlisko asociāciju 
(BGEA). Baltijas Jauniešu festivāla mērķis ir aizsniegt 
tūkstošiem Latvijas, Lietuvas un Igaunijas jauniešu ar 
Evaņģēlija vēsti jauniešu mūzikas koncerta ietvaros. 
BGEA asociācijai ir plaša pieredze jauniešu festivālu 
rīkošanā ASV un Kanādā, bet festivāls Rīgā būs 
pirmais BGEA rīkotais jauniešu mūzikas festivāls 
Eiropā. Tomēr šis nav tikai mūzikas festivāls, bet 
iespēja vienoties visai Latvijas kristīgajai sabiedrībai, 
lai aizsniegtu un uzrunātu jauniešus viņiem 
saprotamā mūzikas valodā.

Viss par festivālu – mūsu jaunajā mājaslapā  
www.BYF2012.LV 

Ar prieku paziņojam, ka februārī ir atklāta Baltijas 
Jauniešu festivāla mājaslapa – www.byf2012.lv! 
Tajā varat uzzināt vairāk par festivāla norisi un 
programmu, par mūziķiem, kas piedalīsies festivālā, 
kā arī iesaistīties jauniešiem paredzētajās aktivitātēs. 
Mājaslapā drīzumā būs iespējams arī tiešsaistē 
rezervēt savu vietu Arēnā Rīga un uzzināt visu par 
autobusu pasūtīšanas iespējām draudzēm.

Aicinām jūs sekot līdzi festivāla aktualitātēm arī 
sociālajos medijos: Twitter (@BalticYouthFest), 
Facebook (BalticYouthFestival) un Draugiem.lv 
(Baltijas Jauniešu festivāls). Tā ir tava iespēja padot 
tālāk festivāla ziņas – piedalies pats un iesaki 
draugiem!

Gaidām jauniešus uz semināru –  
Nāc un pieslēdzies!

Lai jauniešiem būtu iespēja aktīvi iesaistīties festivāla 
norisē un tā sagatavošanā, 10. martā plkst. 15:00 
draudzē „Prieka Vēsts” notiks jauniešu seminārs 
„Nāc un pieslēdzies!”. Seminārā papildus 
informācijai par festivālu būs arī pielūgsme grupas 
„Vēstniecība” vadībā, konkursi un sadraudzība. Uz 
semināru aicināti Latvijas draudžu jauniešu vadītāji 
un viņu komandas, kā arī visi Rīgas kristīgie jaunieši!

b a l t i j a s  j a u n i e Š u  f e s t i V ā l s
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a i Z L ū G š a N u  K a L E N d ā r s

marts
1

Aizlūgsim par mūsu ģimenes locekļiem, draugiem un 
līdzcilvēkiem, kas vēl nepazīst Dievu. Lūgsim, lai Dievs 
viņus mierina un stiprina, atklājot Savu mīlestību.

2
Aizlūgsim par vajātiem kristiešiem pasaulē. Pasaules 
kristiešu organizācija “Open Doors” aicina ļaudis no 
visām tautām un laika zonām stāvēt plecu pie pleca ar 
vajātiem kristiešiem. Organizācijas pārstāvji norāda: 
“Mēs gribam nosūtīt milzīgu lūgšanu triecienvilni 
(SHOCKWAVE) pāri visai planētai, lūdzot, lai Dievs 
darbojas un raksta Savu stāstu šīs zemes vietās, kur ir 
visbīstamāk sekot Jēzum. Bībelē ir vairākkārt minēts, lai 
esam par balsi tiem, kuriem nav balss, lai esam kopā ar 
cietējiem. Mēs ticam lūgšanu spēkam!” Organizācija 
visus ticīgos aicina pievienoties intensīvām lūgšanām 
no 2.- 4. martam, lūdzot kopā ar draugiem, mājas grupā 
vai arī visas draudzes ietvaros. Informācija par vajātiem 
kristiešiem: www.opendoors.org

3
Pateiksimies un lūgsim par LBDS vadību, nozaru 
vadītājiem un darbiniekiem. Lūgsim Dieva vadību LBDS 
reģionālajam tikšanās pasākumam, kas notiek Talsos. 
Lai Dieva prāts palīdz veidot auglīgas attiecības starp 
LBDS vadību un Kurzemes apvidus draudzēm.

l b D s  r e ģ i O n ā l ā  t i k Š a n ā s  

Plkst. 10:00-16:00 Talsu Kristīgajā vidusskolā

ā g e n s k a l n a  D r a u D z e
Plkst. 18:00 Slavas un pielūgsmes vakars “Dievs ir 
uzticams”. Visi laipni aicināti kopā, lai ar pāriplūstošu 
pateicību un slavu savās sirdīs celtu slavas torni par 
godu Tam Kungam un ar saviem ziedojumiem atbalstītu 
Āgenskalna dievnama torņa atjaunošanu.

4
Lūgsim, lai Dievs tīra mūsu sirdis no grēka, dod 
mums jaunu degsmi un nodošanos Viņam, lai mēs 
dzīvotu pēc Viņa prāta savā ikdienas dzīves ritumā. 
Lūgsim par atmodu mūsu un visu iedzīvotāju sirdīs.

5
Pateiksimies un lūgsim par Ģipkas 
draudzi, par tās sludinātāju Andri 
Jēgermani un viņa ģimeni. Lūgsim, lai 
Dievs dod veselību un spēku tiem, kas ir 
saslimuši. Aizlūgsim par misijas darbu 
Ģipkā un tās apkārtnē.

6
Pateiksimies un lūgsim par Eiropas Baptistu Sieviešu 
apvienības Padomes sēdi, vadītāju Līviju Godiņu un 
konferenci Maskavā, kurā piedalīsies 58 Krievijas 
reģionu atbildīgās māsas un arī māsas no Kaukāza un 
Eirāzijas (Turkmēnijas, Armēnijas, Azerbaidžānas, 
Kazahstānas u. c.). Lai Dievs novērš šķēršļus, tā ka 
visas sievietes var atbraukt un iegūt iedrošinājumu 
kalpošanai musulmaņu vidē.

7
Lūgsim par Inčukalna draudzi. Lūgsim, lai Dievs dod 
draudzei jaunu garīdznieku. Aizlūgsim par draudzes 
locekļiem, lai Dievs dod veselību un možu garu.

8
Pateiksimies un lūgsim par Muzikālās kalpošanas 
apvienību, tās vadītāju Māri Dravnieku, viņa ģimeni un 
mūziķiem mūsu draudzēs. Lūgsim par komponista 
Viktora Baštika 100. dzimšanas dienas atceres 
koncertu, kas notiks 10. martā Rīgas Semināra 
draudzē.

9
Pateiksimies un lūgsim par cilvēkiem, kas strādā ar 
vientuļajiem un nespēcīgajiem, ar cilvēkiem ar īpašām 
vajadzībām. Lūgsim, lai pietiek spēka un mīlestības šī 
darba darītājiem gan draudzēs, gan ārpus tām 
pansionātos, mājas apmeklējumos, slimnīcās un 
sociālajos centros.

10
Lūgsim par Sieviešu kalpošanas apvienību, tās vadītāju 
Elitu Lapiņu un viņas ģimeni. Lūgsim par sieviešu 
kalpošanu draudzēs, lai Dievs nodrošina ar visu 
nepieciešamo, dod paļāvību un gudrību visās lietās; 
par reģionālo konferenci, kas šodien notiek Jelgavā.

s i e V i e Š u  k a l P O Š a n a s  a P V i e n ī b a
Plkst. 10:00 reģionālā konference Jelgavas dievnamā

s V ē t D i e n s k O l u  a P V i e n ī b a
Plkst. 10:00 Kurzemes reģionālā svētdienskolu 
skolotāju konference Priekules dievnamā

m u z i k ā l ā s  k a l P O Š a n a s  a P V i e n ī b a
Plkst. 17:00 komponista, diriģenta, dziesmu krājumu 
sastādītāja, dzejnieka, tulkotāja Viktora Baštika (1912-
2001) simtgades atceres koncerts. Koncerts tiek 
rīkots sadarbībā ar Rīgas Semināra draudzi un notiks 
tās telpās. Dziedās apvienotie draudžu kori, 
uzklausīsim stāstījumu par jubilāra dzīvi un darbu.

11
Lūgsim par Svētdienskolu apvienību. Lūgsim par 
visiem vadītājiem, skolotājiem, palīgiem un bērniem, 
kas apmeklē Bībeles nodarbības draudzēs, skolās 
un citviet. Lūgsim, lai bērni piedzīvo Dieva mīlestību.

r ī g a s  V ī l a n D e s  D r a u D z e
Plkst. 11:00 draudzes gadasvētku dievkalpojums. 
Viesojas Cēsu draudzes mācītājs Oļegs Jermolajevs.

12
Lūgsim par Jaunjelgavas draudzi. Lūgsim par 
sludinātāju Pāvilu Jakovļevu un viņa ģimeni. Lūgsim, lai 
draudze drosmīgi pasludinātu Kristu Jaunjelgavā un tās 
apkārtnē. Aizlūgsim par draudzes locekļiem, kas 
nesavtīgi kalpo.

13
Lūgsim par Tadžikijas Baptistu evaņģēlisko kristiešu 
draudžu savienību, kura apvieno 23 draudzes ar 462 
locekļiem.

14
Pateiksimies un lūgsim par Jaunpils 
draudzi, par tās sludinātāju Oskaru 
Jēgermani un viņa ģimeni. Lūgsim par 
draudzes cilvēku tiekšanos pēc 
svētdzīves. Lūgsim par draudzes ēkas 
būvniecības projektu, par 2012. gadā 
plānoto pasākumu izpildi un visu 
draudzes cilvēku iesaistīšanos tajos.

15
Pateiksimies un lūgsim par ģimenēm draudzēs, par 
jaunām ģimenēm un attiecību veidošanu, kā arī par 
ilggadējām laulībām. Lūgsim par ģimeņu kalpošanu, 
par mazuļu un māmiņu skoliņām.

16
Lūgsim par Baltijas Pastorālo institūtu, tā vadību, 
pasniedzējiem un studentiem. Lūgsim Dieva vadību un 
gudrību, sniedzot zināšanas un mācoties. Lūgsim pēc 
paļāvības, skaidras aicinājuma izpratnes un drosmes 
tiem vīriem, kurus Dievs aicina pilna laika kalpošanā.



www.lbds.lv

LBDS Padomes informatīvs izdevums. Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67223379, e-pasts: vestnesis@lbds.lv , kanceleja@lbds.lv

Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Žanna Drūnese, Dace Lektauere, Līva Fokrote, Līvija Godiņa,    
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A/S SEB Banka, kods: UNLA LV2X, Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314

L B d s  K o N G r E s s
Kongresa moto: Celsimies un celsim!

“Un viņi sacīja: "Celsimies un celsim!" Tā viņi stiprināja savas 
rokas labajam darbam.” Nehemijas 2:18

Informējam, ka gadskārtējais LBDS Kongress notiks  
2012.gada 18. un 19.maijā, Rīgā, LBDS Namā.
Aicinām draudzēm izteikt priekšlikumus par Kongresa darba 
kārtībā iekļaujamiem izskatāmajiem jautājumiem LBDS 
Padomei rakstiskā formā līdz 18.martam.

s V e i c a m  j u b i l e j ā !
08. martā Rēzeknes sludinātājam Viktoram Osipovam 55 gadi
10. martā mācītājam Herbertam Ašmim 90 gadi 
20. martā mācītājam Haraldam Anzenavam 85 gadi

17
Lūgsim par Garīdznieku brālības vadību, par priekšsēdē-
tā ju Pēteri Eisānu un viņa ģimeni. Lūgsim par visiem 
mū su draudžu mācītājiem, sludinātājiem, kapelāniem, 
kas kalpo armijā, slimnīcās, cietumos un paliatīvajā aprūpē.

g a r ī D z n i e k u  b r ā l ī b a 
Plkst. 10:00 konference Rīgā, Savienības namā. Viesosies 
BPI pasniedzējs, mācītājs Bobs Adamss (Bogolusa, ASV).

18
Lūgsim par tiem, kas dzīvo vieni, lai Kristus 
klātbūtne piepilda visas viņu vajadzības. Lūgsim, lai 
mēs katrs pamanām to svētību, ko Viņš mums dod.

19
Pateiksimies un lūgsim par Jēkabpils 
draudzi, tās mācītāju Jāni Lūsi un viņa 
ģimeni. Lūgsim par draudzes 
locekļu vērtības un savas vietas 
apzināšanos draudzē. Lūgsim par 
māceklību mājas grupās un Variešos.

20
Pateiksimies un lūgsim par Bulgārijas Baptistu 
savienību. Tajā apvienojušās 128 draudzes ar 5150 
locekļiem. Lūgsim, lai veiksmīgi tiktu pabeigts apmācību 
centrs, kurš kalpos draudzes dievkalpojumiem un citām 
aktivitātēm, kā arī sociālās kalpošanas projektiem. 

21
Aizlūgsim par Jelgavas draudzi. Lūgsim, lai Dievs dod 
pastāvīgu garīdznieku. Lūgsim, lai Dievs sūta atmodu 
Jelgavas apkārtnes ļaudīm.

22
Lūgsim par draudzēm, kurās nav pastāvīga mācītāja. 
Lūgsim par Aizvīķu, Alūksnes, Dobeles, Inčukalna, 
Jelgavas, Limbažu, Madonas, Mālpils, Nurmižu, Pitraga, 
Rucavas, Skrīveru, Valdemārpils – Ārlavas draudzēm.

23
Lūgsim par bīskapa vietnieku jaunu draudžu dibināša-
nas jautājumos Kasparu Šternu un viņa ģimeni. Aizlūg-
sim par vīriem, lai tie nāktu pie Kristus, un par jaunie-
šiem, kuri aicināti veidot jaunas draudzes, lai drosme 
neatstāj un Dievs uzrāda ceļu, kā to vislabāk izdarīt.

23. - 24. marts Draudžu dibināšanas komandu apmācība M4

24
Pateiksimies un lūgsim par jaunizveidoto BPI Timoteja 
skolu – Bērnu kalpošanas apmācību programmu, par 
programmas vadītāju Esteri Rozi un viņas ģimeni. 
Lai Dievs svētī šo darbu. Lūgsim par skolotājiem un 
bērniem draudzēs, lūgsim par bērnu evaņģelizāciju.

25
Lūgsim par garīgu atmodu mūsu draudzēs un ļaužu 
sirdīs, lūgsim Kristus mīlestību savstarpējās 
attiecībās draudzē.

26
Pateiksimies un lūgsim par Jelgavas 
krievu draudzi, tās mācītāju Viktoru 
Abramovu un viņa ģimeni, lai Dievs dod 
gudrību un izturību, pasludinot Labo 
Vēsti arī ārpus Jelgavas.

27
Pateiksimies un lūgsim par Horvātijas Baptistu 
savienību, kura apvieno 50 draudzes ar 2000 locekļiem.

a i Z L ū G š a N u  K a L E N d ā r s

marts
28

Pateiksimies un lūgsim par Jūrmalciema draudzi, par 
tās mācītāja v. i. Gunāru Lemaiķi un viņa ģimeni. 
Lūgsim, lai draudze nepagurtu un turpinātu sludināt 
Evaņģēliju.

29
Pateiksimies un lūgsim par misijas darba attīstību mūsu 
draudzēs. Pateiksimies par iespējām kalpot ārpus savu 
draudžu robežām un lūgsim, lai to būtu arvien vairāk.

30
Pateiksimies un lūgsim par Kristīgās vadības koledžu, 
tās vadību, pasniedzējiem un studentiem. Lūgsim pēc 
Dieva vadības un visa nepieciešamā katram no viņiem.

31
Pateiksimies un lūgsim par izdevniecību “Amnis”. 
Lūgsim, lai Dievs paver jaunus ceļus kristīgās literatūras 
izplatīšanai, caur ko vēl daudzi varētu ieraudzīt cerības 
gaismu un piedzīvot glābšanu.
Lūgsim, lai Dievs svētī LBDS reģionālo tikšanos, kas 
notiek Jēkabpilī.

l b D s  r e ģ i O n ā l ā  t i k Š a n ā s  
Plkst. 10:00-16:00 Jēkabpils baptistu draudzē.

B ī B E L E s  L a s ī š a N a s 
p L ā N s  M a r t a M

1. – 4. 
marts

3. Mozus 19:1 – 4. Mozus 3:51; 
Marka ev. 8:11 – 12:17; Psalmi 42:1 – 47:9;
Salamana pamācības 10:17 – 25

5. – 11. 
marts

4. Mozus 4:1 – 16:40; Marka ev. 12:18 – 15:47;
Psalmi 48:1 – 54:7;
Salamana pamācības 10:26 – 11:6

12. – 18. 
marts

4. Mozus 16:41 – 28:15; Marka ev. 16:1 –  
Lūkas ev. 3:22; Psalmi 55:1 – 61:8;
Salamana pamācības 11:7 – 17

19. – 25. 
marts

4. Mozus 28:16 – 5. Mozus 4:49;
Lūkas ev. 3:23 – 7:10; Psalmi 62:1 – 68:18;
Salamana pamācības 11:18 – 28

26. - 31. 
marts

5. Mozus 5:1 – 20:20; Lūkas ev. 7:11 – 9:50;
Psalmi 68:19 – 73:28;
Salamana pamācības 11:29 – 12:10


