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LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Pašizmaksa 0.40 Ls

Šogad LBDS kongresu svinēsim no 7. - 9. augustam Liepājā 
un Priekulē. Kongresa darba sēdes, piedaloties draudžu 
izvēlētiem kongresa delegātiem un viesiem, noturēsim  
7. augustā Liepājā, bet jau tās pašas dienas vakarā  visi 
pulcēsimies Priekulē, kur kopīgi varēsim svinēt LBDS 
kongresu un Koru festivālu. 

Ceru, ka šāda kongresa dienu svinēšana dos mums iespēju 
sabraukt no visām mūsu draudzēm. Iepriekšējos gados 
man vairākkārt pēc piepildītām un Dieva svētītām kongresa 
dienām ir bijis žēl, ka tikai nedaudzi no katras draudzes 
varēja piedalīties.

Šogad Kongresa dienu un Kora festivāla svinībās būs svētīgi 
dievkalpojumi, lūgšanu sapulces, daudz interesantu 
koncertu, dažāda vecuma  un interešu grupu tikšanās, viesi, 
informatīvie stendi un atvērto durvju dienas, kurās būs 
reprezentētas mūsu kopdarba nozares. 

Šo svētku norisei izmantosim visas pieejamās pulcēšanās 
vietas Priekulē. Satiksim jau vecus paziņas un iepazīsim arī 
jaunus draugus no citām Latvijas draudzēm.

Tāpēc aicinu visus plānot būt Priekulē no 7. - 9. augustam. 
Sīkāka informācija sekos. Aicinu katru draudzi organizēt 
transportu, atcelt draudzes vietējās aktivitātes un visiem 
doties uz Priekuli. Un ja nu kāds tomēr nevar paspēt uz 
visām 3 dienām, tad būsim visi kopā Priekules jaunajā 
sporta hallē svētdien uz lielo svētku dievkalpojumu un 
noslēguma koncertu.

Uz tikšanos Priekulē un vēl daudzviet pa ceļam uz turieni,

Pēteris Sproģis
LBDS bīskaps
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Tuvojas Purima svētki (šogad tie ir 10. 
martā), un varētu likties, ka uz mums tie 
neattiecas. Taču, ja kāds no mums izturas 
pret Esteres grāmatas notikumiem tikai kā 
pret senu vēsturi, tad līdz ar to būtu jāseci-
na, ka brīnumiem vairs nav nekāda sakara 
ar mūsu šodienas dzīvi. 

Laikā, kad Hamans rīkoja sazvērestību 
pret jūdiem, Persijas ebreji kopumā ieņē-
ma labu un cienījamu stāvokli sabiedrībā. 
Mordohajs bija pat savā ziņā ietekmīgā-
kais ierēdnis valstī, Estere – impērijas pir-
mā lēdija – ķēniņiene. Tauta, jebšu atraz-
da mās tālu no apsolītās zemes laimes, 
dzīvoja tomēr samērā līdzsvarotu dzīvi.

Tad pēkšņi uznāca krīze. Krīze, kura 
draudēja ne vien iztukšot naudas makus, 
atņemt visu kustamo un nekustamo 
īpašumu, bet arī ļoti daudziem laupīt 
dzīvību. 

Ja vārdos nosauktu tos atsevišķos 
ļaundarus valdībā(s), kas “savārīja šīs 
ziepes” – vai tas būtu Hamans vai kāds 
cits –, tas līdz galam neatbildētu uz 
jautājumu: “Kāpēc šādas lietas notiek?” 
Tāpat tikai daļēji var nojaust, ka arī tauta 
zināmā mērā dažreiz ir līdzvainīga savās 
nelaimēs – ja zemē, kurā dzīvo, tā nejūtas 
kā saimniece, ja dažreiz tā cieš ne vien no 
izkaisītās sklerozes, bet arī no “dvēseles 
izkaisījuma” kaitēm. Viena lieta gan ir 
skaidra – visos laikos un vienmēr grūtāk ir 
bijis dzīvot tiem, kuru “likumi atšķiras no 
ikvienas tautas likumiem” (3:8). 

Liekas, mūsu laikos sabiedrība kļūst 
arvien vienaldzīgāka pret to, kā tu 
izskaties, ko domā un runā, tomēr – ne 
tad, kad šīs atšķirības dēļ viens otrs no 
mums atsakās “dancot pēc sabiedriskā 
viedokļa stabules”. Kad pats Jēzus runā 
par to, ka “pestīšana nāk no jūdiem” (Jņ. 
4:22), Viņš ar to diez vai domā, ka 
izredzētie ļaudis būtu labi paši par sevi, 
bet gan to, ka viņi tomēr zina, ko pielūdz. 
Tāpēc viņi neklanās vietvalža priekšā, 
nepielūdz ES ierēdņu lēmumus, bet 
zemojas Dieva priekšā.

Un tieši šādi ļaudis tolaik, līdzīgi kā 
šodien, ir nonākuši apstākļu gūstā. 
Uznāca kādas īpašas “likteņa kaprīzes”, 
sabiezēja mākoņi, padziļinājās 
uztraukums, un šī situācija noveda tuvu 
izmisumam. Kā mēs uz to reaģētu? 

Kad notiek profesionālā atlase uz kādu 
atbildīgu amatu, piemēram, lidmašīnas 
pilota darbu, tad pārbaudē vēro, vai 
avārijas situācijā cilvēks nosarkst vai 
nobālē – vai viņš ir gatavs zibenīgi rīkoties 
vai visu izlaiž no rokām, lai ar tām vien 
aizsegtu seju. Rīcības sekas otrajā 
gadījumā neprasa komentārus. Taču 
dzīvības apdraudējuma gadījumā noder 
gan viena, gan otra aizsargreakcija – abas 
kopā. Jautājums ir par secību.

Ebreji pēc mentalitātes ir rosīga tauta. Ko 
viņiem vajadzēja darīt, kad tapa zināmi 
Hamana ļaunie plāni? Šķiet, viņiem 
vajadzēja mēģināt tiešā ceļā ietekmēt 
ķēniņu, lai apturētu pret tautu paredzamo 
neprātu. Mordohajs būtu varējis atgādināt 
ķēniņam Ahasveram, kā viņam reiz 
izdevās atklāt atentāta mēģinājumu un 
izglābt ķēniņam dzīvību (2:21-23), un par 
atalgojumu lūgt aizstāvību savai tautai. 
Estere arī būtu varējusi pamēģināt tiešāk 
atstāt iespaidu uz vīru – ķēniņu.

Taču, kā stāsta Esteres grāmata, pirmais, 
ko izdarīja Mordohajs, – viņš apjoza maisu 
un kaisīja pelnus uz galvas. Gan viņš, gan 
Estere saprata, ka nelaime nenāk nejauši 
– iemesls vismaz daļēji jāmeklē sevī. Un 
īstu nelaimi vispirms vajag mēģināt 
novērst ar lūgšanu un gavēšanu, aicinot 
uz to arī citus. 

Esterei pašai, pirms viņa mēģinātu aiz-
runāt par savu tautu, savu draudzi, trīs 
dienu gavēšana, cilvēciski spriežot, diez 
vai nāktu par labu. Vai dažas izsalkuma 
dienas varēja pavairot viņas sejas skaistu-
mu un “atrast žēlastību ķēniņa acīs” (5:8)? 
Bet tas viņu neapturēja, jo viņa zināja, ka 
pestīšana var nākt tikai no Tā, par kuru 
šajos notikumos, šķiet, netiek pasacīts 
neviens vārds. Palīdzēja tieši šī ticība, ka 
nekas nenotiek bez Viņa klātbūtnes. Nāca 
apziņa, ka Viņš gaida, lai mēs sāktu 
intensīvi gaidīt uz Viņu – lūgšanā ar visām 
sirds skumjām un izmisumu. 

Tā kā esam pēc mentalitātes ne tik 
uzņēmīgi un rosīgi cilvēki kā ebreji, tad 
kādam no mums varētu likties, ka tāpat 
viss ir skaidrs – ja jūtamies bezpalīdzīgi, 
nekas cits neatliek, kā vien kritizēt, 
nopūsties, vaimanāt vai sērot. Tomēr 
Esteres ierosinātā skumšana būtiski 
atšķiras no parastās – tā notiek kopā ar 
Dievu. Raudāšana uz Viņu, ar Viņu un 
Viņa priekšā. Un tieši pēc šādas sirds 
izkratīšanas Esterei padziļinājās intuīcija, 
ko darīt lietas labā, kā iet soli pa solītim un 
nesapīties personīgās dzīves šķēršļos, 
politiķu intrigās un sabiedrības pienākumu 
nosacījumos (6:1-14). Varētu teikt, ka 
viņas gaita tais liktenīgajās stundās 
līdzinājās sapiera darbam, kurš 
piesardzīgi glābj savu un līdzcilvēku 
dzīvību, – pēdu aiz pēdas, lai 
neuzmanības dēļ pēkšņi viss iepriekš 

piedzīvotais “neuzietu gaisā” un “netiktu 
palaists vējā”.  Ar parastu tālredzību šeit 
būtu bijis par maz. 

Latvijas virsrabīns Mordehajs Glazmans 
savās pārdomās šajā sakarā raksta: “Ja 
mēs, nedod Dievs, atrodamies 
apdraudējumā un domājam, ka no tādas 
situācijas var atrast izeju tikai ar racionālu 
ceļu, der atcerēties pastāstīto Esteres 
grāmatā. Racionāls lēmums – tas jau būtu 
nākošais solis. Bet pirmais, ko vajadzētu 
izdarīt, – tas ir nostiprināt mūsu sakarus ar 
mūsu Kungu. Un tad noteikti atnāks 
atbrīvošana.” 

Rīcības soļi mūsu draudīgajos dzīves 
apstākļos var būt ļoti dažādi, un Esteres 
grāmata nesniedz “receptes”, kā izvest 
Latvijas tautu no ekonomiskās krīzes. Par 
garīgās dimensijas krīzi gan varētu dažus 
vārdus piebilst. 

Ieplānotos grautiņus, paredzēto sagrāvi 
atcelt nebija iespējams. Kaut ko patiešām 
dzīvē dažreiz nevar atsaukt. Bet pret 
tuvojošos nelaimi var mēģināt pareizi 
reaģēt. Lielā mērogā runājot, to varētu 
sacīt par mūsu miesas nāvi, kura 
neizbēgami tuvojas arī mūsu mājai, sētai, 
bet no kuras rokām mūsu Kungs Kristus ir 
izrāvis šķēpu un ar Savu upuri tagad dod 
tai prettriecienu. 

Taču arī ikdienas dzīves lietās Dievs 
saviem ļaudīm dod skubinājumu 
aizsargāties. Gan toreiz, gan šodien 
aizstāvēt dzīvību nozīmēja aizstāvēt ticību. 
Un otrādi: aizstāvēt ticību nozīmēja 
aizstāvēt savu dzīvību. Arī kristiešiem 
dažreiz pienāk laiks “parādīt zobus” 
pasaules ļaunumam un apstākļu 
spiedienam. Varbūt no tā daudz kas 
uzreiz nemainās, bet nez no kurienes 
mums laiku pa laikam rodas enerģija 
pārliecinošai cīņai. Acīmredzot no 
turienes, ka mūsu dzīves aizkulisēs, 
naidīgā aplenkumā cīnās kāds cits…

Vēl vairāk – īstenībā VIŅŠ ir tas, kas 
nodrošina mums īpašu spēju dzīvē 
pastāvēt. “Ja Mordohajs, pret kuru tu esi 
sācis zaudēt, ir no jūdu dzimuma, tad tu 
nespēsi neko pret viņu, bet tu krizdams 
kritīsi viņa priekšā!” (6:13.) Prūsijas karalis 
Fridrihs Lielais (1712-1786) reiz uzaicināja 
kādu sava galma mācītu vīru ar lūgumu 
sniegt kodolīgu pierādījumu par Dieva 
eksistenci. Galminieks esot atbildējis īsi: 
“Jūdu tauta, first!” Mūsdienu amerikāņu 
mācītājs Riks Vorens savukārt saka: 
“Dieva Draudze ir pārdzīvojusi pastāvīgu 
ļaunprātīgu stāvokļa izmantošanu, 
šausminošas vajāšanas un vispārīgu vērā 
neņemšanu. Un tomēr – pat visas 
“piebaznīcas” organizācijas un reliģiskās 
kustības nāk un aiziet, taču Draudze 
(Izraēls un kristīgā Baznīca) paliek.” 
Runājot mazliet patētiski, bet tikpat 
atbilstoši īstenībai, var sacīt, ka Dieva 
cilvēku nekas pa īstam nevar iznīcināt – 
pat ja lietas nonāk līdz nonāvēšanai. Jo 
Kristus ir uzvaras process, ko nekāda 
varmācība nevar nedz apturēt, nedz 
apstādināt. 

Purima svētki



8. februārī Jelgavas baptistu draudzes dievnamā notika pateicības dievkalpojums 
sakarā ar svētdienskolas 20 darba gadu jubileju. 1989. gada janvārī draudzes 
mācītājs, vēlāk LBDS bīskaps, Jānis Eisāns nodibināja pēcpadomju laikā pirmo 
atklāto Ģimeņu svētdienskolu Jelgavā, kas bija atvērta visiem interesentiem. Tās 
īpašā iezīme bija pieaugušo Bībeles klase, ko apmeklēja arī pilsētas inteliģences 
pārstāvji un sabiedriskie darbinieki. Interese par 50 gadus no tautas slēpto Bībeli 
bija pārsteidzoši liela. Bērnu un jauniešu klases ik svētdienu apmeklēja 100-150 
dalībnieku vairāk nekā 10 gadu ilgā laika periodā. Jubilejas dievkalpojumā kā viesi 
piedalījās svētdienskolotāji ar ģimenēm (attēlā), kuri aizvadītajos gados deva lielu 
ieguldījumu ģimeņu kristīgā izglītošanā gan draudzē,  
gan pilsētas skolās un misijas vietās  
Jelgavas rajonā.

Materiālu sagatavoja Elza Roze
Foto: Anna Lagzdiņa  

Mēs varētu atcerēties Esteres grāmatas 
notikumus, pārdomājot 18. novembra 
nozīmi, kad tauta uzvarēja izdzīvošanas 
cīņā. Varētu pievērsties Purima epizodēm, 
arī klausoties Jēzus mātes Marijas slavas 
dziesmas vārdos Ziemassvētku vakarā: 
“Slavēts lai ir Tas Kungs, Izraēla Dievs, jo 
Viņš ir piemeklējis Savus ļaudis un tiem 
gādājis pestīšanu.” (Lk.1:68.) Esteres 
grāmatu varētu atcerēties arī Lieldienu 
pirmajos notikumos, kuros šķietami 
bezcerīgie mēģinājumi tikt vaļā no 
apspiestības Ēģiptē Dieva ļaudīm beidzās 
ar lielu pārsteigumu (lai neteiktu vairāk!): 
uzbrucēji kļuva par noslīkšanas un citu 
mocību upuriem, bet potenciālie upuri – par 
uzvarētājiem. Īsāk sakot, tas noder ikreiz, 
kad mūsu piedzīvojumos un pārdzīvojumos 
ejam cauri ciešanu laikiem. Bet neatkarīgi 
no kalendāra dienām mūsu dzīvēs ir kas 
kopīgs – ir Viens, kas “redz postu un 
sirdēstus, vēro brīdi, kad pārņemt visu to 
Savās rokās” (Ps.10:14). Citiem vārdiem – 
“Dievs kārto mūsu likteņus ar roku 
visspēcīgu”. Par laimi, šis darbs nestāv uz 
vietas.

Iespējams, ka mūsu tikšana cauri grūtībām 
un apdraudējumiem nav tik strauja un 
neaprobežojas tikai ar dažām dienām vai 
nedēļām. Mums pagaidām netiek solīts, ka 
pilnīgi visos dzīves piedzīvojumos iztiksim 
bez raudām. Taču vienmēr pastāv iespēja – 
dažreiz samērā negaidīti bēdu asaras var 
pārvērsties par prieka asarām, skumjas – 
par līksmību. Retāk vai biežāk šos 
brīnumus Dievs dara neuzkrītoši, bet tos 
nevar nepamanīt. 

Svētīgus Purima svētkus!

Svētdienskolai – 20

24. janvāra rītā mūs sasniedza ziņa, ka Dievs saucis mūžībā sirmo 
evaņģēlija vēstnesi mācītāju Paulu Zilbertu. 

LBDS bīskapa P. Sproģa, padomes 
un Garīdznieku brālības vārdā 
izsakām līdzjūtību māc. P. Zilberta 
bērniem un citiem tuviniekiem, 
mūžības ceļā aizvadot uzticīgo Dieva 
kalpu. 

Pauls Zilberts dzimis 1914. gada 5. 
jūnijā Vitebskā, Krievijā. Tūlīt pēc viņa 
piedzimšanas māte ar mazo Paulu 
atgriežas Latvijā un dzīvo Tukumā. Pēc 
tēva mātes Natālijas lūguma mazo 
Paulu nes uz Tukuma pareizticīgo 
baznīcu, kur priesteris lūdz, lai Dievs 

šo zēnu dara par Savu kalpu. 1929. gada rudenī viņš sāk apmeklēt 
mācītāja Kārļa Zingera dievkalpojumus, kur arī manto pestīšanu. 
Pirmais, ko Pauls manto Kristum, ir viņa brālis Konstantīns. 1931. 
gada janvārī Pauls tiek kristīts Jelgavas Atmodas draudzē un kļūst 
par mācītāja K. Zingera palīgu vietējā draudzē un misiones 
stacijās. 1942. gada 6. aprīlī tiek slēgta laulība ar Zelmu Štālu. 
Dievs kopdzīvi svētī ar trīs bērniem. No 1942. gada sludinātājs P. 
Zilberts kalpo vairākās baptistu draudzēs: Dundagas, Lielirbes, 
Sīkraga. No 1944. līdz 1947. gadam dienests gan vācu, gan 
padomju armijā. Tad turpinās kalpošana draudzēs: Staldzenē, 
Lielirbē un Pitragā. 1954. gadā bīskaps F. Hūns ordinē P. Zilbertu 
par mācītāju, un viņš sāk kalpošanu (1953. g.) Ilaiķu draudzē 
Lietuvā. Līdz 1961. gadam P. Zilberts ir arī Lietuvas baptistu 
draudžu vecākais mācītājs (bīskaps). Pēc tam atkal darbs Latvijas 

draudzēs: Rucavā, Jūrmalciemā, Liepājas Pāvila, Skatrē, Rucavā 
un Jūrmalciemā (otru reizi). No 1976. gada mācītājs dzīvo 
Mērsragā un kalpo Mērsraga draudzē līdz 1980. gadam. Pēdējā ir 
Auces draudze – no 1981. līdz 1984. gadam. Dati no mācītāja P. 
Zilberta autobiogrāfijas A. Arāja izdevumā “Latviešu baptistu 
darbinieki II”. 

Paulu Zilbertu viņa laikabiedri atceras kā svētītu evaņģēlistu. Liels 
ir to cilvēku skaits, kurus viņš tieši un vienkārši uzrunājis, stāstot 
par Dieva mīlestību un Jēzu kā personīgu Pestītāju. Pareizticīgās 
baznīcas arhibīskaps Aleksandrs sacīja, ka augstākā pakāpe 
Baznīcā ir “vientiesis Kristus dēļ”. Bēru dievkalpo jumā un atmiņās 
pieminētais lika atcerēties šo kvalifikāciju. Līdz pēdējai dienai P. 
Zilberts saglabāja vienkāršu un stipru ticību savam Pestītājam, 
bieži citējot nozīmīgākos tekstus no Bībeles par Dieva žēlastību. 

28. janvārī Mērsraga baptistu dievnamā tuvinieki, Mērsraga drau-
dze, bīskaps P. Sproģis un klātesošie garīdznieki atvadījās no māc. 
P. Zilberta. Prieks, ka šādā brīdī sirmajam Dieva kalpam varēja 
parādīt godu un kalpot BPI 2. kursa studenti. Tā bija kā stafetes 
saņemšana. Atvadu norisi vadīja mācītāji Andrejs Šterns un Jānis 
Pallo. Par mācītāja P. Zilberta dzīvi runāja mācītājs Aivars Šķuburs 
un sludinātājs Oļegs Jermolājevs, kā arī mazdēls Lauris Karlsons. 

Autobiogrāfiju noslēdzot, māc. P. Zilberts rakstīja: “No daudzo 
gadu piedzīvojumiem varu apliecināt, ka visvarenais Dievs ir 
uzticīgs un visi Viņa apsolījumi ir patiesi. Un svētīgs ir ikviens 
cilvēks, kas uz dzīvo Dievu paļaujas.” Lai Dievs ar šo liecību 
stiprina mūs turpināt kalpošanu Dieva druvā!

Materiālu sagatavoja Garīdznieku brālības vadītājs, mācītājs 
Andrejs Šterns



Arī vairāku darbinieku bērni nāk uz svētdienskolu, kur kopā 
sanāk ap 10 bērniem. Pateicos Dievam arī par mūsu 
atsaucīgajiem jauniešiem. Piemēram, divas jaunietes izrādījušas 
iniciatīvu un ir gatavas man palīdzēt svētdienskolā. Tas ir liels 
prieks, jo šobrīd bērniņus katru svētdienu mācu viena. Dažreiz 
ir grūti aprast ar faktu, ka nevaru būt biežāk dievkalpojumā, 
taču gandarījums ir milzīgs, kad esmu varējusi būt kopā ar 
mazajiem, kuri ir tik atvērti Dievam. Tikko viena no mūsu jaunās 
kristietes Ineses mazajām meitiņām, kurai ir 6 gadiņi, aicināja, 
lai Jēzus ienāktu viņas sirdī un dzīvē. Viņa jau ir izlasījusi visu 
bērnu Bībeli un nepārtraukti runā par Dievu ar savu mammīti, un 
stāsta par Jēzu arī savam tētim, kurš vēl nepazīst Viņu, bet ar 
interesi vēro izmaiņas savā ģimenē. Tas ir tikai viens no 
apbrīnojamā Dieva lielajiem darbiem, ko Viņš dara Ērgļos. Mūsu 
vecākā meitiņa Betānija, kurā mācās 1. klasē, uz svētdienskolu 
ir uzaicinājusi vairākus bērnus no savas klases, tāpat arī 
jaunākā meitiņa Rebeka – no viņas bērnudārza grupiņas nāk 
meitenīte kopā ar savu brāli. Slava Dievam par Viņa varenajiem 
darbiem!

Pavisam nesen, atsaucoties Dieva aicinājumam, Ērgļos sāka 
pulcēties jauna draudze. Kad un kā tas notika – par to šajā rakstā. 

Kristīne Pītersone, mācītāja Dastina Pītersona dzīvesbiedre, 
stāsta par draudzes uzsākšanu Ērgļos:

Mēs dzīvojam Ērgļos jau piecus gadus. Dastins kalpo kā mācītājs 
Madonas baptistu draudzē un ir kristīgā nometņu un apmācības 
centra Ērgļa spārni direktors. Darba vienmēr ir bijis daudz, un Dievs 
ir darījis brīnišķīgas lietas. Doma par to, ka kādreiz arī Ērgļos 
vajadzētu dibināt draudzi, vienmēr ir bijusi mūsu sirdīs. Tomēr 
darāmā ir bijis tik daudz, bet strādnieku - daudz par maz. 

Šajos gados esam dibinājuši attiecības ar cilvēkiem pilsētā. Ar 
jauniešiem strādājam jau no 2004. gada, kad daudzi no viņiem bija 
11 un 12 gadus veci. Šobrīd viņi visi ir izauguši par brīnišķīgiem, 
kristīgiem jauniešiem, kuri ir aktīvi iesaistījušies Ērgļa spārnu 
nometnēs. Ar laiku arvien vairāk esam jutuši, ka gan jauniešiem, 
gan citiem jauniem kristiešiem šeit, Ērgļos, ir nepieciešama 
draudze. Bet kā? Draudzes darbs Madonā prasa tik daudz laika – 
vismaz četras reizes nedēļā mēs abi ar vīru dodamies uz Madonu, 
ģimenē aug divas mazas meitiņas, kurām jāvelta laiks, jāaudzina, 
un daudz laika prasa arī nometņu centrs. Taču ne mēs, bet Dievs, ir 
tas, kas dara, un Viņš patiešām ir brīnumu darītājs.

Pagājušā gada oktobrī kādā no mūsu komandas rīta lūgšanu 
sanāksmēm sajutām, ka Dievs mūs īpaši uzrunā, ka šis ir laiks sākt 
draudzi Ērgļos. Bet kā, Kungs? Tieši pašreiz darāmā ir daudz vairāk 
nekā agrāk. Madonas draudzē klāt nākuši jauni cilvēki, kas meklē 
Dievu, citi, kas tikko kļuvuši kristieši. Taču Dieva griba bija skaidra. 
Visi jutām, ka atpakaļceļa nav, jo, ja tas ir Dieva prāts, tad mūsu 
uzdevums ir paklausīt. Bez Viņa mēs neko nespējam, jo: “Ja Tas 
Kungs namu neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja Tas 
Kungs pilsētu neapsargā, tad velti sargs nomodā.” (Psalmi 127:1)

Pēc mēneša ilgām lūgšanām, Dieva prāta meklēšanas un 
paklausībā Viņam 2008. gada 23. novembrī mēs rīkojām pirmo 
dievkalpojumu. Dievs arī parūpējas par tikšanās vietu, dodot 
viesnīcas “Ērgļi” konferenču zāli. Jau vairākus gadus mums ir bijusi 
ļoti laba sadarbība ar viesnīcas vadītāju Antu Velci, un arī šī reize 
nebija izņēmums – draudzei ir iespēja katru svētdienas vakaru īrēt 
šo telpu. 

Par oficiālo draudzes dibināšanas dienu, 2009.gada 4.janvāri, 
Madonas rajona laikrakstā “Stars” Santa Lasmane – 
Radzvilaviča raksta:

“Jauna draudze nav uzskatāma par konkurenti jau esošajām 
draudzēm. Mums visiem ir viens mērķis, un es priecājos, ka 
“mūsējo” Ērgļos ir kļuvis vairāk,” – tā savā uzrunā jaunatklātajai 
draudzei sacīja katoļu priesteris Rihards Rasnacis. Baptistu draudžu 
savienības bīskaps Pēteris Sproģis svētīja un sveica jauno draudzi 
Ērgļos, novēlot cilvēkiem nenodoties tukšai lepnībai, bet, pieaugot 
pazemībā, atrast savu vērtību Kristū: “Kad mēs apzināmies, ko 
Kristus ir izdarījis mūsu dēļ, kaut kas būtiski mainās mūsu skatienā 
uz dzīvi. Mēs varam dzīvot mierā un neskatīties uz citiem no 
augšas, mēģinot izcelties uz citu cilvēku fona, kā arī neskatīties uz 
citiem cilvēkiem no apakšas ar sabradātu pašvērtību. Tā visa ir 
tukša lepnība. Ar Kristu kopā tev nav jābaidās kļūdīties, tu nevari 
izdarīt kaut ko tik sliktu vai labu, lai Viņš mīlētu tevi vairāk vai mazāk. 
Jēzus tevi mīl tādu, kāds tu esi. Viņš dod katram cilvēkam patieso 
vērtību.” 

Kristīne Pītersone turpina: 

Mēs esam vairāk kā pārsteigti par to, ko Dievs dara kopš brīža, kad 
paklausījām Viņa aicinājumam. Katru svētdienu uz dievkalpojumu 
pulcējās ap četrdesmit, piecdesmit pieaugušo, jauniešu un bērnu. 
Pie mums regulāri arī nāk jaunieši un bērni no Sidrabiņu bērnu 
nama ”Zīļuks”. Pati esmu uzsākusi arī svētdienskolas nodarbības 
bērniem, kuras notiek viesnīcas kafejnīcas daļā pie skaistiem lieliem 
galdiem. Atsauksmes no viesnīcas personāla ir bijušas brīnišķīgas. 

Jauna draudze Ērgļos

Atklāšanas dievkalpojumā sludina mācītājs Dastins Pītersons

Draudzes organizēts pasākums Ērgļu bērniem

Atklāšanas dievkalpojuma apmeklētāji

Jauniešu uzvedums  Ērgļu kultūras namā



Šie vārdi skan kā smags pārbaudījums 
laikos, kad apkārt ir tik daudz bezcerības 
un nelaimīgu cilvēku, kad katru dienu 
dzirdam vienīgi sliktas ziņas, kad cilvēki 
mums līdzās ir sadrūmuši un dziļu 
pārdomu mākti, kad varbūt arī tu vai 
kāds tavs tuvinieks tikko zaudējis darbu 
un pašam ir neziņa par rītdienu. Arī šādā 
situācijā Dievs mūs joprojām aicina nest 
citu nastas. 

Es nezinu iemeslu, kādēļ Dievs pieļauj 
šādu krīzi mūsu zemē, bet es zinu, ka 
Viņš visas lietas ar lielu gudrību dara. 
Vairs nevaru savai draudzenei iedot 
piecus latus un ar to beigt sarunu par 
viņas grūtībām dzīvē. Tagad vienīgais, ko 
varu darīt, ir uzklausīt un censties ar 
savu mīlestību un vienkāršu būšanu 
blakus palīdzēt viņas sirdij, nevis 
makam. Draudzība un atbalsts ir daudz 
vērtāki par jebkādu naudas summu.

Šajā Māsu apvienības tikšanās reizē, kas 
notika pēdējā janvāra dienā Rīgā, 
bīskaps Pēteris Sproģis savu uzrunu 
iesāka ar kādu visiem labi zināmu 
Bībeles stāstu par diviem brāļiem un 
tēvu. Jaunākais brālis saņem naudu, kas 
viņam vēl nepienākas, aizbrauc uz 
ārzemēm un visu notriec muļķīgās 
izklaidēs un nekam nederīgos 
ieguldījumos. Viņš attopas izsalcis, 
strādājot viszemāko un sliktāk atalgoto 
darbu. Jaunākais brālis atceras, cik labi 
bija pie tēva, un, atmetis visu kaunu un 
lepnumu, dodas mājās, kur viņu sagaida 
brīnišķīga tikšanās ar piedodošo tēti un 
skaudības un nosodījuma pilns vecākais 
brālis, kas pat nenāk sasveicināties.

Šodien Latvija ir pilna ar “jaunākajiem 
brāļiem”, cilvēkiem, kuri paņēmuši 
naudu, kas viņiem vēl nepienākas 
(kredītus), iztērējuši to un tagad ir 
izmisumā, jo, kaut arī strādā, nespēj 
vairs nodrošināt savu ģimeni. Šādā 
situācijā ir cilvēki, kas atceras, ka ir Dievs 
debesīs, pie kā griezties, un, pārvarot 
bailes, ienāk dievnamā, lai saņemtu 
palīdzību, piedošanu un atbalstu. Bet, 
ak, cik bieži vienīgais, ko viņi sastop ir 
augstprātības pilni “vecākie brāļi”, kas 
neliekas ne zinis par jaunpienācēju, vai 
vēl sliktāk – atnāk un pasaka visu, ko par 
viņu domā.

Jēzus aicina, lai esam Viņa rokas un 
kājas, Viņa mute un Viņa skatiens – lai 
ejam pie cilvēkiem un nesam cits cita 
nastas. Vai tas ir viegli? 

Bērnu paliatīvās aprūpes biedrības 
kapelāne Aina Briede (Vīlandes draudze) 
šajā māsu sapulcēšanās reizē sniedza 
lekciju par klātbūtnes kalpošanu un tās 
nozīmi savstarpējās attiecībās ģimenē 
un attiecībās ar pilnīgi nepazīstamiem 
cilvēkiem. 

Lekcijas iesākums tika veltīts, lai izprastu 
krīzes cēloņus cilvēka dzīvē. Tie var būt 
gan ārēji – apstākļi un notikumi, ko 
cilvēks pats nevar ietekmēt –, gan arī 
paša darbības vai arī darbības trūkuma 
izraisīti notikumi un to sekas. Tika īpaši 
uzsvērts, ka bieži tas, kas vienam ir 
smags un nepārvarams šķērslis, otram 
var šķist viegls un vienkārši pārvarams 
sīkums. Katrs mēs esam ar savu dzīves 
pieredzi un iekšējo pasauli, tādēļ 
vienādās situācijās cilvēki rīkosies un 
jutīsies dažādi. Mēs nedrīkstam otru 
vērtēt pēc sava prāta.

Pirmais solis ceļā uz otra nastu nešanu ir 
pazemība un vēlēšanās ieklausīties otrā 
cilvēkā. Bieži vien cilvēkam tikai vajag 
kādam izstāstīt savu bēdu, lai paliktu 
vieglāk. Mēs varam būt Jēzus ausis un 
kalpot savam tuvākajam ar klausīšanos. 
Aina Briede savā lekcijā uzsvēra, cik 
svarīgi ir censties nedot padomus (jo tā 
mēs uzņemamies atbildību), bet ar 
sarunu, jautājumu uzdošanu un 
klausīšanos palīdzēt otram cilvēkam 
pašam pieņemt lēmumu par tālāko 
rīcību.

Lai nestu otra nastas, mums ir jādod 
kaut kas no sevis – laiks, pūles, varbūt 
arī līdzekļi.  Jēzus veltīja laiku sarunai 
naktī ar Nikodēmu, Viņš pavadīja laiku 
sarunās ar samariešu sievieti pie akas, 
Viņš viesojās toreiz tik ļoti nīstā 
muitnieka namā. Jēzus bija draugs 
daudziem atstumtajiem un palīdzēja viņu 
bēdās.

Šajā grūtajā laikā būsim gaisma, cerības 
stars cilvēkiem, kuri mums atrodas 
līdzās. Šodien nesīsim viņu nastas!

Materiālu sagatavoja Kristīne Lukstiņa

Nesiet cits cita nastas... 

LBDS misijas darba grupa vairākus 
gadus aicināja dažādu konfesiju 
cilvēkus pievienoties un doties misijas 
braucienos uz Baškīriju. Pēc sešu 
gadu kalpošanas šajā vietā tiek 
meklēti jauni virzieni, kur doties, 
paklausot Dieva lielajai pavēlei. Šogad 
prioritāte ir iekšmisija. Balstoties uz 
iepriekšējo pieredzi, līdzīgi koncentrēta 
programma – vasaras Bībeles skola 
(VBS) bērniem un tīņiem (Bībeles 
stāsts, zelta pants, mūzika, sports, 
rokdarbi), pasākumi jauniešiem un 
pieaugušajiem, praktiski darbi pilsētā. 
Tas viss notiks kādā no Latvijas 
mazpilsētām sadarbībā ar vietējām 
draudzēm un kristiešiem. Komanda 
nedēļu dzīvos šajā pilsētā un 
maksimāli izmantos iespējas liecināt 
par Kristu gan vārdos, gan darbos.

Laiks: 16.-23. augusts.

Dalības maksa (dzīvošana, ēdināšana, 
VBS materiāli): 100 LVL.

Komandas gatavošanās: no marta 
beigām, tiekoties 1-2 reizes mēnesī, 
sestdienās.

Pieteikšanās: līdz 20. martam.

Pirmā komandas tikšanās: sestdien,  
4. aprīlī, plkst. 11.00 Vīlandes baptistu 
draudzē, Rīgā, Vīlandes ielā 9.

Vairāk informācijas un pieteikšanās: 
LBDS kancelejā. 
E-pasts – kanceleja@lbds.lv ,  
tālrunis – 67223379

Iekšmisija

Mūsu lielākā vajadzība ir citu māsu un 
brāļu lūgšanas par šiem jaunajiem 
kristiešiem un par tiem, kas vēl meklē 
Dievu. Lūdziet arī par mums vadītājiem, lai 
Dievs dotu spēku, pazemību, mīlestību, 
izturību, dzirdīgas sirdis, kas saklausītu 
Viņa balsi. Aizlūdziet arī par strādniekiem 
Dieva darba laukā. Lūkas ev. 10. nodaļas 
2. pantā lasām: “... un Viņš (Jēzus) tiem 
sacīja: “Pļaujamā daudz un strādnieku maz: 
tad nu lūdziet pļaujas kungu, lai viņš 
strādniekus sūta savā pļaujā.”” Lūgsim par 
savām draudzēm un piedzīvosim Dieva 
lielo darbu mūsu ciemos un pilsētās!

Dziesmas, pielūgsme, lūgšanas, svētruna, 
bērniem svētdienas skola – tāds ir 
dievkalpojums Ērgļos. 

Dievkalpojumi jaunajā Ērgļu baptistu 
draudzē notiek katru svētdienu plkst. 
18.00, viesnīcas “KORE” konferenču 
zālē, Ērgļos, Rīgas ielā 31. 

Esiet mīļi gaidīti!

Materiālu sagatavoja Kristīne Pītersone 
un Santa Lasmane – Radzvilaviča



1. Pateiksimies un lūgsim par mūsu tautu, 
valsti, valdību. Aizlūgsim par Latvijas 
laukiem un lauksaimniekiem, lai grūtajos 
finansiālajos apstākļos nāktu labs 
risinājums un gudrs padoms. 

2. Pateiksimies un lūgsim par Inčukalna 
draudzi. Lūgsim, lai draudzes locekļus 
piepilda Dieva miers, prieks un mīlestība,  
ko tālāk dāvāt citiem, liecinot par Patiesību 
vārdos un darbos. 

3. Pateiksimies un lūgsim par LBDS vadību 
un visiem darbiniekiem. Lūgsim, lai Dievs 
dāvā cilvēkiem jaunu dedzību kalpošanā. 
Lūgsim, lai mūsu draudzes daudz lūgtu un 
daudz strādātu.

4. Pateiksimies un lūgsim par Jaunjelgavas 
draudzi. Pateiksimies par ticīgajiem, kas 
uzticīgi lūdz un kalpo šajā draudzē. Lūgsim, 
lai Jaunjelgavas iedzīvotāji atrod dzīvo Dievu; 
lūgsim par jaunu garīgo vadītāju veidošanos. 
Aizlūgsim par pilsētas bērniem un jauniešiem 
– lai draudze būtu vieta, kur meklēt dzīves 
jēgu un sastapt Dievu. 

5. Lūgsim par mūzikas kalpošanu. 
Pateiksimies par aizvadīto kongresu Rīgā un 
mūsu draudžu mūziķu nesavtīgo kalpošanu. 
Lūgsim svētību, izdošanos un spēku mūzikas 
kalpošanas vadītājam Jānim Jūrmalim un viņa 
ģimenei.

6. Lūgsim par draudzēm, kurās nav 
mācītāja. Aizlūgsim par Aizvīķu, Vaiņodes, 
Ventspils, Valdemārpils-Ārlavas, Ģipkas, 
Jūrmalciema, Rucavas, Mālpils, Saldus,  
Rīgas Pestīšanas Tempļa draudzēm un tiem 
kalpotājiem, draudžu priekšniekiem, nozaru 
vadītājiem, viesiem sludinātājiem un 
mācītājiem, kas tajās kalpo.

7. Lūgsim par Garīdznieku brālību. 
Pateiksimies par Garīdznieku brālības vadītāju 
Andreju Šternu un viņa ģimeni. Lūgsim spēku, 
gudrību un mīlestību šajā nozīmīgajā un 
atbildīgajā darbā.

8. Lūgsim par garīgu atjaunošanos mūsu 
draudzēs un valstī. Lūgsim, lai cilvēku 
sirdis pieķeras Dievam, iemīl Viņu un 
paklausa, ilgojoties piepildīt Viņa plānu.

9. Pateiksimies un lūgsim par Jaunpils 
draudzi. Pateiksimies mūsu Kungam par 
uzticamību un Viņa doto žēlastību draudzei 
pastāvēt. Lūgsim gudrību izmantot doto laiku 
evaņģēlija vēsts nešanai Jaunpilī un tās 
apkārtnē.

10. Aizlūgsim par Bosniju un Hercegovinu 
un baptistu savienību Maķedonijā. Lūgsim,  
lai paveras jaunas iespējas evaņģēlija 
pasludināšanai. Lūgsim par šo valstu draudžu 

darbiniekiem, lai pār viņiem būtu  mīlestība, 
vadība un gudrība no augšienes, kas kalpotu 
par labu liecību cilvēkiem draudzēs un ārpus 
tām.

11. Pateiksimies un lūgsim par Jēkabpils 
draudzi. Lūgsim par draudzes locekļu 
pieaugšanu Kristū un draudzes nozaru 
attīstību Kristus miesai par stiprinājumu. 
Aizlūgsim par jauniešu dievkalpojumu 
uzsākšanu, par draudzes misijas izpratni un 
tās realizēšanu ārpus baznīcas.

12. Lūgsim un pateiksimies par Kristīgo 
resursu centru, par tā vadītāju Andreju Priedīti 
un viņa ģimeni. Aizlūgsim par centra nākotni, 
jauniem materiāliem un iniciatīvām.

13. Aizlūgsim par Latvijas mazajām 
draudzēm, kurās nav darbinieku. Lūgsim 
paļāvību Svētā Gara vadībai un atvērtību 
Dieva plānam caur mums – jautāsim Dievam, 
nebaidoties sadzirdēt un paklausīt, vai 
neesam tie, kurus Viņš aicina Savā darbā šeit 
un tagad. 

14. Pateiksimies Dievam pa nozīmīgo 
darbu, ko dara izdevniecība “Amnis” un 
lūgsim arī turpmāk gudrību un izturību 
izdevniecības direktoram Edgaram Godiņam. 
Lūgsim, lai Dievs uztur “Amnis” darbinieku 
strādāt prieku arī ekonomiski grūtā laikā. 
Lūgsim, lai šis darbs vēl daudziem nestu 
cerības gaismu.

15. Pateiksimies un lūgsim par 
Āgenskalna draudzi, kurai aprit jau 125 
gadi. Lūgsim par draudzes ganiem, nozaru 
vadītājiem un ikvienu, kurš pieaug ticībā 
Āgenskalna draudzē.

16. Pateiksimies un lūgsim par Jelgavas 
draudzi un tiem daudzajiem ticīgajiem, kas 
dedzīgi pasludina evaņģēliju. Aizlūgsim par 
nozaru attīstību, bērniem, jauniešiem un 
ikvienu kalpošanu. Lūgsim, lai ticības brāļi un 
māsas visā spēj palikt uzticīgi vienīgi 
Patiesībai.

17. Lūgsim par Tadžikistānu. Lūgsim, 
lai Dievs no jauna pieskaras Tadžikistānas 
draudzēm un dāvā vēl lielāku dedzību un 
gudrību kalpot Viņam un cilvēkiem pazemībā 
un mīlestībā.

18. Pateiksimies un lūgsim par Jelgavas 
krievu draudzi. Aizlūgsim par draudzes misijas 
braucienu uz Krieviju, lai strādātu ar 
jauniešiem, bērniem internātskolās un 
bērnunamos. Lūgsim par draudzes 
kalpošanas  nozarēm un izlūgsimies gudrību 
un svētību nākotnes iecerēm.

19. Pateiksimies par Kristīgās vadības 
koledžu. Lūgsim par jaunu studiju programmu 
izstrādi, darbības paplašināšanos Latvijā un 

ārpus tās. Aizlūgsim, lai koledžas studenti 
nestu labu liecību sabiedrībā un būtu 
profesionāli, efektīvi un uzticami darbinieki.

20. Lūgsim par Svētdienskolu apvienību, 
par tās nākotnes plāniem pavasarim un 
vasarai. Lūgsim veselību, spēku un gudrību 
vadītājiem un visiem palīgiem gatavošanās 
procesā.

21. Lūgsim gudrību saviem līdzcilvēkiem, 
dodot padomus un sniedzot palīdzību krīzes 
situācijās. Lūgsim, lai Dievs dod mums 
katram iespējas un drosmi arvien vairāk 
liecināt par grēku piedošanu, mieru un prieku.

22. Aizlūgsim par valstīm un draudzēm, 
kurās notiek vajāšanas. Lūgsim, lai Dievs 
sargā Savus bērnus un atver acis 
vajātājiem.

23. Lūgsim par visiem jauniešu 
dievkalpojumiem, vakariem, mazajām 
grupām, lūgšanām, kuras notiek mūsu 
draudzēs. Lūgsim par vadītājiem un viņu 
palīgiem, un ikvienu jaunieti, kurš meklē 
iepazīt Dievu un ilgojas dzīvot pēc Viņa prāta.

24. Aizlūgsim par Bulgāriju un tās 
iedzīvotājiem. Lūgsim par visām tās 
draudzēm, lai tās būtu gaismas nesējas 
visiem meklētājiem; lūgsim, lai draudzē varētu 
atrast mierinājumu katrs satrauktais.

25. Pateiksimies un lūgsim par Baltijas 
Pastorālo institūtu. Aizlūgsim par tā vadību, 
pasniedzējiem un studentiem. Lūgsim par 
studentu kalpošanu draudzēs un ārpus tām.

26. Aizlūgsim par kapelānu kalpošanu un šī 
darba attīstību. Lūgsim par kapelāniem, kas 
kalpo armijā, slimnīcās, cietumos, paliatīvajā 
aprūpē. 

27. Pateiksimies un lūgsim par Māsu 
apvienību. Lūgsim par vasaras nometņu 
plāniem apvienībā un ikvienā draudzē. 

28. Aizlūgsim par austrāliešiem, kas 
zaudējuši tuviniekus un iedzīvi ugunsgrēku 
laikā. Lūgsim par kristiešiem un viņu liecību 
sabiedrībai šajā grūtajā laikā.

29. Lūgsim par misijas darbu pasaulē. 
Pateiksimies par Misijas dienām 2009, 
kurās daudzi varēja saņemt iedrošinājumu 
doties tuvākā vai tālākā misijā.

30. Aizlūgsim par Eiropas Baptistu sieviešu 
komiteju, tās darbiniekiem un darba sēdi, kas 
šonedēļ notiks Erevānā.

31. Lūgsim gudrību un atvērtas durvis 
evaņģēlija sludināšanai draudzēm Horvātijā. 
Lūgsim, lai Dieva likumi tiktu  pildīti un turēti 
godā kā draudzē, tā valstī.

A I Z L ū G š A N U  K A L E N D ā R S

martam
“Nesiet cits cita nastas, 

tā jūs piepildīsiet Kristus likumu!” 
(Galatiešiem 6:2)



B ī B E L E S  L A S ī J U M I  
M A R t A M draudzēmZ I ņ A S

G A R Ī D Z N I E K U  B R Ā L Ī B A
7. martā Gulbenē notiks Austrumvidzemes garīdznieku reģionālā 
sanāksme. Informācija: Kaspars Donis, tālr. 26439827.

V Ī L A N D E S  D R A U D Z E
1. martā plkst. 11.00 kristību dievkalpojums.
8. martā plkst. 11.00 draudzes gadasvētki.

Ā G E N S K A L N A  D R A U D Z E I  1 2 5
8. martā plkst. 14.30 svētdienas skolas svinības – Leļļu teātra izrāde 
“Dievs un es – mēs esam draugi”.
11. martā plkst. 16.00 senioru pasākums ar senioru kora un mācītājas 
Džeinas Hovitas (Skotija) piedalīšanos.
12. martā plkst. 19.00 “Tornis” svinības ar pielūgsmes kora piedalīšanos.
13. martā plkst. 19.00 spāņu mīma Karlosa Martinesa izrāde.
14. martā plkst. 18.00 “Āgenskalna draudzei – 125” svinību vakars 
(iepriekš piesakoties).
15. martā plkst. 11.00 svētku dievkalpojums ar LBDS bīskapa P.Sproģa 
un viesu piedalīšanos.

L I E P Ā J A S  C I Ā N A S  D R A U D Z E
22. martā plkst. 11.00 dievkalpojums, kas veltīts mācītāja Teovila 
Jansona 100-gadei.

M Ā S U  A P V I E N Ī B A

18. aprīlī Ģipkā plānots seminārs ar Ainas Briedes piedalīšanos.

No 3. līdz 5. jūlijam Zaļenieku pilī (arodvidusskolā) plānojam nometni 
māsām un visiem interesentiem! Sīkāka informācija sekos.

Māsu apvienība pirmo reizi organizē nometni bērniem un pusaudžiem ar 
īpašām vajadzībām. Tā notiks 25.-28. jūnijā Pelču internātskolā. Ja ir 
zināmi šādi bērni, 10-18 gadus veci, lūdzu, piesakiet. Vajadzīgi arī darbi-
nieki: skolotāji – grupu vadītāji –, kuri var vadīt svētdienskolas nodarbības 
vai radošo darbnīcu, mūzikas vadītājs un skolotāju palīgi. Būtu labi, ja 
pieteiktos arī kādi brāļi, kas varētu palīdzēt pārvietoties šiem bērniem. 
Informācija: Elita Lapiņa, tālr. 20220914; Līvija Lāme, tālr. 26352823.

S V Ē T D I E N S K O L U  A P V I E N Ī B A

28. martā plkst. 10.00 Jēkabpils dievnamā seminārs svētdienskolotājiem. 
Tēma: Svētdienskola  – tilts uz draudzi.

S V E I C A M  J U B I L E J Ā !
6. martā Dmitrijam Rošioram 60 gadi (Jelgavas krievu dr.)! 
29. martā Elmāram Baumanim 85 gadi (Skrīveru dr.)! 

1. Ījaba gr. 17-18
2. Jesajas gr. 45-50
3. Mateja ev. 23-25
4. 1. Korintiešiem 1-2
5. 1. Mozus gr. 36-39
6. Rutes gr.
7. Psalmi 27-29
8. Ījaba gr. 19-20
9. Jesajas gr. 51-55

10. Mateja ev. 26-28
11. 1. Korintiešiem 3-4
12. 1. Mozus 40-43
13. 1. Samuēla 1-5
14. Psalmi 30-32
15. Ījaba gr. 21-22
16. Jesajas gr. 56-61

17. Marka ev. 1-2
18. 1. Korintiešiem 5-6
19. 1. Mozus gr. 44-47
20. 1. Samuēla 6-10
21. Psalmi 33-35
22. Ījaba gr. 23-24
23. Jesajas gr. 62-66
24. Marka ev. 3-4
25. 1. Korintiešiem 7-8
26. 1. Mozus gr. 48-50
27. 1. Samuēla 11-15
28. Psalmi 36-38
29. Ījaba gr. 25-26
30. Jeremijas 1-6
31. Marka ev. 5-6

I N F O R M Ā C I J A
Konts ziedojumiem un Baptistu Vēstneša iemaksām
Latvijas Baptistu draudžu savienība
Reģ.nr. 90000085765
A/S SEB Banka, kods: UNLA LV2X
Konts:LV03 UNLA 0002 0007 01314

I Z D O T S  P I R M A I S  P I E L ū G S M E S  D V D  L A T V I J Ā
Kopīgi strādājot mūziķiem, radošiem cilvēkiem un dažādu jomu profesionāļiem no Vīlandes, 
Āgenskalna, Mateja, Ogres un daudzām citām draudzēm, pirmo reizi Latvijā ir tapis 
Pielūgsmes vakara video ieraksts, kas izdots DVD formātā. Ierakstā dzirdēsiet un redzēsiet 
14 Latvijā tapušas pielūgsmes dziesmas, kuru autori ir Linda un Māris Prinduļi (Jorspeis), 
Santa Lozinska (Xenos), Kristaps Tālbergs (Metanoia),  Jānis Zābaks (Man-Hu),  
Anete Kozlovska (Palm, Tramplīni), Kaspars Ezeriņš (Secondchance), Filips Baumanis 
(Secondchance), Atis Rijnieks (Ocha), Jānis Šnipke, Ieva Grīnfelde un Estere Lavendele.

“Grūti pat aprakstīt vārdos, ko izjutu un ko Dievs man šajā vakarā dāvāja...”

“Šis bija viens no spilgtākajiem brīžiem manā garīgajā dzīvē - reāls Dieva tuvums.”

“Uzaicināju savu draudzeni nekristieti. Pēc pasākuma viņa man teica: “Es arī gribu jaunu 
sākumu!””

Šīs ir tikai dažas no liecībām, ko esam saņēmuši pēc Pielūgsmes vakara. Dzirdot, kā cilvēki 
tika glābti un kā Dievs mainīja dzīves, mēs gribam turpināt šo kalpošanu un  organizēt vēl 
vienu Pielūgsmes nakti ar jauna DVD ierakstīšanu šī gada oktobrī.

Sīkāka informācija www.jaunssakums.lv

B A p t I S t U  K U S t ī B A I  4 0 0  G A D I
Eiropas baptistu 400 gadu 
jubilejai veltītais kongress 
notiks šajā vasarā no 24. – 
26. jūlijam Amsterdamā RAI 
centrā. Amsterdam 400 ir 
unikāla iespēja Eiropas 

baptistu saimei pulcēties ne vien lai svinētu savu vēsturi, bet 
arī meklētu Dieva vadību nākotnei, uzklausot iedvesmojošas 
uzrunas, pielūdzot Dievu, piedaloties semi nā ros un iesaisto-
ties sadraudzībā ar baptistiem no citām Eiropas valstīm. 
Dalības maksa kongresam (ietilpst arī ēdienreizes kongresa 
programmas laikā, izņemot sestdienas pusdienas) 115 eiro 
piesakoties līdz 20. aprīlim, piesakoties vēlāk – 135 eiro. 
Atcerieties, ka vietu skaits kongresā ir ierobežots. Par 
pieteikšanos un naktsmājām(iespējas un izmaksas) vairāk 
informācijas lasiet www.amsterdam400.org Ar Eiropas 
baptistu federācijas atbalstu piedāvājam kopīgu transportu 
nokļūšanai kongresā par minimālām izmaksām. Tādēļ LBDS 
kancelejā laicīgi piesakiet savu vietu kopīgajā autobusā. 
Brauciens paredzēts no 22. – 28. jūlijam.



LBDS Padomes informatīvs izdevums

Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: +371 67227195, +371 67223379,  e-pasts: vestnesis@lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Līva Fokrote, Līvija Lāme, Zanda Simenovska, Dace Šūpule,
korektori Aigars Baštiks un Ilze Reveliņa, maketētājs Filips Tālbergs

www.lbds.lv     

Baltijas Pastorālā institūta studenti, pasniedzēji un darbinieki 
pateicas jums par jūsu atbalstu. Mēs turpinām jūs iepazīstināt 
ar jaunajiem studentiem. Kārlis Baštiks ir viens no astoņiem 
puišiem, kas janvārī uzsāka mācības Baltijas Pastorālajā 
institūtā. Lūgsim par Kārli un 20 pārējiem BPI studentiem! 

Pastāsti par sevi – kas ir svarīgākie notikumi tavā dzīvē?

Vissvarīgākais notikums manā dzīvē ir tas, ka es personīgi 
pieņēmu Jēzu. Es esmu piedzimis un uzaudzis kristīgā 
ģimenē, kas mīl Dievu. Protams, ir bijuši augšupceļi un 
lejupceļi, bet vienmēr Dievs mums ir bijis svarīgs. Bērnībā man 
bija sapratne, ka ir tāds Dievs. Kad es vēl biju pavisam mazs, 
man vienmēr patika klausīties, ko opītis stāstīja no Bībeles. 
Tomēr tā bija tikai apzināšanās, ka Dievs ir. Svarīgākais brīdis 
bija, kad es sapratu, kāpēc Jēzus atdeva savu dzīvību, un man 
sāka veidoties tuvas un personīgas attiecības ar Dievu.

Otrs svarīgākais notikums ir mana iestāšanās BPI, jo tas ir 
zīmīgs sākums tam, ka es vēlos nodot visu savu dzīvi Dievam 
un kalpot Viņam.

Kā tu raksturotu savas attiecības ar Kristu?

Visa dzīve man ir tāds kā liels piedzīvojums kopā ar Dievu.  
Es esmu piedzīvojis dažādus notikumus – gan grūtus, gan ļoti 
priecīgus. Bet Dievs man arvien vairāk atklāj, kāda ir nozīme 
visam, ko esmu piedzīvojis. Daudzi pārdzīvojumi, neveiksmes 
un personīgi ļoti apbēdinoši notikumi ir noveduši pie tā, ka es 
arvien labāk iepazīstu Dievu. Manas intereses, kā arī dzīve 
ārzemēs daudzējādi ir ietekmējusi to, ka es šodien, saņēmis 
Dieva aicinājumu, mācos BPI.

Manā dzīvē ir pierādījies Romiešiem 8:28 rakstītais, ka “tiem, 
kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu”. Vēl viens liels 
piedzīvojums ar Dievu manā dzīvē bija tas, kā Viņš man ir 
apstiprinājis, ka man ir jāuzsāk mācības BPI. Kad es pirmo 
reizi sāku domāt par pastorālo kalpošanu, es lūdzu Dievam, lai 
Viņš man apstiprina šo aicinājumu, ja tas tiešām ir Viņa plāns 
manai dzīvei. Apstiprinājumu es saņēmu dažādos veidos, un 
mans aicinājums kļuva arvien noteiktāks. Dažreiz es saņēmu 
apstiprinājumu, lasot Bībeli, citreiz – caur cilvēkiem Viņš man 
to rādīja dažādos, pat diezgan pārsteidzošos veidos. 
Piemēram, cilvēks, kas mani bija pazinis tikai īsu brīdi, man 
reiz sacīja: “Tev vajadzētu kļūt par mācītāju.” Tas man bija liels 
šoks, jo tās domas man Dievs jau bija ielicis sirdī, un es tikai 
vēl vairāk sapratu, ko Dievs vēlas, lai es daru.

Kādā kalpošanā pašlaik esi iesaistījies? Kāpēc?

Kalpošana, kurā esmu visvairāk iesaistījies, ir bērnu kalpošana 
Mateja draudzē. Esmu viens no “Klubs 46” (4.-6. klases bērni) 
vadītājiem. Pirms pāris gadiem mani tur uzaicināja Evelīna 

Sproģe, kas tajā laikā bija Mateja 
draudzes bērnu kalpošanas vadī-
tāja. Es esmu šajā kalpošanā, jo 
vēlējos palīdzēt. Bērniem ir svarī-
gi uzzināt vairāk par Dievu, iepa-
zīt Viņu un sākt domāt par savu 
vietu dzīvē, un mēs Klubā cenša-
mies radīt vidi, kur tas var notikt, 
jo šie bērni ir mūsu topošie drau-
dzes locekļi, kalpotāji un arī 
vadītāji.

Kāpēc izvēlējies mācīties BPI? 
Kāpēc tieši tagad?  
Kā tu pieņēmi šo lēmumu? 

BPI es izlēmu mācīties, jo saņē-
mu aicinājumu no Dieva. Es iepriekš biju domājis, ka varbūt 
vēlāk iešu šo ceļu un uzsākšu mācības BPI. Tādas domas 
bija līdz pat decembrim. Tad saņēmu tādu kā “sitienu pa 
galvu” no Dieva. Tas bija tā, it kā Dievs man sacītu: “Ko tu 
dari? Kāpēc tu pats plāno kaut ko citu, ja redzi, kur Es tevi 
aicinu?” Tā es sāku pārdomāt visu, ko es darīju, runāju ar 
vairākiem cilvēkiem, lai gūtu atbalstu, un sapratu, ka 
jāpieņem lēmums. Lēmumu es pieņēmu, zinādams, kas ir 
tas, ko Dievs vēlas, lai es daru, un tāpēc es biju pārliecināts, 
ka man šogad jāuzsāk mācības BPI.

Ko tu esi ieguvis šajās pirmajās mācību nedēļās?

Liels ieguvums šajās pirmajās nedēļās man ir bijis tas, ka 
mans raksturs tiek mainīts. Rakstura izaugsme ir ļoti svarīga, 
un es redzu, ka BPI ļoti daudz ko dos šajā ziņā. Lai varētu 
veiksmīgi mācīties institūtā, ir jādisciplinē sevi un jāsakārto 
prioritātes dzīvē. Protams, mums vislielākā prioritāte ir 
personīgās attiecības ar Dievu, ko mēs arī vienmēr 
cenšamies atcerēties BPI. 

Ar ko tu nodarbojies brīvajā laikā?

Man ir dažādas intereses un hobiji, ar kuriem es neesmu 
nodarbojies jau labu laiku, bet kuri man ļoti patīk, piemēram, 
zīmēšana, teniss, futbols. Jau no bērnības man ir bijusi 
interese par zinātni. Man ļoti patīk uzzināt jaunas lietas un 
saprast, kā viss dabā un arī mehāniskajā pasaulē darbojas 
un kā ir iespējamas visādas interesantas parādības. Jau 4 
gadu vecumā es lasīju bērnu enciklopēdiju un vēl dažādas 
grāmatas, lai iemācītos kaut ko jaunu. Tā tas ir turpinājies, 
tikai lasāmviela palikusi nopietnāka. Pēdējā laikā man ir 
radusies interese par kreacionisma zinātni, kas atbalsta to, 
ka pasaule tika radīta tā, kā tas ir rakstīts 1. Mozus grāmatā, 
un noliedz evolūcijas teoriju. Man arī patīk pētīt, kā laicīgā 
zinātne atklāj mums patiesības, kas ir rakstītas Bībelē, un 
reizēm palīdz arī izskaidrot, kāpēc Dievs ir devis kādus 
konkrētus norādījumus vai aizliedzis kādas aktivitātes. 

Kā mēs varam lūgt par tevi?
No visas savas sirds un visa sava prāta lūdziet, lai Dievs rāda 
man ceļu, pa kuru Viņš vēlas, lai es eju, un lai Dievs dod man 
spēku iet pa to ceļu. Lai manā dzīvē notiek Dieva prāts, nevis 
manis paša izdomātās ieceres.

Interviju sagatavoja Līva Fokrote

Dieva prāts
manā dzīvē


