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LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Pašizmaksa 0.40 Ls

Pateicos draudzēm un katram personīgi, kas lūguši, lai 
Dievs izredz brāļus, kuri atsauktos gatavoties mācītāja 
darbam. Druvas aizvien ir baltas, bet pļāvēju joprojām maz. 
Esam gandarīti par uzklausītām lūgšanām un astoņiem 
brāļiem, kam pietika drosmes atsaukties. 

Un tā 2009. gada 19. janvārī mācības uzsāka Baltijas 
Pastorālā institūta jaunā, nu jau otrā, grupa. Mācību 
priekšvakarā Mārcis Dejus, viens no studentiem, izsūtīja 
apkārtrakstu. Saskaņojot ar autoru, piedāvāju ieskatu tajā, 
jo domāju, ka tas mums palīdzēs labāk saprast BPI 
studentus, kā arī palīdzēs mums labāk par viņiem aizlūgt. 

“Man personīgi ir sajūta kā sprinterim pirms starta, pirms 
kaut kā liela, gluži kā uz viena no astoņiem celiņiem, kas 
tālumā saplūst vienā punktā. Gaidu startu, kad vējš šņāks gar 
ausīm lielā ātruma dēļ. Bet saprotu arī, ka rītdien nesāksies 
lielais skrējiens. 

Jo nekur jau nav jāskrien. Viss, kam rīt jānotiek, ir tas, ka 
jāturpinās jau iesāktajam.

Rītdien par spīti emocijām, sajūtām, apstākļiem, naudai un 
draugiem atkal jānomirst sev, savam sprintera ego, savām 
kārībām un ambīcijām un pilnā mērā jāļauj Kristum manā 
dzīvē skriet, iet, apstāties, darboties vai nogaidīt. Vienkāršāk 
sakot, jāļauj audzēt mani. Un kas es esmu, ka varu Kungam 
kaut ko ļaut vai neļaut?

Varu tikai būt kā stāds gādīgā Dārznieka rokās, un nāks laiks, 
kad Viņš ievāks ražu.” 

Paturēsim brāļus lūgšanās un atbalstīsim, lai mūsu kopējais 
darbs iet uz priekšu! 

Dievs, izredzi vēl daudzus, kas atsauktos Tavam 
aicinājumam! 

Un tad, kad tas viss būs noticis, tad Tev joprojām būs viss 
gods un mūsu pateicība, ka esi mūs pazemībā, pat par spīti 
mums pašiem, lietojis! 

Pēteris Sproģis
LBDS bīskaps
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(Turpinājums no iepriekšējā BV numura.)

Ir vēl otrs dzīves veids, otra alternatīva, par 
kuru Pāvils raksta. Varētu sacīt – ja jau 
likumu pildīšana nav risinājums, jo tu – pat 
cenšoties – nespēj tos piepildīt, un tas 
neved uz svētu un laimīgu dzīvi, bet drīzāk 
– uz iedomību un uz svētulīgumu, tad 
varbūt līdzēt var otrs dzīves veids – atmest 
visus likums un izgudrot savus? Kāda jēga 
no likumiem, ja es tos tāpat nespēju 
izpildīt? Pāvils raksta arī par šo dzīves 
veidu.

Mēs lasām 18. un 19. pantā: “Jo daudzi 
dzīvo, par kuriem es jums daudzkārt esmu 
sacījis un arī tagad raudādams saku... ”. 
Iespējams daudzi no tiem, par kuriem viņš 
to teica, bija kristīgi cilvēki, bet viņi bija 
aizgājuši šajā otrajā ceļā, otrajā dzīves 
veidā. Ko tad Pāvils par viņiem saka – ka 
tie ir Kristus krusta ienaidnieki. Un viņš 
saka: “Viņu gals ir pazušana, viņu dievs ir 
vēders.” 

Kā tad tā? Tu esi ticīgs? – jā, es ticu! Kam 
tu tici? Vēderam. Viņu dievs ir vēders. Uz 
dievkalpojumu biji, pielūdzi? Jā. “Un kauns 
viņiem ir gods. Viņu prāts vērsts uz zemes 
lietām.”  Ko tas nozīmē, ka “dievs ir 
vēders”? Vēders – mūsu apetītes, mūsu 
dziņas, mūsu nepieciešamība, tas, ko mēs 
gribam, tas, pēc kā mums tek siekalas, un 
ne vienmēr tas ir ēdiens. Viņu Dievs ir viņu 
apetīte, viņu Dievs ir viņu iegribas, viņu 
Dievs ir viņu dziņas. Ja viņi to grib, tad viņi 
pratīs pamatot, ka viņiem to vajag un tas ir 
pareizi. Viņi savus likumus veido pēc tā, ko 
viņi vēlas. Ja viņu dziņas viņus tur ved, tad 
viņi veido savus principus, lai nokļūtu tur, 
kur viņi vēlas. “Viņu dievs ir viņu vēders. 
Kauns ir viņu gods.” Komentāros teikts, ka 
šeit Pāvils, iespējams, runā par seksuālu 

izlaidību, kur laulības pārkāpšana bija 
sākusi kļūt par goda lietu, par ko citiem 
pastāstīt. Kauns ir viņu gods.

Kauns ir viņu lepnums. Dažādas novirzes 
no normas kļūst par kaut ko tādu, ar ko 
lepoties pārējiem. “Viņu prāts ir vērsts uz 
zemes lietām.” Tas nozīmē, ka viss, par ko 
šie cilvēki domā, ir – ko es varu iegūt no 
savas dzīves. Štrunts par mūžību – ko es 
varu dabūt no šī dzīves tagad, ko varu 
dabūt sev, kā es to varu pavērst, lai tas 
darbojās manā labā.

Pašos pamatos tās visas ir Dieva dotas 
lietas, un tāpēc tās ir labas lietas. Dievs 
mums ir devis mūsu apetītes, mūsu dziņas, 
mūsu nepieciešamības. Ja mēs domājam 
par vēderu šaurākā nozīmē, tad jāapzinās, 
ka mums ne tikai patīk ēst, bet mums ir 
nepieciešams ēst. Tāpat mūsu seksualitāte 
– veids, kā mēs esam radīti vīrieši un 
sievietes, kā mūsu prāts spēj domāt, 
izvēlēties, pieņemt lēmumus, – ir derīgs un 
par svētību. Bet ja kāds sāk lietot šīs Dieva 
dotās dāvanas, atmetot Dieva dotos 
likumus, un aiziet otrā dzīves veidā, otrajā 
ekstrēmā, tad šīs Dieva dāvanas pēc neilga 
laika velns izmanto, lai tevi paverdzinātu. 
Velns jau neko nespēj radīt. Dievs ir tas, 
kurš rada no nekā un, ja nepieciešams, 
izmantojot jau esošus materiālus, bet velns 
nespēj radīt, viņš spēj tikai sakropļot to, ko 
Dievs ir radījis, un tad mēģināt to piespēlēt 
cilvēkiem atpakaļ.

Ko dara velns? Velns paņem to, kas tev ir 
no Dieva dots, kas tev jau pieder. Viņš to 
sakropļo, ieliek savā iepakojumā un 
pārdod to tev atpakaļ. Un daudzu cilvēku 
dzīve – dzīve bez Dieva – ir samaksa, par 
to, ko velns tev sakropļotā formā pārdod 
atpakaļ. Tu maksā. Tu maksā par to ar savu 
dzīvi, tu maksā ar savu jaunību, tu maksā 
ar savu aicinājumu, tu maksā ar savu 
veselību, tu maksā ar saviem bērniem, vai 
ar bērniem, kuriem nav lemts nākt pasaulē, 
tu maksā ar savu laulību, tu maksā ar savu 
dzīves jēgu, tu maksā ar savu sadraudzību, 
kas tev varētu būt ar Dievu, kas tevi ir 
radījis. Tu pērc to, kas jau tev bija un kas 
tev no Dieva pieder, tikai tas, par ko tu 
dārgi samaksā, ir viltojums. Pāvils saka, ka 
tas nav ceļš, pa kuru iet, tas nav ceļš, kas 
ved uz piepildījumu. Tas aizved uz iznīcību. 

Te nu ir jautājums, pie kā mēs nonākam: kā 
tad īsti dzīvot. Ja dzīves piepildījums un 
glābšana nav censties savā spēkā piepildīt 
Dieva likumus un censties būt vienam 
morālam, priekšzīmīgam cilvēkam, un ja 
atbilde nav šo likumu atmešana un 
sekošana saviem instinktiem, un savu 
likumu definēšana, un sacīšana: es esmu 
cool, es esmu brīvs, tad kā mums dzīvot?

Tā mēs nonākam pie trešā dzīves veida, uz 
ko Pāvils aicina. 

Interesanti, ka šie divi dzīves veidi – 
legālisms un pārprastā brīvība, izsaka 
divus cilvēka dzīves lielākos meklējumus, 
pēc kā mēs visi tiecamies – būt svētam un 
būt brīvam. 

Būt svētam, ko tas nozīmē? Reizēm tas 

izpaužas vēlmē būt pieņemtam, būt 
atbilstošam kādam standartam, kad varam 
sajusties – mēs iekļaujamies. Un tas 
sasaucas ar lielāko dzīves aicinājumu – būt 
svētam, atbilstošam Dieva standartam, 
kam tu esi radīts, no kurienes tu nāc un uz 
kurieni tu ej. 

Un otras ilgas – būt brīvam, nebūt 
verdzībā, spēt pieņemt lēmumus un pašam 
spēt atbildēt. Būt brīvam. Apustulis Pāvils 
mūs aicina uz dzīvesveidu, kur abas šīs 
lietas ir apvienotas. Atbilde ir Kristū – Kristū 
ir apvienotas abas lietas – patiesa brīvība 
un patiess svētums. 

Mūsu svētuma meklējumi bez Kristus mūs 
aizved liekulībā, iedomībā un depresijā. 
Mēs sākam pildīt likumus, bet tajos nav 
dzīvības, un mēs nespējam tos pildīt. 
Savukārt, mūsu brīvības meklējumi bez 
Kristus mūs aizved verdzībā pašu vēderam, 
apetītēm, dziņām. Tikai Kristū mēs atrodam 
patiesu svētumu un patiesu brīvību vienā 
veselā, vienā personā. Tikai Kristus rokas ir 
tās, kas dara tevi patiesi svētu, Kristus 
rokas, kas reiz pie krusta bija piesistas. 
Kristus caurdurtās rokas dara tevi arī 
patiesi brīvu, jo viņš ar savām rokām, pie 
krusta izstieptām, ir par tevi samaksājis. 

Apustulis Pāvils kādā citā vietā to visu 
apkopo – viss man ir atļauts – visa brīvība, 
tu nejūties rāmī, – bet ne viss man der – 
svētums ierobežo. Viss man ir atļauts, bet 
nekas nedrīkst mani kalpināt. Svētums un 
brīvība. 

Kad mēs domājam par kristīgo dzīvi un par 
Dieva glābšanas plānu mūsu dzīvē, tad 
Dievs darbojas mūsu dzīvē ar savu 
glābšanas plānu pagātnē, Viņš darbojas 
tagad un Viņš darbosies nākotnē. 

Kad mēs domājam par Dieva piedošanas, 
taisnošanas un glābšanas plānu pagātnē, 
tad tas ir Dieva taisnošanas darbs, kad 
Viņš sūtīja Kristu pasaulē, kur Kristus 
dzīvoja bezgrēcīgu dzīvi un, bezgrēcīgs 
būdams, viņš uzņēmās manus un tavus 
grēkus un nomira par tiem pie krusta. Tevi 
taisno nevis taisnība, kas ir balstīta tavos 
labajos darbos, kas tāpat ir korumpēti, bet 
taisnība, kas ir balstīta ticībā uz Kristu. Tas 
ir Dieva taisnošanas darbs, Dieva 
glābšanas darbs pagātnē, ko Viņš tev 
dāvina. 

Un tad būs Dieva glābšanas darbs nākotnē 
– tad, kad tu no šīs dzīves aiziesi un tiksi 
uzņemts godībā debesīs. Mums nav vārdu, 
lai to aprakstītu, mums nav prāta spēju, lai 
mēs to aptvertu, bet par to Pāvils raksta šīs 
nodaļas beigās, 21. pantā: “Kas pārvērtīs 
mūsu zemības miesu līdzīgi Savai 
apskaidrotai miesai”. Tas būs Dieva 
glābšanas darbs pie tevis, ja tu būsi ticībā 
dzīvojis, kad Viņš ar tavu miesu darīs to, ko 
Viņš darīja ar Sava Dēla Kristus miesu, 
uzceldams to no mirušajiem apskaidrotā 
miesā. Tas pats spēks, kas spēj pasauli 
radīt, tas spēs tevi pagodināt, ievest 
debesu valstībā. 

Bet starp taisnošanu un pagodināšanu ir šī 
dzīve, kuru mēs dzīvojam mūžības priekšā. 

Dzīve
žēlastībā



Kaut arī jau februāris, vēlos līdzdalīt jums Garīdznieku brālības 
(GB) rudens sanāksmes gaitu, kas notika aizvadītā gada 29. 
novembrī Rīgā, Savienības namā, kur pulcējās LBDS mācītāji 
un sludinātāji. 

Sanāksmes sākumā sludinātājs Andris Jūrmalis runāja par 
vēstules Filip. 2, 12-18. Mums jāatceras savu atgriešanos pie 
Dieva un mērķis dzīvot Kristum laikā, kad pasaule ap mums 
dzīvo dažādos grēkos un saistībās. Pārmaiņas cilvēkos var 
nākt vienīgi ar Evaņģēliju. Daudzi draudžu locekļi neliecina par 
Kristu, daļa ir skeptiski par liecināšanas nozīmi. Apustulis 
Pāvils sludināja Kristu, krustā sisto. Mums jānes vienkārša 
liecība par to, ko Kristus darījis mūsu dzīvē, iedrošinot arī 
līdzcilvēkus uzticēties Jēzum. Kā iesaistīt draudzes locekļus 
personīgās liecības nešanā? Acīmredzot, vairāk jādomā par to, 
kāda ap mums ir pasaule bez Kristus, kurai nav cerības ne 
dzīvei, ne mūžībai. Domājot par to, mēs sāksim to pārdzīvot, 
lūgt Dievu un liecināt par Jēzu kā Glābēju.

Mācītājs Andris Akmens runāja par tēmu: “Kad kalpošana nav 
veltīga?” Par to lasām 1. Kor. 15, 57-58. Svarīgi pārliecināties, 
vai mūsu darbs nav veltīgs. Korinta bija bagāta, izlaidīga 
pilsēta, tur nenotika kristiešu vajāšanas. Tomēr briesmas bija 
lielas, jo pasaule spiedās iekšā draudzē. Mūsdienu situācija ir 
līdzīga. Pasaule ar savu dzīvesveidu laužas iekšā draudzēs. 
Darbs var būt veltīgs – ja nepaturam Evaņģēliju tādā veidā, 
kādu to pasludināja Kristus un apustuļi – 1. Kor. 15, 2; - ja 
mums Kristus nav augšāmcēlies – 1. Kor. 15, 14; - ja dzīvojam 
grēkā – 1. Kor. 15, 17. Ja tā, tad tiešām ticība un arī darbs ir 
veltīgi!!! Kad darbs nav veltīgs? Darbs nav veltīgs - ja mūsu 
personīgās ticības un draudzes kalpošanas pamatā ir Kristus, 
kas miris par mums - 1. Kor.15, 3; - ja visa pamatā ir Evaņģēlijs, 
pēc kura dzīvojam un sludinām Kristu Jēzu. Diskusija 
arodskolā atklāja, ka jauniešiem nav skaidrības par dzīves 
jēgu! Vai draudzē ir skaidrība, vai mācītājiem ir skaidrība? 
Korintieši bija ieguvuši brīvību Kristū, bet vēlāk? Nekontrolēta 
runāšana mēlēs pārvērta sapulces par “trako” sanāksmēm! 
Amoralitāte seksuālās attiecībās, kas “pārspēja” pat neticīgos! 
Ticīgie piedalījās elku tempļu mielastos! Kāds brīvības 
pārpratums!!! Apustulis Pēteris brīdina no Rakstu 
sagrozīšanas!!! 2. Pēt. 3, 15-16. Kas sagroza Rakstus? Dažkārt 
to dara paši mācītāji!!! Jāatgriežas pie Reformācijas! Bībele 
komentē pati sevi? Viens no darba neauglības iemesliem – 
neturamies pie Bībeles mācības. Atkl. gr.- Atgriezies! Apustulis 
Pāvils – runa neizteiksmīga; veselības problēmas; korintieši 
“brauc virsū”. Turoties pie Bībeles, Pāvils spēja mīlēt draudzi 
Korintā un turpināt darbu. Viņš saka: “Mīļotie brāļi!” Attiecības! 
Mums arī jāturas pie brāļu saimes (Garīdznieku brālība). Nereti 
draudzes neredz, ka mācītāji mīlētu brāļu saimi. Dažkārt 
mācītāji sūdzas par izsmeltību, vientulību. Būtisks iemesls – 
mēs neturamies kopā. Turot vērtu kopdarbu, būsim stiprāki arī 
personīgi. Vēl kas būtisks: darbs nav veltīgs, ja nedzīvojam 
grēkā. Draudze nedrīkst paciest grēku, tos, kuri negrib 
atgriezties. Ja ciešam grēku, tad nemīlam Kristu. Pārbaudīsim, 
vai stāvam patiesībā! Darbs nav veltīgs, ja Kristus ir mūsu 
pamats, ja turamies pie Bībeles, ja mīlam brāļus. 

Seko GB priekšsēdētāja mācītāja A. Šterna informācija. 
Pieminam mūžības ceļā aizsauktos – mācītāja P. Šeršņovu, 
mācī tāja I. Tursa dzīvesbiedri Līnu Tursu un atraitni Diānu 
Šeršņovu. 

Prieks par Baltijas Pastorālā institūta (BPI) audzēkņiem, kuri 
atsaukušies kalpošanai – Valteru Mitānu (Mazsalacas dr.) un 

Kas ir tās uzdevums? Skatoties uz Dieva glābšanas plānu mēs 
saprotam – šīs dzīves centrālais uzdevums ir iemācīties dzīvot svētu 
un brīvu dzīvi – svēttapšanas process. Ja pie tā, ko Kristus ir darījis 
par tevi pagātnē un pie tā, ko Viņš darīs tevis dēļ nākotnē, tev nav 
nekāda nopelna, tad svēttapšanas procesā tu piedalies. Tas nav 
viegls process, tas nenotiek pats no sevis. Tu nevari vienkārši sacīt 
– Nu, Kristu, dari, dod, es saņemšu. Tur tev pašam ir jāpiedalās.

Tu nekad netapsi svēts šīs dzīves laikā – tas ir process visas dzīves 
garumā. Un ja tu gribi sekot Kristum, tad labāk lai tev ātrāk 
iepatīkas šis svēttapšanas process. Nemēģini sev iestāstīt, ka tu jau 
tā kā daudz maz būtu to beidzis, tu esi jau diezgan tuvu pilnībai, vēl 
drusciņ – un no tevis gaisma spīdēs! Dievs nesagaida un neparedz, 
ka tu šajā dzīvē būtu perfekts, ka tu būtu svēts, ka tu būtu bez 
grēka, bet Viņš sagaida to, ka tu dzītos pēc brīvības un svētuma, ka 
tas ir tavs dzīves mērķis.

Kamēr tu neesi gatavs daudz ko citu atstāt, lai to satvertu, kā 
Kristus satvēris tevi, tikmēr tu nesatversi dzīvi, kuru ir vērts dzīvot. 
Lai ko tu būtu satvēris, Pāvils saka, tie ir mēsli, ja vien tu neesi 
satvēris Kristu. Un tu nesatversi dzīvi, kuru ir vērts dzīvot, kamēr 
tavu dzīvi nebūs satvēris Kristus. Un 17. pantā Pāvils saka “Brāļi 
(šodienas kontekstā mēs droši varam sacīt arī – māsas), sekojiet 
manai priekšzīmei un raugieties uz tiem, kas tā dzīvo, ka mēs jums 
esam par paraugu”.

Pirmajā brīdī tas izklausās tik iedomīgi – kā viens cilvēks var sacīt: 
“sekojiet manam paraugam!” Kas tad viņš tāds ir? Bet, ieskatoties 
plašākā kontekstā, mēs saprotam – Pāvils atzīst, ka viņš nav 
sasniedzis pilnību. Pāvils aicina mūs sekot un atzīt to pašu. 

Nemeklē savai neticībai attaisnojumu: sakot, ja tāds (nepilnīgs) ir 
kristietis, tad tāds Kristus man nav vajadzīgs. Tu joprojām paliec ar 
savu dzīvi mūžības priekšā. Pāvils aicina – dzīvo tā, kā mēs, 
nebaidies atzīt to, ko tu to neesi sasniedzis, bet tiecies pēc tā. 
Neizturies pavirši pret Svētā Gara pamudinājumiem savā dzīvē, 
neizturies pavirši pret Dieva Vārda pamudinājumiem savā dzīvē. 
Neizturies pavirši, ja kāds cits kristietis ar lielāku pieredzi mīlestībā 
tev kaut ko aizrāda vai uz kaut ko norāda – pieņem to, tas ir tevis 
paša dēļ. Jo nobriedis kristietis, ir cilvēks, kurš apzinās savu 
grēcīgumu un nebaidās to atdzīt. 

Mēs jau neviens nesakām – es esmu pilnīgs! Bet reizēm mēs 
dzīvojam un uzvedamies tā, it kā mēs būtu pilnīgi.  Mēs meklējam 
attaisnojumus, lai turpinātu darīt to, kas Dievu nepagodina. 

Vainots tiek viss – vecāki, vecvecāki, gēni, bērnība, bet īstenībā tas 
neiztur nekādu kritiku. Tas nav veids, kā dzīvot šo dzīvi mūžības 
priekšā. Un Pāvils saka neej pa kreisi, tas ir grāvis, es tur esmu 
bijis! Neej pa labi, tas ir grāvis, kur daudzu citu cilvēku dzīve runā 
kā liecība, ka tas nav ceļš, par kuru iet! Dzīvo mūžības priekšā! 
Dzīvo ar Kristu! Atzīsti savas kļūdas! Esi gatavs atzīt, ka tev nebija 
taisnība!

Un tad ej uz priekšu žēlastībā, kā to Pāvils saka 3. nodaļā no 12. – 
15. pantam: “Nevis, ka es to jau būtu saņēmis vai jau būtu pilnīgs, 
bet es dzenos, lai to satvertu, tāpat kā arī mani satvēris Kristus 
Jēzus. Brāļi, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan 
– aizmirsdams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es 
dzenos pretim mērķim, goda balvai – Dieva debesu aicinājumam 
Kristū Jēzū.”. Es dzenos pretī tam, kas ir debesīs, kas ir mūžīgs, jo 
es tur vēlos nokļūt. Es jau tagad tiecos pēc tā. Pēc vienīgā, kas 
mani var ievest sadraudzībā ar Dievu. Dodies uz priekšu žēlastībā 
un Kristū tu atrodi savas dzīves divus lielākos meklējumus – 
svētumu un brīvību.

 Mēs nekad nebūsim pilnīgi svēti un pilnīgi brīvi šajā dzīvē, bet, es 
domāju, – mēs visi savas dzīves pēdējā brīdī, tajā pēdējā apziņas 
brīdī, kas mums būs šajā dzīvē, gribētu sacīt: “Kristu, sadraudzībā 
ar Tevi, pateicoties Tavai žēlastībai, es esmu kļuvis svētāks, es 
esmu kļuvis brīvāks!”

Kristū mēs atrodam savas dzīves divus lielākos meklējumus. Un – 
pats skaistākais – Kristū mēs ieraugām to, ka tās nav divas 
savstarpēji viena otru izslēdzošas lietas, no kurām izvēlēties var 
tikai vienu – vai tu būsi svēts vai brīvs, bet Kristū tās abas ir viens 
vesels. 

Kristū tu vari tapt vesels!

Garīdznieku 
brālības 
sanāksme



Andri Biti (Liepājas Ciānas dr.). Pateicamies ALBAi un Bukskauntijas draudzei par 
ziedojumiem, kuri dod iespēju izmaksāt pabalstus darbā esošiem, pensionētiem 
garīdzniekiem un atraitnēm. 

GB vadītājs A. Šterns pievērš uzmanību jautājumam par mācītāja Uģa Pallo garīdznieka 
statusu. 2007. gada pavasarī mācītāja U. Pallo personīgajā dzīvē un kalpošanā atklājās 
lietas, kas nebija savienojamas ar kristieša, mācītāja dzīvi un kalpošanu. Kolēģija un LBDS 
vadība aprobežojās ar minimālas informācijas sniegšanu GB un draudzēm par notikušo U. 
Pallo dzīvē un nolēma atstādināt mācītāju U. Pallo no kalpošanas “vismaz uz vienu gadu” – 
“Kalpošanas pārtraukumu kolēģija saprot kā visa veida kalpošanas pārtraukšanu draudzēs, 
semināros un plašsaziņas līdzekļos gan Latvijā, gan ārzemēs vismaz uz gadu” (no kolēģijas 
vēstules mācītājam U. Pallo 3.08.2007.). Aizvadītais gads apliecināja, ka mācītājs U. Pallo 
nav vēlējies respektēt LBDS vadības un GB labo nodomu. Vēstuļu saturs Tukuma dr. 
locekļiem un GB brālības kolēģijai 15.09.2008., kā arī personīgās sarunās izteiktais liecina, 
ka mācītājs U. Pallo nodarīto pret atsevišķiem cilvēkiem Tukuma draudzē, Tukuma draudzi, 
kā arī pret LBDS pēc būtības nav atzinis. Pretēji iesaistītas personas liecībai par morāliem 
pārkāpumiem mācītājs U. Pallo to noliedz. Jānožēlo pagājušā gadā gan Kolēģijas, gan 
LBDS vadības līdz galam nepateiktais GB un LBDS Kongresam par māc. U. Pallo cerībā, ka 
mācītājs U. Pallo izvērtēs notikušo, pieņems brāļu doto laiku pārdomām un parādīs 
atgriešanās augļus ar attiecīgu valodu, rīcību un attieksmi. Par notikumu gaitu kolēģija 
ziņojusi LBDS padomei (GB Nolikuma 7.5.6. punkts). Šķiet, ka dažas lietas  sakustējušās 
pozitīvā virzienā (paldies Dievam, tikušas izlīdzinātas attiecības laulībā), tomēr nevar atlikt 
jautājuma izskatīšanu. GB vadītāja izklāstu papildina Kolēģijas loceklis mācītājs E. Godiņš 
un LBDS bīskaps P. Sproģis. Skumstot par notikušo un lūdzot Dievu, aizklātā balsošanā 
klātesošie LBDS mācītāji un sludinātāji izteica viedokli, ka mācītājam Uģim Pallo ir jāatņem 
LBDS garīdznieka statuss. Lai Dievs mums visiem ir žēlīgs un sargā mūsu dvēseles, 
ģimenes un kalpošanu! Notikušais rosina katru garīdznieku lūgt Dievu par nepieciešamo 
modrību savā dzīvē. 

Bīskaps P. Sproģis sniedza informāciju par BPI un 2009. gada LBDS kongresu, kas šogad 
no 7.-9. augustam notiks Liepājā un Priekulē. Sludinātājs O. Jermolājevs runāja par jaunāko 
KVK darbā. L. Lāme iepazīstināja ar MA priekšnieces v.i. Elitu Lapiņu. Par GB finansēm 
ziņoja kasieris mācītājs Ģ. Ašnevics. 

Vieslektors no Anglijas Džons Vuds (John Woods) runāja par tēmu “Svētruna ar Sv. Rakstu 
melodiju.” Sv. Augustīns teicis, ka svētrunas uzdevums ir mācīt, sniegt iepriecinājumu un 
pārliecināt. Tikai mācīšana (informācijas nodošana) nedod padomu dzīvei un motivāciju 
kristīgai dzīvei. Tikai iepriecināšana (piem., smiešanās) – iespaidīgi, bet nenes pārmaiņas 
cilvēka dzīvē. Tikai pārliecināšana var kļūt par manipulāciju ar cilvēkiem. Lielākais sludinātājs 
ir Kungs Jēzus (Kalna svētruna). Jēzus māca, iepriecina, pārliecina. Būtiski ir saklausīt, izjust 
bauslības, Psalmu, Sak. Vārdu, kā arī Evaņģēlija tekstu, Apustuļu vēstuļu vai Jāņa Atklāsmes 
“melodiju”. Svarīgi godprātīgi saprast, ko teksts saka, kā arī svētrunā pateikt, ko saka Raksti. 
Piemēram, Atkl. grāmata: Jēzus ir Visvarens, Viņš ir pieejams, Jānis nevar citādi, kā 
zemoties pielūgsmē. Vai svētruna atklāj tādu Jēzu? Bībele nav materiālu krājums, lai mēs 
“būvētu” svētrunas pēc sava prāta vai izjūtas! Rakstiem ir sava melodija. Kad sastopamies 
ar īstu Jēzu, tas mūs izbrīna un pārsteidz! Sludināsim Tādu Jēzu!!! 

Noslēgumā mūs uzrunāja bīskaps P. Sproģis. Tēma: “Garīdznieka kvalifikācija Jaunajā Derībā 
un šodien.” Grafiski tiek attēlota baptistu draudžu vieta mūsdienu Latvijas sabiedrībā. 
Iespēju ir daudz. Jāsargājas gan no iedomības, gan no mazvērtības. Nedrīkstam vainas 
meklēt ārpus sevis. Ap. Pāvils 1. Tim. 3. nodaļā sniedz garīdznieka kvalifikācijas aprakstu. 
Pirmkārt – mums jābūt skaidrībā, ka esam Dieva aicināti kalpošanai. Vadītājam jāuzņemas 
atbildība gan ģimenē, gan draudzē. No vadītāja tiek prasīts, lai viņš būtu nevainojams. Lai 
spētu mācīt, ir jāveltī laiks, lai mācītos arī LBDS un GB sanāksmēs. Nedrīkstam aizmirst, ka 
bez Kristus mēs neko nespējam. Vadītājs nevar būt tikko kā kristīts, ir jāiemācās būt zem citu 
autoritātes. Kurš negrib būt zem autoritātes, nevar būt autoritāte. Svarīgs faktors ir 
garīdznieka ģimene. Dievs, ģimene, draudze. Viena sieva, arī domās! Ne sarakste internetā, 
ne pusdienošana ar citu... Mums jāzina, kā jūtas mūsu sievas. Bērni – ne iebiedēšana, bet 
būt par paraugu, būt patiesiem. Tāpat atbildība par ģimenes materiālo pusi. Atkarību 
briesmas! Ne tikai vīns, bet arī narkotikas, mantkārība. Jāsargājas no ambīcijām, realizējot 
ieceres vai aizstāvot sevi. Mazsvarīga nav cieņa sabiedrībā ārpus draudzes. Būtiskas ir 
garīdznieku attiecības. Ne reti vērojama garīdznieku savstarpēja kritizēšana. Esam aizmirsuši 
jeb neesam novērtējuši, ka mums ir dažādas dāvanas. Vieniem ir pravieša dāvana – spēja 
uzrunāt sabiedrību, citiem priestera dāvana – spēja būt dvēseļu kopējiem, cits ir vadītājs, cits 
savukārt evaņģēlists. Mēs cits citam esam vajadzīgi. Kalpojot kopības apziņā, varēsim labāk 
piepildīt Dieva nodomus mūsu draudzēs. Neaizmirsīsim Dieva dotos standartus mūsu dzīvē. 

Žēl, ka īsajā pārskatā nav iespējams atspoguļot brāļu bagātīgos sniegumus. 

Esmu pārliecībā, ka dalībnieki guva daudz laba, mācoties un kopjot sadraudzību vienam ar 
otru. Sanāksmi noslēdzām ar bīskapa P. Sproģa vadīto visaptverošo  lūgšanu “Mūsu Tēvs 
debesīs”.

Apsveicu LBDS garīdznieku saimi un visus Baptistu Vēstneša lasītājus ar Dieva žēlastības 
2009. gadu! Lai Dievs mūs svētī, ka ar modrību par savu dzīvi un mīlestībā uz savu Kungu 
paturam Evaņģēliju tādā veidā, kā tas mums pasludināts – 1. Kor. 15, 1-2. Tas būs pamats 
mūsu un draudžu dzīvotspējai, kā arī svētība mūsu liecībai līdzcilvēkiem.

GB priekšsēdētājs, mācītājs Andrejs Šterns

Ap 1950. gadu draudze sāka īrēt telpas 
Valmieras Septītās dienas adventistu 
draudzes dievnamā. Lai arī Valmieras 
baptistu draudzei nekad kopš tās 
dibināšanas 1912. gadā nav bijis  savu 
telpu, tomēr, pārkāpjot šī nama 
slieksni, es vienmēr jūtos gaidīta, kā 
mājās. Taču viesmīlība nav vienīgā, kas 
raksturo šo draudzi. Neskatoties uz 
visām grūtībām, Valmieras baptistu 
draudze ar Dieva svētību ir pastāvējusi 
cauri visiem laikiem. Arī padomju varas 
gados, kad īpaši spēcīgi Vidzemē 
padomju vara vērsās pret ticīgajiem, 
draudze nepārtrauca savu darbību un 
kalpošanu. Lai arī kā tautā par 
“Sarkano Valmieru” dēvētās pilsētas 
padomju režīma darbinieki ar laikraksta 
“Liesma” starpniecību visādi centās 
apmelot draudzi, tomēr tā turpināja 
savu darbību un ieņēma savu vietu 
sabiedrībā.

Jaunu atmodu draudze piedzīvoja 
deviņdesmito gadu sākumā, atjaunotās 
Latvijas laikā. Šajā laikā draudzē 
ienāca vairāk jauniešu un vidējās 
paaudzes cilvēku, līdz ar to 
samazinājās draudzes locekļu vidējais 
vecums un draudzes darbs kļuva 
aktīvāks. Tāds tas ir arī šodien. 
Valmierā atrodas Vidzemes Augstskola, 
tādēļ apmēram puse no 50 draudzes 
locekļiem ir jaunieši vidusskolas un 
studiju gados. Paši jaunieši aktīvi 
iesaistās draudzes muzikālajā 
kalpošanā, mazajās grupās un citās 
draudzes aktivitātēs. Arī Gauja 
Valmieras draudzei ir liela bagātība, jo 
tajā vasarās notiek kristības. Draudzes 
locekļi, kuri deviņdesmitajos gados 
pievienojās draudzei, ir tagadējās 
draudzes lielākā daļa un pamats. 
Draudze atbalsta misiju, arī paši tajā 
iesaistās – vairāki draudzes locekļi ir 
devušies misijas braucienos uz 
Baškīriju, kā arī 2007. gadā organizēja 
VBS netālu esošajā Vaidavā.

Kādu Valmieras draudzi pēc pieciem 
gadiem grib redzēt paši draudzes 
locekļi?

Marta Rozenštoka stāsta: „Es gribētu 
redzēt daudz lielāku izaugsmi 
cilvēkos. Gan garīgi, gan skaitliski, jo 
mums jāiet arī plašumā. Gribas, lai ne 
tikai jaunieši atgrieztos, bet arī vecie 
ļaudis, lai viņi neaiziet mūžībā bez 
Kristus. Pāri visam gribas redzēt, ka 
mūsu vārdi saskan ar darbiem un ka 
mūsu dzīves parāda Dievu. Lai cilvēki 
ir nodevušies kalpošanai, nevis gaida 
viens uz otru. Lai mēs kā draudze 
ejam ar Dieva spēku un to var redzēt 

Valmieru 
Kristum



pilsētā.”

Māra un Andis Apsīši vēlas redzēt dzīvu un Svētā Gara spēka vadītu draudzi, 
kas ir bez traipa un bez krunkas, kas gatava Gara spēkā stāties pretī 
jebkādiem uzbrukumiem no elles dzīlēm. Draudzi, kurā saistītie top brīvi un 
slimie top veseli. Lūdzam, lai evaņģēlija vēsts būtu ne tikai dzirdama, bet arī 
redzama visā tās pilnībā.

Mācītājs Andris Akmens: „Valmieru Kristum!  Redzu, ka pilsētas Domes 
priekšsēdētājs sēž dievkalpojumā pirmajā rindā un slauka grēka nožēlas 
asaras. Redzu, ka mēs pulcējamies pilsētas kultūras namā, vislielākajā vietā, 
un arī tur ar vienu dievkalpojumu nepietiek. Es nezinu, kāds ir Dieva nodoms 
un plāns, bet mana sirds vēlas, ka visa pilsēta tiek mantota Kristum.”

LBDS MA padomes locekle Līga Rozenštoka stāsta par cerību, ka nākamā 
gada laikā atsauksies cilvēki, kas būtu gatavi darboties uz veidot bēbīšu 
skoliņu, kā tas notiek vairākās Rīgas draudzēs, Ventspilī u. c. Vēl gan 
nepieciešami līdzekļi un darbinieki. Līga uzsver, ka mazajās grupās cilvēki 
mācās arī izturību, un, ja kādu dienu neatnāk uz mazo grupu, tad, dzirdot 
pārējo piedzīvoto, nākamreiz atnākt ir vieglāk. Šogad māsas studēs Bībeli pēc 
materiāla „Vai tavai mēlei vajadzīga dziedināšana?”. 

Savukārt janvārī ir sākusies mazā grupa “Dziedināšanas laiks”, kas domāta 
tiem, kas pārdzīvojuši šķiršanos.

“Un šāda paļāvība mums ir uz Viņu – ja mēs ko lūdzam pēc Viņa gribas, Viņš 
uzklausa mūs. Ja zinām, ka Viņš uzklausa mūs, ko vien lūdzam, tad zinām, ka 
saņemam to, ko esam no Viņa izlūgušies.” 1.Jāņa 5:14,15.

Draudze, kas lūdz, arī sapņo. Draudze, kas sagaida lielas lietas no Dieva, lūdz. 
Valmieras draudze zina, ka mūsu Dievs ir liels Dievs, kuram nekas nav 
neiespējams. Tā ir nemitīgi mainīga un augoša draudze. Draudzes ikdiena 
parāda, ka lūgšanas “darbojas”. Lūdzoša draudze aug. Lai iepazītu Valmieras 
draudzi pilnīgāk, raudzīsimies, ko par to stāsta Andris Akmens, Valmieras 
draudzes mācītājs.

Kas raksturo Valmieras draudzi?
To vieglāk pateikt tiem, kas draudzi ierauga no malas. Bet īpaši mums ir 
studenti. Pie mums pulcējas daudz vidusskolnieku un studentu no 
augstskolas. Ir patīkami viņus redzēt. Kad sākas brīvdienas, baznīca paliek 
tukšāka, taču liekas, ka viņi nāk un arī paliek draudzē. Šajos Ziemassvētkos 
bija kristības diviem augstskolas studentiem, arī vasarā tika kristīti kādi 
studenti. Daudz domājam par to, kā uzrunāt jauniešus.

Pagājušajā gadā pirmajās svētdienās notika brāļu pusdienas. Mūsu brāļi 
pusdienoja un sarunājās kādu laiku neformālā gaisotnē.

Mums ir mazās grupas – tajās nāk vairāk cilvēku nekā draudzē. Rudenī studē-
jām, ko Bībele saka par naudu – Crown Financial Ministries (www.crown.org) 
sagatavotus materiālus. “Bibliskā izpratne par naudu” – tas bija 12 nedēļu 
garš, stiprinošs kurss par to, kāda ir naudas īstā vieta kristieša dzīvē.

Notiek draudzes ekskursijas. Aizvadītajā gadā tās bija divas – vispirms 
braucām uz Tīreļpurvu, bet rudenī, ļoti skaistā laikā septembra beigās, 
braucām ar riteņiem gar Gauju no Cēsīm uz Valmieru ar pieturvietu pie 
Sietiņieža. Diena bija fantastiska un piedalījās vairāk kā 30 braucēju.

Reizi mēnesī dodamies uz pansionātu “Lode” pie 1.un 2. grupas invalīdiem. 
Kopīgi dziedam, lasām Jauno Derību un lūdzam. Pansionāta vadība bija 
noorganizējusi iespēju pansionāta iemītniekiem piedalīties mūsu Ziemsvētku 
dievkalpojumā. Ceram arī šajā gadā turpināt sadarbību.

Pastāsti, kāpēc un kad sākās rīta lūgšanas draudzē! Kā tās notiek?
Tad, kad dzīve piespiež, – nav variantu un jāsāk lūgt Dievu. Janvāra beigās 
apritēs trīs gadi, kopš mēs katru rītu, izņemot sestdienas, nākam kopā vienu 
stundu uz rīta lūgšanu. Katru dienu mēs lūdzam par kādu konkrētu jomu. 
Parasti mēs sadalāmies pa 2 – 3 un lūdzam. Ja kādam rodas vēlēšanās vairāk 
par to uzzināt, droši zvaniet. Svētdienās ir divi lūgšanu laiki – ierastais 
plkst.7.30 un otrs – 8.30, pēc kura notiek svētdienskola un māsu sapulce. Ja 
Dievs noliek tādos apstākļos, kad pieredze ir par mazu, tad jānāk uz draudzi 
lūgt. Cerams, ka šis gads būs lūgšanu izaugsmes gads un būs vairāk cilvēku, 
kas sapratīs un piedzīvos lūgšanas spēku.

Kādi ir tuvākie plāni draudzes darbā? 
Būt tuvāk Dievam. Ir domas par bēbīšu skolas izveidi, jo draudzē ir kādas 
jaunas ģimenes ar maziem bērniņiem. Domājam arī par ģimeņu kalpošanu – 
krīze skar arī tās –, tā būtu domāta gan draudzes locekļiem, gan cilvēkiem 
ārpus draudzes, jo Dievs Rakstos skaidri pasaka, kāda ir sekmīga ģimene. 

Vai ir plāni par draudzes nama celtniecību?
Tas ir labs jautājums. Ir bijušas kādas domas, pat 
konkrētas vietas, bet es negribu celt baznīcu kaut kur 
krūmos, nostūrī. Mēs lūdzam Dievu, lai draudzes ēka 
būtu uz centrālās ielas. Turpinām lūgt un gaidīt uz 
Dievu, kā Viņš to risinās.

Kas ir būtiskākais draudzei? Kāds ir tavs 
novēlējums draudzēm?
Ja tu mīli Dievu, tad arī viss pārējais sakārtojas un 
nostājas savās vietās.  Lai visā mūsu darbībā var 
redzēt Kristu, ja nevar, tad darbojamies tikai sev. Ja 
draudzes turēsies pie Kristus, tad Dievs tās svētīs un 
Latvija tiks iegūta Kristum. Novēlu nopietni lasīt Bībeli 
un būt tai uzticīgiem.

Materiālu sagatavoja Anete Kukīte



1. Pateiksimies un lūgsim par Baltijas 
Pastorālo institūtu. Aizlūgsim par tā vadību, 
pasniedzējiem un studentiem.

2. Pateiksimies un lūgsim par Dobeles 
draudzi. Aizlūgsim par nedaudzajiem drau-
dzes locekļiem, lai Dievs dod veselību un 
možu garu; lūgsim, lai Dievs izredz un pulcina 
jaunus cilvēkus, kas pievienotos draudzei. 
Lūgsim Dieva gudrību un sargāšanu draudzes 
mācītājam Modrim Mūrniekam, uzrunājot 
nelaimē nonākušos dobelniekus – atkarīgos 
no alkohola, narkotikām, azartspēlēm.

3. Lūgsim par Baltkrieviju. Pateiksimies par 
draudzēm un kristiešiem, kas, neskatoties uz 
aizliegumiem un nestabilo situāciju valstī, 
dedzīgi un pārliecinoši sludina Dieva Vārdu un 
apliecina savu ticī bu.

4. Pateiksimies un lūgsim par Dundagas 
draudzi. Lūgsim, lai draudze drosmīgi 
pasludinātu Kristu Dundagā un tās apkārtnē. 
Lūgsim par bērniem, kas apmeklē svētdienas 
skolu, par viņu vecākiem un visiem 
skolotājiem, kas velta laiku un dod sirds 
siltumu ikvienam, kas atnāk uz nodarbībām.

5. Pateiksimies par Kristīgās vadības 
koledžu, tās vadītājiem, mācībspēkiem un 
studentiem. Lūgsim, lai Dievs vada tālāk ar 
Savu gudrību.

6. Pateiksimies un lūgsim par Garīdznieku 
brālību, tās vadītāju mācītāju Andreju Šternu 
un viņa ģimeni, lūgsim par visiem mūsu 
draudžu mācītājiem un sludinātājiem.

7. Lūgsim par LBDS draudžu darbiniekiem – 
diakoniem, kapelāniem, kas kalpo armijā, 
slimnīcās, cietumos, paliatīvajā aprūpē. 
Lūgsim par visiem, kas uzticīgi kalpo Dievam 
un cilvēkiem.

8. Lūgsim Dieva gādību ikvienam eko-
nomiskās krīzes apstākļos. Pateiksimies 
Dievam par Viņa pastāvību un to stabilitāti,  
ko Viņš mums Savā žēlastībā dāvā šajā 
ekonomis ki nestabilajā laikā. Lūgsim, lai 
mūsu sirdis arvien vairāk pieķeras Viņam, 
ne Viņa labajām dāvanām.

9. Pateiksimies un lūgsim par Dzirnieku 
draudzi. Lūgsim, lai draudzei būtu savs 
jauniešu vadītājs. Aizlūgsim par veiksmīgu 
remontdarbu pabeigšanu, lai Dievs nodrošina 
ar visu nepieciešamo, dod paļāvību un 
gudrību visās lietās.

10. Lūgsim par Libānu. Pateiksimies, ka, 
neskatoties uz nemieriem un karadarbību, 
Libānas kristieši paļaujas uz Dieva gādību un 
aizsardzību. Pateiksimies par viņu dzīvēm, kas 
ir laba liecība kā neticīgajiem, tā arī citu 
reliģiju ticīgajiem.

11. Pateiksimies un lūgsim par Ezeres 
draudzi. Lūgsim par draudzes locekļu 
veselību, īpaši par vecāka gadu  gājuma 
cilvēkiem, kā arī par ģimenēm un bērniem. 
Lūgsim Dieva mīlestību un mieru tiem, kuriem 
tā visvairāk trūkst.

12. Pateiksimies un aizlūgsim par 
jauniešiem mūsu draudzēs. Lūgsim, lai Dievs 
sargā jauniešus no dažādu atkarību posta.  
Lūgsim, lai caur draudžu cilvēkiem nelaimē 
nonākušajiem var nākt palīdzība un atbalsts.

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

14. Pateiksimies un lūgsim par izdevniecību 
“Amnis” un tās darbiniekiem. Aizlūgsim par 
nākotnes iecerēm  kristīgās literatūras 
tulkošanā, izdošanā un izplatīšanā.

15. Pateiksimies Dievam par dienišķo 
maizi un lūgsim, lai mūsu valstī šodien 
nevienam tās netrūkst. Aizlūgsim par tām 
vietām pasaulē, kur kristieši tiek vajāti un 
nogalināti, lai Dievs dod žēlastības laiku 
vajātājiem un varmākām.

16. Pateiksimies un lūgsim par Grobiņas 
draudzi. Lūgsim, lai Dievs māca draudzi lietot 
krīzi Viņa valstības izplatīšanai. Aizlūgsim par 
draudzes nozarēm – par saimniecis ko darbu, 
mazajām grupām, par bērniem un jauniešiem. 
Pateiksimies par draudzes vēlēša nos 
pasludināt Kristu vidē, kas Viņu vēl nepazīst.

17. Lūgsim par Igauniju. Pateiksimies par 
igauņu centieniem izplatīt Kristus evaņģēliju 
savā valstī un ārpus tās robežām, pateiksi-
mies par jaunizveidotajām draudzēm un 
lūgsim pēc spēka un gudrības šajā procesā 
neapstāties. 

18. Pateiksimies un lūgsim par Gulbenes 
draudzi. Pateiksimies, ka Dievs ir palīdzējis, 
svētījis un vadījis. Lūgsim, lai cilvēki būtu 
atsaucīgāki evaņģēlijam, lai draudzes locekļu 
liecība apkārtējiem būtu pilna mīlestības, 
kalpošanas, saticības, vienprātības un 
pazemības, lai nebūtu vietas lielībai un 
nesaticībai. Lūgsim par tiem draudzes 
cilvēkiem, kas nesavtīgi kalpo. Lūgsim par 
bērniem un pusaudžiem, kas apmeklē 
svētdienskolu, lai viņi vienmēr draudzē justos 
gaidīti un aprūpēti.

19. Pateiksimies un lūgsim par LBDS 
vadību – bīskapu Pēteri Sproģi, bīskapa 
vietnieku Pēteri Eisānu un viņu ģimenēm; 
lūgsim par izpilddirektori Maiju Pēterfeldi, 
LBDS padomi, darba nozaru vadītājiem un 

visiem darbiniekiem. Lūgsim Dieva vadību, 
spēku un gudrību ikvienam Savienības darbā.

20. Pateiksimies un lūgsim par Māsu 
apvienību, padomi, lai Dievs dod mīlestību un 
gudrību vadīt un koordinēt darbu; lūgsim par 
māsu kalpošanu draudzēs, lai būtu redzīgas 
palīdzēt grūtībās nonākušajiem cilvēkiem.

21. Lūgsim par Muzikālās kalpošanas darbu 
draudzēs. Lūgsim par kongresu, kas šodien 
notiek Rīgā. Lūgsim, lai arī caur dziesmām un 
mūziku mēs varētu liecināt pasaulei, kāds ir 
Dievs, mūsu Kungs.

22. Pateiksimies un lūgsim par misijas 
darba attīstību mūsu draudzēs. Aizlūgsim 
par apdzīvotajām vietām un ciematiem 
mūsu draudžu apkaimē, lūgsim gudrību 
aizsniegt tur dzīvojošos visu paaudžu 
cilvēkus. Pateiksimies par visām iespējām 
kalpot ārpus draudzes robežām un lūgsim, 
lai šo iespēju būtu arvien vairāk.

23. Lūgsim Dieva spēku nest prieku, 
mīlestību un cerību katram, ko šodien 
satiksim.

24. Lūgsim par Čehiju. Lūgsim par šīs valsts 
kristiešiem un izglītības darbu, ko galvenokārt 
veic Prāgas Teoloģiskais seminārs. 

25. Pateiksimies un lūgsim par Ģipkas 
draudzi. Lūgsim par Ģipkas iedzīvotajiem, lai 
viņi ieraudzītu Ceļu, Patiesību un Dzīvību, kas 
ir Kristus. Aizlūgsim par darbu ar bērniem un 
lūgsim arī par draudzes mācītāja un draudzes 
locekļu vajadzībām, lūgsim, lai Dievs tās 
uzklausa un risina pēc Sava labā prāta.

26. Lūgsim, lai pietiek mīlestības un spēka 
tiem, kas strādā ar vientuļajiem, 
nespēcīgajiem, ar cilvēkiem, kuriem ir īpašas 
vajadzības. Lūgsim par šī darba darītājiem 
gan draudzēs, gan ārpus tās – pansionātos, 
mājas apmeklējumos, slimnīcās un sociālajos 
centros. Lūgsim, lai Dieva mīlestība pārliecina 
cilvēkus par viņu vērtību Dieva acīs.

27. Pateiksimies un lūgsim par Kristīgo 
resursu centru, tā vadītāju Andreju Priedīti un 
viņa ģimeni. Aizlūgsim par tālākām iecerēm 
nākotnē; lūgsim, lai sagatavotie materiāli būtu 
labs atbalsts draudzēs esošajām kalpošanām. 
Lūgsim, lai draudzes izmantotu sagatavotos 
materiālus gan evaņģelizācijai, gan 
studēšanai.

28. Pateiksimies un lūgsim par visiem 
Latvijas novadiem – Kurzemi, Zemgali, 
Vidzemi un Latgali. Aizlūgsim par 
evaņģelizācijas darbu lielākās un mazākās 
Latvijas pilsētās un ciemos. Lūgsim par 
draudzēm, kuras kalpo savā apkārtnē, 
aizsniedzot cilvēkus tuvējās pilsētās un 
ciemos.

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

februārim
“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  
F E B R U ā R I M draudzēmZ I ņ A S

L B D S  K O N G R E S S  u N  K O R u  f E S t i v ā L S
Notiks no 7. līdz 9. augustam Liepājā un Priekulē.

G A R Ī D Z N i E K u  B R ā L Ī B A
7. februārī plkst. 10:00 Uguņciemā Ziemeļkurzemes reģiona garīdznieku 
tikšanās. Informācija: Jānis Pallo, tel.: 29297811.

M Ē R S R A G A  D R A u D Z E
22. februārī plkst. 10:00 draudzes kora gadasvētki. Visi mīļi aicināti!

P E S t Ī Š A N A S  t E M P L i S
Sākot ar šā gada 11. janvāri, Rīgas Pestīšanas Tempļa baptistu drau dzes 
dievkalpojumi svētdienās notiks plkst. 16:00. Visi mīļi aicināti!

S v Ē t D i E N S K O L u  A P v i E N Ī B A
Svētdienskolu apvienībā var saņemt CD mācību materiālus 2008./2009. 
mācību gada otrajam pusgadam, kā arī dziesmu un nošu komplektu 
2009. gada 1. maija Dziesmu un mūzikas dienai. 
Lūgums Saldus, Auces, Kandavas, Cēsu, Pļaviņu, Ziedkalnes un Misas 
svētdienskolām atsūtīt savas bildes. Paldies visām svētdien skolām, kas to 
jau ir izdarījušas. Informāciju sūtiet uz  sa@lbds.lv

L Ī D Z J Ū t Ī B A
LBDS Svētdienskolu apvienības padome izsaka līdzjūtību Mālpils 
draudzei, svētdienskolai un tuviniekiem sakarā ar svētdienskolas vadītājas 
Dzintras Bogdanas (56 g.) aiziešanu Mūžībā š. g. 8. janvārī. Pateicamies 
par viņas pašaizliedzīgo kalpošanu draudzes svētdienskolā un sirsnīgo 
atsaucību Svētdienskolu apvienības pasākumos. Lai Dievs svētī viņas 
ieguldījumu bērnu kristīgās audzināšanas darbā. SA padome

M Ū Z i K ā L ā  K A L P O Š A N A
21. februārī Rīgā, Savienības namā plkst. 10.30 kongress.
Informācija: Jānis Jūrmalis- 26596993; www.lbds.lv

B A p t I S t U  K U S t ī B A I  4 0 0  G A D I
Ja plānojat vasarā ekskursiju pa 
Eiropu, izmantojiet šo unikālo iespēju 
2 dienas piedalīties 400 gadu 
jubilejas svinībās! 2009. gada 24.–26. 
jūlijā Amsterdamā RAI centrā Eiropas 
baptisti aicināti uz 400 gadu jubilejas 
svinībām.
17. gadsimta sākumā grupa bēgļu, kas bija pametusi Angliju savas 
reliģiskās pārliecības dēļ, pulcējās kādas Amsterdamas beķerejas 
palīgtelpās, lai kopā lūgtu Dievu un studētu Bībeli. Līdz 1609. gadam šī 
grupa bija noformulējusi to, ko mēs šodien dēvējam par baptistu ticības 
pamatiem. Tas bija sākums baptistu kustībai, kas tālāk izplatījās Anglijā, 
Ziemeļamerikā, Eiropā un citur un kas mūsdienās apvieno apmēram 100 
miljonus kristiešu visā pasaulē.
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 semināros 
un iesaistoties sadraudzībā ar baptistiem no citām Eiropas valstīm. Vairāk 
informācijas par Amsterdam 400 un reģistrācija: www.amsterdam400.org

i N f O R M ā c i J A
Sakarā ar izmaksu izmaiņām, turpmāk viena Baptistu vēstneša (BV) 
eksemplāra pašizmaksa būs 0,40 Ls. Tā kā ir sadārdzinājušies pasta 
izdevumi, lūdzu, atrodiet iespējas un dariet mums zināmu, kā aizsūtīt jūsu 
draudzei žurnālus, sevišķi tās draudzes, kurās eksemplāru skaits ir liels. 
Ja kāds draudzes pārstāvis mēneša pēdējā nedēļā ir Rīgā, lūdzam viņu 
iegriezieties Savienības namā pēc žurnāliem, iepriekš (nedēļas sākumā) 
piezvanot uz LBDS kanceleju pa tālruni 67223379 un informējot par 
ierašanos. Paldies par sapratni!

Konts ziedojumiem un BV iemaksām
Latvijas Baptistu draudžu savienība
Reģ.nr. 90000085765
A/S SEB Banka, kods: UNLA LV2X
Konts:LV03 UNLA 0002 0007 01314

Apsveicami, ka nākusi klajā grāmata par jautājumiem, kas skar cilvēka � ziskās, 
emocionālās un garīgās problēmas, par depresiju, ar kuru šodien sirgst ļoti daudz cilvēku. 

Šeit lasītājs var saņemt padomu, kā atpazīt un uzvarēt šo nelaimi.  Cilvēks ir vienots 
veselums, tādēļ gan � ziskās, gan garīgās ciešanas atstāj iespaidu uz cilvēku kopumā. 
Autors uzsver, ka noturīgas � ziskās un garīgās veselības pamats meklējams Dievā. 

Esmu pārliecināts, ka šī grāmata palīdzēs  daudziem cilvēkiem minētajās problēmās.
Olafs Brūvers, Latvijas Sarkanā Krusta prezidents

“Kā pārvarēt depresiju” ir patiesi noderīga grāmata, kurā vienkāršā un saprotamā valodā 
ir aprakstīts depresijas posts, no kura nav pasargāts arī vispatiesākais kristietis.

Depresiju tiešām var uzskatīt par vienu no visbiežāk sastopamajām saslimšanām 21.gs., 
kura var izraisīt arī citus veselības traucējumus. Zināšanas par aprakstītajiem depresijas 
simptomiem un slimības bioķīmiskajiem traucējumiem  var palīdzēt īstā laikā saskatīt 

slimības sākumu un meklēt palīdzību, tā vietā,  lai sevi vainotu “nepareizā ticībā” vai vājā 
raksturā un slinkumā.  Autors ir minējis arī daudzus mūsdienās pieejamus antidepresantus.
Liels ieguvums lasītājam ir depresijas posta laikam ieteiktās lūgšanas un  Sv. Rakstu vietas, 

kā arī paša autora zaudējumu un tuvinieku depresijas pieredze.
Uldis Jumejs, mācītājs, serti� cēts psihiatrs

Nīls Andersons nenoliedzami ir autors, kura grāmatas lasa miljoniem kristiešu  visā 
pasaulē. Lai arī autora viedoklis nav viennozīmīgi vērtējams, tas piedāvā kristieša 

skatījumu uz depresijas slimību. Nav daudz populārzinātniskas literatūras  par depresiju 
latviešu valodā, un vēl mazāk pieejami ir kristīgā pasaules uzskatā balstīti materiāli. 
Šī grāmata ir labs mēģinājums aizpildīt “robu”, piedāvājot  latviešu lasītājiem kristīgi 

orientētu versiju par depresiju un risinājumiem  šīs plaši izplatītās slimības pārvarēšanai. 
Dr. Gatis Līdums, LU docents reliģijas psiholoģijā

Es gavilēju un priecājos par Tavu žēlastību, jo Tu esi 
uzlūkojis manu postu un ņēmis vērā manas dvēseles bēdas.
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ISBN 978-9984-9665-9-5

NĪLS UN DŽOANNA 
ANDERSONI

KĀ PĀRVARĒT 
DEPRESIJU

KĀ PĀRVARĒT 
DEPRESIJU

Dr. Nīls T. Andersons
ir organizācijas Freedom In Christ 
Ministries (Brīvība Kristū) dibinātājs 
un bijušais prezidents. Viņam ir 
30 gadus ilga mācītāja un pasniedzēja 
darba pieredze. Viņš ir bijis Talbota 
Teoloģijas semināra (Talbot School of 
� eology) praktiskās teoloģijas katedras 
vadītājs. Autors ir sarakstījis vairāk nekā 
30 grāmatas par Kristū balstītas dzīves 
tēmām. Nīls un viņa sieva Džoanna, 
kas ir šīs grāmatas līdzautore, šobrīd 
dzīvo Kalifornijā, ASV.

Latviešu valodā ir iznākušas šādas N.T. Andersona 
grāmatas:  “Uzvara pār tumsu”,  “Brīvība Kristū”, 
“Soļi uz brīvību Kristū”. 

Atbalsta

Interesentus lūdzam apmeklēt:

www.agape.lv
www.evangelizacija.lv

www.kristus.lv
www.katramstudentam.lv

Mērķtiecīga Dzīve
Riks Vorens
Riks Vorens vedīs tevi 
40 dienu ilgā garīgā 
ceļojumā, kas liks tev
pārdomāt savu atbildi 
uz dzīves vissvarīgāko 
jautājumu: kāpēc 
es dzīvoju?

Nozīmīguma meklējumos
Roberts Makgijs
Pateicoties šai grāmatai, cilvēki 
visā pasaulē ir ieraudzījuši ceļu 
uz atbrīvošanos no sabiedrības 
uzspiestajiem stereotipiem un 
ieguvuši spēju piedzīvot Dieva 
neierobežoto, beznosacījumu 
mīlestību. 

Pārrautais priekškars – 
stāsts par Gulšanu Esteri
Šis ir patiess stāsts par 
musulmaņu meiteni, 
kuru saista reliģijas, stingrās 
audzināšanas un invaliditātes 
važas. Pēc izmisīgiem un
ilgiem garīgiem meklējumiem 
viņai brīnumainā veidā 
atklājas Jēzus, dziedina 
viņu, un važas krīt.

Cēsu iela 31, Rīga

www.barons.lv

1. Ījaba gr. 9-10
2. Jesajas gr. 23-28
3. Mateja ev. 11-13
4. Romiešiem 9-10
5. 1. Mozus gr. 20-23
6. Soģu gr. 1-6
7. Psalmi 15-17
8. Ījaba gr. 11-12
9. Jesajas gr. 29-33

10. Mateja ev. 14-16
11. Romiešiem 11-12
12. 1. Mozus 24-27
13. Soģu gr. 7-11
14. Psalmi 18-20

15. Ījaba gr. 13-14
16. Jesajas gr. 34-39
17. Mateja ev. 17-19
18. Romiešiem 13-14
19. 1. Mozus gr. 28-31
20. Jozuas gr. 12-16
21. Psalmi 21-23
22. Ījaba gr. 15-16
23. Jesajas gr. 40-44
24. Mateja ev. 20-22
25. Romiešiem 15-16
26. 1. Mozus gr. 32-35
27. Jozuas gr. 17-21
28. Psalmi 24-26

S v E i c A M
ANDRI BITI ar sludinātāja 
licences saņemšanu Madonas 
draudzē 4. janvārī!

ANDRI BITI ar dzīvesbiedri Maiju, 
sākot darbu Liepājas Ciānas 
draudzē 25. janvārī!

Muzikālās kalpošanas vadītāju Jāni Jūrmali un viņa dzīvesbiedri 
Sindu ar otrās meitiņas Rūtas piedzimšanu!



Jau otro gadu janvāris ir Baltijas Pastorālā 
institūta (BPI) pastorālās apmācību 
programmas sākuma mēnesis. 19. janvārī 
BPI pastorālās programmas studenti, 
darbinieki, kā arī viesi un atbalstītāji 
pulcējās LBDS nama 4. stāva tikko 
izremontētajā mācību klasē, lai kopā 
svinētu otrā studiju gada sākumu un lūgtu 
Dieva svētību un vadību studentiem, 
mācību procesam, Dieva darbam mūsu 
valstī un ārpus tās. 

Svinīgo svētbrīdi vadīja LBDS bīskaps un 
BPI direktors Pēteris Sproģis, aicinot 
domāt par sekošanu Kristum un tā cenu. 
Viņš norādīja, ka kā Jēzus laikā, tā 
mūsdienās ir tādi cilvēki, kas pārvērtē 
savu aicinājumu sekot Kristum, ir tādi, kas 
to nenovērtē, un arī tādi, kas paklausa un 
mīlestībā seko Viņam īstajā laikā un vietā. 
Paldies Dievam par sekotājiem mūsdienās 
– vīriem, kas uzdrīkstas paklausīt! 

Svētbrīža gaitā uzrunas teica vairāki viesi 
un BPI mācībspēki. Mācītājs un 
Garīdznieku brālības (GB) vadītājs Andrejs 
Šterns nesa sirsnīgus sveicienus no GB 
un pauda lielu prieku par jaunajiem 
studentiem. Mācītājs un BPI pasniedzējs 
Edgars Mažis savā runā uzsvēra, cik 
nozīmīgi ir mācīties redzēt cilvēku sirdis 
un lūgt pēc spējas iežēloties par viņiem tā, 
kā to spēja Jēzus. 

Līvija Lāme, māsu darba vadītāja Latvijā 
un Eiropā, aicināja studentus atcerēties 
Lielo bausli – mīlēt Dievu un cilvēkus un 
ne tikai zināt to, bet arī dzīvot saskaņā ar 
to. Viņa stāstīja par Rika Vorena tēva 
izteikto vēlēšanos, jau esot lielā vecumā 
un uz slimības gultas. Šī vēlēšanās līdz 
viņa pēdējam elpas vilcienam bija: “Vēl 
vienu dvēseli Kristum!” Šādu pat dedzīgu 
apņēmību L.Lāme novēlēja arī jaunajiem 
studentiem.

Bīskapa vietnieks un mācītājs Pēteris 
Eisāns salīdzināja mācītāja darbu ar 
kapteiņa darbu. Viņš norādīja, ka ir 
atšķirība starp kruīza kuģa kapteini un 
glābšanas kuģa kapteini. Pēc kruīza 
pasažieriem paliek daudz skaistu 
fotogrāfiju un labas emocijas – un kuģa 
kapteiņa uzdevums ir parūpēties, lai viņi 
to arī iegūtu. Savukārt glābšanas kuģa 
kapteiņa uzdevums ir glābt dzīvības, 
nenokavēt. P.Eisāns uzsvērta, ka mācītāja 
darbs ir kā glābšanas – ne kruīza – kuģa 
kapteiņa darbs. 

Sveiciena vārdus teica arī BPI 2. kursa 
students Miroslavs Tumanovskis, uzsverot 
pacietības un izturības nepieciešamību, 
uzsākot studijas. Mācītājs un BPI Studentu 
dekāns Pols Rīds iedrošināja jaunos 
studentus un vēlēja Dieva vadību visos 
viņu ceļos gan studijās, gan kalpošanā.

BBI/ Partneri vadītājs un BPI Starptautisko 
attiecību dekāns Čaks Kellijs aicināja 
studentus izmantot studiju laiku, lai ne 
tikai mācītos klasē un lasītu grāmatas, bet 
arī lai iepazītos ar pasniedzējiem 
individuāli un mācītos no viņu dzīves 
pieredzes.

Svētbrīža noslēgumā mācītāji aizlūdza par 
BPI vadību un pasniedzējiem. Studentiem 
nometoties ceļos un mācītājiem uzliekot 
viņiem rokas, notika aizlūgšanas par 
jaunajiem studentiem un viņu ģimenēm.

Šogad studijas uzsāk astoņi studenti – 
Kārlis Baštiks, Kalvis Bērziņš, Mārcis 
Dejus un Ilvars Ieviņš (visi no Rīgas Mateja 
draudzes), Mārcis Pavlovskis un Jānis 
Rencis (abi no Ogres Trīsvienības 
draudzes), Aldis Šneiders no Auces 
draudzes un Lauris Zukulis no Daugavpils 
draudzes. Mācības neklātienes studijās 
turpina arī tie trīspadsmit studenti, kas 
mācības uzsāka 2008.gada janvārī.

Paldies par jūsu lūgšanām par Baltijas 
Pastorālo institūtu! Jūsu katra atbalsts ir 
nepieciešams gan BPI vadībai un 
pasniedzējiem, gan studentiem un viņu 
ģimenēm. Pateiksimies Dievam un lūgsim, 
lai Viņš turpina rūpēties par BPI 
materiālajām vajadzībām – telpu remontu 
un finanšu līdzekļiem. Lūgsim par Dieva 
Valstības izplatīšanos Latvijā caur šiem 
vīriem, kas atsaukušies Dieva 
aicinājumam, un arī caur katru no mums.

Materiālu sagatavoja Dace Šūpule un Līva 
Fokrote

BPI rekvizīti ziedojumiem: 

Nodibinājums  
“Baltijas Pastorālais institūts”

Reģ. Nr. 40008122717

Rīga, Lāčplēša iela 37, LV-1011

Banka: Swedbank

Konta Nr. LV89HABA0551019582521

BPI uzsāk  savas  
darbības otro gadu

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     


