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LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Šobrīd manam pusotru gadu vecajam dēlam pietiek, ja es
viņam pasaku: “Šo turi stipri!”, un viņš savu nesaplēšamo
plastmasas krūzīti nes tā, ka pirkstu galiņi paliek balti.
Ir vēl šis tas, ko viņam būs jāiemācās turēt stipri un
sargāt.
Ko tu sargā!? Kas ir tas, ko tu esi sapratis kā satveramu
un izturībā nesamu? Sargāt nozīmē pievērst visu savu
uzmanību, stipri turēt nozīmē nepazaudēt. Kas tev šodien
ir dārgs?
Dieva Vārds atklāj, ka dzīves jēga ir attiecībās – mīlestībā
uz Dievu un mīlestībā uz tuvāko. Dievs mums ir devis
vienu dzīvi, lai apgūtu, kā mīlēt.
Sargājot ģimeni un sargājot draudzi, mēs nostājamies
Dieva pusē – tā dēļ ir vērts dzīvot un mirt. Uzdrīkstoties
būt par miera un mīlestības nesējiem, mēs apņemamies

apliecināt pasaulei Svētā Dieva nodomus, kārtību un
žēlastību.
Nav nekā skaistāka un apbrīnojamāka kā ģimene,
kuras locekļi prot sargāt viens otru un kalpot viens otram.
Kopības svētība, sadraudzības labsajūta, vienotības
spēks, mīlestība – tās ir Dieva dāvanas cilvēku vajadzību
piepildīšanai, kurām Viņš ļauj atklāties ģimenes un
draudzes dzīvē.
SVĒTĪGU ĢIMENES DIENU!
Andris Jūrmalis
Jelgavas baptistu draudzes sludinātājs
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Arī man un tev?
Dieva žēlastībā ir aizritējušas dienas. Nu jau uz LBDS kongresu varam
atskatīties no nelielas laika distances. Arī no bīskapa Pētera Sproģa sacītā
atmiņā ir palikušas domas, kas uzrunāja vistiešāk.
Otrā elpa… Uz ceļa, kura mērķis ir Dieva valstība, sastopami dažādi gājēji:
jauni, strauji un moži, dažkārt pārgalvīgi, dažkārt prātīgi, dzīves pieredzes
bruņoti, kas pa Dieva nosprausto trasi virzās enerģiski, taču ar apdomu,
sastopami arī sirmi, gadu nastas saliekti soļotāji, kuru solis ir rimts, tomēr mēs
visi reizēm jūtamies paguruši, nereti paklūpam, dažkārt apstājamies, lai
ievilktu elpu. Bet nekad visi reizē. Vienmēr būs kāds, kas trauksies uz priekšu,
ar savu aizrautību līdzi raujot arī pārējos. Ir labi, ka no jaunajiem plūst enerģija,
idejas, savukārt vecākie un vēl vecākie var dalīties gudrībā un padomā.
Taču šai pieredzei un gudrībai nevajadzētu bremzēt un nomākt jaunības
straujo elpu, vēlmi traukties un saukt līdzi. Un īsta gudrība jau arī nenomāks.
Īsta gudrība, kura smelta Dieva Vārdā un gudrībā, zinās, kad un kā izpausties.
Bīskapa Pētera Sproģa prieks un lepnums par Baltijas Pastorālā institūta
nodibināšanu un vīzija par tā izaugsmi, par pašaizliedzīgo cilvēku kalpošanu
uzrunāja arī mani. Mums ir vajadzīgi jauni mācītāji, dedzīgi un izglītoti,
kas spētu vadīt esošās un dibināt jaunas draudzes Latvijā. Šobrīd tik ļoti trūkst
gan draudžu vadītāju, gan diriģentu un pielūgsmes vadītāju. Dievs mūs
uzrunā dažādi, arī caur enerģiskiem mācītājiem un draudžu muzikālās dzīves
vadītājiem. Un tas tik ļoti sasaucas ar rūpi par draudzēm, kur aizvadītajā gadā
izpalika kristības, kur garīgā dzīve rit kūtri, bez degsmes.
Draudze… 47 draudzes, kurās nav notikušas kristības. Skumji. Gandrīz puse
draudžu iet mazumā. Prieks par 38 draudzēm, kur kristības bija. Kristīti 247,
bet esam sarukuši par 37 cilvēkiem... Tā ir statistika, kas mūs bieži pamodina.
Kristus redz savādāk, bet to zina tikai Kristus. Mūsu draudzēm ir vajadzīga
otrā elpa, ir pārliecināts bīskaps, stingri uzsverot LBDS vadības mērķi –
stiprināt vietējās draudzes. Bīskaps ir ticībā balstīts optimists. Tāpēc viņš
neredz šķēršļus, kas varētu kavēt šo mērķi realizēt. Kristus meklē cilvēkus,
kas atsaucas. Draudze vienmēr būs. Taču vēsture brīdina: kad lokālā draudze
zaudē savu dinamiku, tad tā var tikt noņemta no vēstures skatuves.
Kristīgās vadības koledža… Redzējums par kristīgo augstskolu. Tas vieš
lepnumu, pārliecību, ka ar izglītotiem kristīgās dzīves vadītājiem aizvien vairāk
cilvēku nāks pie Dieva.
Nauda… Par spīti ekonomiskajai situācijai LBDS ir uz stabilāka pamata kā
agrāk. Ieņēmumi no Savienības nama pa šiem 2 gadiem ir 3-4 reizes
palielinājušies. Baptistu Vēstneša budžets vairs nenes zaudējumus, ir
izremontēti simtiem kvadrātmetru Savienības nama. Daudzas draudzes,
ņemot vērā inflāciju, bet varbūt tieši spītējot tai, ir atradušas par iespējamu
paaugstināt LBDS iemaksas. LBDS pateicības vakariņās saziedoti gandrīz 40
000 latu. Lai mērķi īstenotos, protams, tiks meklēti līdzekļi no malas, bet LBDS
finansiālais mugurkauls ir jāveido no draudžu iemaksām. Reālā frontes līnija
neatrodas Savienības namā, bet gan vietējās draudzēs. Savienība var
censties sagatavot karavīrus, piegādāt munīciju, palīdzēt ar stratēģiju, var veikt
izlūkošanu un pretizlūkošanu, bet cīņa notiek vietējā draudzē, tā Pēteris
Sproģis, ierosmei izsakot aicinājumu veikt iemaksas LBDS budžetā reizi
mēnesī, pārejot no fiksēta maksājuma par vienu draudzes locekli uz 10% no
budžeta. Tās ir impresijas no bīskapa sacītā.
Runas par naudu šodien liek saspringt. Draudzes budžetu veido ziedojumi.
Neviens, izņemot Dievu, nezina, cik patiesi esam, ieliekot savu kolekti, jo aug
gan mūsu dzīvokļa, gan dievnama apkures un elektrības rēķini. Algas un
pensijas nē. Ai, kā negribas atteikties no sapņiem, kā negribas palēnināt
skrējienu! Es neapstrīdu desmitās tiesas svētības, bet man ir labi pazīstamas
tukšā maciņa novilktās robežas. Skumji, bet tā ir realitāte. Taču realitāte ir arī

tā, ka stipru Savienību veido stipras draudzes.
Un stipras draudzes – stipras nevis pasaules izpratnē,
bet Dieva spēkā – neaizmirst savus pensionētos
garīdzniekus, atbalsta jauno draudžu veidotājus, misijas
darbu. Vai mēs vēlamies būt stipru draudžu locekļi? Jā.
Vai es vēlos būt stipras draudžu Savienības locekle? Jā.
Vai es vēlos būt stipra kristiete, kas visā paļaujas uz
Dievu? Jā. Un tu?
Opozīcija… Katrā vietā, kur tiek pausti viedokļi,
iespējama opozīcija. Bīskaps Pēteris Sproģis no
opozīcijas nebīstas. Tas ir ļoti labi. Opozīcija ir viena
uzskata vai viedokļa pretstatīšana cita uzskatam vai
viedoklim. Konstruktīvā un destruktīvā opozīcija?
Vai viedokļu paušana un izvērtēšana? Labāk tā.
Ja vēlamies pa šauro Dieva patiesības ceļu virzīties uz
priekšu, opozīcija būtu liels klupšanas akmens. Taču ne
mazāks šķērslis ir padošanās, apātija. “Sportā nevar
uzvarēt tad, ja tu dod piespēli, bet komandas biedrs
izvairās no bumbas. Man ir bail no tā,” atzīstas Pēteris
Sproģis. Nav spēka uztvert bumbu, bail? Varbūt vajag
to godīgi atzīt un ievilkt otro elpu? Situāciju, kad
komandas biedrs tīšuprāt palaiž bumbu vaļā, es nemaz
nevēlos apspriest.
Otrā elpa skrējiena turpinājumam… Sportisti atzīst,
ka tā esot neaprakstāma izjūta: liekas, ka cilvēks
paceļas spārnos. Bet ko tas nozīmē skrējējam tad, kad
ir tik grūti, ka vienīgā iespēja ir paiet malā? Ir jāiztur, jo
tikai izturot rodas jauns enerģijas lādiņš. Kā to sasniegt?
Jātrenējas. Jāvingrinās pazīt savas spējas, audzināt
gribasspēku. Ja nebūs cerību, nekas nenotiks. Jāskrien
pareizā tempā, atbildīgākajā brīdī uzticoties Dievam,
ka Viņš var palīdzēt tikt līdz mērķim. Mums ir jātiek pāri
grūtību slieksnim. Otro elpu nevar dabūt īsās distancēs.
Vai es un tu – vai mēs esam sākuši par to domāt?
Otrā elpa mūsu tradīcijām… Mēs izveidojam tradīciju un
lasām Bībeli, balstoties savā tradīcijā. Mums ir jāturas
pie savām tradīcijām Bībeles gaismā. Bet mums ir
vajadzīgas arī atjaunotas tradīcijas. Vai mēs to darītu,
ja mums būtu iespēja, vai sāktu no sākuma otrreiz?
Otrā elpa misijas darbā… Draudze bez misijas ir
absurds. Atjaunota teoloģija. Teoloģija, kas dod cerību,
nevis apsūdz. Mums ir jārāda visiem un pašiem sev,
kur ir Kristus un kur var dabūt grēku piedošanu.
Atjaunota mācība par draudzi. Draudze ir cilvēki un tas,
kā mēs dzīvojam. Varam tikt tā pārņemti ar savām
struktūrām un pat vēsturi, ka zaudējam kopainu. Tik ļoti
daudz lietu mūsu draudzēs ir tikai līdzekļi, ko var arī
atmest, ja tas palīdz sasniegt mērķi. Līdzekļus piemēro
mērķu sasniegšanai. Kas ir manas draudzes mērķi un
kas ir draudzes līdzekļi? Vai līdzekļi nav kļuvuši par
mērķi? Kas ir mans sapnis par draudzi? Vai man maz
tāds ir? Kādai vajadzētu izskatīties manai draudzei? Ja
sapnis ir mazs, tad mums paliek tikai līdzekļi. Ja atņem
līdzekļus, tad mēs paliekam tukšā. Kādu es redzu savu
dzīvi draudzē pēc 5 gadiem? Kāda būs viena ideāla
diena pēc 5 gadiem? Padomāt par to un ar entuziasmu
izstāstīt citiem aicina bīskaps Pēteris Sproģis. Bet es vēl
domāju par otro elpu. Sportisti stāsta, ka otrā elpa,
lai arī zinātniski pamatota, vienmēr ir brīnums.
Uz Dieva nospraustās trases mēs esam tik dažādi –
enerģiski, rimti un pavisam paguruši. Dzīves laikā
ikviens iziet cauri šiem posmiem. Paguruma brīdī,
uzticoties Dievam, mēs gūstam otro elpu.
Pajautājām dažiem kongresa dalībniekiem:
“Kas visvairāk uzrunāja un patika kongresā?”
Turpinājums 4. lappusē

Jaunā

Dziesmu
grāmata
Mūsu rokās ir nonākusi jaunā Dziesmu grāmata. Jau trīsarpus gadus,
kopš sākās intensīvs darbs pie šī krājuma sagatavošanas, Latvijas
baptistu draudzēs bija interese un klusāka vai skaļāka sačukstēšanās,
un pārrunas par to, kāds tad būs šī darba rezultāts. Šā gada 11. aprīlī
Latvijas Baptistu draudžu savienības kongresā pirmās dienas
pēcpusdienā visi kongresa dalībnieki saņēma jauno Dziesmu grāmatu
kā dāvanu. Paši sastādītāji arī tikai dažas stundas iepriekš varēja
iepazīties ar šo izdevumu, kura pirmos 400 eksemplārus iepriekšējā
naktī šī projekta vadītājs Edgars Godiņš atveda no tipogrāfijas
Gummersbahā, Vācijā. Ar ļoti lielu sajūsmu visi kongresa delegāti un
viesi kopīgi dziedāja no šīm grāmatām. Un kā gan nē, jo jaunais
dziesmu krājums no iepriekšējā būtiski atšķiras.
Grāmatas prezentācijas laikā runāja tā sastādītāji. Mācītājs Dr. Jānis
A. Šmits, kurš aizsāka darbu pie Dziesmu grāmatas, atgādināja, ka
iecere šādu krājumu veidot un darbs pie tā ir jau vairāk nekā 30 gadu
sens. Viņš kā notikumu līdzdalībnieks deva ieskatu par tiem laikiem
pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu sākumā, kad jaunas, labas
dziesmu grāmatas izveide kļuva gandrīz par realitāti, tomēr padomju
varas rokās bija pietiekami daudz līdzekļu, lai šāds pagrīdes krājums
gaismu neieraudzītu. Tā vietā pavisam īsā laikā 1978. gadā radās
DGBD – Dziesmu grāmata baptistu draudzēm – zem padomju
ideoloģijas cenzūras. No šīs grāmatas vairums mūsu draudzes dzied
vēl līdz šim. Grāmatas izdošanai finansiālu atbalstu sniedza Dr. R.
Doom un viņa vadītā Krievu Bībeles biedrība (ASV).
Izdevniecības “Amnis” vadītājs mācītājs Edgars Godiņš stāstīja par
izdevniecībai tuvākām lietām – par līdzstrādniekiem, grāmatas
ietērpu, vāku un iespējām grāmatas saņemt draudzēs. Mēs ļoti
ceram, ka tuvākā mēneša laikā arī atlikusī tirāža sasniegs Latviju un
draudzes varēs iegūt Dziesmu grāmatas pietiekamā skaitā.
Mana daļa bija iepazīstināt ar dziesmu informatīvo pusi. Grāmatā ir
784 dziesmas, no kurām viena trešā daļa atrodama arī DGBD. Lai
izvairītos no tā, ka daudzi teksti tiek dziedāti vienā meldijā, kā tas bija
iepriekš, meldiju klāsts ir krietni palielināts. Zem katras dziesmas
virsraksta ir Svēto Rakstu vieta, kas pamato teksta autora domu Dieva
Vārdā. Katrai dziesmai ir uzrādīti teksta un mūzikas autori, melodijas
kods jeb indekss, metriskais indekss. Jau vairāk nekā 100 gadus visā
pasaulē redzama tendence melodijas nošķirt no tekstiem, kas abi ir
patstāvīgi lielumi. Tāpēc arī nevar melodiju nosaukt ar kādas tulkotas
dziesmas pirmajiem vārdiem, kā tas tika darīts mūsu draudzēs (arī
citās konfesijās) līdz šim. Īpaši jau tad, ja tekstu tulkojuši vairāki
cilvēki, neatkarīgi viens no otra, un katra teksts sākas ar citiem
vārdiem. Tāpēc grāmatā tika lietoti Oksfordas klasifikācijā atrodamie

Uzmanību topošo
pirmklasnieku vecākiem!
Rakstiskā veidā iesniedziet savu vēlēšanos – mācīt bērniem
kristīgo mācību – skolas vadībai!
Tieši tagad – maijā un jūnija sākumā – visās skolās notiek
nākošo pirmklasnieku vecāku sapulces, kurās skolas vadībai
vajadzētu iepazīstināt ar obligātās izvēles mācību priekšmetu –
ētikas vai kristīgās mācības – skolotājiem un dot iespēju katrai
ģimenei izvēlēties, ko mācīties viņu bērnam. Izvēlieties kristīgo
mācību saviem bērniem! Rodas pamatots viedoklis,
ka sabiedrībā nav pieprasījuma pēc kristīgās mācības, jo pat
kristieši to neizvēlas saviem bērniem. Ja skola saka, ka viņiem
nav skolotāja vai liek saprast, ka ērtāk visiem būtu mācīties ētiku,
pastāvēsim uz savām tiesībām, jo skolai ir pienākums meklēt un

melodiju indeksi – tune
names. Tie ir starptautiski
atzīti un vienoti nosaukumi
jeb indeksi kristiešu pasaulē
pazīstamām melodijām.
Melodijas, kuras netika
atrastas šajos katalogos,
piemēram, tādas, kuras ir
pašmāju autoru sacerētas,
nosauktas latviešu valodā ar
pielāgotu indeksu slīprakstā.
Dziesmas rakstītas tā, lai
dziedot tās nebūtu jāšķir
(izņemot dažas dziesmas,
kas ir garākas par atvērumu).
Notīs, kur vien tas iespējams,
ieturēts četrbalsīgs salikums.
Dziesmu grāmatas sākumā ir
tematiskais nodaļu
sadalījums, bet beigās
atrodama plaša informācija,
kas laika gaitā var tikt
papildināta. Tur redzams
melodiju nosaukumu un metriskais saraksts, Bībeles tekstu rādītājs,
autoru saraksts, paplašināts tematiskais satura rādītājs un beidzot arī
alfabētiskais satura rādītājs, kas, domājams, tiks lietots visvairāk,
tāpēc ērtības dēļ atrodas pašās grāmatas beigās.
Grāmatas pielietojums tās apmēra dēļ varētu radīt grūtības, bet to jau
katra draudze un draudzes locekļi izlems pēc savas īpašās situācijas
un iespējām. Rietumu pasaulē, neskatoties uz to, ka tā krietni vien
apsteidz mūsu pašreizējās tehniskās iespējas (piemēram, dziesmu
tekstu reproducēšana uz ekrāna vai gaišas sienas), lieto un augstu
vērtē dziesmu grāmatas, un tikai tie, kam sagādā grūtības atrast
tekstu starp notīm vai noturēt lielu grāmatu savās rokās, tie prioritāti
atdod dziedāšanai no ekrānā redzamā teksta.
Mūsu draudzēs joprojām ir cieņā daudzbalsīga dziedāšana. Tieši ar
to rēķinoties, jaunajā dziesmu krājumā ir radīta iespēja skaistai
daudzbalsīgai dziedāšanai. Turklāt samērā daudzas dziesmas ir
ņemtas no tā repertuāra, ko dēvē par kora repertuāru. Te nu bijušie
un esošie koru dziedātāji sastaps daudz pazīstamu meldiju, kas
agrāk draudzē kopīgai dziedāšanai nebija pieejami.
Esam Debesu Tēvam pateicīgi par vadību un svētību, gatavojot
Dziesmu grāmatu, esam pateicīgi katram, kurš šim darbam palīdzējis
virzīties uz priekšu. Protams, šai pasaulē viss ir vērtējams relatīvi,
neviens veikums nevar būt pilnīgs, ik diena ienes jaunas pārmaiņas,
tomēr droši varam teikt, ka tāda Dziesmu grāmata vēl mūsu draudzēs
nav bijusi, tāpēc šobrīd labākais, ko varam darīt – dziedāt no tās
Dieva godam.
Dziesmu grāmatas sastādītāju vārdā,
Guntis Baumanis

nodrošināt šo izvēles iespēju. Varbūt ir īstais laiks apliecināt savu
kristīgo stāju un izmantot to, kas pienākas ar likumu mūsu valstī
kā nekur Eiropā – starpkonfesionāla mācība par kopējiem ticības
pamatiem Bībelē!
Atsauksimies paši un iedrošināsim ikvienu radu, draugu,
kaimiņu un paziņu izvēlēties savam bērnam to labāko, ko skola
spēj dot, pat ja to māca citas konfesijas skolotājs, tā
popularizējot kristīgo vērtību nozīmīgumu! Pat Izglītības
ministrija mums to lūdz! Vai nav jauki?!
Septembrī būs par vēlu!
Aija Grīnberga
kristīgās mācības skolotāja,
IZM Izglītības satura un eksaminācijas centra ārštata metodiķe

Turpinājums “Otrā elpa. Arī man un tev?”

Artūrs Ķierpe (17 g.), Dundagas draudze, kongresā
piedalās pirmo reizi: “Patika mācītāju liecības,
iedrošinājumi un dalīšanās personīgajā pieredzē par otro
elpu. Tāpat ļoti uzrunāja Kīta Potera lekcijas.”
Verners Kļaviņš (47 g.), Talsu draudze, kongresā
piedalās 7. reizi: “Prieks atkal būt kopā sadraudzībā un
pateicībā par aizvadīto gadu. Tomēr skatoties draudžu
statistiku un redzot to, ka kopumā ejam mazumā, vairāk
nekā iepriekš izjūtu vajadzību lūgt pēc garīgas atjaunotnes
mūsu zemē.”
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Sigita (18 g.), Alūksnes draudze, kongresā pirmo reizi:
“Trūkst vārdu, lai izteiktu, cik ļoti viss patika, pati
atmosfēra, attiecības starp cilvēkiem.”
Arvis (35 g.), Alūksnes draudze, kongresā bijis vairākas
reizes: “Bija piestrādāts pie visa, patika, ka bija darba –
vēlēšanu daļa – un arī svētki. Arī kongresa tēma bija ļoti
noderīga – biju paguris un tiešām piedzīvoju it kā otro
elpu.”
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Lidija Tervite (70 g.), Liepājas Ciānas draudze,
kongresos bijusi ļoti daudzas reizes: “Tas bija vienreizēji!
Patika gaisotne, patika bīskapa ievadruna, Potera runas,
Ingus Pētersona dziedājums un liecība, krievu brāļu
dziesmas. Dziesmu grāmata ļoti patīk. Esmu sajūsmināta!”
Jānis Stumbris, Jelgavas draudzes diakons, kongresā
pirmo reizi: “Iespaids par notikušo un dzirdēto kongresā ir
visnotaļ pozitīvs un ļoti celsmīgs. Patiešām ir labi
apzināties, ka baptistu draudžu Savienība atrodas Dievam
nodevušos dedzīgu brāļu un bīskapa vadībā. Ir prieks un
pateicība Dievam par notiekošo, nākotnes plāniem un
virzību mērķu sasniegšanai. Pēc kongresā redzētā un
dzirdētā esmu drošs par savu un draudžu nākotni. Ir
vēlēšanās ņemt aktīvu dalību šajā kopīgajā kalpošanas
darbā.”
Mairita Zvirgzdiņa, Jelgavas draudze: “Es elpoju un tu
elpo, bet tikai un vienīgi Radītāja dāvātās dzīvības dēļ.
Vai elpojam, lai kalpotu Viņam, – jautājums, kuru
uzdodam, no kura izvairāmies. Kad saskaramies ar
grūtībām ticības dzīvē un liekas, ka nekas nenotiek, svarīgi
nepadoties, bet pazemībā turpināt lūgt Svētā Gara
brīnumu – otro elpu. Prieks, ka neskatoties uz praktiskiem
jautājumiem, kas neizbēgami ir viena no kongresa
būtiskām daļām, akcents tika likts uz personīgo garīgo
pieredzi, ar kuru dalījās tik daudzi “cīnītāji”. Paldies par
garīgo stiprinājumu un sadraudzību!”
Elmārs Mušinskis, Jelgavas draudze: “Savas ticības
apliecināšanas 14 gados esmu piedalījies 11 LBDS
kongresos. Ikviens no šiem kongresiem ir bijusi laba
iespēja satikties ar ticības biedriem un arī iepazīties ar
jauniem brāļiem un māsām. Patīkami pārsteidza izmaiņas
pirmajā stāvā, kur stikla sienas sadala telpas. Sākumā
šķita, ka jaunajās telpās apmaldīšos, bet izrādījās, ka viss
ir vienkārši un labi izdomāts. Kongresā bija jūtama ļoti
patīkama un mierīga gaisotne. Likās, ka ikviens kongresu
baudīja ar prieku un gandarījumu. Ļoti uzrunāja bīskapa
Pētera Sproģa runa, un arī mācītāja Kīta Potera lekcija
savā vienkāršībā bija lieliska. Tik ātri no atmiņas arī
neizzudīs Pestīšanas templī organizētās kongresa
vakariņas. Paldies Pēterim Samoiličam par sirsnību,
viesmīlību un labo humora izjūtu. Pateicos visvarenajam
Dievam caur Viņa Dēlu Jēzu Kristu, ka es varēju kongresā
kopā ar draudzes brāļiem un māsām uzņemt otro elpu.”
Māra Krontāle
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1. Pēteris Sproģis
2. Ralfs Augstroze
3. LBDS kongresa dalībnieki
4. Guntis Baumanis
5. Ainars Baštiks
6. LBDS padome un darbinieki
7. Andris Jūrmalis
8. Kopdziesma
9. Vakariņas
10. Pielūgsmes grupa
11. Karlos Augstroze
12. Artūrs Šķuburs
13. Zvanu ansamblis
14. Andrejs Šterns
15. Āgenskalna un Semināra draudzes koris
16. Noslēgums dievkalpojums
17. Kīts Poters
18. Jānis Šmits, Edgars Godiņš
19. Inguss Pētersons
20. A. Kalējs, I. Pētersons, P. Sproģis
21. Kongresa dalībnieki
22. Koris no ASV
23. Svētais Vakarēdiens
24. Reklāma par Jāņiem
25.-27. Vakara sēde Templī
Foto: Indra Melluma, Māris Zvejnieks,
Andris Sproģis

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

AIZL ū G š AN U KALEN D ā RS

maijam

1. Pateiksimies un lūgsim par

Svētdienskolu apvienību, par Dziesmu un
mūzikas dienu Pestīšanas Templī, kas notiek
šodien. Lai Dievs neliedz gudrību un spēku
organizatoriem, aizsardzību bērniem un
svētīgu svētku norisi.

2. Pateiksimies un lūgsim par Kristīgās
vadības koledžu, tās direktoru Oļegu
Jermolājevu un viņa ģimeni; lūgsim par
nākotnes plāniem un cerībām.

3. Pateiksimies un lūgsim par Kristīgo

resursu centru, tā vadītāju Andreju Priedīti
un viņa ģimeni; lūgsim Dieva svētību
tulkošanas darbam grāmatai par laulību.

4. Lūgsim par Pasaules Baptistu

savienību, kas vieno 214 savienības ar
105 miljoniem ticīgo ļaužu. Lūgsim,
lai Dievs svētī baptistu brāļus un māsas
visā pasaulē un lai būtu pagodināts Jēzus
Kristus.

5. Pateiksimies un lūgsim par Liepājas

Nācaretes draudzi, tās mācītāju Egīlu Ķeiri
un viņa ģimeni. Lūgsim par uzsākto jauniešu
kalpošanu un tās vadītājiem. Lūgsim, lai
Dievs stiprina tos, kas nesen pievienojušies
draudzei caur kristībām. Lūgsim par
draudzes liecību apkārtējā sabiedrībā.

12.

Lūgsim par ģimenēm visā Latvijā,
lai Kristus vēsts tās aizskar un pārveido.

13. Pateiksimies un lūgsim par Līgatnes

Pateiksimies un lūgsim par kristīgās
mācības skolotājiem, kas sludina Labo
vēsti skolās. Lūgsim, lai Dieva vēsts caur
bērniem ienāk viņu ģimenēs.

draudzi, tās sludinātāju Mārtiņu Rijnieku.
Lūgsim par draudzes jauniešu un
svētdienskolas darbu, lai Dievs stiprina un
vada šo kalpošanu. Lūgsim par vasaras
nometni un tās organizatoriem.

15.

Lūgsim par Serbijas Baptistu
savienību, kurā ir 14 draudzes un 700
locekļu.

16.

Pateiksimies un lūgsim par kapelānu
kalpošanu un tās attīstību armijā, cietumos,
slimnīcās u. c. vietās.

Pateiksimies un lūgsim par Māsu
apvienību un tās padomi. Lūgsim par
konferenci Nīderlandē.
Pateiksimies un lūgsim par LBDS
bīskapu Pēteri Sproģi un viņa ģimeni,
bīskapa vietnieku Pēteri Eisānu un viņa
ģimeni, izpilddirektori Maiju Pēterfeldi.
Lūgsim, lai Dievs stiprina un svētī katru no
viņiem.

17. Pateiksimies un lūgsim par

7. Pateiksimies un lūgsim par Liepājas

8. Lūgsim par jaunu draudžu veidošanu.

Pateiksimies un lūgsim par Madonas
draudzi un tās sludinātāju Dastinu
Pītersenu. Lūgsim par jauniešu un
svētdienskolas darbu. Lūgsim par draudzes
liecību apkārtējiem ļaudīm. Lūgsim par
vasaras nometnēm.

9. Lūgsim par vajātajiem kristiešiem

Lūgsim par Vācijas Evaņģēlisko brīvo
baptistu draudžu savienību, kurā ir 850
draudzes un 85 194 locekļi.

10.

Pateiksimies un lūgsim par
Mazsalacas draudzi. Lūgsim par jauniešu
darbu. Lūgsim par draudzes vadītājiem,
lai Dievs dod gudrību un vadību.

musulmaņu zemēs. Lūgsim par tautām un
ciltīm, kuras vēl nav sasniegusi evaņģēlija
vēsts.

Pateiksimies un lūgsim par Baltijas
Pastorālā institūta studentiem un viņu
ģimenēm. Lūgsim Dieva gudrību,
aizsardzību un vadību katram no viņiem.

11.

Šodien Vasarsvētki un Ģimenes
diena. Lūgsim par Latvijas ģimenēm!
Lūgsim par ģimenēm mūsu draudzēs, lai
Dievs piepilda tās ar mīlestību, vienotību,
savstarpēju cieņu un sapratni.

26.

14.

Pateiksimies un lūgsim par Limbažu
draudzi un tās sludinātāju Jāni Kalēju.
Lūgsim par draudzes liecību apkārtējā
sabiedrībā.

Lūgsim par draudzēm, kurām nav
mācītāja – Tempļa, Ģipkas, Mālpils,
Mazsalacas, Jēkabpils un Saldus draudzi.

Lūgsim par savas draudzes sludināšanas
vietām.

25.

Pateiksimies un lūgsim par Mērsraga
draudzi un tās mācītāju Jāni Pallo. Lūgsim
par draudzes vienotību un liecību savā
apkārtnē.

6. Lūgsim par Ukrainas Baptistu

Pāvila draudzi, tās mācītāju Mārtiņu Balodi.
Lūgsim par jauniešu un svētdienskolas
darbu, lai Dievs stiprina vadītājus. Lūgsim
par draudzes vienotību un liecību savā
apkārtnē.

24.

Lūgsim par Šveices Baptistu
savienību, kurā ir 10 draudzes un 1201
loceklis.

Garīdznieku brālību un mācītāju sanāksmi,
kas notiek šodien. Lūgsim par draudžu
garīdzniekiem, lai Dievs dod spēku garīgajai
kalpošanai un gudrību, kā sabalansēt
kalpošanu ar ģimenes vajadzībām.

savienību, kurā ir 2419 draudzes un 134 757
draudzes locekļi.

Lūgsim par Latvijas
ģimenēm katru svētdienu!

18.
19.

20.
21.

22.

Lūgsim par misiones darba attīstību
mūsu draudzēs. Lūgsim par savas draudzes
sludināšanas vietām.

23.

Pateiksimies un lūgsim par Jaunatnes
apvienību un tās vadītāju Tomu Ašnevicu.
Lūgsim par jauniešu kalpošanu visās mūsu
draudzēs, par evaņģelizācijas darbu.

27.
28.
29.

Lūgsim par vasaras nometnēm, kas
tiek plānotas draudzēs. Lūgsim pēc
gudrības un Dieva svētības organizatoriem.

30.

Pateiksimies un lūgsim par Muzikālās
kalpošanas apvienību un muzikālo
kalpošanu draudzēs, par Koru darbnīcu un
Jāņu organizēšanu.

31.

Lūgsim par mūsu bērniem, kas
pabeidz skolas gadu; par skolu un
augstskolu absolventiem, lai Dievs viņus
aizsargā un vada nākotnē.

LBDS informācija
Kongresā ievēlētie padomes locekļi:
Mārtiņš Balodis, Pāvila dr.,
Jānis Kalējs, Limbažu dr.,
Pēteris Samoiličs, Misiones dr.,
Andrejs Šterns, Golgātas dr.
Revīzijas komisija:
Andris Drēska, Jelgavas dr.,
Inga Grīnfelde, Jelgavas dr.,
Elīna Šķerberga, Jelgavas dr.,
Dzidra Zakevica, Saldus dr.
Gunivaldis Vēsmiņš, Pāvila dr.
No 15. aprīļa darbu sākusi jauna
LBDS izpilddirektore –
Maija Pēterfelde. Sirsnīgi sveicam,
sākot jaunus darba pienākumus!
Ja ir nepieciešams, kontaktējieties:
tel. 67218758, 22314942;
e-pasts: maija.peterfelde@lbds.lv

B ī BELES LAS ī J U MI
Maijam
Mēneša lozungs:
“Es gribu Dievu lūgt garā, bet gribu lūgt arī ar prātu.”
(1. Korintiešiem 14:15)
1.
2.
3.
4.

Psalms 47:2-10; Lūkas 24:50-53; Filipiešiem 2:5-11
Jāņa 18:33-38; 1. Korintiešiem 7:1-16
Efeziešiem 6:18-24; 1. Korintiešiem 7:17-24
Jāņa 15:26-16:4; Efeziešiem 3:14-21; Psalms 131

ZI ņ AS

draudzēm

G AR Ī D Z NIE K U B RĀ L Ī B A
3. maijā plkst. 10.00 Kandavā Zemgales reģiona sanāksme.
Aicināti mācītāji, mācītāju dzīvesbiedres un Māsu kalpošanas vadītājas!
17. maijā plkst. 9.30 Rīgā, Savienības namā, uz Garīdznieku brālības
gadskārtējo konferenci aicināti visi LBDS garīdznieki.
Tā kā kongresa tēma “Otrā elpa” radīja lielu atsaucību dalībniekos,
ceram arī GB gadskārtējo konferenci organizēt par šo tēmu. Konferencē
būs GB vadības ziņojumi un GB priekšsēdētāja un kolēģijas vēlēšanas.
Iecerēti vairāki referāti par minēto tēmu garīdzniekiem aktuālās jomās.
Pirms konferences tiks sniegta detalizēta informācija par dienaskārtību,
tēmām un lektoriem ar e-pasta un LBDS mājas lapas palīdzību.
24. maijā plkst. 10.00 Talsos Ziemeļkurzemes reģiona sanāksme.
Informācija: J. Pallo, tālr. 29297811.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ecehiēla 11:14-20; 1. Korintiešiem 7:25-40
Lūkas 21:12-19; 1. Korintiešiem 8:1-6
Lūkas 12:8-12; 1. Korintiešiem 8:7-13
Apustuļu darbi 1:12-26; 1. Korintiešiem 9:1-18
Jāņa 19:25-27; 1. Korintiešiem 9:19-23
Caharijas 4:1-14; 1. Korintiešiem 9:24-27
Jāņa 14:23-27; Apustuļu darbi 2:1-18; Efeziešiem 1:3-14

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Mateja 16:13-19; 1. Korintiešiem 12:4-11; Psalms 150
Apustuļu darbi 4:23-31; 1. Korintiešiem 10:1-13
Apustuļu darbi 8:12-25; 1. Korintiešiem 10:14-22
Apustuļu darbi 11:1-18; 1. Korintiešiem 10:23-11:1
Apustuļu darbi 11:19-26; 1. Korintiešiem 11:2-16
Apustuļu darbi 18:1-11; 1. Korintiešiem 11:17-26
Jāņa 3:1-8; Romiešiem 11:33-36; Psalms 145

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Jeremijas 10:6-12; 1. Korintiešiem 11:27-34
Jesajas 43:8-13; 1. Korintiešiem 12:1-11
Apustuļu darbi 17:22-34; 1. Korintiešiem 12:12-26
Efeziešiem 4:1-7; 1. Korintiešiem 12:27-31
Lūkas 23:44-49; 1. Korintiešiem 13:1-7
Jāņa 14:7-14; 1. Korintiešiem 13:8-13
Lūkas 16:19-31; 1. Jāņa 4:16b-21; Psalms 133

V IE S Ī T E S D RAU D Z E

26.
27.
28.
29.
30.
31.

Lūkas 10:1-9,16; 1. Korintiešiem 14:1-12
Jeremijas 36:1-6; 1. Korintiešiem 14:13-25
1. Tesaloniķiešiem 2:1-8; 1. Korintiešiem 14:26-33a
Jāņa 21:15-19; 1. Korintiešiem 14:33b-40
Lūkas 22:24-30; 1. Korintiešiem 15:1-11
Filipiešiem 1:12-18a; 1. Korintiešiem 15:12-19

D Z IE D Z V IE D RU MĀC Ī T ĀJI

Senioru dienas – 2008
“Jauns sākums”
“Es jums piešķiršu jaunu sirdi un jaunu garu.” Ecēhiēla 36:26
1. seminārs. Pirmdien un otrdien, 5. un 6. maijā, 9.00 - 16.00 –
Talsu baptistu baznīcā.
2. seminārs. Ceturtdien un piektdien, 8. un 9. maijā,
9.00 - 16.00 – Liepājas Ciānas baptistu baznīcā.
Seminārā varēsiet iepazīties ar sekojošām tēmām:
1. Kā atrast savu mērķi. Kā Dievs var mani lietot.
2. Kā Dievs runā caur Svētajiem Rakstiem.
3. Mūzika kā evaņģelizācijas instruments.
4. Kā aizstāt skumjas ar prieku.
5. Lūgšanas – pielūgsme un pateicība.
Vakara evaņģelizācijas dievkalpojumi:
svētdien, 4. maijā, plkst. 19.00 – Talsu baznīcā,
mācītājs Aivars Šķuburs;
pirmdien, 5. maijā, plkst. 19.00 – Dundagas baznīcā,
sludinātājs Andis Smelte;
ceturtdien, 8. maijā, plkst. 19.00 – Aizputes baznīcā,
mācītājs Jānis Balodis.
Noslēguma dievkalpojums un svinības
sestdien, 10. maijā, plkst. 11.00 – Liepājā, Pāvila baznīcā.
Pieteikšanās pie savas draudzes Senioru dienu koordinatora
vai mācītāja. Piedalīšanās seminārā ir bez maksas.
Organizē Ričardsonas Pirmā baptistu draudze (Teksasa, ASV)
sadarbībā ar LBDS, Talsu baptistu draudzi un Liepājas baptistu
Ciānas un Pāvila draudzēm.

S I G U L D A S D RAU D Z E
4. maijā plkst. 11.00 draudzes gadasvētku pateicības dievkalpojums
Viesis – Oļegs Jermolājevs, Cēsu dr. sludinātājs.

G U L B ENE S D RAU D Z E
11. maijā plkst. 11.00 draudzes gadasvētki.

MA T EJA D RAU D Z E
17. maijā plkst. 17.00 esat mīļi aicināti uz koncertu, kurā skanēs
korvadoņa un komponista Jāņa Ezeriņa dziesmas Senioru kora, Mateja
draudzes kora un citu Rīgas draudžu koru izpildījumā.
18. maijā plkst. 11.00 draudzes gadasvētki.
Piedalās apvienotais Jēkabpils un Viesītes jauniešu koris un citi viesi.

AI Z P U T E S D RAU D Z E
25. maijā plkst. 11.00 draudzes kora gadasvētki.
Viesi: Priekules dr. sludinātājs Pēteris Tervits un dziedātāji.
No 30. aprīļa līdz 4. maijam Latvijā viesojas zviedru mācītāju koris. Koncerti
notiks: 30. aprīlī plkst. 19.00 Mateja baznīcā,
1. maijā plkst. 18.00 ev. lut. Jēzus draudzē,
2. maijā plkst. 17.00 Siguldas kultūras namā,
3. maijā plkst. 10.00 Talsu baznīcā,
		
plkst. 16.00 Mērsraga kultūras namā,
4. maijā plkst. 11.00 Āgenskalna baznīcā,
		
plkst. 19.00 Golgātas baznīcā.
Informācija pa tālr. 29297811 J. Pallo.

“ Ī st a m īl e stīb a g a i d a ” s a l i d o j u m s Og r ē !
30. maijs – 1. jūnijs, informācija: www.istamilestibagaida.lv; tel. 28899025

S V Ē T D IEN S K O L U A P V IEN Ī B A
No 18. līdz 19. jūlijam Liepājas baptistu Pāvila dievnamā notiks mācību
seminārs svētdienskolotājiem ar KidZ At Heart International (ASV)
lektoru piedalīšanos. Sīkāka informācija sekos. Pieteikšanās pie Pāvila
draudzes svētdienskolas vadītājas Ilzes Straumes.
No 24. līdz 26. jūlijam Mazsalacā notiks trīs dienu vasaras mācību
seminārs – nometne svētdienskolotājiem. KidZ At Heart International
lektores lasīs lekcijas un vadīs nodarbības.
Pieteikšanās līdz 1. jūlijam ar avansa iemaksu Ls 5 Svētdienskolu
apvienībā sa@lbds.lv; mob. 67224448 Elza Roze.

L B D S JĀ Ņ I – 2 0 0 8
22.-24. jūnijā Užavā Kora darbnīca aicina visus uz Latvijas baptistu
draudžu Jāņiem 2008! Būs plaša programma visām paaudzēm un
dažādām interesēm – komandu sports, telšu pilsētiņa, koncerti, liecības,
interesanti viesi, jauno mūziķu priekšnesumi, uzvedumu šovs,
netradicionāls sports, ugunskuri, desiņas, kafejnīca, noslēguma
dievkalpojums ar kopkori. Dalības maksa 5 lati, daudzbērnu ģimenēm
atlaide. Informācija: jani@lbds.lv tel. 29415349, www.lbds.lv

S V EICAM !
28. maijā Skatres dr. sludinātājam Artim Peterlevicam 30 gadi!

Sarunas ar
Baltijas Pastorālā institūta
studentiem

No žēlastības
Ar Pēteri Tervitu sarunājās bīskaps Pēteris Sproģis.
Pastāsti, lūdzu, par savu ģimeni.
Kādreiz, vecumdienās, ja sanāktu uzrakstīt grāmatu, tad viena
liela un interesanta nodaļa būtu par to, kā iepazinos ar savu
sievu Uļjanu. Tas bija laiks, kad Latvijā viss notika ļoti strauji,
un arī mēs apprecējāmies jau pēc četru mēnešu
draudzēšanās. Bet šajos četros mēnešos 1991. gadā Latvijā
tik daudz kas notika... Bija pavēle atstāt Augstākās Padomes
ēku, kurā Uļa strādāja, sakarā ar iespējamo sprādzienu, tomēr
tur bija palicis kaut kas ļoti svarīgs, un Uļa atgriezās,
lai paņemtu atstāto kāzu kleitas audumu... Tā nu ir sanācis,
ka mūsu laulības apliecībā ir gan PSRS ģerbonis, gan
apliecinājums, ka tas noticis Latvijas Republikā, gan
Maskavas rajona, kurš arī Latgales priekšpilsēta, zīmogs.
Tāds laiks...
Tomēr Dievs savienoja un paldies Viņam! Esam baudījuši Viņa
žēlastību un dāvanas, un lielākā no tām ir bērni – Kristīne, kurai
nu jau piecpadsmit gadu, pirmklasniece Anna Helma un
sešgadnieks Armands.
Par ko jums kā ģimenei ir vislielākais prieks?
Par to, ka esam! Par to, ka esam kopā un ka kopā ir labi!
Kā tu jūties kā Jāņa Tervita dēls? Vai tas, ka daudzi pazina
tavu tēvu, tev palīdz vai traucē?
Visvairāk man palīdz tas, ka es pazīstu savu tēti! Iespējams,
ka pašlaik palīdz arī tas, ka nevaru viņam uzdot kādus
jautājumus, uz kuriem viņam noteikti būtu atbildes. Ja tāda
iespēja būtu, tad telefona rēķini būtu šausmīgi lieli, jo bieži
gribētos kaut ko pajautāt, un viņš noteikti plaši un izsmeļoši
atbildētu.
Ja nu ir, kas man traucē, tad tas, ka tik bieži dzirdu – Tervits
būtu darījis tā un šitā, un tāpēc mums arī tā jādara. Nu, nu,
dažkārt tie ir pilnīgi aplami apgalvojumi, dažkārt viņš pagātnē
tā būtu darījis, bet kas to zina, kā būtu darījis tagad... Lai arī
nemainot pamatvērtības, tomēr viņš bija cilvēks, kurš pats
mainījās, jo vēlējās mainīt.
Kādas atziņas vai dzīves piemēru, kas iegūts no vecākiem,
esi radis par noderīgu savā ģimenē, kalpošanā?
Te varētu tapt vēl viena grāmata. Viens piemērs ir tas, ka
vecākiem, kā es to redzu, nav bijusi un nav “kalpošana” vai
“kalpošanas”. Ir dzīve! Jā, kalpa dzīve, bet pieņemta ar prieku
un dzīvota ar prieku!
Pastāsti par savu tagadējo kalpošanu draudzē un līdzdali
kādas ieceres nākotnē.
Oho-ho, te divas grāmatas – par to, kas pašreiz notiek draudzē
un par iecerēm. Es ceru, ka pavisam drīz pabeigsim remontu

mūsu baznīcā, un tā būs vēl
aicinošāka nekā līdz šim. Un
es ticu, ka mēs būsim tāda
draudze, kas nekad neteiks
Dievam: “Nu ir labi, mūsu
draudze ir pietiekoši laba,
tagad vairs mūs neuzlabo un
neremontē.” Domāju – mēs
apzināmies un mācāmies
atpazīt to, kur Dievs mūsu
draudzi grib pārveidot, lai tā
būtu vēl vairāk cilvēkus
uzrunājoša nekā šobrīd.
“Koru festivāls Priekule 2009”,
kas notiks 2009. gada 7.-9.
augustā, ir tā reize, kad visus
aicinām būt ar mums kopā un arī palīdzēt!
Kā studijas BPI palīdz tavā kalpošanā Priekules
draudzē?
Ja tās nepalīdzētu, tad jau nebūtu jēgas studijām! Protams,
ka palīdz! Personīgi jūtos kā tā mazā lidmašīna, kuru
lidojuma laikā uzpilda ar degvielu no lielās lidmašīnas.
Un ievērojiet, tas ir pavisam savādāk, nekā piebraukt ar
mašīnu pie benzīntanka, apstāties, izslēgt motoru un
mierīgi ieliet degvielu...
Tu esi dedzīgi iesaistījies Latvijas baptistu Dziesmu
svētku organizēšanā. Kā aizsākās tavs ceļš līdz mūzikai
un vēlmei palīdzēt šādu svētku tapšanā?
Mūzika baptistu ģimenēs nav nekas neparasts. Mans ceļš
mūzikā bija arī bēgšana no mūzikas skolas un
slidināšanās no kalniņa uz čella. Tomēr ar ļoti lielu patiku
esmu dziedājis dažādos koros, jo īpaši baznīcas koros.
Esmu jau minējis, ka dziedāšana Āgenskalna baptistu
draudzes korī, kad to vadīja Arvīds Hiršs un Ilmārs Hiršs,
priekš manis ir bijusi liela vērtība. Nupat, dziedot kongresa
laikā kopā ar Āgenskalna kori, sajutu, cik šī kopā
dziedāšana ir viegla. Domāju, ka tas DNS, kas ielikts
Āgenskalna korī caur ļoti smagu darbu tajos laikos, ir
palicis vēl līdz šim brīdim (paldies tiem diriģentiem, kas ir
strādājuši ar šo kori vēlākos gados un ir mācējuši novērtēt
un lietot iepriekš izdarīto).
Viens īpašs brīdis bija Liepājas Crescendo mūziķu koncerts
Aivara Vadoņa vadībā, kura laikā Dievs mani samīļoja ar
mūziku. Ne caur mūziku! Ar mūziku! Bībelē rakstīts – Dievs
ir mīlestība, mans piedzīvojums bija – Dievs ir mūzika, kas
mīl! Nevēlos nevienam to pierādīt vai uzspiest, tomēr ir
vērts darīt kādas lietas, lai varbūt vēl kādam būtu iespēja to
piedzīvot vai sajust, kā Dievs lieto mūziku, lai uzrunātu.
Kā labāk par tevi un tavu ģimeni lai aizlūdz?
No sirds! Un zinu, ka cilvēki tā arī lūdz! Lūdz un dara, lūdz
un atbalsta. Paldies visiem, kas dažādos veidos mūs
atbalstījuši. Paldies manai Priekules draudzei, Āgenskalna
draudzei, Liepājas Pāvila draudzei, LBDS Māsu apvienībai,
Aivaram ar ģimeni, Arturonkulim un daudziem, daudziem
citiem...
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