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LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Nu jau daudzus gadus pēc kārtas Latvijā pavasara atnākšanas

11. un 12. aprīlī notiks gadskārtējais LBDS kongress. Tā būs

raksturīgākā pazīme nav no dienvidiem atlidojušie strazdi vai

lieliska iespēja mūsu draudžu vadītājiem izvērtēt paveikto un

citi gājputni, bet gan neskaitāmo kūlas ugunsgrēku dūmu stabi

izlūgties Dieva žēlastību tālākajiem soļiem. Liksim roku pie

debesīs. Kad es šo parādību kā pilsētnieks vēroju, tad es to

arkla šodien un negaidīsim labāku laiku! Dievs audzēs iesēto

vērtēju kā bezatbildīgu rīcību un kā dzīvošanu vienai dienai –

sēklu un tīrumi plauks!

šodienai. Vienmēr jau būs rītdiena, kurā šodienas kļūdas un
kūtruma sekas izlabot. Ja šodien es nenopļaušu, ja šodien es
neuzaršu, tad gan jau kaut kā pavasarī to nokārtosim. Ja ne
savādāk, tad kūlu nodedzināsim.
Tas man liek domāt par draudzēm Latvijā un par mūsu
domāšanu, un par manu domāšanu. Vai aizvadītajā gadā ir

Sal. māc. 11:4 Kas nepārtraukti novēro vēju, tas netiek pie
sēšanas, un, kas vienmēr raugās uz padebešiem, tas netiek pie
ražas ievākšanas.
Ko var izdarīt šodien, to neatstāsim rītdienai! Ko var izdarīt jau
mūsu paaudze, to neatstāsim mūsu bērniem darīt.

izdarīts viss, ko vajadzēja izdarīt? Vai šajā gadā izdarīsim visu,

Svētīgu un darbīgu mēnesi vēlot,

ko jāpadara? Un vai es un mana paaudze izdarīsim visu, ko

Pēteris Eisāns

Dievs no mums sagaida, lai manas meitas un dēla paaudzei

LBDS bīskapa vietnieks

nevajadzētu vecāku atstāto kūlu dedzināt? Kāds būs mūsu
atstātais mantojums? Uzarti lauki? Ziemāju lauki, kas jau zaļo?

LBDS bīskapa,
Pētera Sproģa
svētruna

Ej un dari

tu tāpat

Līdzība par žēlsirdīgo samarieti ir viena no pazīstamākajām un
interesantākajām Jēzus līdzībām. Ir interesanti pasekot, kā
attīstās Jēzus saruna ar likuma pazinēju, pirms Jēzus izvēlas
mācīt ar šīs līdzības palīdzību. Un tas man liek jautāt – vai tu
kādreiz esi centies ar kādiem paša sadomātiem jautājumiem
turēt Dievu sev drošā attālumā? Un vai tu kādreiz esi centies ar
saviem intelektuālajiem jautājumiem ierādīt Dievam vietu tā,
lai Viņš neiegūtu noteikšanu tavā dzīvē tieši tur, kur tu negribi
Viņam to dot. Man jāatzīst, ka esmu. Un es esmu redzējis ļoti
daudzus cenšamies to darīt. Tie ir jautājumi: kā es varu zināt,
ka ir tikai viens Dievs? Kā es varu zināt, ka ir tikai viena
patiesība? Tie varbūt ir jautājumi: kāpēc, ja Dievs ir labs un
visspēcīgs, tomēr notiek sliktas lietas labiem cilvēkiem?
Bet varbūt tie ir jautājumi, kas jau pieder citai kategorijai: jā, es
esmu precējies, bet tagad es mīlu citu sievieti, kas tur slikts?
Vai tad Dievs negrib, lai es esmu laimīgs?
Nesen kādā intervijā lasīju, ka kāds sabiedrībā pazīstams
cilvēks skaidro savu loģiku: mans Dievs man saka, esi laimīgs
un, ja tu šo sievieti vairs nemīli, esi kopā ar to, kuru tu mīli,
jo es gribu, ka tu esi laimīgs. Kāpēc man būtu vajadzīga grēku
piedošana un kāpēc man sevi uzskatīt par grēcīgu cilvēku,
ja es īstenībā daru labas lietas. Varbūt tu esi dzirdējis, kā citi
šos jautājumus uzdod – izdomājot dažādus jautājumus, lai
varētu turēt Jēzu Kristu drošā attālumā un ierādīt Viņam vietu.
Un šī pazīstamā līdzība par žēlsirdīgo samarieti sākas tieši
šādā situācijā. Tur ir kāds cilvēks, kurš mūsu Svēto Rakstu
tekstā ir saukts par likumu pazinēju, par advokātu. Viņš ir jauns
intelektuālis, un viņš bija nodomājis norādīt Kristum Viņa vietu
un nodemonstrēt to, ko daudzi cilvēki savā lepnumā vēlas,
proti, nodemonstrēt, ka “īstenībā es jau esmu pietiekami labs,
un, Kristu, man nemaz tava palīdzība nav vajadzīga, es pats
tikšu galā”.
“Un redzi, kāds likumu pazinējs piecēlās un, Jēzu
pārbaudīdams (vecajā tulkojumā – kārdinādams), sacīja:
“Mācītāj, ko man būs darīt, lai iemantotu mūžīgo dzīvi?”
Likumu pazinējs, gudrs cilvēks, bet, izrādās, ne pārāk oriģināls
savā pieejā. Viņš darīja to, ko neskaitāmi cilvēki cenšas ar
Dievu darīt. Mēs varam būt droši, viņš šo sarunu ar Jēzu bija
labi izplānojis. Man liekas pavisam droši, ka viņš bija izdomājis
šī dialoga iespējamo un vēlamo gaitu un viņš bija izplānojis,
kurā brīdi viņš varēs pierādīt – man ir taisnība. Viņš sāk loti
cienījami: “Mācītāj, ko man būs darīt, lai iemantotu mūžīgo
dzīvību?” Nopietns jautājums, bet Jēzus uzlūko sirdi. Un Jēzus
teica: “Tu pazīsti Rakstus, tu taču zini likumu, tu zini Veco
Derību, kā tad tur ir rakstīts?” Šī atbilde, visticamāk, šim
jaunajam intelektuālim nepatika. Viņš bija cerējis uz
teoloģiskām debatēm, kur viņš varētu iesaistīties kādās vārdu

spēlēs un demonstrēt savu gudrību un loģiku, bet teoloģisku
debašu vieta nācās atkārtot labi zināmo rakstu vietu, kuru pēc brīža
šis likuma pazinējs citē, un tas ir pants, ko visi ebreju bērni
iemācās jau bērnībā. Tas bija pants, ko ticīgie jūdi noskaitīja katru
rītu, dienu iesākot, un tas bija pants, ko ticīgi cilvēki tai laikā
skaitīja, ejot gulēt. Jēzus norāda uz šo pantu, jautājot, ko tad par to
saka likums. Un likuma pazinējs atbild: “Tev būs Dievu savu Kungu
mīlēt no visas savas sirds, ar visu savu dvēseli un ar visu savu
spēku, un ar visu savu prātu, un savu tuvāko kā sevi pašu.”
To pasacījis, viņš dzird Jēzus vārdus: “Tu pareizi esi atbildējis,
dari to un tu dzīvosi.” Domāju, šis jaunais intelektuālis sajutās kā
students, kuram bija ļauts izdomāt pašam savus eksāmena
jautājumus, un tagad viņš pats uz saviem eksāmena jautājumiem
īsti nespēj atbildēt un izkrīt. Viņš vēlējās pierādīt, ka ir pietiekoši
labs un ka viņš kvalificējas mūžīgajai dzīvībai. Un, kamēr tika
runāts par Dievu, tik ilgi jau cilvēks var diezgan sekmīgi blefot,
un izlikties, ka viss ir kārtībā. Kurš gan var izpētīt, kādas ir tavas
attiecības ar Dievu? Tas jau ir personīgi.
Cilvēks jau var sacīt: “Man ir mans Dievs, es ticu savam Dievam,
tā ir mana personīgā darīšana.” Bet te saruna aizgāja tālāk nekā šis
cilvēks acīmredzot bija cerējis, un jautājums bija cits – kādas ir
manas attiecības ar cilvēkiem. Šis cilvēks vēlējās pierādīt, ka viņš
kvalificējās mūžīgajai dzīvei, ka viņam vēlāk, Jaunās Derības
skatījumā, Kristus upuris nav vajadzīgs. Un tagad, kad jautājums ir
par to, ka man būs savu tuvāko mīlēt, viņam pēkšņi vajag tādu
tuvākā definīciju, kas būtu maksimāli viegli piepildāma, viņam
vajag tādu tuvāko, kuru viņam būtu viegli mīlēt. Un šajā situācijā šis
jaunais cilvēks dara to, ko mēs katrs esam darījuši, kad Dievs
mums dod konkrētus norādījumus, kam paklausīt, kad Dievs dod
konkrētas pavēles, kā rīkoties. Un, ja mēs nevēlamies tā rīkoties,
mēs sākam darīt to, ko tik daudzi cilvēki dara. Mēs sākam prasīt,
lai Dievs precizē, ko Viņš ar šiem jēdzieniem saprot.
“Bet viņš, gribēdams attaisnoties, sacīja uz Jēzu: “Kurš tad ir mans
tuvākais?” Tas būtu no kategorijas: nu, bet kas tad ir aprunāšana?
Kas vispār ir draudze? Kas vispār ir desmitā tiesa? Kas vispār ir
zagšana? Kas vispār ir laulība? Kas vispār ir laulības pārkāpšana?
Kas vispār ir mans tuvākais? Cik gan bieži tad, kad mums sirdī ir
bijusi pilnīga skaidrība, ko šajā situācijā nozīmētu paklausīt, kā šajā
situācijā izskatītos paklausība, mēs esam sākuši spriedelēšanu un
diskusiju grupas, lai kādu laiku vēlāk mēs jau varētu nevis
pakļauties Bībelei, bet varētu pakļaut Bībeli savai patmīlībai. Līdzīgi
kā bērns, ja viņam mamma neļauj, viņš iet pie tēta, cerot, ka tētis
varbūt atļaus. Un, ja tētis neļauj, tad jau var iet pie mammas, un
varbūt mamma atļaus. Ja Bībele tā māca, tad varbūt varu atrast
kādu citu draudzi, kur šo Bībeles vietu skaidro citādāk.
Kas tad ir mans tuvākais? Atbildot uz šo jautājumu, Jēzus neļauj
šim cilvēkam palikt tādā intelektuālā spriedelēšanas līmenī, kādā
reizēm notiek sarunas par Dievu, it kā zīlējot kafijas biezumos vai
pļāpājot pie vīna glāzes. Jēzus saka: šis jautājums ir daudz
būtiskāks. Jēzus paceļ šo jautājumu no vienkāršas spriedelēšanas
dzīves īstenībā, un Jēzus stāsta līdzību. Jēzus piešķir šīs sarunas
tālākajai gaitai tādu kontekstu, kurā nav vietas spriedelēšanai.
Kur šis jautājums faktiski ir dzīvības vai nāves jautājums, jo šeit ir
viens cilvēks, kurš ir uz nāvi piekauts un guļ ceļa malā, un, ja viņam
neviens nepalīdzēs, viņš nomirs. Un Jēzus saka: tik nopietns jau ir
šis jautājums. Atcerieties, ja arī šajā brīdī mēs runājam par to, kas ir
mans tuvākais, tad saruna jau sākās ar jautājumu par to, kā
iemantot mūžīgo dzīvību. Un kas tad ir pretējs mūžīgai dzīvībai?
Mūžīga pazušana. Un tāpēc Jēzus saka – šis jautājums ir tik
nopietns, ka par to nevar vienkārši tā spekulatīvi padomāt. Jo
cilvēkam ir nolikts vienreiz mirt, un pēc tam ir tiesa. Un Jēzus,
domājot par šo jautājumu, vēlas sacīt: nepaturi to kā tādu vienkārši
garīgu sarunu, bet esi reāls. Šis nav jautājums, par kuru var
paspriedelēt. Šis ir jautājums ar vistālejošākajām sekām tavā dzīvē.

Ja tu domā, ka tavs hipotekārais kredīts ir uz ilgu
laiku, tad padomā – šīs sarunas rezultāts ir ar daudz
tālejošākām sekām tavai dzīvei. Kas ir mans
vistuvākais? Ja mēs jautātu tam ievainotajam
cilvēkam ceļa malā, tad viņš noteikti sacītu: mans
tuvākais būtu jebkurš cilvēks pasaulē, lai kā viņš
izskatītos, lai kāda būtu viņa nodarbošanās, lai cik
viņam būtu naudas makā. Mans tuvākais būtu jebkurš
cilvēks pasaulē, kurš vien tagad apstātos un palīdzētu
man neaiziet bojā.
Bet ir vēl trīs cilvēki – priesteris, levīts un samarietis.
Divi no viņiem bija ideāli kandidāti, lai palīdzētu, jo viņi
zināja šos vārdus: “Tev būs savu Dievu mīlēt no visas
sirds, dvēseles un spēka, un savu tuvāko kā sevi
pašu.” Viņi šo pantu noteikti skaitīja katru rītu un
vakaru kā dievbijīgi jūdi. Kas gan cits palīdzēs, ja ne
šie divi? Šis cilvēks ir drošībā. Tur iet garām divi, kas
zina patiesību. Pirmais nāk priesteris. Nāca, redzēja
un aizgāja tālāk. Daudz par to ir domāts un rakstīts,
kāpēc viņš tā darīja. Daudzi Bībeles komentētāji saka,
ka, visticamāk, viņš pagāja garām, jo viņš bija
priesteris un devās uz Jeruzalemi pildīt priestera
pienākumus. Un, ja priesteris pieskārās mirušam
ķermenim vai ja kāds uz viņa rokām būtu nomiris,
tad viņam pēc tā laika reliģiskajiem likumiem
vajadzētu veikt garus šķīstīšanās rituālus, jo viņš būtu
kļuvis ceremoniāli netīrs un nevarētu pildīt priestera
pienākumus. Citiem vārdiem sakot, viņš bija pārāk
svēts, lai tajā brīdī palīdzētu. Un jautājums mums
būtu: vai var gadīties tā, ka mēs paejam garām
cilvēkiem viņu vajadzībās, jo vienā brīdī mēs esam
kļuvuši pārāk svēti, lai palīdzētu? Kāds ir šis
pārprastais svētums? Jā, mēs esam kristieši. Un
tāpēc mēs droši varam minēt zināmas lietas, kuras
mēs nedarām. Tāpēc, ka es esmu kristietis, es nedaru
to, es nesaku un nelietoju zināmus vārdus un es no
šīm lietām turos pa gabalu. Bet tomēr ir cilvēki, kas
tās lietas dara un šādus vārdus lieto, un tāpēc, ka es
esmu svēts, es norobežojos no tādiem cilvēkiem.
Man ar viņiem nav nekā kopēja. Un, ja nu viņi ir tādās
problēmās nonākuši, tad paši vien ir vainīgi. Ņemot
vērā tādu dzīves veidu, par to nebūtu ko brīnīties.
Es eju uz templi, un man ir jābūt gatavam tur veikt
savus pienākumus.
Levīts. Ja priesteris šodienas situācijā varētu būt kā
mācītājs, tad levīts varētu būt kā pielūgsmes vadītājs
vai diriģents, vai diakons. Levīti bija cilvēki, kam bija
ļoti daudz pienākumu templī un tempļa rituālos. Un
mēs varētu domāt, kā daudzi to ir sacījuši, ka levīts
bija pārāk aizņemts cilvēks, jo viņam bija ļoti daudz
pienākumu, kurus viņam vajadzēja pildīt, un viņam
nebija laika apstāties. Un atkal, var jau gadīties, ka
mēs varam kļūt tik aizņemti ar saviem dzīves mērķiem,
ar saviem pienākumiem un lieliem plāniem, ka mēs
sākam paiet garām cilvēkiem viņu vajadzībās. Jo
mums liekas, ka mums jau tāpat ir tik daudz ko darīt.
Priesteris un levīts. Mēs varētu sacīt, uz viņiem visos
totalizatoros būtu likts, ka viņi apstāsies. Bet tad tur
vēl ir viens, samarietis. Lai nu kas, uz viņu neviens
nelika, ka viņš apstāsies un palīdzēs. Un mēs,
protams, zinām, ka jūdi ar samariešiem viens otru
neieredzēja, tur bija vismaz četrus gadsimtus
veidojies un attīstījies savstarpējs tautu naids.
Turpinājums 4. lappusē

Kristīgās
Vadības
koledža
Sveiciens no Kristīgās
vadības koledžas!
Sirsnīgs paldies draudzēm par atsaucību, ziedojot koledžas darbam
un aizlūdzot! Kopš februāra esam saņēmuši atbalstu no Ģipkas,
Gulbenes un Aizputes draudzēm, kā arī no atsevišķiem draudžu
locekļiem. Sirsnīgi pateicamies uzņēmumam SIA “Apkure EV” un tās
vadītājam brālim Edgaram Virkavam par pastāvīgu atbalstu.
Marta sākumā koledžas darbu pārbaudīja Valsts Izglītības inspekcija
un konsultēja iekšējo normatīvo dokumentu noformēšanas un
akreditācijas jautājumos. 11. martā koledža saņēma Rīgas Domes
Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta izsniegtas licences
Teoloģijas studiju pamatkursa un Draudzes administrācijas
programmām. Darbs tiek virzīts uz visas koledžas akreditāciju un
jaunu programmu sagatavošanu. Kā iepriekš jau esmu rakstījis, arī
šajā reizē atkārtoti griežos pie jums ar lūgumu atbalstīt koledžas
darbu, aizlūdzot par koledžas darbiniekiem un studentiem, kā arī
ziedojot šī darba attīstībai. Cilvēki, kuri strādā koledžā vēlas redzēt
mācību iestādi, kura piedāvā iespējas ikvienam draudzes cilvēkam vai
darbiniekam sagatavoties kalpošanai un saņemt nepieciešamās
zināšanas. Mēs lūdzam nākt mums palīgā ar savu atbalstu. Daļa no
atbalsta ir arī izvēle apgūt koledžā kādu no studiju programmām,
tāpēc ceram ar daudziem no jums satikties septembrī mācību klasēs.
Lai vairāk uzzinātu par koledžā īstenotajām studiju programmām,
aicinām apmeklēt atvērto durvju dienas. 11. un 12. aprīlī LBDS
kongresa ietvaros kongresa delegātiem un viesiem būs iespējams
iepazīties ar plašāku rakstisku materiālu par koledžas darbu. 7.jūnijā
no 10.00 līdz 12.00 ikvienam interesentam būs iespēja iepazīties ar
koledžas darbu un studiju piedāvājumu. Tuvāku informāciju varat
iegūt, apmeklējot koledžas mājas lapu www.kvk.lv
Pirmā līmeņa augstākās profesionālās studiju programmas:
• Sociālās palīdzības organizēšana;
• Pastorālais darbs (programma tiek izstrādāta);
• Cilvēku resursu vadība (programma tiek izstrādāta).
Pieaugušo neformālās izglītības studiju programmas:
• Teoloģijas studiju pamatkurss;
• Draudzes administrācijas programma.
Atklātie semināri
Koledža, sekojot draudžu ierosinājumiem, piedāvā vienas dienas
seminārus, kuru ietvaros ir paredzēts apgūt teoloģiskus un praktiskus
jautājumus, ar kuriem ir jāsastopas draudzes darbā.
17. aprīlī Lāčplēša ielā 37, no 10.00 līdz 16.00 notiks pirmais šāda
veida seminārs par tematu “Reliģisko organizāciju grāmatvedība”,
kuru vadīs sertificēta grāmatvede Iveta Ilsuma. Seminārā tiks veltīta
uzmanība draudžu grāmatvedības jautājumiem, un tas ir paredzēts
draudžu grāmatvežiem, kasieriem un padomes locekļiem. Dalības
maksa no vienas draudzes Ls 25 (ja piedalās ne vairāk kā 5
dalībnieki). Pieteikties var, rakstot uz kvk@kvk.lv vai zvanot 26335811.
Dalības maksa jāpārskaita uz koledžas bankas kontu.
Vēlot Dieva svētību un vadību draudzes darbā –
Oļegs Jermolājevs
“Kristīgās vadības koledža”, Nodibinājums; Lāčplēša ielā 37, Rīga, LV-1011;
Reģ. Nr. 40008118209; SEB Unibanka; SWIFT: UNLALV2X;
Konts: LV54 UNLA 0050 0110 0540 2

Turpinājums svētrunai “Ej un dari tu tāpat”

Bet kāds samarietis, savu ceļu iedams, tuvojās viņam, un, viņu
ieraugot, sirds tam iežēlojās. Un viņš piegāja ievainotajam klāt,
apsēja viņa brūces, ielēja tajās eļļu un vīnu. Uzlika to uz sava
ēzelīša, aizveda uz viesnīcu un apkopa viņu. Viņš nepavadīja
nakti atpūšoties, bet kopjot šo ievainoto cilvēku. Viņš samaksāja
naudu un sacīja: ja tu vēl ko iztērēsi, es nākšu atpakaļ un par to
arī samaksāšu. Ko mums Jēzus šeit saka? Kurš ir mans
vistuvākais? Atcerieties, šī saruna sākās ar to, ka šis jaunais
intelektuālis mēģina atrast tādu tuvākā definīciju, kur viņam būtu
viegli sacīt: es mīlu šo cilvēku. Protams, es mīlu Dievu, tur
neviens nevar manī ieskatīties. Kurš var spriest par to, kādas ir
manas attiecības ar Dievu, un es, protams, mīlu šo cilvēku. Es
kvalificējos mūžībai. Un viņš meklē šo ērto tuvākā definīciju. Un
ko Jēzus saka, kas ir mūsu tuvākais? Jēzus parāda, ka mūsu
tuvākais ir jebkurš cilvēks, kuram ir kāda vajadzība, kuru es
redzu un kuram Dievs man ir devis iespēju palīdzēt. Šis cilvēks
tajā brīdī kļūst par manu tuvāko. Ļoti neērta pozīcija, lai es
varētu sacīt, jā, es mīlu visus šos cilvēkus. Tikai liekuļojot es tā
varētu sacīt. Kāds tad ir šī tuvākā profils? Kāds izskatās šis
tuvākais? Tas šajā gadījumā ir nepazīstams cilvēks. Samarietis
noteikti šo cilvēku nepazina, un pat ja viņš to kādreiz būtu
redzējis, viņi noteikti nebūtu sveicinājušies. Tas ir nedraudzīgs
cilvēks. Tur bija valdījis šis gadsimtiem ilgais naids. Tas noteikti
ir nepievilcīgs cilvēks, jo nav nekā skaista uz nāvi piekauta
cilvēka gulēšanā. Tas nav tas pats, kas palīdzēt skaistai dāmai
skaistā vasaras dienā nomainīt cauru riepu ceļa malā un justies
cildeni. Turklāt tas ir cilvēks, no kura, iespējams, tu neko atpakaļ
nedabūsi. Un tu vēl par viņu maksā. Ko tas no mums prasa? Tas
prasa laiku. Tas prasa laiku apstāties. Pa šo ceļu no
Jeruzalemes uz Jēriku cilvēki negāja pastaigāties. Cilvēki gāja
pa šo ceļu tikai tad, ja viņiem bija absolūti nepieciešams nokļūt
no Jeruzalemes Jērikā vai otrādi. Šo ceļu sauca par asiņaino
ceļu. Tas bija līdzīgi kā Polijā 90-tajos gados, kur cilvēki bez
vajadzības neapstājās, jo tur bija bandīti un reketieri, un tur
brauca tikai tad, ja vajadzēja ātri nokļūt kādā citā Eiropas valstī.
Tur lieki neapstājās. Bet viņš šeit apstājās. Tas prasa laiku. Tas
prasa izmainīt savus plānus, apstāties un palīdzēt. Kāds cilvēks
reiz ir sacījis: “Mani visu laiku kaitināja traucējumi, kas pārtrauca
manas dzīves ieplānoto gaitu, līdz es beidzot sapratu, ka šie
traucējumi īstenībā ir mana dzīve.” Tas telefona zvans no
cilvēka, kam tajā brīdī ir liela vajadzība, šis cilvēks, kura
vajadzību tu saskati brīdī, kad tev viss ir saplānots, un ir tik
daudz citu pienākumu, ko darīt, un liekas, ka tas traucē, tas viss
mani kaitina. Bet, iespējams, tā ir tava īstā dzīve. Ko tu dari tad,
kad ieraugi šos traucējumus? Tie prasa veltīt laiku, tie prasa
iesaistīties. Tajā brīdī tu nevari deleģēt citus nodarboties ar
žēlsirdības darbu. Tajā brīdī tu nevari iemaksāt naudiņu kādā
žēlsirdības organizācijā, piemēram, misijā “Pakāpieni” vai
“Sarkanajā krustā”, lai viņi to izdarītu. Tas prasa iedziļināties, tas
prasa sasmērēt rokas. Tas prasa pieskarties ievainojumiem. Tas
nav stilīgi, tas nav skaisti, tas nav pievilcīgi. Un tas prasa
gatavību maksāt naudu, kā šis samarietis to darīja. Un viņš
maksāja – ar laiku, iesaistīšanos un naudu. Bet kad šis cilvēks
to tā dara, tad viņš Svētajos Rakstos kļūst par vienu no tiem
cilvēkiem, par kuriem Kristus saka: tad nu ej un dari tu tāpat!
Man jāatzīst, es bieži esmu ieinteresēts labāk kādas lietas
neredzēt, jo man liekas, mana dzīve ir tik ļoti pilna burtiski ar
simtiem jautājumu, kuri man ir jārisina, ka man liekas: es jau
tagad netieku galā ar to, kas man jādara, man nav vērts
ieraudzīt vēl kādas problēmas, jo es tāpat nevarēšu palīdzēt.
Bet tas attiecas uz mums visiem – uz brīviem un aizņemtiem, uz
jauniem un veciem, uz visiem cilvēkiem. Ej un dari tu tāpat! Veltī
laiku, iedziļinies, iesaisties un, ja nepieciešams – maksā. Mēs

nevaram atrisināt visas problēmas, bet kad es redzu vajadzību,
kur Dievs man ir devis iespēju palīdzēt, tad Jēzus saka:
apstājies, maini plānus, iesaisties un, ja nepieciešams, maksā.
Un tad Jēzus saka: “Tad nu ej un dari tu arī tāpat!”
Redziet, ja mēs šeit beigtu un aizietu no šīs līdzības vienkārši ar
tādu apņemšanos, ka tagad mēs būsim labāki cilvēki, mēs iesim
un palīdzēsim, lai arī viegli tas nav, bet mēs centīsimies un mēs
tagad būsim labāki cilvēki, tad īstenībā mēs neko vēl neesam
sapratuši. Tad mēs neesam sapratuši to, ko īstenībā Jēzus ar šo
līdzību mums grib pasacīt, jo tā sāls jau ir tur, ka mēs nespējam
iet un darīt tāpat. Tā sāls slēpjas tur, ka tie, kas zināja, kā vajag
darīt, kas zināja citēt pareizos Bībeles tekstus, piemēram, kā
mēs šodien varētu citēt šo Jēzus līdzību, viņi gāja, redzēja un
aizgāja tālāk. Un galvenais, ko Kristus mums katram grib
pateikt, sakot šos vārdus “tad ej un dari tu tāpat”, ir tas, ka tu
saproti – savā spēkā tu nespēj iet un darīt tāpat. Jo atcerieties,
ka šī nav tikai lekcija par mūsu sociālo atbildību, šī bija saruna,
kas sākās ar jautājumu, kā lai iemanto mūžīgo dzīvību. Šī bija
saruna, kas iesākās ar cilvēku, kurš gribēja Jēzum pierādīt, ka
viņš spēj mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko, un kvalificēties
mūžībai. Jo viņš ir saņēmies un viņš cenšas. Un viņš meklēja
vieglu tuvākā definīciju. Un šādā situācijā Jēzus iedod
neiespējamu tuvākā definīciju.
Lai nu kur, bet uz bīstama ceļa, kur šis ievainotais tikpat labi var
būt arī lamatas, lai tevi pievilinātu un tad tevi pašu aplaupītu. Lai
nu kurš, bet kāpēc lai samarietis, pazemotais, nicinātais,
apstātos pie jūda, kurš tagad ir saņēmis to, ko viņš it kā
samarieša skatījumā bija pelnījis. Jēzus grib parādīt: savā spēkā
tu jau nespēj iet un darīt tāpat. Savā spēkā tu nespēj
kvalificēties mūžībai. Un labā lieta ir tā, ka evaņģēlija vēsts šajā
situācijā ir nevis tur, ka tagad man un tev savā spēkā ir jāiziet un
jātēlo, ka mēs spējam, bet tā labā ziņa – evaņģēlijs – ir tā, ka
gluži kā samarietis, uz kuru neviens necerēja, apstājās un
palīdzēja sasistajam cilvēkam ceļa malā, tā Kristus, uz kuru arī
daudzi necer, apstājās pie tevis, lai tev palīdzētu, lai tev
piedāvātu uzņemt Viņu savā dzīvē, lai iemājotu tevī, un lai tāpēc
tev būtu spēks mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko. Ja šis stāsts
beigtos ar aicinājumu “tagad ej un dari”, tad mēs visi varētu iet
un mēs visi kā viens izgāztos. Tas ir Kristus, kam ir jābūt manī
un tevī, lai mēs varētu mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko. Un tas
mūs noved pie Svētā Vakarēdiena, kuru mēs pēc brīža svinēsim.
Kristus saka: Es nāku, lai tev palīdzētu, un, lai cik liels būtu tavs
gribasspēks un lai cik liela būtu tava apņemšanās, ja tas ir viss,
ar ko tu iziesi no šī dievkalpojuma savā dzīvē, tavs sniegums
būs kā tam priesterim un levītam. Un tikai tad, ja tu saki: bet,
Kristu, es nevaru savā spēkā Tevi mīlēt, es nevaru savā spēkā
savu tuvāko mīlēt, Kristu, man Tevi vajag, – tikai tad tu iegūsi to
spēku, kas nav tavs spēks, bet Kristus spēks.
Šodien, svinot Svēto Vakarēdienu, šī ir mūsu iespēja nevis
censties Dievam pierādīt savu taisnību, bet atrasties Dieva
priekšā un atzīt Viņa taisnību. Un sacīt: Kristu, man Tevi vajag.
Jēzu Kristu, Tu, Svētais un Mūžīgais Dievs, Tu katru no mums
mīlēji mūsu bojā ejā, kur tev izrādījās bīstami pie mums
apstāties. Jo tur, kur Tu pie mums apstājies, tur Tu pats saņēmi
uzbrukumus un tiki nogalināts. Bet Tu esi augšāmcēlies. Un
mēs atzīstam, ka mēs paši nespējam Tevi, Dievs, mīlēt, un tas
nenāk mums dabiski. Un mēs nespējam mīlēt savu tuvāko, bet
tikai tad ja Tu dzīvo mūsos, tad mums ir cerība, un tāpēc mēs uz
Tevi paļaujamies, mēs pie Tevis tveramies, mēs atzīstam, Kristu,
ka mums ir vajadzīgs Tavs upuris un Tava augšāmcelšanās. Esi
Tu mūsu Glābējs, esi Tu mūsu Kungs! Āmen.

Z I ņ AS

draudzēm

LBD S i z p i l d d i r e k t o r e i n f o r m ē

Semināri “Palikt Kristū!”

Vēlamies izteikt pateicību tām draudzēm, kuras ir atsaukušās kā
vienas no pirmajām aicinājumam pāriet uz jauno draudžu ikmēneša
iemaksu modeli – 10% no ikmēneša draudžu ziedojumiem tiek
novirzīti LBDS!
Pašreiz šajā pulkā mums ir zināmas jau 8 draudzes – Valmieras,
Tukuma, Madonas, Mateja, Siguldas, Nurmižu, Tilžas un Gulbenes
draudzes.
Ja 50% no LBDS draudzēm pieņemtu lēmumu par 10% draudžu
ikmēneša iemaksu veikšanu LBDS, tad varam prognozēt, ka šīs
iemaksas gadā varētu palielināties vismaz 2 reizes, kas varētu būt
aptuveni Ls 42 000 gadā.
Draudžu iemaksu izlietojuma plāna projekts 2008. gadam pie
nosacījuma, ja 50% draudžu pieņem lēmumu veikt 10% ikmēneša
iemaksas, attēlota tabulā Nr.1.

No 3. līdz 13. aprīlim Latvijā viesosies Linda Guy no Jaunzēlandes
misijas “Pārpilna dzīve” (Abiding Life Ministries International), skolotāja
un kristīga padomdevēja. Tā ir starptautiska misijas organizācija, kuras
darbība aptver vairāk nekā 150 valstis, un misijas moto skan šādi:
“Kristus tuvumā nav nekā nepārvarama.”

Tabula Nr.1. Pamatmērķi
Nr.

Mērķa nosaukums

Novirzītā draudžu
iemaksa gadā

%
1

Pensionēto mācītāju atbalstam

2

Jaunu draudžu dibināšanai un
mācītāju sagatavošanai
LBDS nozaru attīstībai (KRC, SA,
GB, MA, MKA)

3
4

LBDS un draudžu nekustamo
īpašumu atgūšanai un
apsaimniekošanai

5

LBDS izglītības darbam (Kristīgās
vadības koledžai, Baltijas
Pastorālajam institūtam, bibliotēkai)
Misijai (iekšmisijai un ārmisijai)

6
7
8

LBDS administrācijai un
komunikācijas izdevumiem
LBDS draudžu semināru un
apmācību rīkošanai

Kopā

Ls

10

Ls 4 200

20

Ls 8 400

10

Ls 4 200

15

Ls 6 300

15

Ls 6 300

10

Ls 4 200

10

Ls 4 200

10

Ls 4 200

Lindas Guy semināri:
4. aprīlī plkst. 16.00 un 18.00 Rīgā, Savienības namā.
(Tel. 26352823 Līvija Lāme.)
•
Kur ir Dievs ciešanās un problēmās?
5. aprīlī plkst. 10.00-14.00 Jelgavas baznīcā Mātera ielā 54.
(Tel. 26878742 Andris Jūrmalis.)
•
Dieva kārtība attiecībās. Paaudžu attiecības. Kopības
svētība.
5. aprīlī plkst. 16.00 un 18.00 Auces dievnamā Tehnikas ielā 10.
(Tel. 27068290 Rute Rudzīte.)
•
Ciešanas un Dieva klātbūtne.
•
Brīvība Kristū – mūsu attiecībās.
6. aprīlī plkst. 14.00 Pāvilostas dievnamā Klusā ielā 8.
(Tel. 26792857 Deniss Doroņins.)
•
Sakauti kristieši jeb vai tuksnesis ir normāla dzīve?
9. aprīlī Valmieras augstskolā un
plkst. 19.00 draudzes namā G. Apiņa ielā 4.
(Tel. 29296321 Andris Akmens.)
No 10. līdz 12. aprīlim Rēzeknes augstskolā un draudzes namā.
Informācija: tel. 26418178 Anita Grudule.
Iespējama individuāla padomdošana, pieteikties pa tel. 26352823.

100% Ls 42 000

Ja lēmumu par 10% draudžu iemaksām pieņem vairāk kā 50%
draudžu, tad rodas iespēja īstenot papildu mērķus, kas attēloti
tabulā Nr.2.
Līdzās draudžu iemaksām LBDS vadība turpinās piesaistīt līdzekļus
mūsu kopējā darba veikšanai un attīstībai.
Tabula Nr.2. Papildmērķi

Nr.

Misija par savu uzdevumu uzskata kalpošanu sakautajiem kristiešiem.
Maikls Velss, šīs misijas organizētājs, uzsver, ka it viss, kas kristietim
nepieciešams, ir jau viņam dots – tā ir Kristus mājošana viņā. Linda
daudzus gadus jutusies kā sakauta kristiete, kas ir piekususi un bez
drosmes. Dievs ielika viņas sirdī vēlēšanos dalīties ar citiem par to brīvību,
ko dod nodošanās Kristum, dzīvojot pārpilnu dzīvi Viņa spēkā. Viņa savā
kalpošanā uzrunā gan sievietes, gan vīriešus, visa vecuma un dažādu
kultūru cilvēkus.

Mērķa nosaukums

1

LBDS arhīva izveide un labiekārtošana

2

Papildu finansējums LBDS nozaru attīstībai un jaunu
nozaru izveidei

3

LBDS dievnamu remonta atbalsta fondam

4

LBDS Gadagrāmatas izdošanai

5

LBDS nama remontdarbu fondam

Aicinu draudzes, it īpaši tās, kas jau ir pieņēmušas lēmumus par
10% iemaksu veikšanu, iesniegt rakstiskus priekšlikumus un savus
komentārus par draudžu iemaksu izlietojuma plāna projekta
lietderību!
Ja draudze nesaskata kāda mērķa lietderību, ir iespējams novirzīt
konkrētas draudzes iemaksas lielākā apmērā kādam citam mērķim!
Lūdzu, rakstiet – kanceleja@lbds.lv vai zvaniet pa tel. 67218758.
Lai Dievs svētī mūsu kopīgos darbus! Paldies par sadarbību!
LBDS vadības vārdā –
Žanna Drūnese
Izpilddirektore

Nāc & elpo brīvi 2008!
Jau trešo gadu pēc kārtas Liepājā no 2. līdz 4. maijam notiks pasākums
“Nāc un elpo brīvi!”, kuru organizē Liepājas Pāvila draudze.
2. maijā plkst. 18.00 Latviešu Biedrības namā – slavas dziesmu
kompaktdiska prezentācijas koncerts “LAIKS PIELŪGT 2”. Diska
ierakstā piedalās Kristaps Tālbergs, Filips Baumanis, grupa Man-hu,
Māris Dravnieks un Valdis Indrišonoks, kamerkoris “Matejs”.
2. maijā plkst. 20.30 – Pāvila draudzē, Kuršu ielā 19, notiks jauniešu
dievkalpojums TIME OUT! Viesi: draugi no Rīgas Mateja draudzes ar
Kasparu Ezeriņu priekšgalā un mācītājs Edgars Mažis.
3. maijā plkst. 10.00 Pāvila draudzē notiks Donalda Klerija lekcija un
diskusija par jauniešiem aktuālām tēmām.
Pēc lekcijas visiem interesentiem būs iespēja izlocīt kaulus sporta
aktivitātēs.
3. maijā plkst. 19.00 Latviešu Biedrības namā koncerts, kurā līdz šim
savu dalību apstiprinājuši grupa Man – hu, kristīgā hiphopa izpildītājs
Āķis un Elīza Godiņa.
4. maijā plkst. 11.00 Pāvila draudzē svētku dievkalpojums, plkst. 16.00
Pāvila draudzē noslēguma pasākums TIME OUT!, kurā piedalās Rīgas
Jēzus draudzes slavas un pielūgsmes grupa, Elīza Godiņa, Liepājas
WORSHIP band un Priekules baptistu draudzes mācītājs Pēteris Tervits.
Papildu informācija par pasākumu: Edgars Deksnis, tel. 26434117.
Pieteikties naktsmājām, sākot ar 10. aprīli līdz 1. maijam pa tālruni:
63422215. Pasākuma organizētāji ir pateicīgi par garīgo, informatīvo un
finansiālo atbalstu pasākuma tapšanā.

AI Z L ū G š ANU K AL E ND ā RS

aprīlim

1. Pateiksimies un lūgsim par Jelgavas

11.

draudzi, sludinātāju Andri Jūrmali un viņa
ģimeni; lai Dievs svētī redzamās un
neredzamās kalpošanas veicējus un
sargā vadītājus.

Pateiksimies un lūgsim par LBDS
bīskapu Pēteri Sproģi un viņa ģimeni,
bīskapa vietnieku Pēteri Eisānu un viņa
ģimeni. Lūgsim par svētīgu kongresa
norisi šajās dienās Rīgā.

2. Pateiksimies un lūgsim par Kauguru

12. Pateiksimies un lūgsim par LBDS

draudzi, sludinātāju Jāni Akmeni un viņa
ģimeni, lūgsim par draudzes vienotību un
liecību apkārtnē.

3. Pateiksimies un lūgsim par

Jūrmalciema draudzi, par Gunāru
Lemaiķi, kas kalpo draudzē, un viņa
ģimeni; lūgsim par draudzes liecību
apkārtnē.

4. Pateiksimies un lūgsim par kapelānu

draudžu vadītājiem kongresā, par viesi
mācītāju no Amerikas. Lūgsim, lai
kongress dotu jaunu elpu turpmākajai
kalpošanai.

13.

Pateiksimies par notikušo
kongresu, runāsim par to savās
draudzēs un lūgsim, lai visas labās
ieceres tiktu sekmīgi īstenotas.

14.

kalpošanu un tās attīstību armijā,
cietumos, slimnīcās u. c.

Pateiksimies un lūgsim par Kuldīgas
draudzi, mācītāju Gintu Pallo un viņa
ģimeni, par draudzes liecību pilsētā.

5. Pateiksimies un lūgsim par Māsu

15. Lūgsim par Zviedrijas evaņģēlisko

apvienību, tās padomi, lūgsim par
semināriem, kas notiek Talsos ar
Neilandu ģimenes piedalīšanos, un par
Lindas Guy semināriem, kas šajās dienās
notiek Jelgavā, Aucē, Pāvilostā.

brīvdraudžu savienību, kurā ir 314
draudzes un 31 000 locekļu.

16.

6. Pateiksimies un lūgsim par

Pateiksimies un lūgsim par Ciānas
draudzi, mācītāju Ilmāru Arāju un viņa
ģimeni; lūgsim, lai atrisinātos dzīvesvietas
jautājums, beidzot kalpošanu draudzē.
Lūgsim Dieva palīdzību, meklējot jaunu
darba turpinātāju.

7. Pateiksimies un lūgsim par Kandavas

Pateiksimies un lūgsim par jauniešu
darbu mūsu draudzēs un jauniešu
vadītājiem, lūgsim par jaunatnes darba
vadītāju Tomu Ašnevicu.

8. Lūgsim par Jordānas baptistu

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

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

draudzi, sludinātāju Oskaru Jēgermani un
viņa ģimeni, lūgsim par draudzes liecību
apkārtnē.

konvenciju, kurā ir 20 draudzes ar 2000
locekļu, kā arī par Sīrijas baptistu
savienību, kurā ir 7 draudzes. Lai Dievs
palīdz šajā īpašajā reģionā pasludināt
Labo vēsti un dod mieru tautām!

17.

18.

19.

Pateiksimies un lūgsim par Baltijas
Pastorālā institūta studentiem un viņu
ģimenēm.

9. Pateiksimies un lūgsim par Krimuldas 20. Lūgsim par vajātiem kristiešiem
draudzi, sludinātāju Eliju Miķelsonu un
viņa ģimeni, lūgsim par svētdienskolu un
draudzes liecību apkārtnē.

10.

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

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

21.

Pateiksimies un lūgsim par Liepājas
Evaņģēlija Gaismas draudzi, tās
sludinātāju Sergeju Garkušu un viņa
ģimeni.

“Nesiet cits cita nastas,
tā jūs piepildīsiet Kristus likumu!”
(Galatiešiem 6:2)

22.

Lūgsim par Azerbaidžānas
evaņģēlisko kristiešu-baptistu draudžu
savienību, kurā ir 22 draudzes un 3000
locekļi.

23.

Pateiksimies un lūgsim par Liepājas
Evaņģēlija Balss draudzi un tās liecību
pilsētā.

24.

Lūgsim par Garīdznieku brālību,
mācītāju Andreju Šternu, viņa veselību,
par mācītāju ģimenēm. Lūgsim par
gatavošanos garīdznieku konferencei
maijā.

25.

Pateiksimies un lūgsim par Kristīgās
vadības koledžu, tās direktoru Oļegu
Jermolājevu un viņa ģimeni; lūgsim par
koledžas tālāko attīstību.

26.

Pateiksimies un lūgsim par mūsu
draudžu vīriem, brāļiem. Šodien Pasaules
Baptistu savienība svin vīru Lūgšanu
dienu, lai vienotos liecībā, lūgšanā,
sadraudzībā, došanā, kalpošanā.
Informācija www.bwanet.org Lūgsim par
vīru pasākumu, kas šodien notiek
Valmierā.

27.

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

28.

Lūgsim par jaunu draudžu
veidošanu. Lūgsim par savas draudzes
sludināšanas vietām.

29.

Lūgsim par Horvātijas baptistu
savienību, kurā ir 50 draudzes un 2000
locekļu, par Horvātijas baptistu
savienības prezidentu Tomu Magdu, kurš
ir arī EBF prezidents.

30.

Pateiksimies un lūgsim par
Svētdienskolu apvienību, par 1. maija
Dziesmu un mūzikas dienu Pestīšanas
Templī. Lai Dievs dod veselību un spēku
organizatoriem, aizsardzību bērniem un
svētīgu svētku norisi.

B ī B E L E S LAS ī JU M I
aprīlim
Mēneša lozungs:
“Turiet Kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami arvien
gatavi aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības
pamatu jūsos.”
(1. Pētera 3:15)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ījaba 42:7-13; 1. Pētera 2:18-25
1. Pētera 1:22-25; 1. Pētera 3:1-7
Jāņa 17:9-19; 1. Pētera 3:8-12
Lūkas 23:50-56; 1. Pētera 3:13-17
Jāņa 12:44-50; 1. Pētera 3:18-22
Jāņa 10:11-16; 1. Pētera 2:21b-25; Psalms 136

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

4. Mozus 27:15-23; 1. Pētera 4:1-11
1. Korintiešiem 4:9-16; 1. Pētera 4:12-19
Jāņa 17:20-26; 1. Pētera 5:1-7
Efeziešiem 4:11-16; 1. Pētera 5:8-14
Mateja 26:30-35; 1. Korintiešiem 1:1-9
Jāņa 14:1-6; 1. Korintiešiem 1:10-17
Jāņa 15:1-8; 1. Jāņa 5:1-4; Psalms 96

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Romiešiem 1:18-25; 1. Korintiešiem 1:18-25
2. Korintiešiem 5:11-18; 1. Korintiešiem 1:26-31
Jāņa 8:31-36; 1. Korintiešiem 2:1-5
Romiešiem 8:7-11; 1. Korintiešiem 2:6-16
Jāņa 19:1-7; 1. Korintiešiem 3:1-4
Atklāsmes 22:1-5; 1. Korintiešiem 3:5-8
Mateja 11:25-30; Kolosiešiem 3:12-17; Psalms 149

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Jēkaba 1:17-25; 1. Korintiešiem 3:9-17
Lūkas 19:36-40; 1. Korintiešiem 3:18-23
Romiešiem 15:14-21; 1. Korintiešiem 4:1-8
1. Korintiešiem 14:6-9; 1. Korintiešiem 4:9-14
Lūkas 22:39-46; 1. Korintiešiem 4:17-21
Jāņa 6:63-69; 1. Korintiešiem 5:1-8
Jāņa 16:23b-28; 1. Timotejam 2:1-6a; Psalms 121

28. 1. Ķēniņu 3:5-15; 1. Korintiešiem 5:9-13
29. 2. Mozus 17:8-13; 1. Korintiešiem 6:1-11
30. Lūkas 11:1-4; 1. Korintiešiem 6:12-20

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.

Z I ņ AS

draudzēm

LBD S k o n g r e ss “ OTRĀ ELPA ”
10. un 11. aprīlī Rīgā, Savienības namā Lāčplēša ielā 37.
Piektdien, 10.aprīlī.
Plkst. 9.00 sākās dalībnieku reģistrācija un tiem, kas būs ieradušies laicīgi tiks
servēta kafija.
Plkst. 10.00 1. Sēde.
Plkst. 14.30 2. Sēde
Plkst. 18.30 3. Sēde - kongresa vakariņas Pestīšanas Templī Lāčplēša ielā 117.
Sestdien, 12.aprīlī.
Plkst. 9.30 4. Sēde.
Plkst. 13.00 Kongresa noslēguma dievkalpojums ar Sv. Vakarēdienu
Savienības Namā.
Kongresā būs arī īpašais viesis mācītājs un draudžu atjaunotājs Kieth Potter
no ASV, Kalifornijas.
ATGĀDINĀJUMS. Tā kā kongresa dienās paredzēta plaša programma,
ir svarīga dalībnieku savlaicīga ierašanās un, lūdzu, samaksājiet iepriekš
kongresa dalības maksu, kas to vēl neesat darījuši, ieskaitot LBDS kontā ar
norādi Kongresa dalībnieku iemaksas vai samaksājot savlaicīgi LBDS kasē:
Latvijas Baptistu draudžu savienība; Reģ.Nr. 90000085765;
Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314; A/S LUB Rīdzenes filiāle;
Kods: UNLALV2X

VALMIERA S DRA U DZE
Sestdien, 26. aprīlī, plkst. 11.00 konference vīriem “Vīri, kas sasniedz
maksimumu” viesnīcā “Naktsmājas”. Piedalās Č. Kellijs, E. Pļaviņš un citi
viesi. Pieteikšanās: A. Akmens, tel. 29296321, dalības maksa – 3 lati.

LĪGATNE S DRA U DZE
27. aprīlī plkst. 11.00 draudzes gadasvētki. Visi mīļi aicināti!

GARĪDZNIE K U BRĀLĪBA
3. maijā Kandavā – Zemgales reģionālā sanāksme mācītājiem, viņu
dzīvesbiedrēm un Māsu kalpošanas vadītājām. Sanāksmes tēma –
“Dedzīgums pēc dvēselēm”. Informācija: A. Jūrmalis, tel. 26878742.
17. maijā Rīgā, Savienības namā, Garīdznieku brālības gadskārtējā
konference. Dienas kārtībā – GB priekšsēdētāja un kolēģijas vēlēšanas.

S VĒTDIEN S K OL U APVIENĪBA
1. maijā Rīgā, Pestīšanas Templī, Lāčplēša ielā 117 notiks gadskārtējā
bērnu un jauniešu Dziesmu un mūzikas diena!
Dienas programma: 10.00 Ierašanās. 10.30 Kopmēģinājums korim un
orķestrim. 11.30 Svētdienskolu priekšnesumi. 13.00 Pārtraukums un
cienasts. 14.00 Svētku noslēguma koncerts.
Lūdzam pieteikt bērnu un kopējo dalībnieku skaitu no savām
svētdienskolām. Visi aicināti piedalīties un atbalstīt mūsu bērnu un
jauniešu sniegumu!
No 24. līdz 26. jūlijam Mazsalacas baptistu draudzes dievnamā Vasaras
mācību seminārs – nometne svētdienskolotājiem ar vieslektoru no Kidz
At Heart International (ASV) piedalīšanos.

MĀ S U APVIENĪBA
5. aprīlī Talsu dievnamā notiks seminārs “Konfliktu risināšana Bībeles
gaismā”. 10.00-13.00 lekcija un diskusijas – Antra Neilande. 14.00-16.00
Stāstījums un bildes par misiju Papua Jaungvinejā – Antra un Enoks
Neilandi. Informācija: Anda Kostanda, tel. 26171289. Visi mīļi aicināti!
26. aprīlī plkst 11.00 Pāvilostā Klusā ielā 8 notiks konference par tēmu
“Bezcerīgs ticīgais jeb kāpēc noguris?”.
Lektors Haralds Bartkevičs, Grobiņas dr. sludinātājs.
Pieteikties līdz 15. aprīlim – Deniss Doroņins, tel. 26792857. Tiks
organizēts autobuss no Rīgas, pieteikties pa tel. 29393316, L. Saulīte.
No 1. līdz 3. augustam plānojam nometni Mālpilī!
Nevis jūlijā, kā bija iepriekš ziņots! Sīkāka informācija sekos.

PIEDĀVĀ J U M S
Mazsalacas baptistu draudze vēlas atdot baznīcas solus.
Soli ir 2,74 metrus gari un tikko restaurēti.
Interesēties pa tel. 26377930 (Valters).

S VEICAM J U BILE J Ā
23. aprīlī sludinātājam Helmāram Immeram 60 gadi!

Sarunas ar
Baltijas Pastorālā institūta
studentiem

No žēlastības
Ar Jāni Akmeni sarunājās bīskaps Pēteris Sproģis.
Kāds īsumā ir tavs ceļš līdz pašreizējai kalpošanai?
Mans ceļš šajā kalpošanā sākās pirms kāda laika, jo viss sākas ar
lūgšanu Dievam. Sirdī jutu, ka vēlos kalpot Dievam, kaut ko darīt,
bet pats nezināju, tieši ko un kā. Pagāja neilgs laiciņš, gāju pie
sava mācītāja un jautāju, ka gribētu kaut ko darīt draudzes labā.
Savā sirdī biju gatavs darīt jebko, ko mācītājs pateiks, darīt jebko,
jebkuru darbu, pilnīgi paļaujoties uz Dieva žēlastību un svētību.
Mācītājs mani aicināja vadīt grupu “Mērķtiecīga dzīve: 40 dienas ar
mērķi”. Kaut ko tādu nekad nebiju varējis iedomāties un nebiju
gaidījis, bet šī bija mana pirmā kalpošana draudzē. Tā sākās mana
gatavošanās pašreizējai kalpošanai – ar lūgšanu Dievam pēc
kalpošanas iespējām. Tāpēc gribu teikt: viss sākās ar vēlēšanos
patiesi kaut ko darīt un lūgšanu Dievam.
Kā tava ģimene uztvēra tavu atsaukšanos garīdznieka
aicinājumam?
Par savu ģimeni varu pastāstīt, ka ģimenē esam četri cilvēki –
sieviņa Kristīne, dēli Edijs un Kristaps. Sieviņa strādā algotu darbu,
Edijs mācās 4. klasē. Kristaps septembrī būs pirmklasnieks un
mācīsies Tukuma mūzikas skolā. Sieviņa mani ļoti atbalsta, gan
pamudinot, gan arī kā mans pirmais kritiķis. Šogad sievai ir
vislielākā slodze, jo uz viņas pleciem ir vairāk pienākumu nekā
man, tā kā es esmu aizgājis no darba un uzsācis mācības BPI un
vienlaikus kalpoju kā sludinātājs Kauguru baptistu draudzē.
Studijas BPI rit trešo mēnesi. Kādu ieguvumu no studijām tu
jau šobrīd saskati savai kalpošanai Kauguros?
Studijas BPI man ļoti patīk, katrā lekcijā cenšos klausīties ļoti
uzmanīgi un uzdot pasniedzējiem jautājumus, lai vairāk varētu
uzzināt. Vairāk mācoties, saprotu, cik patiesībā maz zinu, un tas ir
par stimulu mācīties vairāk. Šajos 3 mēnešos esmu ieguvis ļoti
daudz, esmu ieguvis apstiprinājumu savām domām un uzreiz to
pielietoju praksē savā draudzē.
Kādas ir tavas kalpošanas ieceres nākotnē?
Manas nākotnes ieceres ir ļoti vienkāršas – vēlos būt kopā ar savu
ģimeni tur, kur Dievs aicinās, būt kalpošanā, kur Dievs vadīs.
Pilnīgi paļaujoties uz Dieva vadību, vai mana kalpošana būtu šeit
Latvijā vai kur citur.
Ko tu teiktu tiem, kas šaubās par savām spējām un aicinājumu
garīdznieka kalpošanā?
Cilvēkiem, kuri šaubās par savu aicinājumu šodien, vairāk būtu
jāmeklē attiecības ar Dievu, jātuvojas viņam, un tad visas šaubas
izzudīs. Tieši tuvība Dievam dod drosmi un spējas darīt darbus,
kurus nekad iepriekš neesam darījuši.
Ko tu vēlies iemācīties no citiem mācītajiem un ko tu gribētu,
lai citi pamācās no tevis?
No citiem garīdzniekiem gribētu iemācīties, kā praktiski kalpot, kā
vadīt draudzi. Savukārt garīdzniekiem gribētu ieteikt ņemt vērā tos
padomus un ieteikumus, ko var sniegt mūsu draudžu vadība un
bīskaps. Tiem, kuri strādā algotu darbu, būtu jāklausa saviem

priekšniekiem, ar to pagodinot
Dievu. Man šķiet, ka tas ir
grūtākais, jo garīdznieki paši ir
vadītāji un vadītājiem ir grūtāk
paklausīt citam vadītājam. Pats
to esmu iemācījies, vairāk nekā
10 gadus strādājot dažādās
militārajās iestādēs, kur
jāpakļaujas pavēlei, ko saņem
no komandiera, kuram ir
augstāka pakāpe vai augstāks
amats. Tagad mans augstākais
komandieris – ģenerālis – ir
Dievs, un tāpēc man Viņam
jāpaklausa un jāpilda Viņa dotās
pavēles, gan tās, kas rakstītas
Bībelē, gan tās, kuras Dievs
izvēlas nodot caur citiem cilvēkiem.
Tu vairākkārt devies arī misijas braucienā uz Baškīriju. Kas
tevi uz to pamudināja?
Pamudinājums doties uz Baškīriju bija manas lūgšanas, kad
pirms uzaicinājuma braucienam uz Baškīriju aptuveni mēnesi
biju lūdzis Dievam, ka gribētu aizbraukt uz Krieviju, pie tam
nevis uz Maskavu, bet kaut kur dziļāk Krievijas iekšienē. Kad
pēc neilga laika man bija uzaicinājums doties misijas
braucienā uz Baškīriju, es uzreiz zināju, ka atbilde ir JĀ.
Ko esi mācījies šajos misijas braucienos?
Visu nevar aptvert, ko esmu ieguvis no brauciena uz Baškīriju,
bet noteikti gribētu pieminēt to, ka, esot komandā, izjutu, cik
liels spēks ir patiesai Kristus mīlestībai un vienotībai komandas
darbā. Tur braucienā nācās būt kopā gan grūtībās, gan
piedzīvojot skaistus saviļņojuma pilnus brīžus. Brauciena laikā
tev nav uz ko paļauties, vienīgi uz Dievu un uz komandas
biedriem, līdz ar to saproti, ka strīdiem nav jēgas. Šeit mājās to
dažkārt nevar tik labi iemācīties, jo, ja ar kādu sastrīdies, tad
vairāk nerunā ar viņu vai vispār aizej uz citu draudzi, bet,
braucot misijas braucienā, tā nevar izdarīt, un tas ir labākais
rakstura treniņš.
Ko tu teiktu cilvēkiem, kuri šaubās par vajadzību doties
misijas braucienā?
Cilvēkiem, kuri šaubās par kalpošanu vai došanos misijas
braucienos, gribētu jautāt: vai viņi šaubās par Dieva esamību?
Un ja tā tiešām ir, tad noteikti lūdziet Dievu, lai Viņš palīdz tikt
vaļā no visām šaubām.
Ko tu šogad vēlētos pateikt cilvēkiem Lieldienu laikā?
Kristus augšāmcelšanās svētkos cilvēkiem aicinu patiesi no
sirds pārdomāt to, ko Jēzus izdarīja, lai mūs atpirktu no grēka,
šaubām, no visa sliktā; kā Viņš cieta par mums, lai mēs, kas
Viņam ticam, varētu dzīvot. Man šķiet, ka mēs to īsti pat
neapzināmies.
Kā lai labāk par tevi un tavu ģimeni aizlūdz?
Es vēlētos aizlūgšanas par to, lai ātrāk varētu atdot bankai
kredītu, kuru esmu paņēmis, nepārdomājot sekas, un līdz ar to
esmu kļuvis atkarīgs no bankas. Šis kredīts traucē pilnīgākai
kalpošanai. Es nevienam cilvēkam neieteiktu ņemt bankās
kredītu, bet gan paļauties uz Dievu un Viņa gādību un svētību
bez kredītiem. Nekļūstiet par vergiem, bet dzīvojiet Dievam
tīkamu dzīvi.

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, bīskapa vietnieks Pēteris Eisāns, Solveiga Miķelsone,
Līvija Lāme, korektori Aigars Baštiks un Ilze Reveliņa, maketētājs Filips Tālbergs

www.lbds.lv

http://91.142.1.139/baptist/

