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Gada noslēgumam noderīgu gudrību dāvā brazīļu rakstnieka 

Paulu Koelju stāstiņš. 

Ziemassvētku vakarā ceļinieks ar sievu pārdomāja aizvadītajā 

gadā paveikto.

Vakariņojot kādā Pireneju ciemata vienīgajā restorānā, vīrs sāka 

žēloties par kādu darbu, kas netika paveikts, kā iecerēts.

Sieva tikmēr uzmanīgi vēroja restorānā uzstādīto Ziemassvētku 

eglīti. Ceļinieks, nodomājis, ka viņu saruna vairs neinteresē, 

mainīja tematu:

“Cik skaisti mirdz eglīte, vai ne?”

“Tas tiesa,” sieva atbildēja. “Bet, ja tu labi ieskatīsies, starp 

šīm daudzajām spožajām spuldzītēm viena ir izdegusi. 

Manuprāt, atskatīdamies uz pagājušo gadu, tu redzi tikai 

šo vienu izdegušo lampiņu, bet neredzi desmitiem citu, 

kas dāsni dāvā savu svētīgo gaismu.”  

Lai Dievs palīdz mums būt pietiekami acīgiem un prasīgiem 

pret sevi, lai pamanītu nepadarīto, kā arī pietiekami pateicīgiem 

Dievam par to, kas Viņa spēkā padarīts un sasniegts. 

Svētīgus Kristus dzimšanas svētkus un Jaunajā Gadā Kristus 

spēku katrai dienai!

Pēteris Eisāns

LBDS bīskapa vietnieks

LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Pašizmaksa 0.30 Ls



Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teikšu 
– priecājieties!  Jūsu lēnība lai kļūst zināma visiem 
cilvēkiem; Tas Kungs ir tuvu. Nezūdaities nemaz, bet 
jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību 
ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir 
augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un 
jūsu domas Kristū Jēzū.   (Filipiešiem 4:4-7)

Nu ko tu tāds priecīgs? Naudu dabūji? Tāpat vien? 
Tas nu gan ir jocīgi. Prieks un priecāšanās – tas mums 
bieži saistās tikai ar kādu labumu. Es varu priecāties, 
ja kaut kas ir noticis, ja kaut kas ir labs dabūts, ja kaut 
kas ir izdarīts. It kā prieks būtu kā alga, ko saņemam. 
Tas liekas tik dīvaini, ka cilvēks var priecāties tāpat 
vien. Bet varbūt tas nemaz nav iespējams. Varbūt 
priekam ir vajadzīgs kāds stimuls. Tā jau tas ir – kad 
esam saskumuši, tad vajag kādu stimulējošu lietu. 
Citam tas ir skaists koncerts, citam – izbrauciens 
dabā, bet kādam vajag apreibināties, lai kļūtu mazliet 
priecīgs. Prieka brīži mūsu dzīvē ir kā tādas mazas 
apstāšanās. Kaut kas tik neraksturīgs, ka mēs pat 
aizmirstam to darīt. Iespējams, ka mēs varētu izdzīvot 
bez prieka, jo ir tik daudz lietu, kas jādara, tik daudz 
spēka paņem tas, ko mēs saucam par dzīvi, ka mums 
ir grūti noskaņoties priekam. Ir cilvēki, kas saka: “Es 
vairs vispār ne par ko nepriecājos.”

Un tad saņemam vēstuli no apustuļa Pāvila, kurš 
tobrīd ir cietumā. Viņa vārdi pirmajā brīdī liek mums 
šaubīties, vai tikai cietums šim Dieva vīram nav 
nodarījis kādu ļaunumu. Ja jau normālos apstākļos 
būtu maz cilvēku, kas kaut ko tādu rakstītu, tad kur nu 
vēl cietumā!

Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz 
teikšu – priecājieties!

Priecāties par Dievu un ar Dievu. Nešaubos, ka 
vairumam cilvēku tas ir kaut kas nesaprotams, jo 
valda taču uzskats, ka ticīgie ir drūmi cilvēki, kuri reti 
priecājas. Vismaz baznīcās reti kad cilvēki ir priecīgi. 
Diez vai šī TV dievkalpojuma skatītājus varētu par to 
pārliecināt. Bet ticīgi cilvēki bieži domā, ka prieks ir 
kaut kas tāds, ko nemaz nedrīkst rādīt. Nu tik dziļš, tik 
dziļi iekšā, ka nemaz nevar pats just, kur nu vēl citi 
redzēt. Un tā nu prieks par Dievu ir kaut kas tāls, 
nesasniedzams, teorētisks. Vai esam jautājuši, kāpēc 
tas tā? Vai tā latiņa būtu pārāk augstu? Bet varbūt 
mēs cenšamies domāt par prieku tikai kā par ārēju 
izpausmi, nesaprotot, ka ir vajadzīgs kāds saturs – 
iekšējs saturs, kas mūs galu galā aizved pie prieka. 

Lēnība. Tas nav lēnā divplākšņa variants. Lēnīgs 
cilvēks nav tūļa. Lēnīgs cilvēks parāda žēlsirdību 
citiem, netiesājot viņus par neizdarītiem darbiem vai 
pieļautām kļūdām. Lēnība. Tur nu gan ir vajadzīgi 
nervi un pacietība! Man tās nav, tāpēc es vienkārši 
nosodu, baros, izsaku savu niknumu. Citiem tas 
nemaz nav jāsaka, jo tas taču tāpat ir redzams, ka 
cilvēks ir nikns. Un, ja man nav lēnības, tad man nav 
arī nekāda liela prieka, jo man jāļaunojas, jārūgst, 
jābūt neapmierinātam. Cik tas tomēr ir grūti būt 
lēnīgam pret visiem! Visiem cilvēkiem, arī tiem, kas to 
nav pelnījuši, kas man dara pāri, kas man tikai grib 
ieriebt. Esi lēnīgs, jo Kristus ir tuvu. Un Viņš taču arī ir 
lēnīgs Glābējs. Viņš nāk nevis ar zobenu vai vāli, bet 

priecāties?
V a i  t u  m ā k i piedzimstot kā mazs un neaizsargāts bērns un vēlāk iejājot uz ēzeļa 

Jeruzālemē. Jēzus ir lēnīgs tad, kad mācekļi grib, lai uguns no debesīm 
noslauka kādu ciematu, kurā negrib viņus viesmīlīgi uzņemt. Un katrs skats uz 
Kristus lēnību ļauj man kaut ko mācīties savai dzīvei. Lēnība nav neizlēmība, tā 
nav vilcināšanās. Lēnība ir tad, kad es varu kontrolēt situāciju, lai izdarītu tās 
izvēles, kuras no manis gaida Kristus. Un tas vairo manu spēju priecāties. Tad, 
kad mana mēle ir aizšķērsojusi ceļu kādam sliktam vārdam. Tad, kad es esmu 
varējis nelaist ārā dusmas vai neapmierinātību par otru cilvēku. Bet lēnība nav 
kaut kas tāds, kas nāk viegli, jo mēs tik ļoti uztraucamies un zūdāmies par savu 
dzīvi.

Nezūdieties nemaz!

Kāds pētījums rāda – kad cilvēks ir norūpējies (stresains), tad 
40% gadījumu tas ir par lietām, kas nekad nebūs (bet viņi to nezina),
30% gadījumu tās ir pagātnes lietas, kuras mēs nespējam izmainīt,
12% gadījumu tas ir par to, ka tiekam kritizēti, bet visbiežāk kritika ir 
nepatiesa,
10% gadījumu tā ir veselība, kas stresa rezultātā kļūst vēl sliktāka,
un tikai 8% gadījumu mēs uztraucamies par īstām problēmām.

Uztraukšanās Adventa laikā ir tik pašsaprotama. Daudziem pietrūks naudas, lai 
nopirktu iecerētās dāvanas, nepietiks līdzekļu  lielam Ziemassvētku mielastam, 
un tad mēs uztraucamies par naudu. Kādi uztraucas par to, ka vīrs vai sieva būs 
neapmierināti par tēriņiem dāvanu dēļ. Kā lai neuztraucas?! Kā lai nomierinās?! 
Daudzi krīt depresijā, citi dzer zāles, un tas mūs arvien vairāk attālina no prieka. 
Vēl vairāk – liekas, ka zūdīšanās ir viena nepatīkama nodarbošanās, bet mums 
nav iespēju tās vietā darīt kaut ko citu. Kaut gan Pāvils iesaka, lai mēs mēģinām 
zūdīšanās vietā lūgt Dievu. Vai daudz esam to darījuši? Visbiežāk jau nav spēka 
lūgt. Kā tāds kreņķīgs cilvēks var lūgt Dievu? Varbūt varam pamēģināt to 
zūdīšanos  izteikt nevis savam darbabiedram vai ģimenes loceklim, bet pašam 
Dievam. Lūgšana un zūdīšanās stāv viena otrai pretī, tās nav savienojamas. Un 
man jāmācās, kā vienu paturēt, bet otru atmest. Pateicības lūgšana... Cik retas ir 
pateicības! Parasti mēs lūdzam Dievu kā tādu Ziemassvētku vecīti. Sūtam Viņam 
savus garos sarakstus ar vajadzībām. Ja tos vajadzētu publicēt, tad pietrūktu 
papīra. Kā lai pateicas Dievam, ja sirds ir tik pilna, liekas, esi viens vienīgs 
neveiksminieks? Negribas lūgšanā liekuļot kā Ķencim “Mērnieku laikos”, un 
tomēr bez lūgšanas iztikt nevar. Varbūt mēģināt ieraudzīt vienu labu un vērtu 
lietu, kuru Dievs man dāvājis šajā gadā, un vienkārši pateikt Viņam paldies. Ko 
tad tas no manis prasītu? Izkāpt no tās milzīgās kritizēšanas un nosodīšanas 
baļļas, kurā esmu iekāpis līdz ausīm. Tā ir tāda dīvaina sajūta, ka esi piesūcies 
tikai ar to slikto – visi citi slikti, valdība slikta, valsts slikta, ģimene slikta, 
draudze, skola, darba kolēģi. Vai ir viena lieta, par kuru tu vari pateikt Dievam 
paldies? Ja būs viena, tad drīz būs arī otra, un mēs sāksim ieraudzīt, ka to labo 
lietu ir daudz, daudz vairāk kā to, kas mums nepatīk. Lūgšana pamazām aizdzīs 
zūdīšanos, jo es uztraucos tad, kad es pats visu gribu izdarīt, kad man ir bail, ka 
nekas neiznāks. Bet, ja Dievs būs ar mani, tad es mācīšos saņemt Dieva mieru.

Miers, kuru mēs nesaprotam, kuru nespējam izskaidrot, bet kas mums ir ļoti 
vajadzīgs. Miers, kas nāk kā Dieva dāvana ikvienam cilvēkam. Un tad nav 
vajadzīgi īpaši vingrinājumi, kad es sev iestāstu – esmu mierīgs, mierīgs, 
mierīgs. Man nav jākoncentrējas uz kādu lietu vai cilvēku, bet es varu vienkārši 
saņemt Dieva mieru. Tas ir pārsteidzoši, ka cilvēki būtu gatavi atdot lielas 
bagātības, lai iegūtu mieru, bet nevar nopirkt to savai dvēselei. Dieva miers nav 
nopērkams, bet tas ir jāsaņem no Viņa. No vienas puses mēs mācāmies, ka 
Adventa laikā jābūt mierā, jāsakārto sevi, bet mēs labi zinām, cik esam uztraukti 
un uzvilkti. Mēs esam šī laika stresa vergi. Un tad gan mūsu sirdis, gan mūsu 
domas ir nedrošas, neziņas pilnas. Bet Dievs dod mieru, kas mūs sargā. Sargā 
tik pamatīgi, ka mūsu dziļākās jūtas tiek nomierinātas, vienā brīdī tiek atņemts 
uztraukums, un mēs jūtamies ļoti labi. Jo miers nekad nav teorētiska, grāmatās 
rakstīta lieta. Miers ir dvēseles stāvoklis. Harmonija ar Dievu, miers ar Kristu. Un 
tieši tad, kad pār mums nāk Dieva miers, mēs varam par Viņu priecāties. 
Priecāties par Dievu, kas mūs izmaina. Un cilvēks kļūst savādāks. Lēnība, 
nezūdīšanās, lūgšana un Dieva miers – neviena no šīm lietām nav mūsu pūliņu 
rezultāts. Tās ir dāvanas, kuras mums katram dod pats Dievs.

Nu ko tu tāds priecīgs? Es tevi nekad neesmu redzējis tik priecīgu! Klausies, kas 
ar tevi ir noticis? Āmen! 

Edgars Mažis
mācītājs



Lūgšanu
svētki

V a l m i e r ā

Valmieras draudze jau divus gadus katru rītu pulcējas uz 
lūgšanām no plkst. 6.30 - 7.30. Daudz izmaiņu noticis 
attiecībās un attieksmē pret dzīvi, cilvēkiem un Dievu. Un nu 
vēl vēlā vakarā sapulcinājuši visas Vidzemes apkārtējās 
draudzes!

Pirmdien, 5. novembra vakarā, Valmieras draudze kopā ar 
māsām un kādiem brāļiem gan no tuvākām, gan tālākām 
vietām – Cēsīm, Limbažiem, Krimuldas, Siguldas, Līgatnes 
un Mazsalacas, Mālpils, Smiltenes – vairāk kā 80 cilvēku 
svinēja Pasaules Baptistu sieviešu Lūgšanu dienu, 
pievienojoties daudziem miljoniem lūdzēju visā pasaulē.  
Bija ļoti liels prieks, ka, neskatoties uz vēlo vakara stundu, 
māsas tomēr bija atsaucīgas.

Vienojoties dziesmās un aizdedzinot sveces, par katru 
kontinentu tika nolasīta informācija, vajadzības un 
problēmas, par kurām aizlūgt. Katrs, kas bija atnācis, varēja 
pievienoties ne tikai attiecīgā kontinenta vajadzībām, bet arī 
izteikt savas vajadzības, un tās arī tika nestas Dieva troņa 
priekšā. Šajā lūgšanu vakarā piedalījās mācītāji: Andris 
Akmens, Mārtiņš Rijnieks un Jānis Kalējs. 

Tika dzirdētas tik daudzas dažādas vajadzības, pārestības, 
sāpes, kas notiek pasaulē, ka liekas, ko gan es varu darīt? 
Bet varam! Mēs varam lūgt, jo šo vienreizējo iespēju, 
aizlūdzot un pastāvot vienam par otru, Visuvarenais Dievs ir 
atstājis saviem bērniem. „Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies 
Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū," saka Jēzus (Mt. 18:20). 
Un Jēzus tiešām bija mūsu vidū! 

Pateiksimies Dievam par to, ka šeit, Latvijā, mēs varam brīvi 
sanākt, lūgt, lasīt Dieva Vārdu! Mums nav jābaidās, ka, 
apliecinot Kristu, mums draud darba zaudēšana vai dzīvības 
briesmas. 

Šī diena mums no jauna atgādināja aizlūgšanas spēku un 
vajadzību lūgt par māsām un brāļiem, par cilvēkiem 
dažādos kontinentos, kuri pasludina evaņģēliju, par 
cilvēkiem, kuri maldās un kuru sirdis un prāti ir aptumšoti. 
Lai arī mēs viņus nepazīstam, tomēr Dievs vēlas glābt 
ikvienu dvēseli. Lūgsim par tiem, kuri pieder pie Dieva 
ģimenes un kuriem 
sava ticība Kristum 
ir jāapliecina ar 
savām asinīm. 

Pacelsim lūgšanu 
rokas pār šo 
pasauli, jo 
lūgšanām ir spēks! 

Ilze Mosa
Valmieras draudze

Atkal esam gadu mijā un laikā, kad bieži atskatāmies uz to, kas bijis, 
un domājam par to, kā un kam vajadzētu būt. Vēlos atgādināt par 
tiem resursiem, par kuriem esam jūs informējuši aizvadītajā laikā, un, 
skatoties uz jauno gadu jūsu personīgajā un draudzes dzīvē, 
iedrošināt interesēties un lietot to, kas pieejams.

Ļoti daudzi no pieejamiem materiāliem balstās uz mazajām grupām. 
Bet, ja jūsu draudzē nav mazo grupu kalpošanas, tas nenozīmē, ka 
šie materiāli nav domāti jums, jo daudzi no tiem ir lietojami arī 
individuālai studijai (lai arī grupiņā tos pārrunāt būtu efektīvāk) un 
izveidot savu draugu, radu, paziņu – vienkārši tuvu un dārgu cilvēku – 
grupiņu, lai kopīgi lūgtu un pārrunātu svētīgas tēmas, var taču 
praktiski jebkurš. Ja vēlaties to darīt – izveidot savu mazo grupiņu, 
bet nav īsti zināšanu un drošības, kā to darīt, interesējieties 
Kalpošanas resursu centrā – centīsimies palīdzēt.

KRC piedāvājumā ir mazo grupu materiāli vairāk kā 150 
nodarbībām, kas sadalīti 3 galvenajās kategorijās:

• kristietības pamati,
• garīgā izaugsme,
• Bībeles studijas.

Lielāka apjoma studiju materiāli visai draudzei, kas organizējami 
kampaņu veidā, ir:

• kurss “40 dienas ar mērķi” – draudzes izaugsmes kurss, kur 40 
dienu laikā (6 nedēļās) tiek apskatīts Bībelē rakstītais, kādēļ cilvēks 
dzīvo virs zemes? Tas ir draudzi aptverošs kurss, kurā ir aicinātas 
piedalīties visas draudzes kalpošanas. Kurss sastāv no 3 galvenajām 
daļām:

 – grāmatas „Mērķtiecīga dzīve” ikdienas lasījuma;
 – svētdienu svētrunām par attiecīgo tēmu;
 – tikšanās mazajās grupās, lai lasīto un dzirdēto pārspriestu un 

diskutētu.

• Alfas kurss – viens no efektīvākajiem evaņģelizācijas 
instrumentiem pasaulē, kur 15 nodarbību laikā tiek apskatīti 
kristietības un ticības pamati.

• “Dziedināšanas laiks” – materiāls, ko jūs varat lietot savā draudzē, 
lai palīdzētu cilvēkiem atgūties pēc smagas šķiršanās no otrās 
pusītes. Tā var būt otra cilvēka nāve vai smaga šķiršanās – attiecību 
pārtraukšana --, no kuras grūti atgūties. Ja jūsu draudzē nav 
iespējams izveidot atsevišķu grupiņu, kuras vadītājam būtu 
nepieciešama apmācība (arī to piedāvā KRC), bet vēlaties tādā 
grupiņā piedalīties, interesējieties – mēs sniegsim informāciju par 
jums tuvāko atbalsta grupu.

“Dzīvā ticība” - apmācības programma, kuras ietvaros iespējams 
apgūt metodi, kā mazpazīstamiem vai nepazīstamiem cilvēkiem 
līdzdalīt Labo Vēsti par Jēzu Kristu – evaņģelizēt. Apmācības ilgums  
ir 9 nodarbības.

Atsevišķs materiālu kopums, ko KRC piedāvā, sadarbojoties ar 
Viesītes un Subates draudzes mācītāju Juri Grigu, ir īpašs resurss 
draudzes darbam ar bērniem – “AWANA”. Šis materiāls nav 
alternatīva draudzes svētdienskolai, bet gan papildu iespēja draudzei 
un svētdienskolai aizsniegt bērnus un caur viņiem arī vecākus.

Vairāk informācijas, sazinoties ar Kalpošanas resursu centru pa tālr.: 
26177539, e-pasts: krc@lbds.lv vai rakstiet: LBDS Kalpošanas 
resursu centrs, Lāčplēša ielā 37, Rīgā, LV-1011. Interesējieties un 
plānojiet laicīgi savu draudzes darbu!

Andrejs Priedītis
KRC vadītājs

Ziņas
n o  k a l p o š a n a s  r e s u r s u  c e n t r a



10. novembrī Rīgā notika Garīdznieku brālības rudens 
sanāksme – seminārs. Sanāksmē piedalījās 45 garīdznieki 
un daži BPI klausītāji. 

Baptistu mācītāji no ASV Frenks Kārmikels (Frank 
Carmical), AWANA “Misijas 4 -14” stratēģijas direktors, un 
Gateway draudzes mācītājs Marks P. Gonzaless (Mark P. 
Gonzales) koncentrētā un saturīgā sniegumā apskatīja 
divas galvenās tēmas:

“Kā saprast cilvēkus ar atšķirīgām garīgām spējām” 
(Rom.12. nod.) un “Kā nodrošināt draudzes augšanu 
aizsniedzot ģimenes?” 

Tas bija spēcīgs pamudinājums veltīt vairāk uzmanības un 
enerģijas tam, lai mūsu bērnos jau no agras bērnības 
iesētu ticību Dieva nodomiem viņu dzīvē. Tika atgādināts, 
ka laikā, kad laicīgā sabiedrība – skolas u.c. – jau no piecu 
gadu vecuma bērnus sistemātiski audzina un attīsta viņos 
sevis apzināšanos un pasaules uzskatu, nereti mēs neko 
nopietnu garīgajā jomā viņos neieliekam. Vecāki, aizņemti 
ar citām lietām, sagaida, lai visu izdara draudzes 
svētdienskolā. Laiks tiek zaudēts un, ieejot pusaudžu 
vecumā, viss tiek “samalts” attiecīgam vecumam 
atbilstošos meklējumos piepildīt savu dzīvi ar to, ko 
piedāvā pasaule. 

Lektori mūs sirsnīgi pamudināja šai nozīmīgajai 
kalpošanai, caur kuru varētu aizsniegt gan vecākus, gan 
citus bērnus un jauniešus. Viens no šādas kalpošanas 
sekmīgiem piemēriem ir AWANA programma, ar kuru jau 
daudzus gadus Latvijā sekmīgi strādā Viesītes draudze un 
mācītājs J. Grigs. Ceram, ka 2008. gadā būs iespēja ar 
šiem lektoriem tikties vēl kādā seminārā. Tikām arī 
pamudināti domāt par to, kā labāk saskatīt dažādās 

dāvanas draudzes locekļos un to 
pielietojumu vietējās draudzes 
darbā, par ko runā apustulis 
Pāvils Vēstulē romiešiem 12. 
nodaļā.

Bīskapa vietnieks mācītājs P. 
Eisāns sniedza jaunāko 
informāciju no LBDS vadības par 
to, cik nozīmīga ir vietējo draudžu 
izpratne par piedalīšanos 
kopdarba regulārā atbalstīšanā ar 
ziedojumiem, aicinot draudzes 
domāt par desmitās tiesas 
ziedošanu LBDS darbam, 
pamatojot to ar šā brīža 
izdevumiem kopdarba 
nodrošināšanai. 

KVK direktora v.i., sludinātājs O. 
Jermolājevs informēja par KVK 
pašreizējo piedāvājumu, kā arī 
attīstības iecerēm. Viena iespēja ir 
tālmācības kurss mācītājiem no 
2008. gada. Informācija KVK 
mājas lapā! 

Tikām aicināti novērtēt brīvību 
mūsu zemē, zinot, ka tik daudzās 
valstīs ir pastiprinājušās kristiešu 
vajāšanas. Tikām rosināti 11. vai 
18. novembrī aizlūgt par vajātiem 
kristiešiem, līdztekus atgādinot, 
ka mums jāpateicas par Latvijas 
valsti un jālūdz par tās 
pastāvēšanu dažādu faktoru 
krustugunīs. Vienīgi Dievs zina, 
cik ilgi varēsim baudīt brīvību un 
kad mums vajadzēs savu ticību 
apliecināt zem vajāšanu 
spaidiem.

Bīskaps P. Sproģis izklāstīja 
jaunāko par ieceri ar 2008. gada 
janvāri sākt BPI klātienes kursu, 
jo vajadzība pēc jauniem 
darbiniekiem ir tiešām liela. 
Situācija Latvijas sabiedrībā ir 
dramatiska (vairāk kā 50 % šķirto 
laulību, 1,5 % lasa Bībeli, 46 % tic 
astroloģijai, ceturtā vieta pasaulē 
pašnāvību ziņā u.c.). Tas ir 
nopietns atgādinājums, ka  
garīgai kalpošanai ir ārkārtīga 
nozīme gan draudzes lokā,  
gan ārpus tās.

Līdztekus GB iekšējām norisēm 
un vajadzībām aicinu draudžu 
locekļus regulāri un nopietni 
iekļauties aizlūgšanās par 
garīdznieku kalpošanu un viņu 
personīgo dzīvi, jo garīdznieki ir 
pirmais uzbrukuma objekts 
dvēseļu ienaidniekam. Nepaiesim 
garam viens otram, negaidīsim 
visu no citiem, būsim tie, 
kas gribam pielikt savu daļu 
draudzes ugunskurā. Būsim 
modri, lai nemazinātu Bībeles 
kā Dieva Vārda autoritāti 
personīgā garīgā dzīvē, 

kalpošanā, kā arī ikdienas sadzīvē 
un attiecībās!

Sagaidot Adventa laiku un Kristus 
dzimšanas svētkus, sirsnīgi 
sveicinu LBDS garīdznieku saimi 
un ģimenes, kā arī ikvienu 
Baptistu Vēstneša lasītāju!

Ļausim Dieva mīlestībai sevi no 
jauna personīgi uzrunāt un 
motivēt kalpošanai savās 
ģimenēs, draudzēs un katrā vietā, 
kur Dievs mūs sūta ar Labo Vēsti!

Brāļu un māsu sadraudzībā,

Jūsu brālis Kristū  
Andrejs Šterns
Garīdznieku Brālības 
priekšsēdētājs

n o  m i s i j a s  4  -  1 4

Bērni vecumā no 4 -14 gadiem ir 
visvieglāk aizsniedzami ar 
evaņģēlija vēsti. Cilvēki nekad 
savā dzīves laikā nav tik atvērti 
uzņemt garīgās patiesības, kā 
šajā attīstības periodā, kas gatavo 
viņus pieaugušo dzīvei.  
Statistika liecina:

• līdz 6 gadiem bērnos veidojas 
izpratne par labo un ļauno; 

• līdz 9 gadu vecumam bērnos 
veidojas pasaules uztvere; 

• 14 gadu vecumā bērni izlemj 
par savu reliģisko piederību.

Labākais laiks, lai pieņemtu 
Jēzu un nostiprinātos viņā, ir 
vecums no 4 -14 gadiem.

Šodien bērni vecumā no 4 -14 
gadiem sastāda trešo daļu no 
zemes iedzīvotāju kopskaita, tas 
ir, 2 miljardi bērnu. Vienu sesto 
daļu iedzīvotāju veido jaunieši 
vecumā no 15 - 25 gadiem. Tātad 
puse zemes iedzīvotāju ir jauni 
cilvēki. Vēl nekad uz zemes nav 
bijis tik liels daudzums bērnu un 
jauniešu, tāpēc svarīgi izmantot 
šo laiku, lai aizsniegtu šo lielo 
bērnu un jauniešu grupu ar 
evaņģēlija vēsti.  
Ņemot to visu vērā, misijas 4 -14 
stratēģija ir evaņģelizēt un 
apmācīt 2 miljardus bērnu un 
jauniešu vecumā no 4 -14 
gadiem, lai aizsniegtu viņu 
vecākus, ģimenes, pilsētas un 
valstis, tādējādi izpildot Dieva 
Lielo uzdevumu. Misija 4 - 14 cer 
sasniegt šo mērķi, Dieva spēkā 
sadarbojoties ar tiem, kam ir 
līdzīgi mērķi: ģimenēm, draudzēm 
un citām kristīgām organizācijām, 
vienojoties lūgšanās, apvienojot 
finanses, resursus un ietekmi. 

Misija 4 - 14
Garīdznieku brālības sanāksme



Jau trešo mēnesi darbojas Baltijas 
Pastorālā institūta Muzikālo vadītāju 
skola, kurā studenti apgūst diriģēšanas un 
pielūgsmes vadīšanas prasmes, vokālo 
dziedāšanu, instrumenta spēli, vadības 
pamatus, kā arī papildina savu mūzikas 
teorijas bāzi. Kā jebkurā citā mācību 
iestādē, arī šeit nedrīkst izpalikt rezultāti, 
tāpēc Pirmajā Adventē Ventspilī kopīgu 
koncertu sniegs apņēmīgie studenti un 
atsaucīgie koristi no viņu draudzēm, dāvājot 
klausītājiem brīnišķīgu Ziemassvētku 
noskaņu jau decembra sākumā. Tas, 
protams, būs kā atskaites punkts, lai katrs 
varētu novērtēt šajā semestrī ieguldīto 
darbu un priecāties par sasniegtajiem 
rezultātiem.

Visiem – gan tiem, kas mācās, gan 
pasniedzējiem – šī jaunizveidotā skola bija 
kas jauns un nezināms, bet nu jau 
studentiem pašiem ir ko teikt par šeit 
pavadīto laiku un iegūto pieredzi.

Baiba Jūrmale (Kuldīga):
“Es jau sen vēlējos būt šādas skolas 
studente. Tā kā Latvijā tādas iespējas 
nebija, sāku meklēt iespēju mācīties ārpus 
Latvijas. Tagad es varu to darīt tepat Rīgā.  
Lai arī man ir augstākā muzikālā izglītība, 
tomēr kora diriģēšanā un dziedāšanā es 
esmu tuvu iesācēju līmenim. Priecājos, ka 
man atkal ir iespēja mācīties ko jaunu un 
pilnveidoties.  
Gatavojoties Ziemassvētku koncertam 
Ventspilī, mani pārņem tāds kā stresiņš,  
jo galu galā arī man būs jādiriģē kopkoris, 
kurš sastāvēs no 6 koriem. Taču šajās 
dziesmās, ko mēs gatavojam koncertam,  
ir viena brīnišķīga vēsts – Dievs pilnīgi 
visiem dāvina dāvanu Ziemassvētkos!”

Ieva Gerdena (Skrunda):
“Šī skola ir laiks, kad Dievs caur 
pasniedzējiem uzrunā mani darīt lietas, 
kuras dažkārt ir grūti paveikt, bet es ticu – 
dos labus rezultātus. Ir daudz izaicinājumu 
meklēt, mainīties, pārvarēt sevi, uzvarēt un 
priecāties par paveikto. Mācos būt laba, 
motivēta vadītāja.” 

Rūdolfs Ašmis (Ventspils):
“BPI MVS varu satikt cilvēkus, kuru sirdis 
deg kalpot Dievam. Es iestājos šajā skolā,  
lai gūtu jaunas zināšanas kalpošanas 
darbam, ko es veicu Ventspils baptistu 
draudzes jauniešu aktivitātēs. Es šajā skolā 
mācos pielūgsmes vadīšanu, apgūstu 
ģitārspēles tehniku un vokālās iemaņas,  
kā arī pieaugu garīgi.”

Līga Jūrmale (Kuldīga):
“Esmu ieguvusi profesionālu muzikālo 
izglītību, bet es saprotu, ka nedrīkstu atstāt 
novārtā savu garīgo izaugsmi. Es mācos 
BPI MVS, jo vēlos pagodināt Dievu un būt 
Dieva rokās vērtīgs instruments, ar kuru 
Viņš var pieskarties cilvēkiem, kurus Viņš ir 
uzlūkojis un izredzējis. Ar katru reizi vairāk 
es izjūtu to sevī kā izaicinājumu.  
BPI MVS nav tāda skola, kādu es biju 
iedomājusies, tas ir kaut kas daudz, daudz 
labāks.”

Linda Pallo (Kuldīga):
“Sākumā man likās, ka mācīšanās 
muzikālās kalpošanas skolā tāds joks vien 
būs, bet ar katru reizi, kuru esam pavadījuši 
mācoties, es saprotu, ka tā ir nopietna 
mācīšanās.

Šeit es iegūstu un iemācos daudz jaunu 
lietu, ar kuru palīdzību mana kalpošana var 
būt progresīvāka, bet pats svarīgākais – lai 
Dievs būtu iesaistīts ikkatra mūsu kalpošanā 
un lai Viņš varētu darboties caur mums.”

Anda Šņoriņa (Talsi):
“Ilgāku laiku jau biju draudzē kalpojusi kā 
viena no diriģentēm un sajutu  
nepieciešamību pēc dziļākas muzikālās 
izglītības. Es nevaru teikt, ka šeit mācīties ir 
viegli. Tas no manis prasa daudz atdeves 
un pašdisciplīnas. Tomēr es cenšos 
nepievilt Dievu un savus pasniedzējus un 
daru visu, kas manos spēkos. Vēl pāragri 
spriest par rezultātiem, kādus no manis 
varētu sagaidīt. Bet es ticu, ka ar Dieva 
svētību un pasniedzēju pacietību es varēšu 
arī sekmīgi šo mācību gadu beigt. Paldies 
Dievam par šo iespēju.”

Laura Brauna (Ventspils):
“Mācīties BPI Muzikālo vadītāju skolā nav 
viegli, taču svētīgi. Pirms sāku mācīties šajā 
skolā, likās, ka ar mūziku jau esmu uz “tu”. 
Bet izrādījās, ka iespējas pilnveidoties ir vēl 
ļoti plašas. Diriģēšanu mācos pilnīgi no 
nulles, arī vokālo dziedāšanu iepriekš nebiju 
apguvusi. Dziedāšana korī ir mana 
sirdslieta, tagad dziedāšanu cenšos 
apvienot ar zināšanām par to, kā iemācīt 
dziedāt arī citiem. Mācos no pasniedzējiem, 
saviem kursa biedriem, no obligātās 
literatūras un lekcijām. Vai ir vērts mēģināt? 
Noteikti! Un nāc studēt arī tu!” 

Materiālu sagatavoja
BPI MKS pasniedzējas 

Rudīte Tālberga un Evita Brensone

Janvāris – misijas mēnesis. LBDS Padome ir nolēmusi janvāri 
izsludināt par misijas mēnesi. Tas ir ļoti piemērots akcents starp 
Ziemassvētkiem, kad svinam Pestītāja piedzimšanu, un 
Lieldienām, kad svinam Kristus grēku atpirkšanas upuri mūsu 
vietā un Viņa augšāmcelšanos. Mēs aicinām katras draudzes 
vadību plānot un rīkoties atbilstoši savām iespējām. 

Sludiniet par misiju! Aicinām mācītājus svētdienās sludināt 1. 
par misiju un Dieva plānu, lai par Kristus mācekļiem kļūtu 
visas tautas.

Lūdziet par misiju! Aicinām draudzes lūgt par misionāriem,  2. 
kā arī par to, lai Dievs no jūsu draudzes izsūta kādu misijā.

Plānojiet misiju! Aicinām draudžu padomes un draudžu 3. 
nozares plānot misijas pasākumus, kas ļautu jūsu draudzei 
sludināt evaņģēliju pilsētā, citā Latvijas malā, citā pasaules 
malā. 

Ziedojiet misijai! Aicinām katru draudžu locekli ziedot misijai.4. 

LBDS Kongress 2008. 

LBDS Padome nolēma, ka 2008. gada LBDS Kongress notiks no 
2008. gada 11.-12. aprīlim. Lūdzam draudzes laicīgi plānot 
gada pārskata sapulces un delegātu ievēlēšanu. Plānots, ka 
Kongresa delegāti tiek izvirzīti pēc iepriekšējā gada formulas. 
Nākamā gada sākumā par Kongresa norisi informēsim sīkāk. 
Atvainojamies, ja kongresa norises laika maiņa kādiem no jums 
sagādā neērtības. Pateicamies par izpratni!

Kristīgās vadības koledža.

LBDS Padome nolēma par KVK direktoru apstiprināt līdzšinējo 
KVK direktora vietas izpildītāju Oļegu Jermolājevu.

Baltijas Pastorālais institūts. 

LBDS Padome nolēma apstiprināt BPI  vadību šādā sastāvā: 
Pēteris Sproģis – direktors; Čaks Kellijs – dekāns; Līva Fokrote – 
studiju daļas vadītāja; Maija Peterfelde – finanšu direktore. BPI 
pamatprogramma savu darbību sāks 2008. gada 8. janvārī. 

LBDS
p a d o m e s  l ē m u m i

BPI m u z i k ā l o 
V a d ī t ā j u  s k o l a



1 Lūgsim par Adventes laiku, lai 
daudziem tas kļūtu par jaunas dzīves 
sākumu Kristū.

2 Pateiksimies un lūgsim par Jelgavas 
draudzi un par sludinātāju Andri Jūrmali 
un viņa ģimeni, sākot kalpošanu 
Jelgavas draudzē.

3 Pateiksimies un lūgsim par Pāvilostas 
un Ulmales draudzēm, par sludinātāju 
Denisu Doroņinu, lūgsim par transporta 
jautājumu Ulmales māsu nogādāšanai uz 
Pāvilostas draudzes dievkalpojumiem un 
par svētdienskolas atdzimšanu.

4 Pateiksimies un lūgsim par Vaiņodes 
draudzi un mācītāju Jāni Balodi.

5 Pateiksimies un lūgsim par LBDS 
vadību, bīskapa vietnieku Pēteri Eisānu, 
ģimeni un izpilddirektori Žannu Drūnesi, 
organizējot pateicības vakariņas.

6 Pateiksimies un lūgsim par LBDS 
bīskapu Pēteri Sproģi, ģimeni, lai Dievs 
dod gudrību un spēku, kalpojot 
Savienības darbā un gatavojoties BPI 
darba uzsākšanai janvārī.

7 Lūgsim par Madonas draudzi, kas 
plāno būvēt baznīcu pilsētā, lai Dievs svētī 
darbu, dod savstarpēju prieku un 
vienotību; lūgsim par Ziemsvētku 
pasākumiem, nometni, kur būs daudz 
svētdienskolnieku un jauniešu, un viņu 
vecāku.

8 Pateiksimies un lūgsim  par Slovākijas 
baptistu brālības savienību, kurā ir 25 
draudzes ar 1993 locekļiem, lūgsim par 
garīgu atmodu un evaņģelizāciju un misiju 
pilsētās un ciemos, kur nav draudzes.

9 Pateiksimies un lūgsim par Tukuma 
draudzi un sludinātāju Laimnesi Pauliņu 
un ģimeni, sākot kalpošanu Tukuma 
draudzē.

10 Pateiksimies un lūgsim par 
Valdemārpils draudzi, lai tai būtu 
pastāvīgs mācītājs.

11 Pateiksimies un lūgsim par Lietuvas 
baptistu savienību, kurā ir 8 draudzes ar 
384 locekļiem.

12 Pateiksimies un lūgsim par 
Svētdienskolu apvienības darbu un 
svētdienskolām draudzēs. Lūgsim,  
lai Dievs dod gudrību, plānojot svētku 

pasākumus, lai programmas centrā 
vienmēr būtu Jēzus Kristus un lai vēl 
daudzi bērni Latvijā uzzinātu patieso 
Ziemsvētku būtību.

13 Pateiksimies un lūgsim par brāļiem, 
kas plāno mācības Baltijas Pastorālajā 
institūtā, lai Dievs turpina savu darbu pie 
viņu sirdīm un dzīvēm, lai skaidri saprastu 
Dieva gribu savās dzīvēs. Lūgsim par 
kristīgas vadības koledžu un BPI.

14 Pateiksimies un lūgsim par Māsu 
kalpošanu draudzēs, lai, kalpojot ģimenēs 
un draudzēs, nepagurtu un nezaudētu īsto 
vērtību un nozīmi kalpošanai, lai Kristus 
mīlestība nemitīgi plūstu caur viņām un 
daudzi nelaimīgie piedzīvotu Dieva 
mīlestības realitāti.

15 Pateiksimies un lūgsim par Kristīgo 
resursu centru, tā vadītāju Andreju Priedīti, 
lūgsim par notiekošajiem un plānotajiem 
tulkošanas darbiem un to koriģēšanu, kā 
arī par draudžu aktivitāti resursu lietošanā.

16 Pateiksimies un lūgsim par 
Garīdznieku brālību, lūgsim par visiem 
garīdzniekiem un viņu ģimenēm, lai 
spraigajā kalpošanā svētku laikā Dievs 
dāvātu ikvienam jaunu spēku 
un prieku par iespēju kalpot ar Labo 
Vēsti par Jēzu Kristu, kā arī par to, lai 
garīdznieki atrastu laiku svinēt svētkus 
arī savās ģimenēs. 

17 Pateiksimies un lūgsim par Velsas 
baptistu savienību, kurā ir 44 draudzes  
ar 14 838 locekļiem.

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

19 Pateiksimies un lūgsim par Jaunatnes 
apvienību, koordinatoru Tomu Ašnevicu, 
par Lūgšanu Trauksmi šovakar Savienības 
namā un lai tā veidojas visā Latvijā.

20 Pateiksimies un lūgsim par Ventspils 
draudzi un mācītāju Jāni Lūsi, par katra 
Ventspils draudzes locekļa sūtības 
apzināšanos, savu dāvanu atklāšanu un 
saskanīgu pielietojumu draudzē. 

21 Pateiksimies un lūgsim par Viesītes 
draudzi un mācītāju Juri Grigu, par 
draudzes nama remontu; par draudzes 
kalpošanas nozarēm un to vadītājiem,  
kā arī darbiniekiem.

22 Pateiksimies un lūgsim par mūsu 
darbiniekiem – mūziķiem, 
svētdienskolotājiem un dažādo 
kalpošanas nozaru vadītājiem, kas šajās 
dienās pieliek daudz pūļu, lai labāk 
pasludinātu Kristu; lai Dievs dod veselību, 
ģimenēm aizsardzību un saskaņu, un 
gandarījumu.

23 Slavēsim Dievu par mīlestību! 
Priecāsimies ar priecīgajiem, 
iepriecināsim vientuļos un 
noskumušos. Lai apkārtējās 
sabiedrības ietekmē nepazaudējam 
patieso svētku jēgu un prieku!

24 Pateiksimies par ikvienu, kas šajās 
dienās iegriežas dievnamos, un lūgsim,  
lai dzīvais Dieva vārds uzrunā viņu sirdi; 
lūgsim, lai viņi piedzīvo Dieva mīlestību.

25 Pateiksimies un lūgsim par atmodu 
Latvijā, lai Dievs uzrunā daudzus; lūgsim 
par jaunu draudžu veidošanu, par 
sludināšanas vietām.

26 Pateiksimies un lūgsim par kapelānu 
kalpošanu slimnīcās, cietumos, armijā,  
lai tiek uzrunāti cilvēki, kas atrodas īpašos 
apstākļos.

27 Pateiksimies un lūgsim par Ungārijas 
baptistu konvenciju Rumānijā ar 238 
draudzēm un 8694 locekļiem.

28 Pateiksimies un lūgsim katrs par savu 
draudzes mācītāju un darbiniekiem,  
lai Dievs atjauno viņu spēkus.

29 Pateiksimies un lūgsim par misijas 
darbu Brazīlijā un Bolīvijā, par Rinkonas 
misiju, par latviešu izcelsmes mācītāju 
Samuēlu Jansonu un visiem misijas 
darbiniekiem, par skolu, lai daudzi 
piedzīvotu Kristus pieskārienu. 

30 Pateiksimies par tiem, kas palikuši 
uzticīgi Kristum, piedzīvojot vajāšanas. 
Lūgsim par vajātiem kristiešiem 
pasaulē, lai viņi paliktu uzticīgi, 
piedzīvojot sāpes. Lūgsim par tiem,  
kas cieš dabas katastrofās un dzīvo 
nabadzībā.

31 Pateiksimies Dievam par aizvadīto 
gadu, par draudzi, par tuviniekiem. 
Lūgsim par tiem, kas zaudējuši kādu 
tuvinieku šajā gadā, lai Dievs iepriecina. 
Lūgsim Dieva svētību un vadību jaunajam 
2008. gadam.

a i z l ū G š a n u  k a l e n d ā r s

decembrim



b ī b e l e s  l a s ī j u m i  
d e c e m b r i m

1. Atklāsmes 21:10-14, 21-27; Jūdas 17-25
2. Mateja 21:1-9; Romiešiem 13:8-12; Psalms 117

3. 1. Pētera 1:10-13, Jesajas 40:1-11
4. Ebrejiem 10:32-39; Jesajas 40:12-31
5. Kolosiešiem 1:9-14; Jesajas 41:8-14
6. 1. Tesaloniķiešiem 5:4-8; Jesajas 42:1-9
7. Mateja 27:27-30; Jesajas 43:1-7
8. Mateja 23:37-39; Jesajas 43:8-13
9. Lūkas 21:25-33; Jēkaba 5:7-8; Psalms 80

10. Ebrejiem 6:9-12; Jesajas 43:14-28
11. Atklāsmes 2:12-17; Jesajas 44:1-5
12. Atklāsmes 2:1-7; Jesajas 44:6-20
13. 2. Korintiešiem 5:1-10; Jesajas 44:21-28
14. Lūkas 22:66-71; Jesajas 45:1-8
15. 1. Tesaloniķiešiem 4:13-18; Jesajas 45:9-17
16. Mateja 11:2-6; 1. Korintiešiem 4:1-5; Psalms 85

17. Lūkas 1:26-38; Jesajas 45:18-25
18. 1. Tesaloniķiešiem 5:16-24; Jesajas 49:1-6
19. 2. Korintiešiem1:18-22; Jesajas 49:7-17
20. Atklāsmes 5:1-5; Jesajas 49:18-26
21. Atklāsmes 3:7,8,10,11; Jesajas 50:4-11
22. Atklāsmes 22:16,17, 20,21; Jesajas 51:1-8
23. Lūkas 1:46-55, Filipiešiem 4:4-7; Psalms 115

24. Mateja 1:18-21; Romiešiem 1:1-17; Jesajas 52:7-10
25. Lūkas 2:15-20; Titam 3:4-7; Lūkas 1:46-55
26. Jāņa 1:1-5; Ebrejiem 1:1-3; Lūkas 2:29-32
27. Jāņa 21:20-24; Jesajas 52:13-53:6
28. Mateja 2:13-18; Jesajas 53:7-12
29. 1. Jāņa 4:11-16a; Jesajas 54:1-10
30. Lūkas 2:25-38; 1. Jāņa 1:1-4; Psalms 33

31. Lūkas 12:35-40; Romiešiem 8:31b-39; Jesajas 55:6-11

draudzēmz i ņ a s

Mēneša lozungs:  
“Kas paļaujas uz To Kungu, tie dabū jaunu spēku, tā, ka 

viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem, ka viņi skrien 
un nepiekūst, ka viņi iet un nenogurst.”

(Jesajas 40:31)

J E L G A V A S  D R A U D Z E 
2. decembrī plkst. 16.00 (laiks mainīts) sludinātāja Andra Jūrmaļa ievešanas 
dievkalpojums ar bīskapa P. Sproģa piedalīšanos.
23. decembrī plkst. 10.00 un 
24. decembrī plkst. 17.00 – Ziemsvētku kantāte “Vislielākais stāsts”.

S E M I N Ā R A  D R A U D Z E
2. decembrī plkst. 10.00 dievkalpojumā sveiksim mācītāju Edgaru Godiņu 50 
gadu jubilejā un atzīmēsim draudzes ērģeļu 10 gadu jubileju.
Mīļi aicināti!

V E N T S P I L S  D R A U D Z E
2. decembrī plkst. 11.00 dievkalpojums ar kristībām,
plkst. 18.00 Pirmās Adventes koncerts: ielūdz BPI Muzikālo vadītāju skola. 
Pazīstamas un mazāk dzirdētas Ziemsvētku dziesmas kora sniegumā un 
aizrautīga kopīga dziedāšana, ieskandinot Adventes laiku.

T U K U M A  D R A U D Z E
9. decembrī plkst. 14.00 kapelāna Laimneša Pauliņa ievešanas dievkalpojums 
ar bīskapa P. Sproģa piedalīšanos.

P Ā V I L O S T A S  D R A U D Z E
9. decembrī plkst. 14.00 draudzes 107. gadasvētki.
Viesi: Lejas Sakas luterāņu draudzes ansamblis “Dziedošie eņģeļi” un mācītājs 
Ojārs Freimanis. 
 15. decembrī plkst. 16.00 Pāvilostas kultūras namā
 “Nāc un redzi, nāc un dzirdi!” – starpkonfesionāls Adventes pasākums, veltīts 
Sakas novada iedzīvotājiem (piedalās katoļu, luterāņu, baptistu draudžu 
apvienotais koris).

V A L M I E R A S  D R A U D Z E
23. decembrī plkst. 11.00 kristību dievkalpojums Valmieras un Cēsu 
draudzēm, piedalīsies Vidzemes draudžu apvienotais koris.

K A U G U R U  D R A U D Z E
Svētdienās dievkalpojumi notiek plkst. 11.00 Lēdurgas ielā 27  
(Kauguru vidusskolas sākumskolā).
Bībeles studijas: trešdienās plkst. 18.00 Raiņa ielā 79 - 1.
Informācija: J. Akmens, tālr. 26394720.

S V Ē T D I E N S K O L U  A P V I E N Ī B A
19. janvārī Rīgā, Vīlandes draudzes dievnamā notiks LBDS svētdienskolotāju 
gadskārtējā konference par tēmu “Ceļš, patiesība, dzīvība”. Programmā: 
nemainīgā prioritāte svētdienskolā, sadarbība ar VBS projektiem; Dziesmu 
dienas perspektīvas un video prezentācija, SA padome, materiālu saņemšana.
Lūdzu, paziņojiet par savu dalību līdz 10. janvārim.

K R I S T Ī g Ā S  V A D Ī B A S  K O L E D ž A
KVK sveic visas draudzes Adventa laikā!
Aicina draudzes pieteikt KVK pārstāvja vizīti jūsu draudzē, ja ir vēlēšanās tuvāk 
uzzināt par KVK darbu un studiju piedāvājumu. Ikviens interesents ir aicināts 
klātienē apmeklēt KVK, lai uz dienu piedalītos mācību procesā un iepazītos ar 
mācību darbu un kvalitāti. Sekojiet līdzi KVK informācijai www.kvk.lv, lai vairāk 
uzzinātu par sev interesējošiem studiju piedāvājumiem, un sazinieties ar KVK 
kanceleju pa tālruni 67227478 vai e-pastu: kanceleja@kvk.lv. 

M I S I J A S  D I E N A S
Tās notiks 2008. gada 10.-12. janvārī Rīgā, Āgenskalna baznīcā Mārupes ielā 
14. “Svētīts, lai svētītu” – šī tēma caurvīs Dona Ričardsona lekcijas, kopīgo 
pielūgsmi, darbu mazajās grupas, lūgšanas un sadraudzību.  
Sīkāku informāciju var iegūt, sazinoties ar nodibinājumu “Partneri”,  
partneri@partneri.lv; 7284487. Ieplāno laiku jau šogad!

S V E I C A M  J U B I L E J Ā !
2. decembrī mācītājam Arturam Šķuburam  75 gadi (Mežgalciema draudze). 
3. decembrī Dailai Zālītei 85 gadi (Pļaviņu draudze, mācītāja atraitne).
4. decembrī mācītājam Edgaram Godiņam 50 gadi (Semināra draudze).
24. decembrī ilggadējam ALBA darbiniekam Karlosam Augstrozem  75 gadi 
(Bukskauntijas draudze, ASV).
25. decembrī mācītājam Albertam Sisenim 80 gadi (Evaņģēlija balss draudze). 
31. decembrī mācītājam Imantam Tursam  75 gadi (Saldus draudze). 

L Ī D Z J Ū T Ī B A
Šā gada 19. novembrī Dievs saucis mūžības ceļā 
Jēkabpils draudzes mācītāju Andri Freivaldu.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību A. Freivalda ģimenei, 
mācītājam Edgaram Freivaldam, visai Freivaldu dzimtai, 
kā arī Jēkabpils baptistu draudzei.

Latvijas Baptistu draudžu savienības padome,  
bīskaps P. Sproģis un Garīdznieku brālība.

“Svētīgi mirušie, kas mirst iekš Tā Kunga no šā brīža. Tiešām, saka 
Gars, lai tie atdusas no savām pūlēm, jo viņu darbi tos pavada.”

Atklāsmes gr. 14:13

Māc. A. Freivalds dzimis Dundagā, 1947. gada 23. novembrī  
kā jaunākais dēls desmit bērnu ģimenē, kura  aktīvi ieļāvās 
Dundagas baptistu draudzes darbā.
1971. gadā iedodas laulībā ar Astrīdu Dzelzkalēju, kas tiek aizsaukta 
mūžībā 1995. gadā. 1994. gadā A. Freivalds atsaucas Jēkabpils 
draudzes aicinājumam un tiek ordinēts par LBDS sludinātāju, un 
1998. gadā tiek ordinēts par mācītāju.
Mācītājs A. Freivalds augsti vērtēja piederību baptistu draudzei un 
aicinājumu kalpot kā mācītājam. Kalpošanu viņš centās veikt ar 
vislielāko atbildību un bija rūpīgs vīrs un tēvs savā ģimenē.
Bija iecere 25. novembrī Jēkabpils draudzē pateikties Dievam par 
60 dzīves gadiem.
Aizgājēju piemin meitas Dace un Santa, kā arī dēls Ivars ar ģimeni 
un lielā Freivaldu dzimta.



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
Foto: Andris Sproģis

www.lbds.lv     http://91.142.1.139/baptist/

LBDS Padomes informatīvs izdevums

Kas ir tava līdzšinējā kalpošana? 
Patreiz esmu jauniešu vadītājs Ogres Trīsvienības baptistu 
draudzē, kā arī kalpoju kustībā “Īsta mīlestība gaida”. Ja Dievs 
nebūtu savā žēlastībā mainījis manu sirdi, pirms pieciem 
gadiem pat nebūtu varējis iedomāties, ka es darīšu to, ko daru 
tagad! Tagad, ieskatoties savā sirdī, redzu, ka šīs kalpošanas ir 
man tuvas. To es daru ar lielāko prieku.

Kāpēc izvēlējies mācīties Baltijas Pastorālajā institūtā? 
Apzinos, ka manai nākotnes kalpošanai nepieciešama papildu 
izglītība. Patiesībā mani tas ļoti interesē – uzzināt kaut ko jaunu, 
lai varētu padalīties arī ar citiem. Vēlos būt kopā ar brāļiem,  
no kuriem vēlos mācīties to, ko pat neapzinos, ka vajadzētu 
mācīties. Esot cilvēku vidū, Dievs spēj uzrādīt mūsu vājās 
vietas. To es arī vēlos – kļūt garīgi izturīgāks, jo mūsu nespēkā 
Viņa spēks varens parādās!

Kā uz tavu izvēli turpināt mācības BPI reaģēja tava sieva?
Labi. Teica, lai Dievs svētī! Tas ir jauns posms, kas mūs mudinās 
vēl vairāk paļauties un tuvoties Dievam, un ticu, arī mūs ar sievu 
vēl vairāk satuvinās! 

Vai tev ir kāds iedrošinājuma vārds topošo BPI studentu 
sievām?
Nu, es viņām varētu teikt tā: “Ja jūsu vīrs patiesi mīlēs Dievu, 
nevis kalpošanu, tad arī jūs noteikti tiksit mīlētas! Tas jums 
uzliek arī atbildību, jo sātans centīsies jūs izmantot dažbrīd pret 
vīru. Bet alga Debesīs jums tikai pieaugs, jo bez jūsu atbalsta 
vīram būs grūti. Tā, savukārt, būs jūsu kalpošana.”

Ko tu sacītu cilvēkam, kurš baidās atsaukties mācītāja 
dzīves aicinājumam, lai arī nojauš, ka tam ir aicināts?
Tas ir atkarīgs no tā, kurš aicina. Ja aicina cilvēks, tad bailes ir 
pamatotas! Tad problēmas var būt gan aicinātājam, gan tam, 
kurš atsaucas. Bet, ja aicina Dievs, tad bailes ir velna iedvestas! 
Tādas bailes nāk no velna, ne no Dieva. Mani stiprina pants  
1.Tes.5:24: “Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī darītājs.” 
Bībelē ir ļoti daudz brīnišķīgu apsolījumu, kuros Dievs iedrošina 
sekot Viņam. Man liekas, ja kāda bagāta firma aicinātu strādāt, 
tad atsauktos daudz vairāk vīru nekā tad, ja aicinātu Dievs.  
Un tas ir skumīgi, jo cilvēks neaizdomājas, cik patiesībā 
brīnumaina personība viņu aicina. Tā ir liela žēlastība! Ieteiktu 
viņam lūgt un pavadīt laiku kopā ar Dievu tik ilgi, kamēr 
cilvēkam izzudīs jebkādas šaubas par to – atsaukties vai ne!

Kāpēc Latvijā trūkst mācītāju?
Nezinu. Varbūt tāpēc, ka daudzi nepazīst Dievu un necenšas 
mīlēt Viņu no visas savas sirds, spēka un prāta. Domāju, ka 
daudz ko izšķir mūsu vēlēšanās – vai es “vēlos” mīlēt Dievu,  
vai tomēr es ko citu mīlu vairāk!

Kāpēc, tavuprāt, daudzas draudzes neaug?
Domāju, ka kāds pravietis to varētu pateikt, bet es neesmu 
pravietis. Es tikai izteikšu savas domas. Domāju, ka formālisms 
un netaisnība ir pārspējusi mīlestību. Tas savukārt arī var 

apslāpēt Svētā Gara 
darbību, kas ir vienīgais, 
kurš var patiesi 
pārliecināt par grēku, 
taisnību un tiesu. Dzīvas 
attiecības ar Dievu 
nevar veidoties, ja pats 
Dievs netiek uzklausīts. 
Bībelē ir daudzi piemēri, 
kad ir sludinātāji un 
mācītāji, kas sludina, 
bet paši nedzīvo 
saskaņā ar Dieva Vārdu. 
Principā, tā ir liekulība. 
No tās mums visiem ir 
jāuzmanās, arī man.  
Jo Dievs dara savus darbus caur mums, bet vai mēs esam 
gatavi aizliegt sevi, lai Viņam netraucētu? Tas ir izaicinājums 
katru dienu. 
Kas ir tavas dzīves mērķis, kuru tev būtu visvairāk žēl 
nesasniegt?
Paklausība Dievam. Ja tās pietrūks, tad sāks rasties arī visas 
pārējās problēmas, kā jau tas bija Ēdenes dārzā. Jo, ja mani 
mērķi nesakrīt ar Dieva mērķiem, tad kam es kalpoju? 
Priekšnieks ir laimīgs tad, kad viņa padotie paklausa, jo tad 
ir viegli vadīt un darbs iet uz priekšu. Ja es savam Dievam 
nepaklausu, tad jebkurš dzīves mērķis var palikt 
nesasniegts. Ja Viņš ir Kungs, tad Viņš arī norāda mērķi, 
kurp doties. Un Dieva mērķis kalpotājiem jau ir atklāts Bībelē 
– sludināt evaņģēliju par Jēzu Kristu.
Pastāsti, lūdzu, par trīs lielākajiem savas dzīves 
priekiem?
Trīsvienīgs Dievs. Sieva. Jaunpiedzimis cilvēks. Šie faktori 
mani tiešām dara priecīgu. Ceru, ka tas nemainīsies. Ja nu 
vienīgi pie manas mīļās sievas vēl varēs pieskaitīt bērnus, 
kuru gan vēl mums nav! Patiesībā, grūti pateikt, kurš prieks 
ir lielāks par otru. Man liekas, ka prieks vienkārši ir citādāks. 
Prieks nav izmērāma lieta, jo pret tādām lietām nav 
bauslības, kā to lasām Vēstulē galatiešiem 5:23. Domāju,  
ka patiess prieks nāk no Tā Kunga, un viss, kas nāk no Viņa, 
ir labs.
Kādu tu iztēlojies savu kalpošanu pēc 10 gadiem?
Par to nedomāju. Jo netaisu sev kalpošanas karjeru,  
bet vienkārši centīšos darīt to, ko saprotu, kas ir jādara. 
Mana kalpošana ir kalpošana vispirms Dievam. Tādu es arī 
iedomājos savu kalpošanu pēc desmit gadiem. Turpināt 
uzticīgi kalpot Viņam. Ja mana kalpošana kļūs svarīgāka par 
Dievu, tad tā vairs nebūs kalpošana pēc Bībeles 
norādījumiem.
Vai tici, ka Latvijā būs 100 jaunas draudzes?
Es vēlos, lai tā būtu. Un tas nemaz nav neiespējams. Bet ir 
svarīgi, uz ko es paļaujos. Sālamana pamācībās 3:5 teikts: 
“Paļaujies uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs 
līdzenas tavas tekas.” Ja atsauksies kristieši, kas ir gatavi 
paklausīt, tad Dievs darīs. Jo ar cipariem jau garīgas lietas 
neizmērīsi. 
Kā lai par tevi labāk aizlūdz?
No visas sirds, spēka un prāta lūgt, lai notiek Dieva prāts 
manā dzīvē, bet ne manējais.

Ar Daini Pandaru sarunājās bīskaps Pēteris Sproģis.

Mīlēt Dievu
n e V i s  k a l p o š a n u

SARUNAS AR  
BALTIJAS PASTORĀLĀ INSTITūTA  
STUDENTIEM


