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Cik tas ir apbrīnojami, ka bieži viens Bībeles pants izdara

Tomēr tikai debesīs mums visiem būs viena valoda un patiks

nesalīdzināmi vairāk kā daudzu cilvēku padomi. Dieva Vārds

viena mūzika. Šeit uz zemes mēs mācamies dažādas valodas

ir dzīvs un spēcīgs. Tomēr, tas paliktu nesadzirdēts, ja skanētu

un priecājamies par dažādu mūziku. Vēlu Dieva svētību

mums nesaprotamā valodā. Esmu dzirdējis dažādu tautību

topošajai Muzikālo vadītāju skolai (skat. 4. lpp.), mācoties un

kristiešus jokojam, ka tieši viņu valoda būs oficiālā Debesu

mācot runāt un saprast dažādas mūzikas valodas, lai Dieva

valoda. Var jau būt, ka tā arī visiem Debesīs tad šķitīs, bet,

spēcīgais vārds mūsu zemē var izskanēt arī katram saprotamā

kamēr esam uz zemes, lai Vārds tiku saprasts, mums to katram

mūzikas valodā – sākot no klasikas un mūsu tautā īpaši

ir svarīgi dzirdēt sev saprotamā valodā un svarīgi to tā arī

izkoptās kora mūzikas, līdz pavisam jauniem meklējumiem,

citiem pasludināt.

kas nemainīgi cenšas izteikt Labo Vēsti visiem cilvēkiem!

Mūzika arī ir valoda. Tā šķērso etniskās robežas un spēj

Tiksimies kongresā! Paldies par aizvadīto gadu, kurā esam

pārvarēt cilvēka uzceltās aizspriedumu barjeras. Tāpēc

varējuši kopīgi strādāt!

dievkalpojumā mūzika bieži ir Dieva īpaši lietota mūs uzrunājot.
Mūzika var palīdzēt arī mums pielūgsmē labāk izteikt to,

Pēteris Sproģis

ko nevaram pateikt vārdos vien.

LBDS bīskaps

–

–

Pēc tam sekojošajā tūkstošu
paēdināšanas brīnumā un mācībā
Jēzus atklāj sevi kā dzīvības maizi,
kā patieso dzīvības avotu un uzturētāju.
Ceru, ka šis kongress palīdzēs labāk
iepazīt Jēzu un Viņa gribu.

Pēteris
Eisāns
“Visiem esmu tapis viss, lai katrā gadījumā
kādus izglābtu Kristum.” – LBDS kongress.
Domājot par LBDS kongresa būtību, nāk
prātā vairākas metaforas. No bērnības nāk
līdzi ainiņas, kur redzēju kādas reportāžas par
kompartijas kongresu, kas man kā bērnam
likās kaut kas pompozs, uzspēlēts, ar mazu
nozīmi manai ikdienai. Tas ir tieši tas, kādu
LBDS kongresu mēs negribam redzēt.
Kongress drīzāk līdzinās divām citām lietām.
Piemēram, basketbolā ir vienas minūtes
pārtraukums, ko treneri mēdz izmantot, lai
komandas spēlē ieviestu kādas korekcijas.
Visi spēlētāji sapulcējas laukuma malā,
padzeras, atvelk elpu un uzmanīgi ieklausās
trenera norādījumos, kas varētu izšķirt pat
spēles gala iznākumu.
Taču vēl vairāk kongresu varētu salīdzināt ar
to, ko piedzīvoja Kristus mācekļi. Pēc tam,
kad mācekļi Jēzus sūtīti pa divi bija
sludinājuši valstības evaņģēliju un nu atkal
sanāca kopā, Viņš tiem teica: „Nāciet vieni
paši savrup kādā vientuļā vietā un atpūtieties
maķenīt.“ Jo daudz bija, kas nāca un gāja,
un tiem nebija vaļas ne ēst. (Marka 6:31)

Aicinām draudžu delegātus un viesus
uz LBDS gadskārtējo kongresu 9. un
10. martā Rīgā, Savienības namā
Lāčplēša ielā 37. Kongresa moto:
“Visiem esmu tapis viss, lai katrā
gadījumā kādus izglābtu Kristum.”
(1. Kor. 9:22)

Piektdien, 9. martā.
Plkst. 9.00 sākas dalībnieku reģistrācija
un tiem, kas būs ieradušies laicīgi,
tiks pasniegta kafija.
Plkst. 10.00 1. sēde. Kas sludinās?
Baptistu celmlauži bija Dieva valstībai
nodevušies cilvēki, bet mūsu draudžu
rītdiena joprojām ir atkarīga no vīriem
un sievām, kas gatavi savu dzīvi ziedot
kalpošanai Kristum.
Plkst. 14.30 2. sēde. Kā sludinās?
Viens un tas pats teikums var cilvēku
iepriecināt vai sarūgtināt, un atšķirīgo
reakciju bieži izraisa veids, kādā tas tiek
pateikts. Šī sēde veltīta šā laikmeta un
mūsu kultūras konteksta un nemainīgā
Kristus evaņģēlija mijiedarbībai.
Plkst. 18.30 3. sēde. Kongresa
vakariņas.

–

kongresa vakariņas Pestīšanas templī
Lāčplēša ielā 117, kas vienlaicīgi būs
arī kongresa vakara sēde. Šī būs
vienīgā kongresa sēde, kurā varēs
piedalīties tikai draudžu nominētie
delegāti un viesi pēc LBDS iesniegtā
saraksta. Vakariņām būs vairāk nekā
tikai ēšanas funkcija. Vakariņu laikā
būs īpaša programma un bīskapa
Pētera Sproģa uzruna. Vakara gaitā
mēģināsim atgriezties pie pirmās
Jeruzālemes draudzes praktizētā.
“Tie pastāvēja apustuļu mācībā un
sadraudzībā, maizes laušanā un
lūgšanās.” (Ap.d. 2:42)

Sestdien, 9. martā.
Plkst. 9.30 4. sēde. Kur sludinās?
Šī sēde tiks veltīta draudžu dibināšanas
jautājumiem, jo pat svarīgāk nekā
jautājums par ģeogrāfiju ir jautājums
par mērķauditoriju mūsu kopīgajai
kalpošanai.
Plkst. 13.00 viesi, delegāti un visi
interesenti ir aicināti uz kongresa
vakarēdiena dievkalpojumu Savienības
namā. Dievkalpojumu translācijai
ierakstīs Latvijas Televīzija.
Kongresā būs arī īpašais viesis mācītājs
un draudžu dibinātājs Oistens Gjerme
no Norvēģijas.
Uz tikšanos LBDS kongresā Rīgā!
Pēteris Eisāns
LBDS bīskapa vietnieks

Šogad kongresā būs jaunums –

mazajām grupām
Materiāli

Kalpošanas resursu centra piedāvājums ir atkal papildināts ar
dažiem jauniem Bībeles studiju materiāliem mazajām grupām.
Viens no materiālu komplektiem ir 21 nodarbības Bībeles studiju
cikls par Pāvila vēstuli romiešiem ar nosaukumu “Sastapšanās
ar evaņģēlija spēku”.
Vēstuli romiešiem var uzskatīt par kristīgās ticības manifestu,
kas apliecina brīvību, ko iespējams iegūt Jēzū Kristū. Brīvību no
Dieva svētajām dusmām attiecībā uz visu bezdievīgo. Brīvību no

atsvešinātības, iegūstot salīdzināšanos ar Dievu. Brīvību no
Dieva bauslības nosodījuma. Brīvību no bailēm no nāves. Brīvību
no etniskiem konfliktiem. Brīvību veltīt sevi mīlestības pilnai
kalpošanai Dievam un cilvēkiem.
Savā kalpošanā, tiecoties samierināt jūdus ar nejūdiem, Pāvils
runāja par divām tēmām un aplūkoja tās kopsakarībā. Pirmā ir
vainīgo grēcinieku attaisnošana caur Dieva žēlastību Kristū
neatkarīgi no viņu stāvokļa vai darbiem. Otrā tēma iezīmē to,

ka Dieva cilvēki vairs netiek raksturoti atkarībā no
viņu izcelsmes, apgraizīšanas vai kultūras, bet gan
balstoties uz viņu ticību Jēzum. Šis aicinājums uz
vienotību ir tikpat nozīmīgs mūsdienās, jo mēs turpinām sastapties ar saspīlētām attiecībām Kristū
etnisko un teoloģisko iemeslu dēļ...
Otrs materiāls ir 8 nodarbību cikls, kurā var tuvāk
iepazīties ar vēsti, ko Pāvils raksta pirmajā vēstulē
Timotejam. Lielākā daļa lasītāju Timoteju uzskata
par cilvēku ar simpātisku raksturu. Lasot par viņu,
mēs sajūtam zināmu līdzību, un viņš mums atklājas
visā sava rakstura vājumā. Viņu ir grūti iztēloties ar
svēto nimbu virs galvas. Pāvila vēstules atklāj
skaidras norādes, kas parāda, ka viņš bija reāls cilvēks, līdzīgs mums, ar visu nespēku un bažām, un
no tā izrietošajām sekām. Pirmkārt, laikā, kad Pāvils
sūtīja viņam vēstuli, viņš bija salīdzinoši jauns –
apmēram trīsdesmit gadus vecs – un viņš joprojām
tika uzskatīts par jaunieti. Otrkārt, viņš bija kautrīgs,
viņam trūka pārliecības un iedrošinājuma. Treškārt,
Timotejs bija fiziski nespēcīgs, un viņu nomocīja
kāda hroniska vēdera problēma.
Un vēl piedāvājam 4 nodarbībās iepazīties arī ar
Pāvila vēstuli Titam.
Līdzīgi kā Timotejam, arī Titam bija uzticētas rūpes
par baznīcu, lai viņš pabeigtu Pāvila iesākto darbu.
Viņš bija kopā ar Pāvilu misijas ceļojumos un pavadīja laiku kādā īpašā uzdevumā Korintā, kamēr
Pāvils bija citur. Vēlāk Pāvils viņu atstāja Krētas
salā, kur viņš saņēma šo vēstuli ar konkrētiem
norādījumiem par to, kā dzīvē izmantot patiesību.
Pāvila vēstule Titam arvien ir bijusi populāra Jaunās
Derības vēstule, jo īpaši to kristīgo vadītāju vidū,
kuriem ir kāda atbildība draudzē. Lai gan vēstule ir
adresēta personīgi Titam, tā tomēr iekļauj pārskatu
par draudzēm, kuras viņš uzraudzīja. Nav grūti iztēloties, kā tas būtu – sēdēt blakus Titam un lasīt
Pāvila vēstuli, jo rodas sajūta, ka tā ir gluži kā adresēta mums. Tas ir tāpēc, ka apustuļa norādījumi,
kurus viņš sniedz savam uzticamajam vietniekam, ir
ar pārsteidzoši mūsdienīgu nozīmi.
1556. gadā Kalvins nosauca 1. vēstuli Timotejam
par “augsti nozīmīgu mūsu pašu laikam”. Ir pagājis
vairāk nekā 400 gadu, un mēs par abām vēstulēm
(gan Timotejam, gan Titam) varam apgalvot to
pašu.
Ja jūs interesē kādi no šiem materiāliem vai arī
iepriekšējos “Baptistu vēstneša” numuros minētie
materiāli, rakstiet uz krc@lbds.lv vai zvaniet
26177539.

Kristīgās
Vadības
koledža

“Tas nav muļķis, kurš atdod to, ko nevar paturēt, lai iegūtu to,
ko nevar pazaudēt.”
Džims Eliots – misionārs
Misionāra Džima Eliota rakstītie vārdi viņa dienasgrāmatā 1949. gada
28. oktobrī runā uz mums arī pēc vairāk nekā pusgadsimta. Tajos ir
dziļa patiesība. Mēs esam uzsākuši jaunā gada kursu, un ir vietā sev
jautāt, ko vēlēsimies iegūt un ko būsim gatavi pazaudēt šajā gadā.
Tas pats attiecas uz visu mūsu dzīvi. Mēs ar savu darbu vēlamies
aicināt ikvienu tiekties pēc tā, ko nevar pazaudēt, tiekties pēc dziļākām
un personiskākām attiecībām ar Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
Paturot prātā šo patiesību un aicinājumu, mēs joprojām
nodarbojamies ar esošo studiju programmu pilnveidošanu un jaunu
programmu un kursu izstrādāšanu, lai ikviens, kurš tiecas pēc tā,
“ko nevar pazaudēt”, varētu labāk sagatavoties kalpošanas aicinājuma
īstenošanai.
Brāļi joprojām tiek aicināti un gaidīti topošā Baltijas Pastorālā institūta
Pastorālajos sagatavošanās kursos. Visi tie, kuri kursus ir jau
apmeklējuši, ir varējuši iegūt daudz jaunu atziņu un pamudinājumu
un pārdomāt daudzus kalpošanas dzīves aspektus. Šie kursi ir
varējuši būt par patiesu svētību. Šajā mācību gadā tie notiks vēl tikai
četras reizes. Aicinām brāļus nepalikt mājās tajās dienās, kad notiek
kursi, jo tie ir sava veida “darbnīca”, kurā varam izvērtēt un saņemt
kalpošanas aicinājumu. Dievs vēlas redzēt ikvienu Savas valstības
darbā. Apustulis Pāvils raksta, ka Dievs ir devis dažādas kalpošanas
draudzē, lai ar tām kalpotu, pagodinātu Dievu un būtu par svētību
līdzcilvēkiem. To visu vēlamies satvert un pārdomāt, kad brāļi nāk
kopā uz studijām. Arī tu esi tur gaidīts. Šajā mācību gadā kursi notiks
vēl 17. martā; 14. aprīlī; 12. maijā un 9. jūnijā.
Draudze vienmēr ir bijusi atvērta palīdzības darbam. Arī nākamajā
mācību gadā aicinām pieteikties uz studijām Sociālās palīdzības
organizēšanas studiju programmā, kas ir pirmā līmeņa profesionālās
augstākās izglītības studiju programma. Ikviens no jums, kas vēlas
kalpot draudzē un veidot saikni ar sabiedrību sociālās kalpošanas
jomā, ir aicināts pieteikties šajā studiju programmā. 19. gadsimtā
Vācijā bija īpaša diakonijas skola, kur draudzes māsas tika
sagatavotas sociālās palīdzības darbam. Mēs vēlamies, lai arī šī
programma būtu tāda, kas ļautu daudz labāk sagatavoties sociālās
palīdzības darbam.
Tāpat nākamajā gadā tiks piedāvāts Teoloģijas studiju pamatkurss,
kā arī vairāki jauni studiju kursi, par kuriem vairāk informēsim
nākamajā “Baptistu vēstneša” numurā.
Mēs arī vēlamies pateikties mūsu draudzēm par atbalstu, lūgšanām
un iedrošinājumu turpināt kalpošanas darbu izglītības jomā. Lai Dievs
svētī, ka, kopā strādājot, varam būt par svētību mūsu draudzēm
un sabiedrībai, nesot labu liecību par Jēzu Kristu, mūsu Kungu.
Kristus mīlestībā,
Oļegs Jermolājevs
KVK direktora v.i.

Dziedam...
dziedam?
dziedam!

“Mēs jau labprāt būtu dziedājuši, bet nav, kas mūs pamāca...”
.... garāmejot nejauši dzirdēta nopūta ...
Kādā pasen – pirms kara – LBDS izdotā vadlīniju krājumā Baptistu
garīdznieka amata izpildīšanas kārtība atrodams nebūt ne arhaisks, bet
visnotaļ dzīvīgs svētīga, veiksmīga jeb iedvesmojoša (lietojot Draudzes
dabiskās attīstības leksiku) dievkalpojuma ieskicējums. Tur stāv rakstīts.
“Mūsu mazākās draudzes savas sanāksmes sauc par sapulcēm, bet tautā
ļoti parasts nosaukums ir dievkalpojums. Ticīgai draudzei sanāksme uz
dievvārdiem un lūgšanām ir dvēseles atspirdzes brīži, kuros tā atnāk
smagu, nogurušu sirdi, bet aiziet atvieglota, iepriecināta, stiprināta.
Mūsu dievkalpojumos tādēļ būtu jāvairās no visa, kas nevēlams,
un paši dievkalpojumi jāveido uztaisoši un svinīgi.”
Iedvesmojoša dievkalpojuma neatņemama sastāvdaļa līdzās lasītajam,
liecinātajam, lūgtajam un sludinātajam vārdam ir dziedātais vārds: ar korista,
solista, ansambļa dalībnieka, pielūgsmes grupas dalībnieka un arī ikviena
draudzes locekļa balsi un sirdi dziedātais Vārds, papildināts arīdzan ar
mūzikas instrumentu balsīm.
Mēs dziedam un muzicējam dažādi – kā spējam, kā saprotam, kā protam,
vārdu sakot – dažādi... Mēs cenšamies kopt tos garīgās muzicēšanas veidus,
ko izmantoja tie, kuri savas sanāksmes sauca par sapulcēm, mēs meklējam
jaunas muzikālās atklāsmes draudzes vidū, lai rezultāts būtu uztaisošs un
svinīgs... Kopumā dažādi un daudzveidīgi. Labā nozīmē daudzveidīgi. Jo
draudzes ir dažādas un cilvēki draudzēs un draudžu apkārtnē ir dažādi.
Tādi viņi ir. Mēs arī.
Mēs ticam, ka jāattīsta darbs, dibinot jaunas draudzes vietās, kur to vēl nav.
Arī tur mēs vēlētos dziedāt. Dziedāt un spēlēt tā, lai tā ļaužu kopa, kas vēl nav
draudze, bet top, atnākot smagu, nogurušu sirdi, aizietu atvieglota,
iepriecināta, stiprināta.

Tāpēc ir svarīgi ieraudzīt un apmācīt Kristum kalpot
gatavus, muzikāli darboties spējīgus, pielūgsmes
gara skartus cilvēkus, kas spētu gan aizraut citus
kopīgā dziesmā, gan mācīt dziesmu, gan sadarbībā
ar mācītāju meklētu ceļu uz iedvesmojoša
dievkalpojuma virsotni. Ieraudzīt var tie, kas pazīst,
tātad savējie savējos. Ieraudzītos vajag iedrošināt,
nodarbināt un atkal iedrošināt. Apmācīt var tie,
kas grib un spēj to darīt. Ja to var izdarīt uz vietas,
tad labi, ja ne, tad par to jāparūpējas draudžu
kopīgās sadarbības – Savienības – līmenī.
Koru apvienība jeb, pareizāk, Muzikālās kalpošanas
apvienība sadarbībā ar topošo Baltijas Pastorālo
institūtu strādā pie Muzikālo vadītāju skolas
izveides. Ir iecerēts ar septembri uzsākt apmācību
programmās kora diriģents un pielūgsmes vadītājs.
Nākošajā gadā šo programmu beidzējiem būs
iespēja turpināt apmācību programmā muzikālās
kalpošanas vadītājs. Apmācības ilgs vienu mācību
gadu, tiekoties ar pasniedzējiem reizi mēnesī
sestdienās.
Desmit apmācību reizēs diriģentiem tiks dota
iespēja apgūt prasmes diriģēšanas tehnikā,
dziesmu iestudēšanā, kora vadīšanā, mēģinājuma
procesa organizēšanā, kā arī kora garīgās
izaugsmes sekmēšanā, tiks apgūti vadības
pamatprincipi. Koris ir smalks instruments, ko jāprot
spēlēt. Lai spētu mācīt citus dziedāt, diriģentam
nepieciešamas praktizēties vokālajā dziedāšanā,
kā arī spodrināt savas zināšanas mūzikas teorijā.

Pielūgsmes vadītājiem tiks piedāvāts apgūt
vokālās dziedāšanas pamatiemaņas, attīstīt
instrumenta spēles prasmes, individuāli un
grupā praktizēties, vadot pielūgsmi, iepazīties
ar pielūgsmes bibliskajiem pamatiem, kā arī
attīstīt vispārējas muzikālās zināšanas un
apgūt vadības pamatprincipus. Pielūgsmes
vadītājs sevī apvieno vokālista, pavadoša
instrumentālista un garīga vadītāja kvalitātes.
To harmoniska attīstīšana saskaņā ar
audzēkņa individuālajām spējām un tām
vajadzībām, kādas ir konkrētajai draudzei,
lielā mērā nosaka individuālu pieeju katram
audzēknim.

Augošas
draudzes
pazīmes

Ar audzēkņiem strādās pasniedzēji Anitra
Niedre un Rudīte Tālberga (diriģēšana),
Diāna Dravniece un Aina Bajāre (vokālā
dziedāšana), Valdis Indrišonoks un Māris
Dravnieks (pielūgsmes vadīšana) u. c.
Prasības pretendentiem – piederība draudzei,
mācītāja ieteikuma vēstule, pretendenta
motivācijas vēstule.
Iestājpārbaudījumi – muzikāls priekšnesums
(sagatavota dziesma ar vai bez pavadījuma)
Pieteikšanās līdz 1. maijam pa e-pastu:
rudite.t@inbox.lv
Iestājeksāmeni notiks 19. maijā.
Mācību finansējums atkarībā no mācīties
gribētāju skaita un individuālo nodarbību lielā
īpatsvara varētu sastādīt ievērojamu summu.
Tādēļ svarīgi savlaicīgi apzināt finansējuma
iespējas. Viens no reālākajiem ceļiem finanšu
kārtošanā varētu būt draudzes daļējs atbalsts
savam audzēknim, atlikušās daļas
sarūpēšanu atstājot viņa paša ziņā.
Tātad. Topošā Baltijas Pastorālā institūta
Muzikālo vadītāju skola aicina draudžu
mācītājus kopā ar saviem diriģentiem,
jauniešu darba vadītājiem meklēt un ieraudzīt
savā draudzē tos, kuri ar savu godprātīgo
kalpošanu iemantojuši autoritāti, organizējot
ap sevi citus mūziķus, tos, kuri uzskata
muzicēšanu draudzē par savu aicinājumu.
Nenoliedzami svarīga ir katra mācīties
gribētāja līdzšinējā kalpošanas pieredze
draudzē. Mācīt ir vērts tos, kuri jau kalpo, tā ir
arī lielākā garantija tam, ka cilvēks turpinās
savu kalpošanu draudzē. Mācīt ir vērts,
ja draudze lūdz un domā par savu attīstību,
ja tās vīzijā ir vieta draudzes muzikālās
kalpošanas izaugsmei un jaunu draudžu
dibināšanai. Mācīt ir vērts, lai dziedātu.
Dziedam?
Projekta koordinatori:
Rudīte Tālberga
rudite.t@inbox.lv
28613883

Māris Dravnieks
maris@matejs.lv
29463682

Johans Kandelins

No 1. līdz 3. februārim notika Misijas
dienas, kuru laikā Latvijā viesojās Johans
Kandelins – mācītājs no Somijas, Labas
gribas vēstnieks Pasaules evaņģēliskajā
aliansē (PEA) un PEA pārstāvis ANO.
Viņa kalpošanas redzeslokā ir vajātās
draudzes pasaulē. J. Kandelina uzrunas
un stāstījumi par Dieva darbu visā
pasaulē patiesi uzrunāja Misijas dienu
dalībniekus. BV lasītājiem piedāvājam
daļu no plenārsēdē “Augošas draudzes
pazīmes” sacītā.

Katram cilvēkam var būt tikai viens no trijiem pasaules uzskatiem. Visi šie
uzskati atspoguļojas stāstā par žēlsirdīgo samarieti.
Pirmā ir laupītāja attieksme. Laupītājs saka ‑ tas, kas ir tavs, būs mans. Tas ir
sātana pasaules uzskats. Tā sākas kari pasaulē un arī mājas virtuvē. Jēzus
saka, ka sātans ir nācis, lai laupītu un nogalinātu! Jūs to Latvijā zināt, vai ne?
Kā stipras varas nāk un mēģina nozagt ticību.
Otrais ir tempļa kalps, levīts, kas pagāja garām laupītāju apzagtajam
cilvēkam un teica: “Kas mums par daļu, vai viņš ir harizmāts vai baptists,
vai – vēl ļaunāk – luterānis.” Ir tūkstošiem iemeslu, kāpēc paiet garām.
Ar mums viss ir kārtībā, mūsu draudzē viss ir kārtībā, Latvijā viss ir kārtībā.
Un kāpēc lai mēs uztrauktos par kristiešiem kaut kur Ziemeļkorejā vai Saūda
Arābijā? Tā ir visbīstamākā situācija, kādā kristietis var atrasties. Jo tā ir
reliģija, nevis kristietība. Es teikšu kaut ko ļoti radikālu. Ja Dievs būtu
reliģiozs, mēs visi nonāktu ellē. Ja Dievs būtu teicis: “Jēzus Kristus ir tikai
mans dēls, es paturēšu Viņu šeit!” Kur gan jūs dotos, ja Gaisma nebūtu
nākusi pasaulē? Ja Dievs teiktu: “Svētais Gars ir mans, un es Viņu paturēšu
šeit,” jūs nekad nevarētu nākt pie ticības Kristum.
Bet Dievs nav reliģiozs, Dievs mīl dot. Dieva pasaules uzskats ir – kas ir
mans, ir arī tavs. Kad Jēzus nāk, Viņš ir kā žēlsirdīgais samarietis. Viņš dod
piedošanu par grēkiem, nākotni, dzīves jēgu. Mēs nevaram būt par svētību,
ja esam tikai reliģiozi! Ja vēlamies būt par svētību, mums ir jādod. Kad
satiekat kādu cilvēku, kas nepazīst Jēzu, svētījiet šo cilvēku. Esiet kā
Galilejas ezers, kurš saņem ūdeni no ziemeļiem un atdod to tālāk uz
Jardānas upi. Neesiet kā Nāves jūra, kas tikai saņem un neko nedod tālāk.
Mums ir Dieva Valstības identitāte. Galvenā vēsts, ko Jēzus sludināja, bija
Dieva Valstība. Viņš neteica: “Ejiet un dibiniet luterāņu draudzes.” Pat ne
baptistu draudzes, lai cik arī labas tās nebūtu. Viņš teica: “Sludiniet Dieva
Valstību, parādiet cilvēkiem, kā tā izskatās. Aiciniet cilvēkus Dieva Valstībā.”
Mums ir nepieciešamas draudzes, bet galvenā identitāte, ja vēlamies būt par
svētību citiem, ir Dieva Valstības identitāte.
Esmu bijis gandrīz simts valstīs. Kad apmeklēju šīs zemes, es mēģinu
saredzēt, ko Dievs tajās dara. Arī Latvijā redzu daudz pozitīvu pazīmju.
Redzot visu notiekošo, vēlos jautāt: “Vai ir zīmes, kas raksturo visas augošās
draudzes pasaulē?” Un, ja tādas ir, varbūt ir kaut kas, ko arī mums, ja
vēlamies augt, ir jāņem vērā? Šīs ir zīmes, ko redzu pasaulē, runājot par
augošo draudzi:
1. Draudze pasludina Bībeles Vārdu.
Es nezinu nevienu liberālu draudzi, kas augtu. Eiropā sātans ir radījis jaunu
kārdinājumu. Viņš saka, ka Bībele ir patiesība tikai tiem cilvēkiem,
Turpinājums pēdējā lappusē

AIZL ū G š A N U K ALE N D ā RS

1 Pateiksimies Dievam un lūgsim par

kristīgās mācības skolotājiem, lai viņiem
būtu gudrība un mīlestība, pasludinot Labo
Vēsti. Lūgsim par bērniem un ģimenēm, lai
Dieva vēsts ienāk caur viņiem ģimenēs.

2 Lūgsim par sociālo kalpošanu draudzēs,
par tiem, kas kalpo dažādos veidos gan
draudzē, gan palīdzot cilvēkiem ārpus
draudzes; lūgsim, lai Dievs dod sirdis,
kas grib atsaukties šim aicinājumam.

3 Pateiksimies un lūgsim par Baltijas

pastorālā institūta sagatavošanas kursa
dalībniekiem, lai saprastu, vai ir saņemts
Dieva aicinājums atsaukties pilna laika
kalpošanai; lūgsim, lai būtu spēks
paklausīt, ja šo aicinājumu izjūt.

4 Pateiksimies un lūgsim katrs par savu
draudzi, mācītāju, ģimeni. Lūgsim,
lai misijas gars būtu mūsu sirdīs un
draudzē. Lūgsim par jaunu draudžu
dibināšanu Latvijā.

5 Lūgsim par Kristīgās vadības koledžu,
darbiniekiem, par jaunās programmas
izstrādi un licenzēšanu, par jaunu telpu
izbūvi, par darba organizācijas
pilnveidošanu, sponsoru piesaistīšanu
un esošo programmu realizēšanu.

6 Kopā ar Eiropas baptistu draudzēm
šonedēļ īpaši lūgsim par Latvijas
draudzēm, par kongresa norisi,
par rosinošu lēmumu pieņemšanu,
par padomes vēlēšanām, par darba
vadītājiem un nākotnes redzējumu.

7 Pateiksimies un lūgsim par Kristīgo

resursu centru, par Andreju Priedīti –
lai atrastu materiālus, ko draudzēm lietot,
un lai tie patiesi izmainītu cilvēku dzīves.

8 Pateiksimies un lūgsim par LBDS

bīskapa vietnieku Pēteri Eisānu, ģimeni,
par izpilddirektori Ingu Ziņģi Pupiņu,
lūgsim par priekšā stāvošo kongresu un ar
to saistītiem sagatavošanas darbiem.

9 Lūgsim par kongresu, kas šajās dienās

notiek Rīgā; par svētīgu kongresa norisi, lai
Dieva Gars vada delegātus, pieņemot
svarīgus lēmumus. Lai Kristus mīlestība
vieno savus bērnus.

10 Pateiksimies un lūgsim par LBDS

bīskapu Pēteri Sproģi, par ģimeni. Lūgsim
par kongresu, lai tas daudziem būtu par
iedrošinājumu un izaicinājumu atsaukties
un turpināt kalpošanu Dievam.

martam

11 Lūgsim, lai Dievs dod draudzēm

atvērtas sirdis un acis saskatīt apkārtnē,
kur sākt pasludināt evaņģēliju – par misijas staciju un jaunu draudžu veidošanu.

12 Pateiksimies un lūgsim par Inčukalna
draudzi un sludinātāju Laimoni Rudzīti –
lai Dievs sūta atmodu draudzes vidū
un apkārtnes ļaudīm.

13 Lūgsim par baptistu draudžu savienī-

bas darbu un liecību Bosnijā-Hercegovinā.
Tajā ir 15 draudzes un 300 locekļu. Lūgsim
par Maķedoniju, kur ir 2 draudzes un 100
locekļu, lūgsim par jaunajiem draudzes
locekļiem un par jaunu draudžu veidošanu.

14 Pateiksimies un lūgsim par Jaunjelga
vas draudzi, sludinātāju Pāvilu Jakovļevu.
Lūgsim par vajadzību pēc mūzikas
kalpotāja un svētdienskolas vadītāja.

15 Pateiksimies un lūgsim par ģimenēm

draudzēs, par jaunām ģimenēm un
attiecību veidošanu, kā arī par tām, kas jau
ilgi ir laulībā. Lūgsim par ģimeņu kalpošanu
– par bēbīšu un māmiņu skoliņām.

16 Pateiksimies un lūgsim par muzikālās

kalpošanas darbu, lai caur to daudziem
tiktu pasludināta vēsts par Kristu. Lūgsim
par mazajām draudzēm, kurās nav mūziķa,
lūgsim, lai Dievs aicina cilvēkus kalpot ar
muzikālām spējām.

22 Pateiksimies un lūgsim par

Garīdznieku brālību, mācītāju Andreju
Šternu, lūgsim par mācītāju ģimenēm,
lūgsim, lai sludināšana būtu Kristū
centrēta, par atbildību un rūpēm, lai būtu
vienotība draudzē un sadarbībā starp
draudzēm.

23 Lūgsim par kapelānu kalpošanu

armijā, cietumos, slimnīcās. Lūgsim par
smagi slimiem bērniem un vecākiem, kas
tos aprūpē; lūgsim par paliatīvās aprūpes
attīstību Latvijā un par kapelāniem,
kas dara šo darbu.

24 Pateiksimies un lūgsim par Māsu

kalpošanu draudzēs, lai ar mīlestību un
gudrību tiktu ieraudzītas vajadzības ap
sevi, tiktu iedrošināti līdzcilvēki, kā arī par
palīdzību cilvēkiem atrast ceļu pie Kristus.
Lūgsim par jaunu kalpošanas veidu
uzsākšanu.

25 Pateiksimies un lūgsim par mūsu

valsti, tās vadītājiem, par mūsu brāļiem,
kas ir atbildīgos amatos, lai Dievs dod
gudrību, spēku un izturību, lai viņi būtu
kā Kristus gaisma sabiedrībā.

26 Pateiksimies un lūgsim par Jelgavas
draudzi, mācītāju Pēteri Eisānu, ģimeni;
par mazo grupu attīstību, par misiones
punktu Ziedkalnē, lai draudzei būtu
pozitīvs iespaids vietējo iedzīvotāju vidū.

Lūgsim par Bulgārijas baptistu
17 Lūgsim par vajātiem kristiešiem musul- 27
draudžu savienības darbu un liecību savā
maņu zemēs. Lūgsim par tautām un ciltīm,
kuras nav sasniegusi evaņģēlija vēsts.

18 Lūgsim par draudzēm, kurām nav

mācītāja – Gulbene, Ģipka, Mālpils,
Mazsalaca, Kauguru draudze, Tempļa
draudze, Semināra draudze. Lai katras
draudzes vadībai būtu izturība un
gudrība, vadot draudzes kalpošanu.

19 Pateiksimies un lūgsim par Jaunpils

draudzi un sludinātāju Oskaru Jēgermani,
ģimeni; lūgsim, lai draudzes locekļiem būtu
vēlēšanās liecināt par Kristu. Pateiksimies
un lūgsim par sadarbību ar Valdgales
skolu, lai Dievs svētī iesākto darbu.

20 Lūgsim par Tadžikijas baptistu

Evaņģēlisko kristiešu draudžu savienību,
kurā ir 14 draudzes ar 350 locekļiem; par
vienotību ticīgo starpā; par lielākām kalpošanas iespējām.

21 Pateiksimies un lūgsim par Jēkabpils
draudzi un mācītāju Andri Freivaldu.
Lūgsim, lai tie, kas apmeklē dievkalpojumus, izvēlētos atdot savas sirdis Dievam.
Lūgsim par jauniešu darbu, par svētdienskolnieku vecākiem.

zemē. Savienībā ir 75 draudzes un 4500
locekļu.

28 Pateiksimies un lūgsim par Jelgavas

krievu draudzi, mācītājiem Dmitriju Rošioru
un Viktoru Abramovu. Lai Dievs dod
gudrību un izturību, pasludinot Labo Vēsti
arī ārpus Jelgavas.

29 Pateiksimies un lūgsim par jauniešiem
draudzēs, lūgsim par jauniešu vadītājiem,
lai izaicina kalpošanai jaunus vadītājus,
lūgsim par Jaunatnes darba vadītāju Tomu
Ašnevicu.

30 Lūgsim par Neilandu ģimeni Papua

Jaungvinejā. Lūgsim par cilvēku grupām,
kurām nav Bībeles savā valodā, lai Dievs
svētī un dod resursus iesāktajam
tulkošanas un lasīt prasmes apmācības
darbam.

31 Pateiksimies un lūgsim par

Svētdienskolu apvienību, par skolotājiem
un bērniem draudzēs, lūgsim par bērnu
evaņģelizāciju Latvijā.

B ī BELES LAS ī J U M I
martaM
Mēneša lozungs:
“Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas,
salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums.”
(Romiešiem 8:18)

ZI ņ AS

draudzēm

V Ī L ANDE S DRA U D Z E
11. martā plkst. 11.00 draudzes gadasvētku dievkalpojums
Viesi: Golgātas draudzes mācītājs Andrejs Šterns un dziedātāji.

Ā G EN S KA L NA
1.
2.
3.
4.

Jēkaba 4:1-10; Romiešiem 6:1-11
Ebrejiem 2:11-18; Romiešiem 6:12-23
Atklāsmes 20:1-6; Romiešiem 7:1-6
Marka 12:1-12; Romiešiem 5:1-5; 10. psalms

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

Jeremijas 26:1-16; Romiešiem 7:7-13
Ījaba 2:1-10; Romiešiem 7:14-25
2. Mozus 17:1-7; Romiešiem 8:1-11
1. Jāņa 1:8-6; Romiešiem 8:12-17
Lūkas 9:43b-48; Romiešiem 8:18-25
Galatiešiem 2:16-21; Romiešiem 8:26-30
Lūkas 9:57-62; Efeziešiem 5:1-8a; 34. psalms

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

Lūkas 14:27-33; Romiešiem 8:31-39
Ījaba 7:11-21; Romiešiem 9:1-5
Marka 9:38-41; Romiešiem 9:6-13
Marka 8:14-21; Romiešiem 9:14-29
Mateja 10:34-39; Romiešiem 9:30-10:4
Lūkas 17:28-33; Romiešiem 10:5-13
Jāņa 12:20-26; 2. Korintiešiem 1:3-7; 84. psalms

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

5. Mozus 8:2-10; Romiešiem 10:14-21
Ījaba 9:14-25; Romiešiem 11:1-10
Jāņa 15:9-17; Romiešiem 11:11-16
2. Korintiešiem 4:11-18; Romiešiem 11:17-24
Jāņa 10:17-26; Romiešiem 11:25-32
Jāņa 14:15-21; Romiešiem 11:33-36
Marka 10:35-45; Ebrejiem 5:7-9; 69. psalms, 1-16

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

Ebrejiem 7:1-3; Mateja 26:1-16
Ījaba 19:21-27; Mateja 26:17-30
Ebrejiem 9:11-15; Mateja 26:31-35
1. Korintiešiem 2:1-5; Mateja 26:36-46
Ebrejiem 10:11-18; Mateja 26:47-56
Atklāsmes 14:1-3; Mateja 26:57-68

DRA U D Z E

18. martā plkst. 11.00 draudzes gada svētku dievkalpojums
Viesi: Priekules draudzes sludinātājs Pēteris Tervits,
Pāvila draudzes mācītājs Mārtiņš Balodis un koris “Laiks”.

L a ulī b a s s e m i n ā r i
5. martā plkst. 18:00 notiks pirmais Laulību seminārs Lāčplēša
ielā 37. Organizē fonds “Dzīvības vērtība”, semināri notiks 12 nedēļas.
Lai pieteiktos, zvaniet pa tālr. 7223052.

MĀ S U A P V IEN Ī BA
31. martā plkst. 10.00 Talsos notiks seminārs “Motivācijas dāvana”
Motivācijas dāvanas ir Dieva dotas dāvanas, kas veido mūsu
personību un dod mums motivējošu spēku, kas liek rīkoties.
Sapratne par šīm dāvanām, kas katram ir no dzimšanas, palīdzēs
atklāt, kas mēs katrs esam, un arī saprast, kāpēc citi cilvēki daudzas
lietas redz savādāk. Lektori – Lerijs un Elsija Danhaueri no organizācijas “Jaunatne ar misiju” Kanādas nodaļas.
Pieteikties līdz 20. martam, zvanot pa tālruni 2617289, 26352823,
7227195 vai rakstiski anda49@inbox.lv, marta@lbds.lv
Aicināti visi interesenti!

S V Ē TDIEN S K O L U A P V IEN Ī BA
1. maijā Rīgā, Pestīšanas Templī notiks gadskārtējā bērnu un
jauniešu Dziesmu un mūzikas diena.
24. martā Rīgas Mateja dievnamā Dziesmu dienas orķestra
kopmēģinājums. Lūgums līdz 15. aprīlim atsūtīt pēc iespējas precīzu
informāciju par dalībnieku (bērnu un skolotāju) skaitu, rakstot uz
e-pastu: sa@lbds.lv

S v e i c a m j u b i lā r us
10. martā mācītājam Herbertam Ašmim 85 gadi (Pāvila draudze)
20. martā mācītājam Haraldam Anzenovam 80 gadi (Dundagas
draudze)

20. janvārī Rīgas Vīlandes
baptistu dievnamā notika
LBDS svētdienskolotāju
konference, kurā bīskapa
vietnieks Pēteris Eisāns
runāja par Vasaras Bībeles
skolu projektiem kā efektīvu
iekšmisijas iespēju.
Svētdienskolu vadītāji tika
aicināti šajā vasarā izvēlēties
visām draudzēm vienotu
VBS tēmu, kas atvieglotu
materiālu sagatavošanu un
organizatoriskus jautājumus.
Foto – konferences dalībnieki.

Turpinājums: Augošas draudzes pazīmes

kas dzīvoja Jēzus laikā. Bet mēs tagad esam tik gudri – mums
ir internets, mobilie telefoni, un mēs zinām labāk. Tas ir tāds
sātanisks veids, kā uzbrukt Bībelei. Esmu pārliecināts, ka tas
atnāks uz Latviju, tādēļ es brīdinu par to. Augoša draudze
visas savas aktivitātes balsta uz Bībeli. Dievs Bībelē ir runājis
vienreiz par visiem laikiem.
2. Draudze lūdz.
Lūgšana var notikt lielās grupas, mājas grupās vai individuāli.
Lūgšanas forma nav noteicošā. Svarīgi, lai ir nemitīga lūgšana
par pazudušo dvēseļu glābšanu. Es nekad neesmu redzējis
draudzi, kas augtu, ja tajā nebūtu daudz lūgšanu.
3. Draudze vēlas dzirdēt Dieva balsi.
Esmu pārliecināts, ka daudzi cilvēki neiet uz baznīcu tādēļ,
ka viņi tur nedzird Dieva balsi. Viņi tur dzird tikai mācītāja balsi.
Atmoda sākas ar katru cilvēku, kurš sadzird Dieva balsi savā
dzīvē. Tad viņam ir izvēle – vai nu skriet projām, vai arī skriet
pie Jēzus! Un šī izvēle ietekmēs viņa dzīvi. Vai jūs ilgojaties
dzirdēt Dieva balsi?
Reiz lasīju stāstu par kādu kuģu piestātni. Tur būvēja jaunu
kruīzu kuģi un meklēja cilvēku, kas strādātu ar radio.
Apmēram divdesmit cilvēku bija atnākuši uz darba interviju,
bet viens nokavējās. Tad novēlojies pretendents piepeši
piecēlās, pagāja garām pārējiem cilvēkiem un iegāja
menedžera kabinetā. Iznācis ārā viņš paziņoja: “Es dabūju
darbu!” Pārējie, pat netikuši līdz intervijai, iebilda: “Nē, mēs
bijām rindā pirms tevis!” “Jā, bet pamēģiniet nedaudz apklust,”
viņš ieteica. Iestājās klusums, un varēja saklausīt paziņojumu,
kas tika raidīts Morzes kodā: “Ja dzirdat šo ziņu, ienāciet
kabinetā un jūs dabūsit darbu.” Izrādās, viņš bija vienīgais,
kas bija klausījies. Latvija ir pilna ar balsīm, pilna ar ziņām
un reklāmām. Ir jāapklust un jāieklausās Dieva balsī.
Tas izmaina dzīvi. Tas arī izmaina draudzes, kas grib dzirdēt
Dieva balsi.
4. Draudze atspoguļo Dieva Valstību tiem, kas nav Dieva
Valstībā.
Vai cilvēki redz, ka jūsu dzīve ir izmainījusies? Ejiet pie sava
ļaunāka ienaidnieka un sakiet: “Mans draugs, kā es varu lūgt
par tevi?” Padomju Savienībā 60-tajos gados kāds baptistu
mācītājs bija cietumā, un sargs viņu visu laiku pazemoja. Bija
Ziemassvētku laiks. Mācītājs sūtījumā saņēma lielu šokolādes
kasti no Šveices. Viņš jau grasījās to atvērt, kad Svētais Gars
viņu uzrunāja: “Atdod to sargam.” Viņš pasauca sargu un
teica: “Šodien ir mana Glābēja dzimšanas diena. Tev ir bērni.
Priecīgus Ziemassvētkus tavai ģimenei!” Sargs bija ļoti apjucis,
paņēma kasti un aiznesa to uz mājām. Pāris nedēļas vēlāk
sargs jautāja mācītājam – kāpēc viņš tā rīkojies? Mācītāja
atbilde bija: “Tas ir Jēzus dēļ. Esmu ļoti daudz saņēmis,
un kas ir mans, ir arī tavs.” Tāds bija viņa pasaules uzskats.
Sargs kļuva par kristieti. Viņš bija redzējis Dieva valstību.
Arī jūs esat aicināti to parādīt.

5. Draudzes pamats ir tikai un vienīgi Jēzus.
Vēsts ir ļoti skaidra – tikai Jēzus var mūs glābt. Kad cilvēki
tev jautā – kas tik īpašs ir Jēzū, kāda ir atšķirība starp Jēzu
un pārējiem – tad, lūk, dažas atbildes. Jēzus pats nolēma,
kad Viņš piedzims, neviens cits šādu lēmumu savā dzīvē
nav pieņēmis. Jēzus izvēlējās savu māti, neviens cits to
pats nav darījis. Jēzus izvēlējās, kur Viņš piedzims. Tu
neizvēlējies savu piedzimšanas vietu, arī Buda un
Muhameds nepieņēma šo lēmumu savā dzīvē. Paraugies
uz Jēzus dzīves beigām. Visi pārējie, kas nomira, uzreiz arī
atstāja šo pasauli. Jēzus atstāja šo pasauli 40 dienas pēc
savas miršanas. Jēzus ir vienīgais, kurš atstāja tukšu kapu
aiz sevis. Visi pārējie ir savos kapos. Jēzus ir pilnīgi unikāls.
6. Draudze ir žēlsirdīga pret grēciniekiem.
Ir kāds grūts jautājums, kuru uzdodu sev, un vēlos, lai jūs
to savukārt pajautātu sev. Vai mēs esam žēlsirdīgi pret
tiem, kas ienīst Jēzu? Vai mūsu dzīve ir citādāka nekā viņu
dzīve? Vai mēs atspoguļojam žēlastību? Mēs varam
sludināt par žēlastību, bet zīme, ka saprotam žēlastību,
ir tā, ka mēs kļūstam žēlastības piepildīti. Tas ir
izaicinājums mums, ja vēlamies būt par svētību.
7. Draudze brīdina cilvēkus par tiesas dienu.
Mēs sakām, ka pienāks diena, kad visi cilvēki stāvēs Svētā
Dieva priekšā – gatavojieties tam. Mēs nevaram skatīties,
kā cilvēki iet nāvē, un neteikt, ka tuvojas Tiesas diena.
Galvenais rādītājs nav cilvēku skaits draudzē, bet gan tas,
lai pēc iespējas vairāk cilvēku būtu gatavi satikties ar Svēto
Dievu un lai pirms sastapšanās ar Dievu viņi būtu
uzticējušies Jēzum.
8. Draudze dara cilvēkus aktīvus.
Katram cilvēkam ir misija. Katram ir dāvana, kou viņš var
lietot Dieva Valstības labā, tādējādi kļūstot par aktīvu Dieva
miesas daļu.
9. Draudze ir atvērta Svētā Gara darbam.
Mums ir nepieciešams, lai Svētais Gars mūs vadītu. Svētais
Gars vēlas darīt mūs gatavus sajust un saprast Dieva
žēlastību pret mums. Garīgās atjaunošanās pamatā nav
tas, ka es kļūstu par kaut ko vairāk, bet tās galvenā iezīme
ir tā, ka Dievs labāk izmanto mani, lai svētītu citus. Galvenā
atjaunošanās zīme nav tā, ka paceļam rokas lūgšanā,
bet gan tā, ka pasniedzam tukšas rokas pretī Viņam un
jautājam – te ir mana roka, kā es varu kalpot? Tā ir patiesa
garīgas atjaunotnes zīme.
10. Draudze sagaida lielas lietas no Dieva.
Mēs sagaidām, ka Dievs, kas ir liels, dara lielas lietas.
Mēs mudinām cilvēkus būt atvērtiem, lai viņi var atspoguļot
Jēzus Kristus mīlestību cilvēkiem, kas staigā tumsībā.
Tās ir augošas draudzes zīmes visā pasaulē. Šīs zīmes var
kļūt arī par zīmēm mūsu personīgajā dzīvē un mūsu
draudzēs.
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