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VAJADZIGI

VIRI
kas uzdrikstas
paklausit
Tuvojas Ziemassvētki, un klāt arī laiks, kad veidojam
jauno Baltijas Pastorālā institūta (BPI) studiju grupu.
Pašlaik BPI ir 22 absolventi un 28 studenti. Liela daļa no
viņiem turpina pieaugt ticībā un briedumā, kalpojot
kādā no mūsu draudzēm.
Tomēr jāatzīst – mācītāju un vadītāju trūkums joprojām
pastāv. Lai šai problēmai būtu risinājums rīt, mums ir
jārīkojas jau šodien. Vadītāji neizaug tik ātri kā sēnes.
Tas drīzāk ir ozolkoka augšanas process.
Pamanīt potenciālos vadītājus, palīdzēt viņiem
sagatavoties kalpošanai un tad kalpot – to paveikt mēs
spējam tikai kopā. Paldies katram, kas šo nozīmīgo
darbu stiprinājis ar lūgšanām, darbu un finansēm!
Tagad ir laiks lūgt Dievu, vērot un meklēt, kuri brāļi ir tie,
kam, iespējams, vajadzīgs Jūsu pamudinājums un
iedrošinājums, lai uzsāktu mācības BPI.

Jaunā studiju grupa mācības BPI uzsāks 2014. gada
13. janvārī. BPI ir trīsgadīga programma, kas ar Dieva
palīdzību cenšas sagatavot kalpošanai mācītājus un
draudžu dibinātājus. Vairāk informācijas par studiju
norisi, mācību saturu, pasniedzējiem un studentu dzīvi
varat iegūt www.bpiriga.lv.
Ja Jums padomā ir kāds brālis, kuru saskatāt kā
potenciālu vadītāju un kurš būtu piemērots mācībām
BPI, atsūtiet man šī brāļa vārdu un telefona numuru uz
epastu: peteris.sprogis@lbds.lv. Es ar prieku šim brālim
piezvanīšu, lai sarunātu tikšanos un, iespējams, aicinātu
mācīties BPI.
Veidosim jauno BPI grupu, svinēsim Adventa laiku un
tad – Svētīgus Ziemassvētkus!
Pēteris Sproģis
LBDS bīskaps

Ziemassvētki

Jēzus Kristus –
ļaunā Uzvarētājs
Jēzus Kristus piedzimšanas stāstā blakus
lasāmi divi personu vārdi: Jēzus Kristus
un Hērods. Pirmais – mazais Jēzus bērns
silītē reprezentē Debesu Valstību. Otrais –
pasaulē varenais Hērods, kura roka
draudīgi pacelta pār silīti, reprezentē šīs
pasaules varaskāri. Divi spēki līdzās.

Talsu baptistu draudzes mācītāja
Miervalža Lindmaņa svētruna
Aizvadīta Mūžības svētdiena, un sākas
klusais Adventa laiks. Tas ir laiks, kas
saistās ar notikumiem pirms vairāk kā
2000 gadiem, kad Dievs nāca pasaulē kā
cilvēks Jēzus Kristus, gaidītais Mesija.
Toreiz iesākās jauns laikmets, piepildoties
pravieša Jesajas vārdiem: “Redzi, Tas
Kungs liek pasludināt līdz pasaules
galam: “Sakiet Ciānas meitai: redzi, tava
pestīšana nāk...”” (Jesajas 62:11)
Kristus dzimšana atnesa cilvēcei cerību
piepildījumu. Šajā notikumā ir tik daudz
prieka! Spoža zvaigzne pie debesīm,
gaisma pusnaktī, eņģeļu vēsts un debesu
kora dziedājums, Austrumu gudro
ceļojums uz Jeruzālemi un Jēzus bērniņa
pielūgšana, ceļos nometoties pie silītes.
To visu apjūsmojot un priecājoties, bieži
nepamanām līdzās esošās briesmas un
nāves draudus.

Šie divi spēki ir bijuši viens otram līdzās
jau no pašiem cilvēces pirmsākumiem.
Pirmie cilvēki Ēdenes dārzā baudīja Dieva
radīto skaistumu visā pilnībā, bet turpat
līdzās varēja manīt čūsku, kuras mērķis ir
aizvilināt cilvēku projām no šī skaistuma.
Divi spēki līdzās.
Kad Dievs kļuva cilvēks Jēzus Kristus, lai
nestu glābšanas vēsti un pašu glābšanu,
tad pār silīti cēlās Hēroda ļaunā roka. Vai
sātans samierinājās ar to, ka viņš varēja
stāvēt blakus? Nebūt nē. Viņš gribēja
iznīcināt Jēzu. Divi spēki līdzās.
Vai reizēm arī mēs nejūtam šo divu
spēku, kurus simbolizē Jēzus un Hērods,
cīņu par mūsu dvēseli? Sātans darīja visu,
ko spēja, lai fiziski iznīcinātu Jēzu jau
bērnībā. Tuksnesī, kārdināšanas laikā
sātans gribēja, lai Jēzus viņu pielūdz un
viņam paklausa, tā cerot iznīcināt Jēzu
morāli un garīgi. Golgātā sātans gribēja
iznīcināt Jēzu fiziski un garīgi. Divi spēki
līdzās.
Hērods vienmēr gribēs iznīcināt Jēzu
Kristu. Ļaunais vienmēr gribēs iznīcināt
labo. Taču Hērodam bija reiz lemts mirt,
bet Kristum – mirt un augšāmcelties,

lai dzīvotu mūžīgi. Ļaunajam bija lemts iet
bojā, bet labajam – caur nāvi izejot, dzīvot
un triumfēt. Vai tiešām – divi spēki līdzās?
Divi spēki, kas līdzās, nav līdzvērtīgi.
Jēzus Kristus piedzimšanas stāsts
nebeidzas Betlēmē, tas triumfē Golgātā.
Tur vairs nav Hēroda, bet ir Pilāts. Pilāts
nomira, Kristus dzīvo! Kā apustulis Pāvils
pirmajā vēstulē korintiešiem 15:55 raksta:
“Nāve, kur ir tavs dzelonis, elle, kur ir tava
uzvara!?”
Pie Betlēmes silītes, kurā guļ Jēzus
Kristus – bērns, pasaules Glābējs un
ļaunā Uzvarētājs, mums nevajadzētu
apstāties tikai apbrīnā. Šis notikums
mudina mūs izšķirties par to, kurš būs
mūsu katra sirds un dzīves Kungs. Kam
es piederēšu? Kam es ticēšu? Ko es
mīlēšu? Kas būs mans Kungs, Glābējs un
Uzvarētājs?
Iesim visi pie Jēzus kā toreiz gudrie,
nometīsimies ceļos un pielūgsim Jēzu
Kristu! Turēsimies pie Kristus, lai sātans
neko nespēj mums nodarīt. Jo mums doti
Dieva apsolījumi. Jeremijas grāmatā 31:3
lasām: “Es tevi mīlēju ar mūžīgu
mīlestību, tādēļ Es pret tevi tik uzticīgi
esmu saglabājis Savu žēlastību.” Jāņa
evaņģēlijā 10:27-28 Jēzus saka: “Manas
avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un
viņas Man seko. Un Es tām dodu mūžīgo
dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un
neviens tās neizraus no Manas rokas.”
Svētīgus Kristus dzimšanas svētkus!

Decembra notikumi*

*Informācija, ko draudzes iesūtījušas
līdz 13.11. 2013.

Latvijas Baptistu draudžu savienība

Liepājas Ciānas draudze

6.12. Plkst. 18:30 LBDS Pateicības Vakariņas un BPI 4. izlaiduma
svinības Torņakalna baznīcas Draudzes centrā Rīgā, Torņakalna
ielā 3/5.

24.12. Plkst. 18:00 Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums

Karostas jaunveidojamā draudze
8.12. Karostas egles iedegšanas svētki, kuros Karostas
jaunveidojamā draudze vēlas apliecināt Dieva mīlestību un
pasludināt Evaņģēliju.
Ķemeru draudze
24.12. Plkst. 16:00 Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums

25.12. Plkst. 11:00 Ziemassvētku dievkalpojums
01.01. 2014. Plkst. 11:00 Jaunā gada dievkalpojums
Liepājas Nācaretes draudze
22.12. Plkst. 10:30 Draudzes 19. gadasvētku dievkalpojums
24.12. Plkst. 18:00 Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums
29.12. Plkst. 10:30 Liecību dievkalpojums
Liepājas Pāvila draudze

25.12. Plkst. 10:00 Ziemassvētku dievkalpojums

24.12. Plkst. 18:00 Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums

26.12. Plkst. 10:00 Ķemeru draudzes un jauniešu kora viesošanās
trijos bērnu namos

Paplakas draudze
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22.12. Ziemassvētku ieskaņas dievkalpojums

Ziemassvētki

Dāvanu laikam
Nāk dāvanu laiks. Nāciet pie “Amnis”. Ja nevarat ienākt veikalā, veiciet
pasūtījumu mūsu Interneta veikalā: www.amnis.lv.
Šis rudens apgādam “Amnis” ir bijis ražīgs. Līdz ar paplašināto
sortimentu, mēs esam izdevuši vairākas grāmatas un jaunas
Ziemassvētku kartītes.
Liene Svoka, pedagoģe, aktīva draudžu
darbiniece un misionāre, ir sarakstījusi iespaidu
grāmatu par savu misijas laiku pie latviešu
baptistiem Bolīvijā. Grāmatas “Es un Dievs
Bolīvijas džungļos” atklāšana notika 1.
novembrī piepildītā Semināra draudzes zālē.
“Amnis”
sagatavotajai
grāmatai
tipogrāfija
“Livonija Print” ir piešķīrusi kvalitatīvu
izpildījumu. Jaunās autores valoda un
izteiksmes veids, kā arī aprakstītie
notikumi ir aizraujoši un neparasti.
Grāmata izdevusies ļoti pievilcīga un
Liene Svoka ar Rasu Zālīti –
interesanta. Lai tai svētīgs ceļš pie
nākamo Rinkonas misionāri, kas
lasītājiem, un jaunajai rakstniecei –
turp dosies janvāra sākumā
stimuls turpmākām idejām.
Grāmata “Vecāku lūgšanu spēks”,
ko sarakstījusi Stormija Omaršana, ir
iedvesmojošs un praktisks palīgs ikvienam, kam
rūp sava bērnu dzīve. Grāmata vienmēr būs
īstajā laikā un palīdzēs lūgt arī tad, kad nav
spēka nekam vairāk kā vien nopūtai. Iesakām
līdz ar grāmatu lietot arī “Vecāku lūgšanu spēks.
Lūgšanu un pārdomu ceļvedis”. Ceļveža 30
nodarbības palīdzēs rast praktiskus risinājumus
aktuāliem jautājumiem.
Atbalstot kapelānus, apgāds “Amnis” sadarbībā ar Brāļu draudžu
apvienību Vācijā piedāvā viņiem “Lozungi – 2014. Dieva Vārds katrai
dienai” bez maksas. Mēs ceram, ka tā Dieva Vārds ik dienas
aizsniegs tos, kuri ir slimnīcās, armijā, flotē un cietumos.

Es “Lozungus” lietoju katru dienu
Pirms desmit gadiem, 2004. gadā,
pirmo reizi iznāca “Lozungi”
latviešu valodā grāmatiņas veidolā.
Vēlējos pastāstīt, kā es lietoju un
iesaku to lietot citiem.
Pirmais, ko teiktu – uztver Dieva
Vārdu personīgi. “Lozungi” jau
savā vārdā rāda, ka ir notikusi
lozēšana. Dievu lūdzot, tiek izlozēts
Dieva Vārds katrai gada dienai.
Atļaujot Svētajam Garam iedot dienai Savu līdzdalību, mēs
varam to saņemt kā pravietisku vārdu. It īpaši gada
nozīmīgajās dienās esmu pievērsis pastiprinātu uzmanību tās
dienas tekstam, un nereti Dieva Vārds ir mani dziļi skāris.
Lasi Bībeli. Bībeles lasīšana ir gājusi mazumā. “Lozungu”
dienas lasījumi ļauj sistemātiski lasīt Bībeles grāmatas citu
pēc citas. Es neesmu pret dienas lasījumu grāmatām, kurās
lasām citu Dieva cilvēku atziņas, bet pašam mācīties lobīt
dievišķas patiesības tieši no Svētajiem Rakstiem ir atklāt
veidu, kā rūpēties par savu garīgo izaugsmi. Tas dara bagātu.
Mēs varam arī citus stiprināt ar jauniegūtajām rīta atziņām.
Nenovīsti. Jaunie kristieši man kā mācītājam uzdod
jautājumu: “Kā lai es lasu Bībeli?” Man patīk ieteikt
“Lozungus”. Ja puķītei katru dienu uzlej divus pilienus ūdens,
tā nenovītīs. Ja uzlej vairāk, tā augs un ziedēs. Tik daudz
mums katram ir laika, lai no rīta, kaut brokastis ēdot, izlasītu
divus pantus šai dienai. Tad pārdomātu, kā tie atklāj Dievu,
ko saka par Tevi, ko aicina darīt. Tad lūdz par to. Lūgšanā
novērtē Dieva devumu, pateicies un lūdz spēku īstenot, ko
Dievs no Tevis sagaida. Lasījums, pārdomas, lūgšana. Tas
neaizņems daudz laika, bet neļaus novīst ticībai.
Ieliekam jūsu rokās 11. izdevumu kā ikdienas darbarīku
Bībeles svētīgai lietošanai.
Edgars Godiņš
Rīgas Semināra draudzes mācītājs
un apgāda “AMNIS” direktors

Priekules un Vaiņodes draudzes

Saldus draudze

15.12. Plkst. 16:00 Vaiņodes kultūras namā Vaiņodes un
Priekules draudžu rīkots Adventes koncerts

24.12. Plkst. 18:00 Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums

Rīgas Āgenskalna draudze

Talsu draudze

24.12. Ziemassvētku svētvakara dievkalpojumi
Plkst. 16:00 Piedalās mācītājs J. Balodis un Slavas & pielūgsmes
grupa
Plkst. 19:00 Piedalās mācītājs E. Mažis un koris

25.12. Plkst. 11:00 Ziemassvētku dievkalpojums

7.12. Māsu rīkotais Ziemassvētku tirdziņš
22.12. Plkst. 11:00 Svētdienskolas Ziemassvētku dievkalpojums
24.12. Plkst. 17:00 Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums

25.12. Plkst. 11:00 Ziemassvētku dievkalpojums

25.12. Plkst. 17:00 Ziemassvētku dievkalpojums ar jauniešu
piedalīšanos

31.12. Plkst. 23:00 Jaunā gada sagaidīšanas dievkalpojums.
Piedalās mācītājs E. Mažis un Slavas & pielūgsmes grupa

31.12. Plkst. 17:00 Vecgada dievkalpojums

01.01.2014. Plkst. 11:00 Jaunā gada dievkalpojums. Piedalās
mācītājs J. Balodis un mūziķi
Rīgas Semināra draudze
8.12. Plkst. 11:00 Draudzes 21. (91.) gadasvētki. Mācītāju Jāņa
Aleksandra Freija 150 gadu un Jāņa Rīsa 130 gadu jubileju
atcere. Viesi – Cēsu draudzes mācītājs Oļegs Jermolājevs un
zvanu ansamblis.

01.01.2014. Plkst. 13:00 Jaungada dievkalpojums
Vaiņodes draudze
24.12. Plkst. 16:00 Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums
Valmieras draudze
24.12. Plkst. 17:00 Ziemassvētku svētvakara dievkalpojums
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Garīdznieki un vadītāji

Šogad svinam divu nozīmīgu Latvijas baptistu saimes
b r ā ļ u j u b i l e j a s – J ā ņ a Al e k s a n d r a F r e i j a 1 5 0 . g a d s k ā r t u u n
Jāņa Rīsa 130. gadskārtu. Lai viņu dzīves liecības iedvesmo
mūs sekot Kristum arī šodien!

Jānim Aleksandram Freijam - 150
līdz 1930. gadam, kad slimība lika pamazām
paiet malā no visiem darbiem.

Vēstures liecības mums ļauj sastapties ar
daudziem dižiem cilvēkiem, un tas mūs
bagātina. Tāda ir arī tikšanās ar mācītāju un
Garīgā semināra pirmo direktoru Jāni
Aleksandru Freiju, kurš piedzima 1863. gada
29. decembrī Lietuvā.

J. A. Freija lielo ieguldījumu Garīgajā
seminārā un iespaidu uz absolventiem varam
apjaust no mācītāja Ādolfa Klaupika rakstītā
sakarā ar J. A. Freija aiziešanu Mūžībā:
“Divpadsmit gadu J. A. Freijs ir Semināra
direktors un savu audzēkņu iedvesmotājs.
Seminārs devis Latvijas baptistu draudzēm
labu skaitu krietnu darbinieku, kas tagad
izkaisīti visās pasaules malās sēro pēc sava
direktora. Līdz mūža vakaram tie būs Dievam
pateicīgi par Dr. J. A. Freiju un Seminārā
pavadīto laiku.” Par J. A. Freija lielo
ieguldījumu baptistu darbā, dibinot Garīgo
semināru, 1923. gadā Redlandes
Universitāte (ASV) viņam piešķīra goda
doktora grādu teoloģijā. 1932. gadā Latvijas
Valsts J. A. Freiju apbalvoja ar III šķiras Triju
Zvaigžņu ordeni.

Daudzi draudzēs šodien varētu jautāt: kas
īsti bija šis cilvēks? Atbildēt uz šo jautājumu
varētu palīdzēt Jāņa Kronlīna grāmata “Gaišā
ceļā”, kas veltīta J. A. Freijam. Šī raksta
mērķis ir atcerēties Jāņa Aleksandra Freija
150. dzimšanas dienu, kā arī rosināt vairāk
iepazīties ar šo cilvēku, kurš bez šaubām ir
viena no mūsu vēstures izcilākajām
personībām.
Pamatu pamatā izcilu J. A. Freiju nepadarīja
viņa sasniegumi grāmatu izdevniecībā,
draudžu un sabiedriskajā dzīvē, Garīgā
semināra dibināšanā, starptautiskajās
aktivitātēs, bet gan tas, ka, to visu darot,
Kristus viņa dzīvē bija pirmajā vietā. Viss
pārējais bija pakārtots viņa attiecībām ar
Kristu. Garīgā darba biedriem viņa
novēlējums bija: “Pirmā vietā Kristu!”
Sava laika klausītājiem J. A. Freijs palicis
atmiņā kā ievērojams Dieva vārda
sludinātājs, apveltīts ar bagātām runas un
organizatora dāvanām. Šādu novērtējumu
varam arī redzēt Jāņa Rīsa rakstītajā: “Savos
spēka gados mūsu jubilārs bija labākais
runātājs mūsu sludinātāju saimē. Mūsu jaunā
audze priekškara laikā to klausījās ne vien
atvērtām ausīm, bet gandrīz vai arī atvērtām
mutēm.”
J. A. Freijs savas dzīves laikā daudz ceļoja.
Pēc ceļojuma pa Tuvo Austrumu zemēm viņš
sarakstīja grāmatu “Zeme, kur Jēzus
staigāja”, kura kļuva iemīļota lasītāju vidū un

J. A. Freijs 19.-20. gadsimta mijā

daudziem bija pamudinājums iepazīt Jēzus
personu.
Grāmatu izdošana bija J. A. Freija maizes
darbs, kas deva iespēju tapt turīgam un būt
dāsnam ziedotājam, īpaši, kad tika celts
Savienības nams. J. A. Freijs ir bijis klāt pie
divu lielu dievnamu – Rīgas Āgenskalna
baznīcas un Savienības nama celtniecības.
Ideja par Savienības nama celtniecību pieder
J. A. Freijam. Tā bija nepieciešamība pēc
nama, kurā būtu mājas gan Garīgajam
semināram, gan Savienības darba nozarēm,
gan Semināra draudzei.
Šķiet, ka J. A. Freija sirds, degsme un
lielākais prieks bija Garīgā semināra
dibināšana 1922. gadā un tā aktīva vadīšana

Pēc daudzu gadu slimības Dievs J. A. Freiju
sauca Mūžībā 1950. gada 24. martā Piltenē,
kur arī tika aizvadīti viņa mūža klusie gadi.
J. A. Freijs ir guldīts zemes klēpī Ventspils
Meža kapos.
J. A. Freijs ir palicis gaišā piemiņā saviem
laikabiedriem. Ceru, ka šo piemiņu mēs
spēsim paturēt dzīvu vēl ilgu laiku un ka
daudzi vēlēsies iepazīties ar šī lielā vīra dzīvi,
kas ziedota Kristum un draudžu darbam.
J. A. Freijs savā 150 gadu jubilejā mums
atgādina - ja dzīve ir ielikta īstajās Rokās,
katrs darbs atstāj gaišas pēdas un iedrošina
Kristum atvēlēt pirmo vietu visos dzīves
ceļos.
Oļegs Jermolājevs
Cēsu draudzes mācītājs

Jānim Rīsam - 130
Šogad aprit 130 gadi, kopš dzimis viens no
ievērojamākajiem latviešu baptistu
darbiniekiem, mācītājs, skolotājs, Garīgā
semināra direktors un vēstures zinātņu
maģistrs Jānis Rīss.
Dzimis 1883. gada 29. septembrī Ventspilī
baptistu mācītāja, Latvijas baptistu darba
celmlauža Mārtiņa Rīsa (1844–1896) ģimenē.
Kad Mūžībā aiziet viņa tēvs un vēlāk arī
māte, par viņa oficiālo aizbildni kļūst
Jelgavas draudzes mācītājs Hermanis
Redīns (1867–1942). Jāņa agrās jaunības
gadi aizrit Jelgavas draudzē, kur 1901. gadā
viņš nodod savu dzīvi Kristum. Mācītājs H.
Redīns viņu bībelīgi pagremdē. 1903. gadā
viņš kā eksterns nokārto eksāmenus
4 baptistu vēstnesis

Jelgavas (toreiz Mītavas) ģimnāzijā un gadu
vēlāk Jelgavas vīriešu ģimnāzijā iegūst
pamatskolas skolotāja tiesības. Sākas viņa
skolotāja darbs baptistu draudžu skolās
Ventspilī (1904–1906), Liepājā (1906–1907)
un Rīgas Mateja draudzē (1907–1914). 1915.
gadā J. Rīss absolvē Rīgas Aleksandra
ģimnāziju.
Pirmā pasaules kara laikā Jānis Rīss nonāk
Maskavā, kur iesāk vēstures studijas
Maskavas universitātē un aktīvi līdzdarbojas
Maskavas latviešu baptistu bēgļu draudzē.
Taču revolūcijas radītie apstākļi drīz liek
Maskavu atstāt, un sākas J. Rīsa klejojumu
laiks pa Krievijas plašumiem. Tikai 1921.
gada vasarā, mērojot tālus apkārtceļus caur

Turciju, Balkāniem un Poliju, J. Rīss
atgriežas dzimtenē un tūlīt aktīvi iesaistās
Latvijas Baptistu draudžu savienības darbā.
Ar 1922. gadu sākas J. Rīsa un J. A. Freija
kopējais darbs Garīgajā seminārā un Rīgas
Semināra draudzē. Jānis Rīss ir skolotājs
Seminārā kopš tā dibināšanas un pasniedz
latviešu valodu, matemātiku, vēsturi,
ģeogrāfiju, baznīcas vēsturi un Jaunās
Derības grieķu valodu. Rīsu audzēkņi
atceras ar dziļu cieņu kā stingru, prasīgu,
bet arī gudru un taisnīgu skolotāju. Viņš pats
darbam nododas ar visu sirds dedzību un
prasa to arī no citiem. 1930. gadā J. Rīss
kļūst par Garīgā semināra direktoru un
draudzes pirmo mācītāju, turpinot mācīties

Garīdznieki un vadītāji

dziļu, brīžiem grūti saprotamu mācītāju, kura
svētrunās ieklausījās ne tikai draudzes
locekļi, bet visa baptistu mācītāju saime un
akadēmiskā baptistu jaunatne. Viņš ir dziļi
domājošs teologs, kura svētrunas vienmēr ir
rūpīgi izstrādātas.

J. Rīss ar sievu Emīliju un audžudēlu Aleksandru

Latvijas Universitātes Filoloģijas un filosofijas
fakultātes Vēstures nodaļā, ko absolvē 1931.
gadā ar vēstures maģistra grādu.
1922. gads iezīmējas ar vēl vienu svarīgu
notikumu J. Rīsa dzīvē – viņš apprecas ar
Emīliju Ostnieks (1886 -1967), kura viņam ir
liels atbalsts un labs palīgs, īpaši dzīves
praktisko jautājumu risināšanā.
Jāņa Rīsa mācītāja darbs saistīts galvenokārt
ar Rīgas Semināra draudzi (1922 -1949).
Pirms tam viņš ir bijis palīgsludinātājs Rīgas
Mateja draudzē (1909 -1914), vēlāk – Rīgas
Āgenskalna draudzes mācītājs (1949 -1950).
Draudzes darbā viņu atceras kā nopietnu,

Jānis Rīss ir aktīvi iesaistījies arī draudžu
kopdarbā. Viņš ir LBDS Padomes loceklis
(1913 -1917, 1923 -1944) un Mācītāju
brālības priekšsēdis (1939 -1945). Padomju
okupācijas apstākļos J. Rīss ir Rīgas rajona
draudžu virsmācītājs (1945 -1950) un
Vissavienības evaņģēliski kristīgo baptistu
savienības Padomes kooptēts locekļa
kandidāts (1948 -1950). 1923. gadā J. Rīss
ar lielu Latvijas pārstāvju grupu piedalās
Pasaules Baptistu savienības (PBS)
3. kongresā, kur lasa referātu par izglītības
nozīmi sludinātāja darbā. 1934. gadā viņš
tiek ievēlēts par PBS Izpildkomitejas locekli
(1934 -1947).
Jānis Rīss ir atstājis bagātu literāro
mantojumu. Žurnālā “Kristīgā Balss”, kura
redaktors viņš ir no 1922. līdz 1940. gadam,
ar Jāņa Rīsa vārdu ir parakstīti ap 140 raksti.
Ir saglabājušies arī viņa rokraksti, svētrunu
konspekti, kā arī apjomīgais un nozīmīgais
manuskripts “Baznīcas vēsture”. Tomēr viņa
nozīmīgākais literārais darbs neapšaubāmi ir
grāmata “Latviešu baptistu draudžu izcelša
nās un viņu tālākā attīstība”, kas top ļoti īsā
laikā un izdota 1913. gadā, kad Latvijas
baptisti atzīmēja (gan ar lielu nokavēšanos!)
savas pastāvēšanas 50 gadu jubileju.
Grāmata joprojām ir autoritatīvākais uzziņu
avots par latviešu baptistu sākuma laikiem.

J. Rīsa mūža novakare ir traģiska. Mēs
nezinām īstos motīvus J. Rīsa apcietināšanai
1950. gada martā. Tomēr jādomā, ka
iemesls ir viņa aktīvā darbība un
nenoliedzamais iespaids draudzēs. 1950.
gada 28. novembrī viņš tiek izsūtīts uz
Krievijas Irkutskas apgabalu. Vēstulē sievai
viņš to nosauc par “atrašanos dzīves
akadēmijā”. Kaut arī ļoti slims un nespēcīgs
pēdējā laikā, J. Rīss garīgi tomēr nav
salauzts. Viņš ir palicis uzticīgs savam darba
Devējam un centies, cik tas ir bijis
iespējams, arī apkārtējos uzmundrināt,
palīdzēt viņiem un sludināt Labo Vēsti.
J. Rīss nomira pēkšņi – ar asinsizplūdumu
smadzenēs – 1953. gada 21. jūlijā Taišetā
mūža septiņdesmitajā gadā.
Pirmā Latvijas valsts augstu novērtēja J. Rīsa
devumu tautas garīgajā audzināšanā –
1938. gadā viņš tika apbalvots ar tikko
nodibināto apbalvojumu “Atzinības krusts”.
J. Rīss neapšaubāmi ieņem izcilu vietu mūsu
draudžu darbā – galvenokārt ar saviem
domu un atziņu dziļumiem, rūpīgi
izstrādātajām svētrunām un patiesa kristieša
stāju. Viņš prata iznest cauri vētru un juku
laikiem, cauri maldu atziņu biezokņiem īstu,
patiesu un dzīvu ticības atziņu par mūžīgo,
visuvareno Dievu. Jānis Rīss bija vīrs, kas
nelocījās līdzi laikmeta vējiem, un par to arī
viņam nācās dārgi samaksāt.
Mācītājs Dr. teol. Ilmārs Hiršs
Materiāls pilnā apjomā pieejams:
www.lbds.lv
Fotogrāfijas no Jāņa Tervita arhīva

Tuvāk un tālāk, dzīvojot laulībā
18. un 19. oktobrī Cēsīs jau otro gadu Edgara un
Kristīnes Mažu vadībā notika laulību seminārs
Vidzemes garīdznieku un Baltijas Pastorālā institūta
studentu ģimenēm. Seminārā šogad piedalījās
četrpadsmit pāri no Vidzemes, pulcējot gan tādus,
kuri laulībā pavadījuši laiku, kas mērāms vairākos
gadu desmitos, gan arī tos, kuru laulības dzīves
ceļš tikko iesācies.
Kopdzīve laulībā bieži vien asociējas ar to, ka
laulātie būs “kopā uz mūžu, līdz nāve tos šķirs”.
Tā arī ir, jo uzticība joprojām ir viena no
visaugstākajām vērtībām laulībā. Tomēr visi pāri
kādā brīdī saskaras ar “tuvāk un tālāk” dimensiju.
Kas un kādas ir robežas laulībā? Kā tās nepārkāpt?
Vai robežu nospraušana ir pozitīva vai negatīva?
Jautājumu daudz, un arī atbildes uz tiem jāmeklē
katram pārim individuāli. Tieši tāpēc laulību
semināram tika dots nosaukums “Tuvāk un tālāk”.

Vidzemes reģiona garīdznieki un viņu dzīvesbiedres ar semināra vadītājiem Edgaru un Kristīni Mažiem

Šī tēma dominēja visā seminārā, iekļaujot tādas apakštēmas kā
finanses un to pārvaldīšana, pāru savstarpējā komunikācija, attiecību
kopšana, tika runāts arī par bērniem un to audzināšanu. Pēc katras
lekcijas pāriem bija iespēja dzirdēto pārrunāt. Tas, manuprāt, bija
viens no semināra vērtīgākajiem aspektiem, jo ikdienas steigā bieži
vien “lielajām sarunām” nepietiek laika vai drosmes.
Šāds laulību seminārs kalpo arī par lielisku veidu, kā atjaunot pāra
attiecības, ieraudzīt otru “no jauna”, dažreiz būt drosmīgiem un runāt
par sasāpējušām lietām, kādas gadās ikvienā laulībā. Sarunas,

kopābūšanu un neviltotas uzmanības sniegšanu viens otram
novērtēja arī pārējie semināra dalībnieki. Viņi atzina, ka šāda
pusotras dienas izraušanās no ierastās vides ir kā dāvana, kas tiek
pasniegta no semināra organizētāju puses. Paldies Edgaram un
Kristīnei par nesavtīgo kalpošanu garīdzniekiem un viņu ģimenēm!
Paldies arī Cēsu baptistu draudzei par sirsnīgo uzņemšanu un
bagātīgo ēdināšanu visa semināra laikā, viesnīcai “Kolonna” par
izmitināšanu un lielisko pirti, kā arī LBDS Garīdznieku brālības
kolēģijai, kas sedza daļu no semināra izmaksām, tādējādi ļaujot
seminārā piedalīties maksimāli daudz pāriem.
Ilze Mitāne, LBDS garīdznieka Valtera Mitāna dzīvesbiedre,
Mazsalacas draudzes locekle
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Es esmu kā Barnaba
Intervija ar Gati Jūrmali, Baltijas
Pastorālā institūta 1. kursa studentu,
Latvijas Baptistu draudžu savienības
Jauniešu apvienības vadītāju.
Pastāsti par savu bērnību!
Mēs esam pieci bērni, un es esmu
jaunākais. Kaimiņos mums dzīvoja tēta
brālis, kam arī bija pieci bērni. Tā mēs
vienā sētā visi dzīvojam. Mēs, mazākie,
kopā spēlējāmies, kopā skolā gājām.
Skolā arī visi zināja Jūrmaļus. Kad sāku
mācības, daži skolotāji prasīja, vai tad es
būšu tas pēdējais Jūrmalis?!
Tu esi uzaudzis kristīgā ģimenē...
Pateicos Dievam, ka Viņš mani ir ielicis
ģimenē, kur esmu varējis dzirdēt
Evaņģēliju no mazām dienām. Mani vecāki
bija ļoti aktīvi draudzes locekļi. Es pats
esmu uzaudzis draudzē. Tāpēc darboša
nās draudzē man liekas pašsaprotama.
Varbūt negatīvais ir, ka ir tik ļoti pierasts
darīt lietas, ka dari tikai darīšanas pēc.
Dažkārt tas var novest pie tā, ka sāc
domāt, ka esi glābts ar darbiem. Esmu
izdzīvojis draudzes dzīvi dažādos posmos
un apstākļos. Šī pieredze dažkārt palīdz,
pieņemot lēmumus, izdarot spriedumus ar
draudzi saistītos jautājumos.
Kādas vēl vērtības Tava ģimene ir Tev
devusi?
Varbūt mūsos tā mērķtiecīgi to
neaudzināja, bet dzīves apstākļi iemācīja,
ka darbs ir vērtība. Mums bija saimniecība,
lai mēs varētu izdzīvot. Smagi strādājot,
iemācījos atbildību par to, ko daru.
Ģimene kā vērtība pati par sevi. Radu
pulks mums, Jūrmaļiem, ir diezgan liels.
Vienmēr kāds ir centies mūs sapulcēt uz
dzimšanas dienām vai citiem svētkiem.
Kādu laiku pat bija radu koris. Citreiz
negribējās braukt uz šiem saietiem, bet
tagad saprotu, kāda tā ir vērtība. Tā ir
bijusi vēlme būt kopā, ko Dievs mūsos
ielicis. Kopā slavēt Dievu, pateikties Viņam
un vienkārši būt.
Ģimenei ir jābūt primārai, jo ikdienas
grafiks ļoti ātri piepildās ar citām
atbildībām. Man Dievs ik pa brīdim
atgādina domāt par savu ģimeni, veltīt
kvalitatīvu laiku savējiem. Man gan tajā vēl
ļoti jāaug. Ģimenē, kurā es uzaugu,
neatceros, ka mēs būtu mērķtiecīgi
plānojuši kopā pavadīt laiku. Atceros, ka
kopā strādājām, gājām uz draudzi, bet
savā ģimenē es mērķtiecīgi plānoju arī
kopīgu atpūtu.
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Bērnībā Tu gribēji
kļūt par šoferi, bet
studēji
ekonomiku. Kāpēc
tas mainījās?
Kā visiem, arī man
12. klasē bija
jautājums, kur iet
mācīties. Iestājās
bara instinkts – kur
citi, tur arī es. Sāku
studēt ekonomiku.
Ne viss, ko studēju,
mani saistīja, taču
analizēšana,
Gatis Jūrmalis ar sievu Lindu, meitu Helēnu un dēlu Jonatānu
rēķināšana man ļoti
un nevienu dienu to neesmu nožēlojis.
iepatikās. Pēc
Dažkārt uzrodas vēlme atgriezties darbā
augstskolas strādāju par kredītu
bankā finanšu dēļ. Taču visu šo laiku Dievs
speciālistu, analizēju uzņēmumus. Man
par šo jomu ir gādājis apbrīnojamos
patika tas, ko darīju.
veidos. Mēs pat esam bijuši spējīgi
Taču Tu aizgāji prom no bankas...
samaksāt manas sievas skolas maksu.
Es izvēlējos to izdarīt... Kad man bija 16
Un, ja godīgi, man nav ne jausmas – kā.
gadu, mans brālēns Andris Jūrmalis
2012. gada beigās sapratu, ka ir jāiet
aicināja mani pārņemt jauniešu kalpošanu.
mācīties BPI. Bīskaps atkal mani aicināja.
Es toreiz gardi pasmējos, bet pēc diviem
No vienas puses likās – kārtējais
gadiem tomēr tiku ielikts šajā amatā. Pēc
aicinājums, bet no otras – tas, ko viņš
gada es sapratu, ka es to nespēju, un
teica šoreiz, likās tik loģisks un saskanēja
atteicos no amata. Kādu laiku nekalpoju,
ar to, ko pats domāju. Pēc sarunas ar
taču sāku pamanīt draudzes tīņus – viņi
P. Sproģi, ejot mājās, Dievam stāstīju
nāk uz svētdienskolu, to pabeidz un tad
savas raizes par to, ka man ir ģimene un
aiziet no draudzes.
BPI prasīs tik daudz laika. Pārejot mājās,
Mani tas neapmierināja. Es sāku darboties
sieviņai teicu, ka mums jārunā. Linda
ar svētdienskolas vecākās grupas
smaidīja un jautāja, vai es gribu runāt par
bērniem. Apmeklēju arī “Jauniešu vadītāju
BPI? Es biju izbrīnīts, jo pēdējo reizi par
skolu”, ko organizēja biedrība “Jauniešu
BPI mēs runājām pirms gada. Viņa teica,
virzība”. Mums izveidojās sadarbība,
ka pēdējā laikā ir domājusi, kad tad es
organizējām angļu valodas nometnes.
iešu uz BPI, ja ne tagad? Dievs lietoja
Tā paralēli darbam ar jauniešiem strādāju
manu sievu, lai pateiktu – viss kārtībā,
bankā, apprecējos. Sapratu, ka tieku vilkts
Es zinu tavas problēmas, zinu, ka tev ir
uz pārāk daudz pusēm, ka tā nevar
ģimene. Arī organizācijas “Jauniešu
turpināties. Es lūdzu Dievam, lai Viņš
virzība” vadītājs mani svētīja, solīja
parāda ceļu, pa kuru man jāiet.
atbalstīt, kaut arī studijas nozīmēja, ka
nevarēšu tik daudz iesaistīties kalpošanā.
2009. gadā “Jauniešu virzības” vadītājs
aicināja mani pievienoties šai organizācijai
pilna laika kalpošanā. Tajā pašā laikā arī
bīskaps Pēteris Sproģis aicināja mani
mācīties BPI. Mums ģimenē pieteicās
pirmais mazulis. Es nobijos, neaizgāju uz
BPI mācīties, nepievienojos pilna laika
kalpošanai, bet turpināju strādāt bankā.
Tomēr sapratu, ka Dievs atbild uz manu
lūgšanu, ka Viņš mani vada.
2011. gadā sapratu, ka man ir jāiet prom
no darba. Bija liels jautājums par
finansēm, jo nav tā, ka biedrība maksā
algu. Taču es sapratu, ka ir tas solis jāsper.
Tad arī sāku pilna laika kalpošanas darbu

Vai BPI ir tāds, kādu Tu to iedomājies?
Parasti cenšos neiztēloties, kā būs, lai
nesanāk vilties. Ja Dievs mani tur vadīja,
tad būs tā, kā jābūt. Tas ir liels
izaicinājums pozitīvā nozīmē. Te tiek lauzts
mans raksturs. Mācos, kā saplānot laiku,
kad tas ir tik, cik ir, lai varētu izpildīt visus
mājas darbus laicīgi, lai būtu laiks arī
kalpošanai un ģimenei. Arī, rokot dziļāk
Dieva vārdā, raksturs tiek mainīts. Dievs
atklāj, kur man jāaug, kur jāmainās.
Tādas pārmaiņas nav vieglas.
Pārmaiņas manī visvairāk ir saistītas ar

Bērni un jaunieši

uzcītību. Skolā biju pilnīga viduvējība,
paslinks. Dievs mani ir mainījis. Pants par
to, ka visu, ko dari, dari Tam Kungam par
godu, man ir prātā visu laiku, kad mācos.
Kad šīs divas lietas apvienojas, tas
izaicina, jo jautāju sev, vai varu izdarīt vēl
labāk – klausīties, lasīt, jo daru to Dievam
par godu.
Ko darīsi pēc pilna laika studiju gada
BPI?
Viena no lietām, kur iesaistīšos, būs
Jaunatnes apvienības darbs, kur vēl tik
daudz darāmā! Es saprotu, ka Dievs manī
ir ielicis vēlmi izveidot jaunu komandu ar
jauniem vadītājiem, kas var patstāvīgi
darboties.
Esmu arī iesaistīts jaunas draudzes
dibināšanā Rīgā, Iļģuciemā. Mūsu
draudzes nosaukums ir “Hebron”. Vecajā
Derībā bija tā saucamās glābšanās

pilsētas, viena no tām bija Hebrona.
Pašreiz daudz darbojamies ar “Fusion”
projektu un jauniešiem. Tā ir tāda kā
“glābšanās vieta” Iļģuciema jauniešiem,
kurus Dievs mums ir uzticējis. Ja mums
radīsies aicinājums strādāt ar jaunām
ģimenēm, bezpajumtniekiem vai
māmiņām, tad gribam būt patvēruma
vieta arī viņiem. Pašlaik tā ir glābšanās
vieta, kur cilvēks var nākt, tikt pieņemts un
arī – izaicināts ar Evaņģēliju.
Tu vairākkārt esi minējis, ka esi
intraverts. Kā ir būt intravertam
vadītājam?
Grūti. Grūti būt priekšā, vest cilvēkus uz
priekšu. Vienkārši svētrunu pateikt un
pazust ir vieglāk. Taču arī to Dievs lieto –
Viņš man pieved cilvēkus, kurus varu
izbīdīt priekšā, kad kaut ko organizēju.
Viņiem runāt publikas priekšā pārsvarā

padodas labāk nekā man. Arī ja man būs
jābūt “otrajam numuram” Jaunatnes
apvienībā – man tā nebūs problēma.
Es arī varu aiziet no komandas, ja
komandai tā būs labāk.
Es mācos, kā būt starp cilvēkiem, kad tā
enerģija izsūcas tikai tāpēc, ka esmu
cilvēkos.
Mani motivē tas, ja saprotu cilvēkus, viņu
spējas, ja varu cilvēku ielikt viņa īstajā
vietā, kur viņš var izmantot savu Dieva
doto potenciālu pilnībā, tā palīdzot Kristus
draudzei būt veselīgākai. Tad arī darbs iet
uz priekšu. Es sevi saredzu kā Barnabu,
kas vada, atbalstot un iedrošinot citus ap
sevi.
Interviju sagatavoja Nora Rautmane,
Baltijas Pastorālā institūta Projektu
vadītāja

Jauniešu “Goal” Talsos
Pasākums “Goal” ir Latvijas baptistu
draudžu jauniešu “Kora darbnīcas”, kas
darbojās 10 gadus, turpinājums. To rīkot
uzņēmies Liepājas Ciānas draudzes
sludinātājs Mārtiņš Anševics. Šoreiz Talsu
sporta halle bija ļoti labi piemērota
pasākumam – trīs laukumi futbolam un
volejbolam, kolosāls sprinta skrejceļš ar
tāllēkšanas iespējām. Otrā stāvā pulcējās
galda tenisa cienītāji un fani. Viņu
aktivitātes vadīja Henriete Rimbeniece un
Inga Štrausa no Liepājas Pāvila draudzes,
veidojot dažādas nestandarta disciplīnas
un fanu atrakcijas.

Pasākumā piedalījās ap 170 cilvēku.
Piedalījās septiņas komandas volejbolā
un deviņas futbolā, vēl divas meiteņu un
junioru futbola komandas. Pārējie
dalībnieki iesaistījās individuālajos
sporta veidos – bija jādarbojas ar
vingrošanas apļiem, lecamauklu,
jāpumpējas, ar irbuļiem jāpārlasa
pupiņas, bija arī tādas atrakcijas kā
“Dejojošā forele”, “Lidojošais triatlons”,
“Santīmu sprints” un “Lielais svarcēlājs”.

Par mērķa sasniegšanu domājām, gan
sportojot, gan klausoties dienas viesa
Kaspara Gūtmaņa pieredzē par
mērķtiecīgumu ģimenē, darbā un
kalpošanā draudzē. Kaspars uzsvēra, ka
svarīgi ir pabarot ne tikai miesu, bet arī
dvēseli ar Dieva vārdu.
Mēs priecājamies, ka bija atradušies jauni
talanti, kas pieveica jau zināmos līderus!
Futbolā uzvarēja Talsu baptistu draudze,
volejbolā – Pitraga komanda, bet galda
tenisā – mācītājs Aivars Šķuburs. Todien
mācītājs A. Šķuburs ieguva arī titulu
“Sirsnīgākais fanotājs”, jo aizrautīgi
atbalstīja Talsu baptistu draudzes
komandas. “Tagad, kad cilvēki tik daudz
laika pavada pie datoriem, dzīvojot
virtuālā, gandrīz jāsaka – nereālā pasaulē,
ļoti trūkst kustību. Man pašam vēlēšanās
sportot ir vienmēr nākusi par labu. Tā var
izvēdināt galvu un vēl baudīt sadraudzību
ar citiem,” saka mācītājs.

Arta Millere ar Pēteri Tīsu un draugiem.
Vakars notika mājīgā atmosfērā sveču
gaismā ar kopīgu dziedāšanu un jauniešu
liecībām par to, kā Dievs darbojas viņu
dzīvēs. Es apbrīnoju cilvēku drosmi stāstīt
par savām veiksmēm un neveiksmēm.
Šķiet, tas, ka stāstām par reāli piedzīvoto,
atstāj vislielāko iespaidu uz klausītāju,
un tas, ka liecinām citiem, ļauj mums
saņemt īpašu Dieva žēlastības
piedzīvojumu.
Paldies Talsu baptistu draudzei, īpaši
Tabitai Ēcei, par laipno uzņemšanu, kā arī
Talsu sporta halles darbiniekiem un
Aivaram Pekmanim par atsaucību!

Rasa Cirvele
Rīgas Mateja draudzes locekle
Artūra Reinholda foto

Pielūgsmes vakarā, kas notika Talstu
baptistu baznīcā, piedalījās koris Lidijas
Ēces vadībā, kā arī Tabita Tīsa, Marta Tīsa,
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Bērni un jaunieši

Gada nogalē – “IESĀKUMĀ”
Rāmavas muiža 8.-10. novembrī
mīļi uzņēma tos, kas bija
nolēmuši piedalīties
svētdienskolotāju mācību-atpūtas
nometnē “IESĀKUMĀ”. Rudens
nometne svētdienskolotājiem
notika pirmo reizi. Tik vēlā rudenī
netraucē vairs dārzu darbi,
gatavošanās Vasaras Bībeles
skolām un nometnēm un to
norise, arī atvaļinājumu plāni jau
īstenoti. Tik vien kā sarunāt
aizvietotāju svētdienas kalpošanai
draudzē un – iespēja mācīties un
atpūsties jau saņemama! Paldies
katram, kas šim uzaicinājumam
atsaucās. Nometnes laikā
dalībnieki tika aicināti rakstīt
nometnes dienasgrāmatu, kas arī ir
pamats šim aprakstam.
Piektdiena, 8. novembris
Vēlā pēcpusdienā nometnes vietā sāk
ierasties dalībnieki no Liepājas, Sakas,
Rīgas, Viesītes, Ventspils, Zirām, Priekules,
Ropažiem, Ģipkas un Jelgavas. Nometne
iesākas ar gardām vakariņām. Tad seko
iepazīšanās vakars, kurā stāstījām, kāds
bijis mūsu katra “iesākums kopā ar Dievu”.
Cik dažādi un īpaši Dievs uzrunā un kā
aicina katru cilvēku! Sapratām, ka mēs
katrs esam īpašs un īpašs ir katrs bērns,
kas nāk mūsu svētdienskolās. Piemēram,
Iveta kā sešgadīgs bērns viena pati katru
svētdienu devusies ceļā uz baznīcu. Toties
Lilija bērnībā tikusi baznīcā sabaidīta un
visu mūžu vairījusies no dievnamiem. Cik
īpaši un maigi Dievs viņu vēlāk dzīvē
uzrunāja un vilka pie sevis! Bet
divpadsmitgadīgo Zitu iespaidoja bērnu
vasaras nometnes. Daudzi dalībnieki
uzsvēra, ka vecmāmiņu lūgšanas,
iespējams, bija tās, kas palīdzēja viņiem
atrast šauro taciņu pie Dieva. Liecības un
pateicības lūgšanas par Dieva mīlestību,
kas caur Jēzus upuri devusi iespēju mums

Lielākā daļa no nometnes dalībniekiem

piedzīvot iesākumu savām attiecībām ar
Dievu, mijās ar dziesmām, kuras
klausījāmies un kuras dziedājām kopā ar
Ati Rijnieku. Vakars noslēdzās ar Džona
Ortberga video lekcijas skatīšanos, kur ļoti
pārliecinoši un daudzpusīgi atspoguļots,
kādu pavērsienu un iesākumu pasaulē
ienesa Kristus un viņa sekotāji
visdažādākajās dzīves jomās – medicīnā,
sociālajā aprūpē, zinātnē, politikā, izglītībā,
mūzikā, mākslā.
Sestdiena, 9. novembris
Rīts sākās ar lūgšanu grupiņās. Lasījām
33. psalmu un runājām par Dieva žēlastību
un prieku būt Dieva bērniem. Pēc lieliskām
brokastīm baudījām garīgo barību.
Doktors Ilmārs Hiršs satraucās, ka
nespēsim sagremot viņa pasniegto cieto
barību, skaidrojot biblisko jēdzienu
“iesākumā”, bet mēs to notiesājām viegli
kā zemeņu ogu. Tad sekoja nodarbības
interešu grupās, kur katrs varēja izvēlēties
vienu no trim tēmām un gūt ierosmes
turpmākajai kalpošanai – kalpojot
jaunajām māmiņām, veidojot vecāku
lūgšanu grupas vai vadot nodarbību ciklu
par Jēzus dzīvi. Pēcpusdienā dalībniekus

BPI Timoteja skolā jaunu
dalībnieku uzņemšana!
Mācības sāksies 2014. gada
janvārī.
Tu esi gaidīts, ja vēlies pieaugt
savās zināšanās, prasmēs un
attiecībās ar bērniem, draudzi
un Dievu. Ja vēlies uzdot
jautājumus, saņemt pieteikuma
un ieteikuma anketas,
raksti: timotejaskola@lbds.lv
vai zvani: mob. 29110770.
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uzrunāja misionārs un lektors Bils
Moldins, skaidrojot evolūcijas un
radīšanas pamatnostādnes par
iesākumu un to patiesības
iespējamību. Tad atkal iespēja
izvēlēties vienu no interešu grupām,
kuras šoreiz piedāvāja ieskatu
“Godly play” metodes izmantošanā
svētdienskolās, grāmatas “Bībeles
lielais izaicinājums” prezentāciju un
turpmākas sarunas par radīšanu un
evolūciju. Vēl vakarā kopā ar
jauniešiem no Golgātas draudzes
apbrīnojām un pielūdzām Dievu
Radītāju, lasot fragmentus no
grāmatas “Vaļējām acīm caur Dieva
pasauli” un psalmu, kā arī dziedot
dziesmas par radīšanu, radību un
Dievu kā Radītāju. Pirms došanās nakts
atpūtā nometnes dalībnieki iesaistījās
lielajā nometnes spēlē, kurā visi aizrautībā,
enerģijā un priekā līdzinājās bērniem.
Svētdiena, 10. novembris
Jau svētdiena. Brīnišķīgs, mīlestības pilns
rīts. Laiks nometnē paskrējis nemanot.
Esam baudījuši Dieva mīlestību, jauku
attieksmi no pavārītēm, kas pasniegušas
“muižnieciskus” ēdienus. Tik saulains,
debesis skaidras, garastāvoklis labs,
gribas atkal darīt Dieva darbus.
Dievkalpojumā mūs uzrunā mācītājs
Hanss Bērziņš, aicinot nest Evaņģēlija
vēsti Dieva spēkā – visam cilvēkam, visiem
cilvēkiem. Esam kopā Svētajā
Vakarēdienā. Pēdējā dziesma, kuru šinī
nometnē dziedam kopā ar Elizabeti
Dravnieci, ir “Iesākumā bija Vārds, un
Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs”.
Dziesmas noslēgumā skan vārdi: “Viss no
Tavām rokām, Jēzu, kas nāk pie manis, ir
labs, ir ļoti labs.” Paldies par nometni
“IESĀKUMĀ”, kuru arī saņēmām no Jēzus
rokām.
Sagatavoja Estere Roze,
Svētdienskolu apvienības vadītāja

Svētdienskolu apvienības
gadskārtējā pārskata konference
2014. gada 11. janvārī plkst. 11:00-16:00
Rīgā, Vīlandes draudzē, Vīlandes ielā 9.
Programmā:
· BPI Timoteja skolas 1. izlaidums
· Bērnu dziesmu ar Bībeles tekstiem pirmatskaņojumi
· Trīs nozīmīgākie svētdienskolotāju jautājumi
· Grāmatas un materiāli svētdienskolām un bērnu kalpošanai
Konferences dalības maksa – Ls 2 vai EUR 3.
Lūgums pieteikties SA mājaslapā līdz 6. janvārim
vai zvanot uz mob. 26091697.

Draudžu atjaunotne

LBDS Muzikālās kalpošanas apvienības 11. Kongress
19. oktobrī notika LBDS Muzikālās kalpošanas apvienības (MKA)
Kongress. Tas iesākās ar kopdziesmām “Ak, lielais Dievs, visa
Valdītāj”, senas īru melodijas mūsdienīgā Ērika Ešenvalda
aranžējumā izpildījumu un Viktora Baštika dziesmu “Esi, Kungs,
Gaisma!”. Kongresa gaitā tiek dziedātas arī dziesmas “Īru
svētība”, “Mans patvērums”, “Tēvs, mūsu Tēvs”, jo kā gan
savādāk, – dziesmai jābūt centrā.
Kongresā izskanēja aicinājums draudžu mūziķiem rakstīt
melodijas dziesmām, kuru teksti ir konkrēti Bībeles panti. Tas ir
aktuāli, jo LBDS Svētdienskolu apvienības Padome īsteno
projektu “Dziļi sirdī”. Tā mērķis ir dziesmas ar Bībeles tekstiem
apkopot krājumā. Daļu no dziesmām iekļaus arī “Bērnu Dziesmu
dienas 2014” repertuārā. Dziesmas nošu rakstā sūtāmas uz
sa@lbds.lv vai arī rokrakstā nogādājamas Svētdienskolu
apvienībā līdz 30. novembrim.
Tālākā perspektīvā tiek plānots MKA festivāls, kas notiks Priekulē
2014. gada 18.-19. augustā. Savukārt 2015. gada 13.-19. jūlijā
Cēsīs notiks 8. Baptistu dziesmu svētki.
Muzikālās kalpošanas apvienības Padomē tiek ievēlēti Māris
Dravnieks (MKA vadītājs), Dace Reizniece (Limbaži), Jānis
Jūrmalis (Kuldīga) un Ēriks Ešenvalds (Rīga).

Koncerts “Kārlim Līdakam - 120”
Muzikālās kalpošanas apvienības Kongresa izskaņā ap 35 vīru un
vairāk kā 50 sieviešu balsu vienojās kopkora koncertā, godinot
diriģenta, komponista, vijolnieka un pedagoga Kārļa Līdaka
(1893-1942) 120. gadskārtu.

Izskaņā kopdziesma “Ved mani, Dievs, un manas gaitas svētī, lai
manas dzīves uzdevums nav velts...” liek ieklausīties – citam
jaunībā, citam vēlāk. Tā mudina domāt, cik nezūdošu, svētījošu
iespaidu ar savu īso dzīves gājumu ir atstājis diriģents,
komponists, vijolnieks un pedagogs Kārlis Līdaks.
Šie četri talanti
viņam bija Dieva
doti. Vijoļspēli
viņš mācījās pie
sava brālēna A.
Līdaka, tad pie
Latvijas
Konservatorijas
profesora E.
Lučinī. 1923. gadā
K. Līdaks kā
eksterns ieguva
dziedāšanas un
mūzikas skolotāja
tiesības.
MKA Padomes locekļi
Visspilgtāk viņa
pedagoga talants
izpaužas Garīgajā seminārā (1922 -1933 un 1937 -1940). Savās
prasībās pret Garīgā semināra audzēkņiem K. Līdaks bija
nepiekāpīgs, un par to viņam semināra absolventi bija pateicīgi.
Kārļa Līdaka mūža aicinājums bija kora diriģēšana. Jau 14 gadu
vecumā viņš ir Rīgas Āgenskalna draudzes svētdienskolas
diriģents, bet no 16 gadu vecuma – jauktā kora diriģents. Vēlāk
K. Līdaks bija diriģents Rīgas Semināra draudzē (1923-1932 un
1937-1941). Viņš bija gados jaunākais diriģents Baptistu pirmajos
Dziesmu svētkos Liepājā 1925. gadā un otrajos – 1935. gadā.
Komponista talants un meistarība par Kārli Līdaku runā vēl
joprojām, dzirdot viņa uzrakstītās
dziesmas ne tikai atceres brīžos, bet
arī svētdienu dievkalpojumos. Kopumā
viņa devums ir 27 jauktā kora
dziesmas, 17 sieviešu kora dziesmas,
9 vīru kora dziesmas, 3 solo dziesmas.
To teksta autori bijuši E. Vankina, M.
Dakne, P. Lauberts, K. Nātra, P.
Graudiņš un citi.

K. Līdaka koncerta kopkoris. Diriģē Guntis Baumanis,
pie klavierēm Ingūna Baštika

Koncerts sākas ar dziesmu “Tik brīnišķi” (E. Vankinas teksts).
Pavisam kopā tiek dziedātas 11 Kārļa Līdaka komponētas
dziesmas, kā pēdējā izskan dziesma “Ceļinieks”. Koncertā diriģē
Dace Reizniece, Marita Caune, Baiba Jūrmale, Didzis Lauva,
Judīte Biķe, Guntis Baumanis, Aija Pusaudze, Ilze Balode,
Andrejs Tīss un Inta Jūrmale – Šķubure. Solo dzied Diāna
Dravniece un Rudīte Tālberga. Lielākā daļa dziesmu ir bez
pavadījuma, bet dažas uz klavierēm pavada Inguna Baštika un
oboju spēlē Indris Egle. Nacionālo bruņoto spēku vīru koris
“Tēvija” Jāņa Sējāna vadībā kora rindās redzams zaļajās formās.
Koncertu vada Diāna Dravniece un Mārtiņš Kleins.
Uzrunu saka Semināra draudzes mācītājs Edgars Godiņš,
norādot, ka Dievs dod talantus, spējas, apstākļus un iespējas,
kurus nepieciešams izkopt ne savam, bet Radītāja godam.
Ar gadiem mainās mūzika, dziesmas, bet paliek degsme, mērķis,
dāvanu izkopšana un pielietošana.

Kārlis Līdaks, stalts augumā un stājā,
bieži tālaika fotogrāfijās redzams
Latvijas virsnieka uniformā ar laipnu,
pretimnākošu smaidu sejā. Tāds viņš
Kārlis Līdaks
ātri guva dziedātāju uzticību,
atsaucību un uzmanību. Šis formas tērps arī ko maksāja.
1941. gada jūnijā viņš tika deportēts uz Krieviju un 1942. gada
29. jūnijā – nošauts.
Varbūt, ka izcilais baptistu mūziķis un staltais Latvijas virsnieks
pēdējos savas dzīves brīžos atcerējās K. Nātras teksta vārdus,
kuriem bija komponējis mūziku:
“Kaut kalni grūst un nodreb pasaul’s ēka,
Kaut stiprie dzīvo ļaunumā un grēkā,
Tik Viņam uzticies un stāvi drošs!”
Arbijs Lauva, vēsturnieks, Rīgas Āgenskalna draudzes loceklis
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Draudžu aktualitātes
“Baptistu Vēstnesis” turpina informēt par
to, ko Dievs dara mūsu draudzēs un
dažādās Latvijas vietās. Šoreiz
pateiksimies Viņam par Talsu, Priekules,
Ainažu, Liepājas Ciānas un Pāvila draudžu
kalpošanu. Turpmākajos “Baptistu
Vēstneša” numuros priecāsimies iekļaut
ziņas arī no Jūsu draudzes.

Talsi. 26. oktobrī Talsos notika trešās
Lūgšanu brokastis, kurās pulcējās liels
skaits novada iedzīvotāju, kuri ir līderi ar
pozitīvu priekšzīmi sabiedrībā – kopumā ap
300 cilvēku. Lūgšanu brokastīs piedalījās arī
Talsu draudzes mācītājs Miervaldis
Lindmanis, klātesošos uzrunāja LBDS
bīskaps Pēteris Sproģis. Pasākumu atklāja
Talsu ev. luteriskās draudzes mācītājs Māris
Ludviks. Viņš lika aizdomāties par to, ka
varam būt laimīgi, jo tik daudziem šobrīd
klājas daudz smagāk. Dziedāja Talsu
Septītās dienas adventistu draudzes
pārstāvji, muzikālus priekšnesumus sniedza
Talsu Kristīgās vidusskolas zvanu ansamblis.
Talsu novada domes priekšsēdētājs Aivars
Lācarus īpaši pateicās visiem klātesošajiem
un arī kristīgajām konfesijām pilsētā par to,
ka varam būt kopā ne tikai fiziski, bet arī
garīgi, kalpojot pilsētai. Ar šādu pasākumu
palīdzību mēs mācāmies saprast, ka katrs
cilvēks ir dāvana, un mācīties, kā viņam var
labu darīt. Lūgšanu brokastīs kopumā tika
saziedoti Ls 2 500, kas tiks lietoti to ģimeņu
atbalstam, kurās aug bērni ar īpašām
vajadzībām.
– mācītājs Aivars Šķuburs
Talsi. 4. novembrī Talsu draudzē notika
Māsu lūgšanu diena, piedaloties Pasaules
baptistu sieviešu Lūgšanu dienā. Apmēram
30 cilvēku, sadalīti mazākās grupās, lūdza
par draudzi, Talsu pilsētu un iedzīvotājiem,
par Latviju, kā arī par citām valstīm visā
pasaulē. Katra lūgšanu stacija bija īpaši
noformēta, lai rosinātu aizlūgt par konkrētu
tēmu. Draudzes mācītājs Miervaldis
Lindmanis runāja par lūgšanu tēmu.

Māsu lūgšanu dienas dalībnieki. 1. rindā labajā
pusē mācītājs M. Lindmanis ar sievu Vēsmu,
kreisajā pusē draudzes priekšnieks G. Freivalds

Noslēgumā klātesošie varēja pārrunāt māsu
pulciņa notikumus un darbību pie kopīgas
tējas tases.
– Aija Maķevica
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Priekule. Priekules draudzē Pļaujas
svētkus nosvinējām 13. oktobra
dievkalpojumā ar pateicību Dievam par
bagātīgo ražu mūsu dārzos, druvās un
dvēselēs. Kā viesi svētkos piedalījās Ilaiķu
baptistu draudzes koris no Lietuvas Solvitas
Siksnes vadībā un mācītājs Albertas Latužis,
kurš sacīja svētrunu lietuviski, un viņa sieva
Nijole to tulkoja latviešu valodā.
Dievkalpojumā
skanēja
brīnišķīga
obojas mūzika
un slavas un
pateicības
dziesmas
Dievam
latviešu,
lietuviešu un
angļu valodā.
Pļaujas svētku
Ilaiķu draudzes mācītājs
galda veltes
Albertas Latužis ar sievu Nijoli
tika nogādātas
Rīgā, Latvijas Audžuģimeņu biedrībai, kurā ir
165 ģimenes ar 336 bērniem.
– sludinātājs Mārcis Zīverts
Ainaži. Vai draudze ir liela vai maza, –

laiks skrien nemanot. Ainažu draudzē, šķiet,
tikko atzīmējām draudzes 20. jubileju,
priecājāmies par iespēju nomainīt ēkas
jumtu un izremontēt lūgšanu zāli. Nu jau
svinam 22. jubileju. Svētku dievkalpojuma
sākumā brāļus un māsas Kristū uzrunāja
draudzes mācītājs Raimonds Locs,

Draudzes mācītāja Raimonda Loca uzruna.
“Fusion” jauniešu kora uzstāšanās

atgādinot, ka draudze nav tikai ēka, kur
pulcējas kristieši, bet tie ir cilvēki, kuri tic
Dievam, paklausa Viņam un ir kā gaisma
citiem ceļā pie Dieva. Pēc tam Dieva Vārdu
sludināja sludinātājs Edgars Deksnis,
atgādinot, ka ŠODIEN ir jaunu iespēju
diena, ka Dievs vēl joprojām ir tas pats un
piedod mums visus izdarītos grēkus
(Romiešiem 3:26), ja vien mēs ticam Kristus
nopelnam. Dievkalpojumu bagātināja
Edgara un Anetes Dekšņu vadītais jauniešu
koris “Fusion”. Pēcpusdienā sekoja svētku
otrā daļa – jauniešu koncerts, kurā skanēja
dziesmas par prieku, laimi, mājas sajūtu un
mīlestību.
– Ilona Antonova
Foto: J. Vasulis

Liepāja, Ciānas draudze. 9. novembrī
Ciānas draudzē viesojās kristieši, kuri aktīvi
darbojas misijā “KwaSizabantu”. Misija

Uzrunu saka Dr. Hans Hertels, tulko Verners
Šteinbergs, sēž mācītājs Jans Villems Mouts,
tulko Dana Stogina. Foto: J. Čirkšis

“KwaSizabantu” ir garīgās atjaunotnes un
grēku nožēlas kustības centrs Dienvidāfrikā,
zulu tautā. Tās kalpošana ir izplatījusies
daudzviet pasaulē, arī Eiropā. Misijas
kalpošanas rezultātā daudz cilvēku ir
piedzīvojuši svētību un garīgās dzīves
atjaunotni. Viesojoties Ciānas draudzē,
mācītājs Jans Villems Mouts (Holande) un
Dr. Hans Hertels (Vācija) stāstīja par savu
garīgās un praktiskās dzīves pieredzi,
sekojot Kristum. Uzrunās, sadraudzībā un
personīgās sarunās tika skartas tēmas par
cilvēka nākšanu pie Kristus, iekšējām
pārmaiņām sirdī, šķīstīšanos no grēkiem,
svētīšanos, attiecību ar Dievu un cilvēkiem
sakārtošanu, garīgu atjaunotni un sevis
veltīšanu Dievam. Tikšanās laikā skatījāmies
video īsfilmu par mācītāja Erlo Štegena
kalpošanu zulu tautā. – Verners Šteinbergs

Liepāja, Pāvila draudze. 10. novembrī
Pāvila draudzē notika “Draugu
dievkalpojums”. Pirmais šāda veida
dievkalpojums notika pirms gada. Katram
draudzes loceklim bija iespēja ļaut Dievam
sevi lietot.
Ar speciāli
izveidotu
ielūgumu
palīdzību katrs
varējām
uzrunāt darba
kolēģus,
paziņas,
draugus,
ģimenes
Liepājas Pāvila draudzes
slavēšanas grupa
locekļus un
dievkalpojumā
uzsākt sarunu
par Dievu, aicināt uz dievkalpojumu.
Dievkalpojumā bija iespēja dzirdēt
Evaņģēliju, domāt par savu dzīvi un pieņemt
lēmumu savu dzīvi uzticēt Dievam. Katram
draudzes loceklim bija iespēja ļaut Dievam
sevi lietot, īpaši šajā svētdienā esot
atvērtiem pret tiem, kuri ienāca dievnamā
varbūt pirmo reizi, lai viņi justos gaidīti,
vērtīgi un īpaši, kā arī lūdzot par tiem,
kuriem nepieciešama glābšana. Ļausim
Dievam sevi lietot! Lūgsim par pestīšanu
ikvienam! Pateiksimies, jo Dieva žēlastības
pietiek visiem! – Arta Šneidere

Draudžu dibināšana un misija

Aizsniegt studentus
ar skaidri pasludinātu
Evaņģēliju
No 28. līdz 31. oktobrim Liepājā norisinājās Latvijas Kristīgās studentu
brālības (LKSB) rīkotais studentu festivāls “Pietura” jeb LKSB pirmā
Misijas nedēļa. Tās mērķis bija aizsniegt Liepājas Universitātes (LiepU)
studentus ar skaidru Evaņģēlija vēsti, un esam pārliecināti, ka tas notika.
Misijas nedēļa sākās ar organizatoru komandas apmācību. Liepājas
baptistu Pāvila draudzes mācītājs Mārtiņš Balodis un sludinātājs Toms
Bermaks stāstīja par Evaņģēlija unikalitāti un Dieva Tēva sirdi. Jaunieši
mācījās, kā uzsākt un padziļināt sarunas ar studentiem, kā pastāstīt savu
liecību un Dieva stāstu. Komandā apvienojās studenti no Liepājas
baptistu, luterāņu, katoļu, metodistu un brīvajām draudzēm, kā arī palīgi
no citām Latvijas pilsētām.
Misijas nedēļas laikā katru dienu studentu grupas LiepU galvenajā ēkā,
fakultātēs un dienesta viesnīcā reklamēja vakara pasākumus. Reklamējot
izmantojām drāmas elementus, organizācijas “Agape Latvija” veidotās
“Perspektīvas” kartiņas (kas palīdz noskaidrot otra pasaules uzskatu un
pastāstīt savējo) un “Refleksijas” kartiņas (kas dod iespēju izvēlēties
attēlus, lai atbildētu uz jautājumiem), tējas galdu un trakos uzdevumus.
Ar vairākiem studentiem izveidojās dziļas sarunas, stāstījām viņiem
Evaņģēliju, savas liecības un aizlūdzām.
Katru vakaru LiepU lielajā zālē uzstājās kristīgi mūziķi un lektori.
Pirmdienas vakara pasākumā “Mana pietura” par cilvēka identitāti runāja
LBDS bīskaps Pēteris Sproģis. Izmantodams apustuļa Pāvila piemēru,
viņš norādīja, ka mums nav jāraizējas, ko citi par mums domā un ko paši
par sevi domājam, bet
gan – ko Dievs par mums
domā. Nākamajos divos
vakaros studentus
uzrunāja kustības “Īsta
mīlestība gaida” lektori
Ulvis Kravalis un Kaspars
Ozoliņš. Pēdējā vakarā
Jelgavas Vasarsvētku
draudzes mācītājs Agris
Ozolinkevičs izmantoja
koka krustu, lai ilustrētu,
ka Kristus pēdējās piecas
rētas (atsaucoties uz
vakara tēmu “Pēdējais
piecītis”) ir vienīgā vērtība
LBDS bīskaps Pēteris Sproģis uzrunā studentus
– mūsu “vienīgais
piecītis”.
Dieva klātbūtne un lūgšanu atbalsts šajās dienās bija spēcīgi jūtams.
Tikām pasargāti no lielās vētras, solītā pērkona un krusas. Dievs deva
veselību, patiesu sadraudzību komandā, prieku un drosmi reklamējot,
jaunus spēkus nogurumā. Divus vakarus Viņš sūtīja “eņģeļus” – puišus,
kas atnāca, palīdzēja ar gaismām, dekorācijām un tad aizgāja.
Droši zinām, ka viens puisis
uzticēja savu dzīvi Kristum!
Tas bija liels prieks
komandai, jo gandrīz puse
no mums nedēļas gaitā bija
ar viņu runājusi. Dievs mūsu
sirdīs ir licis vēl vairākus
studentus, kuriem vajadzīgs
laiks, lai pieņemtu Kristu un
radikāli mainītu savu dzīvi.
Tāpēc, lūdzu, lūdziet par
šiem jauniešiem, lai viņi ir
kā raža, kas gatava pļaujai.

Kalpošana
Vecmīlgrāvī
Jau divus gadus Vecmīlgrāvī, Daugavgrīvas Baltās baznīcas
telpās, Baltās baznīcas ielā 50, katru svētdienu plkst. 16:00
notiek Rīgas Jaunās evaņģēliskās draudzes organizēti
dievkalpojumi. Šeit sludina draudzes locekļi Aleksandrs
Ignatovs un Jevgeņijs Ivanovs, kā arī Andris Reigass no Rīgas
Mateja draudzes. Visi trīs vīri ir Baltijas Pastoralā institūta
studenti.

Vasaras Bībeles skola ar vairāk nekā 200 bērniem

Vecmīlgrāvī ļaudis tiekas ne tikai svētdienu dievkalpojumos,
bet arī citās dienās mazajās grupās, kur notiek Dieva Vārda
studijas un sadraudzība. Vasarā reizēm tiekamies brīvā dabā
Vecāķos. Tikšanās reizēs visi klātesošie var līdzdalīt Dieva
mīlestību un baudīt sadraudzības prieku. Ticīgo pulks vēl ir
neliels, tomēr nozīmīgi ir tas, ka Vecmīlgrāvī tiek pasludināts
Dieva Vārds. Tikšanās reizēm nedēļas laikā tiek īrētas plašas
telpas, kas ērti pieejamas mikrorajona iedzīvotājiem. Kad
kopīgiem spēkiem tiks pabeigts šo telpu remonts, plānojam
organizēt daudzveidīgus bērnu un jauniešu pasākumus,
dažādas tikšanās un svētdienskolu.

Andris Reigass, Jevgēnijs Ivanovs un Aleksandrs Ignatovs
mazās grupas nodarbībā Vecmīlgrāvī

Pēdējo divu gadu laikā draudze par vienu no kalpošanas
prioritātēm Vecmilgrāvī ir izvirzījusi darbu ar bērniem un
jauniešiem. Šī gada jūlijā vienu nedēļu katru dienu vairāk nekā
200 bērnu pulcējās kultūras pils “Ziemeļblāzma” teritorijā, lai,
iespējams, pirmo reizi mūžā uzzinātu par Dievu. Māsu draudze
no Teksasas (ASV) atbrauca, lai palīdzētu mums rīkot Vasaras
Bībeles skolu. Svētku nobeigumā bērni parādīja vecākiem
priekšnesumu, kurā bija iestudēti Bībeles stāsti. Šis bija jau
otrais vasaras pasākums bērniem, pirmais notika 2012. gadā.
Pagājušā gadā Ziemassvētku laikā Vecmīlgrāvja bērniem tika
organizēti Bībeles Svētki, un katrs dalībnieks kā dāvanu
saņēma Bībeli. Arī šogad Ziemassvētkus plānojam organizēt
viesmīlīgajās “Ziemeļblāzmas” pils telpās.

Saruna ar Refleksijas kartiņām

Rita Špune, Latvijas Kristīgās studentu brālības darbiniece

Mēs pateicamies Dievam, ka Viņš ir uzticējis mums pasludināt
Evaņģēliju Rīgas attālajā rajonā – Vecmīlgrāvī. Lūdzu,
atbalstiet mūs ar lūgšanām šajā darbā!
Jevgēnijs Ivanovs, Rīgas Jaunās evaņģēliskās draudzes
loceklis, BPI students
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Aktuāli Latvijā un pasaulē

Konference “Bībeles principu integrācija izglītībā”
19. un 20. oktobrī Rīgā, Pestīšanas templī, norisinājās Vispārizglītojošo skolu
skolotāju konference “Bībeles principu integrācija izglītībā”. Konferences
skolotājiem notiek jau 16 gadus, trīs reizes mācību gadā – oktobrī, janvārī un
aprīlī. Tās organizē Latvijas Kristīgā misija sadarbībā ar Latvijas Kristīgo
skolotāju asociāciju, Rīgas Misiones baptistu draudzi, “Jaunatni ar misiju” un
citām organizācijām.

Mācītājs Pēteris Samoiličs un lektori

Par sev vērtīgāko stāsta Zanda Lūse, LBDS
Sieviešu kalpošanas apvienības Padomes locekle,
ticības mācības skolotāja:

Mazo grupu seminārā. Māca Volijs Skūns (Zviedrija)

Konferencē mācīja lieliski, pieredzējuši lektori – Allana Hiha (Jaunzēlande), Als
Akimofs un Džims Dikihs (ASV), Džonatans Šervins (Lielbritānija), Volijs Skūns
(Zviedrija) un Rīgas Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs Edgars Mažis.
Konferenci atklāja mācītājs Dr. Jānis Šmits no Kanādas.
Katras konferences tēmas ir saistītas ar pedagoģiju, bērnu izglītošanu,
psiholoģiju, personības pilnveidošanu, kā arī pašu skolotāju un viņu audzēkņu
garīgo izaugsmi. Tēmas ir aktuālas un praktiski izmantojamas skolotāju darbā.
Liela nozīme ir arī skolotāju sadraudzībai – daudzi skolotāji apmeklē
konferences jau vairākus gadus, ir sadraudzējušies ar kolēģiem no citām
Latvijas vietām un tiekoties uzmundrina viens otru. Skolotāji apstiprina, ka
konferencēs saņem garīgo stiprinājumu un ierosmes darbam. Lūk, daži viņu
vērtējumi: “Paldies! Garīgā un dienišķā maize – augstākā labuma.” “Pirmās
divas lekcijas sestdien es vienkārši noraudāju, jo Svētais Gars tā pieskārās un
darbojās, lai mani attīrītu un mainītu. Un ieguvums – es došos rīt uz darbu kā
pēc Dieva pirts un smaidīšu bērniem. Pa diviem mēnešiem smaids jau bija
pazudis no manas sejas.” “Uzaiciniet TV žurnālistus, ziņu reportierus, lai ziņa
par šo konferenci izskan pa visu Latviju, cik te ir labi.”
Nākamās konferences notiks 2014. gada 18.-19. janvārī un 26.-27. aprīlī.
Laipni aicinām skolās strādājošos skolotājus!

Konferenci atklāja mācītājs Dr. Jānis Šmits no
Kanādas. Balstoties uz Rakstu vietu “Centies būt
Dieva acīs krietns darbinieks, kam nav ko
kaunēties un kas pareizi māca patiesības vārdu”
(2. Timotejam 2:15), viņš atgādināja skolotājiem
mūsu misiju, audzinot un izglītojot jauniešus.
Mums ir iespēja piedalīties jaunās personības
veidošanās procesā četrās dimensijās:
1) informators – cilvēks, kurš nodod informāciju.
Nereti skolā pedagogi arī apstājās šajā dimensijā,
neizmantojot pārējās;
2) audzinātājs – skolotājs nav tikai informators,
bet arī audzinātājs, kurš rūpējas par bērna dvēseli,
audzina tikumību;
3) paraugs – ar savu paraugu skolotājs māca
pareizas attiecības ar cilvēkiem;
4) priesteris. Ticīgu skolotāju visspēcīgākais palīgs
ir lūgšana par saviem audzēkņiem, piesaucot
katru vārdā un uzticot Dieva apredzībai.

Zane Rudzīte, Rīgas Misiones draudzes sekretāre

Konference “Vērtību brīvība modernā sabiedrībā”
9. novembrī Rīgā, “Pestīšanas armijas” telpās notika Kristīgo juristu
asociācijas un Latvijas Bībeles centra organizētā starpkonfesionālā
konference “Vērtību brīvība modernā sabiedrībā”. Konferencē
piedalījās garīdznieki, draudžu, kristīgo organizāciju un kalpošanu
pārstāvji un vadītāji, kā arī aktīvi draudžu cilvēki. Tās mērķis bija
rosināt diskusiju par vērtībām postmodernā sabiedrībā - kā pastāvēt
draudzei un ikvienam kristietim laikā, kad tiek tolerēts viss un
brīvība bieži vien tiek pārprasta. Konferencē tika aplūkoti jautājumi
par dzīvības vērtību un aizsardzību, laulības vērtību, bibliskais un
juridiskais skatījums uz tās aizsardzību, kā arī jautājumi par
homoseksualitāti.
Konferenci atklāja Latvijas Bībeles centra direktors Vitālijs Petrenko,
kurš runāja par tēmu “Būt pasaulē, bet nebūt no šīs pasaules”.
Vieslektors, Kembridžas Kirbija Leinga Kristīgās ētikas institūta
asociētais direktors E. J. Goddarts slimības dēļ nepiedalījās, tomēr
viņa referāts “Kristieša atbildība modernā sabiedrībā” tika nolasīts.
Referātā tika uzsvērta kristiešu atbildība sabiedrības priekšā. Tā
autors aicināja katram pārdomāt par savu nostāju, dzīvojot sekulārā
sabiedrībā, un atrast veidu, kā reaģēt uz notikumiem, nepieņemot
automātiski, ka mums vienmēr ir taisnība. Viņš aicināja pieņemt
cilvēkus, pat ja nepieņemam viņu rīcību.
12 baptistu vēstnesis

Ar uzrunām uzstājās vairāki kristīgo konfesiju pārstāvji. LBDS
bīskaps Pēteris Sproģis savā uzrunā mudināja domāt par to, kas
jādara, lai mūs, kristiešus, sabiedrība sadzirdētu. Bīskaps brīdināja,
ka ir bīstami sākt uzskatīt, ka mums vienmēr ir taisnība un citiem ir
pienākums tajā klausīties. Ne vienmēr mums ir taisnība tikai tāpēc,
ka esam kristieši – šī maldīgā izjūta iemidzina.
Par konferences jautājumiem no tiesiskā aspekta runāja Augstākās
tiesas Civillietu departamenta senators Aldis Laviņš, LU Juridiskās
fakultātes Valststiesību zinātņu katedras vadītājs Ringolds Balodis
un Saeimas deputāte Inga Bite.
Konferences laikā notika arī interesantas un spraigas
paneļdiskusijas, kuru moderatori bija Latvijas Juristu biedrības
prezidents Aivars Borovkovs un žurnālisti Eva Lūse un Aidis
Tomsons. Diskusiju laikā klātesošie varēja uzdot jautājumus un
diskutēt ar Saeimas deputāti Ingu Biti, Kristīgo juristu asociācijas
pārstāvi Linu Galgatāvičūti, zvērinātu advokāti Inesi Lūkinu,
asociācijas “Ģimene” valdes priekšsēdētāju Ilonu Bremzi, Cēsu
baptistu draudzes mācītāju Oļegu Jermolājevu un citiem lektoriem.
Ar konferences video materiāliem interesenti var iepazīties Kristīgo
juristu asociācijas mājaslapā www.kja.lv.
Dace Lektauere

Aktuāli Latvijā un pasaulē

Dr. Billijam Grehemam – 95
2013. gada 7. novembrī savu 95
gadu jubileju svinēja amerikāņu
evaņģēlists, daudzu grāmatu un
publikāciju autors, Dr. Billijs
Grehems, kuram ir nozīmīga loma
Evaņģēlija Vēsts izplatīšanā visā
pasaulē, tostarp arī Latvijā.
Latvijas Baptistu draudžu pārstāvjiem
īpaši nozīmīga bijusi piedalīšanās
BGEA (Billija Grehema Evaņģēliskās
asociācijas) organizētajos forumos:
“Evaņģelizācijas skolā” Maskavā,
1991. gadā, Baltijas valstu
“Evaņģelizācijas skolā” Rīgā, 1998. gadā un Vispasaules evaņģēlistu
konferencē “Amsterdama – 2000” Amsterdamā, 2000. gadā. BGEA
sadarbībā ar vietējām draudzēm organizēja Cerības Festivālu Rīgā, 2010.
gadā, kurā piedalījās apmēram 38 000 Latvijas un ārvalstu iedzīvotāju. Šie
forumi mums ir devuši neaizmirstamus iespaidus, bagātīgu Dieva svētību un
vērtīgu pieredzi kalpošanā.
Dr. B. Grehemu jubilejā sveica arī Latvijas Baptistu draudžu savienības
bīskaps Pēteris Sproģis ar vārdiem no Daniēla grāmatas: “Bet sapratīgie
mirdzēs kā debesjuma spožums, un tie, kas daudzus veduši pie taisnības,
kā zvaigznes mūžīgi mūžam.” (12:3) Vēlam izcilajam evaņģēlistam Dieva
žēlastībā un Viņa klātbūtnē baudīt dzīves vēlo gadu svētību.

Starptautiskajam
Baptistu teoloģijas
semināram jauns rektors
Par Starptautiskā Baptistu
teoloģijas semināra
(SBTS), kas darbojas
Eiropas Baptistu
federācijas paspārnē,
rektoru 2014. gadā kļūs Dr.
Stuarts Blaits (Stuart Blyth).
Dr. Blaits ir skotu izcelsmes
mācītājs un pašlaik kalpo
kā Skotijas Baptistu
koledžas direktora vietas
izpildītājs. Viņš sevi
raksturo kā “pārliecinātu
baptistu”, kura sirds deg
par Dieva misiju. “Mūsu draudzes Eiropā un aiz tās robežām atrodas
izaicinošās un mainīgās misijas situācijās. Es ceru, ka SBTS sagatavotie
studenti un nopietnais pētnieciskais un teoloģiskais darbs sniegs nozīmīgu
atbalstu mūsu draudzēm, kuras drosmīgi nes liecību par Jēzu Kristu
dažādos kontekstos,” saka topošais rektors.
Vadības nomaiņa turpina 2012. gadā aizsāktās pārmaiņas SBTS darbībā.
Pagājušajā rudenī Eiropas Baptistu federācija nolēma tuvāko divu vai trīs
gadu laikā semināru pārcelt no Prāgas uz Amsterdamu, lai atvieglotu
finansējuma problēmu risināšanu un turpinātu sniegt kvalitatīvu teoloģisko
izglītību Eiropas evaņģēliskajiem kristiešiem. SBTS ir centrs, kas sadarbībā
ar Amsterdamas VU universitāti (Holande) un Mančesteras universitāti
(Lielbritānija) piedāvā doktora un maģistra līmeņa studijas anabaptistu un
baptistu vēsturē un teoloģijā, kā arī praktiskajā un misijas teoloģijā.

Latvijas Valsts
Lūgšanu brokastis
1. novembrī Latviešu biedrības namā notika
ikgadējās Latvijas Valsts Lūgšanu brokastis, kurās
bija aicināti piedalīties valsts un pašvaldību vadītāji,
izglītības, mākslas, kultūras, sporta un
uzņēmējdarbības jomu pārstāvji.

Latvijas Valsts Lūgšanu brokastis ir daļa no
starptautiskas iniciatīvas. Lūgšanu brokastis ir
aizsākušās Amerikas Savienotajās Valstīs 1952.
gadā, kad valsts vadītāji saprata, ka tikai labklājība
vien nespēs risināt daudzos izaicinājumus
sabiedrībā. Tādēļ vienotībā un saskaņā, lūdzot Dieva
svētību tautai un valstij un veidojot dziļāku
savstarpēju uzticēšanos brokastu laikā, viņi guva
stiprinājumu un gudrību. Līdzīgi pasākumi katru
gadu notiek vairāk nekā 40 valstīs, arī Igaunijā un
Lietuvā.

Šī gada Lūgšanu brokastu tēma bija “Dievs ir labs”,
aicinot vērst domas uz labo: “Kas vien patiess, kas
svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba
slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to
domājiet!” (Filipiešiem 4:8) Klātesošos uzrunāja
Vācijas Lūgšanu brokastu pārstāvis A. Jans, Latvijas
Romas katoļu baznīcas ģenerālvikārs Andris
Kravalis, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas
arhibīskaps Jānis Vanags, rakstnieces N. Ikstena
un A. Manfelde, mācītājs no ASV B. Džonsons, bet
par muzikālo noformējumu rūpējās Anete
Kozlovska.

Vairāk informācijas par Starptautisko Baptistu teoloģijas semināru skat.:
www.ibts.eu

Kā ik gadu, arī šogad daļa dalības maksas tika
ziedota zupas virtuvēm, kas dod iespēju trūcīgajiem,
daudzbērnu ģimenēm, vientuļajiem un
bezpajumtniekiem saņemt siltas pusdienas.

Līva Fokrote

Vairāk informācijas: www.lugsanubrokastis.lv
Dace Lektauere
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decembris

1

Pirmā Advente. Pret latviešu tautu vērstā totalitārā
komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas
diena. Pateiksimies Dievam par iespēju dzīvot brīvā
valstī. Lūgsim, lai Dievs svētī mūsu zemi.

2

Lūgsim par Vaiņodes draudzi,
sludinātājiem Ainaru un Edgaru
Purmaļiem, viņu ģimenēm un
nozaru vadītājiem. Lūgsim, lai
draudze turpinātu būt par
patiesu gaismu Vaiņodē.

3

Lūgsim par Slovākijas Baptistu savienību ar
24 draudzēm un 1930 locekļiem.

4

Lūgsim par Valdemārpils-Ārlavas draudzi. Lūgsim
par draudzes priekšnieku Jāni Vadoni un viņa
ģimeni. Lūgsim par ikvienu draudzes locekli. Lūgsim,
lai Dievs izredz jaunu garīdznieku. Lūgsim par ciema
iedzīvotājiem, lai viņi pieņem Jēzu par savu Glābēju.
Lūgsim par vietējiem jauniešiem.

5

Dieva Vārds ir dzīvs un spēcīgs, pateiksimies Tam
Kungam par to. Bruņosimies ar to, lasīdami Bībeli ik
dienas.

6

Pateiksimies Dievam par tiem, kas finansiāli un ar
lūgšanām atbalsta un atbalstīs LBDS kopdarbu un
Baltijas Pastorālo institūtu. Lūgsim par svētīgu LBDS
Pateicības vakariņu un BPI 4. izlaiduma norisi šodien.

7

Lūgsim par Valmieras draudzi, tās
mācītāju Lauri Tartaru un viņa ģimeni.
Lūgsim, lai draudze atrod sev dievnamu,
lai Dievs dod svētību un gudrību darba
grupai. Lūgsim, lai Dievs svētī darbu
ārpus draudzes, īpaši Dikļu bērnudārzā un
skolā.

8

Otrā Advente. Staigāsim Tā Kunga ceļus. Lūgsim
Dievu, lai Viņš uzrāda, kas ir ienācis mūsu dzīvē,
bet nav Tā Kunga prāts.

9

Lūgsim par Ventspils draudzi, mācītāju
Pēteri Tervitu un viņa ģimeni. Lūgsim par
ikvienu draudzes locekli, draudzes
nozarēm un vadītājiem. Lūgsim, lai
draudze būtu gaismas nesēja pilsētā.

10

Lūgsim par Lietuvas Baptistu savienību ar 8
draudzēm un 363 locekļiem.

11

Lūgsim par Ventspils krievu draudzi. Lūgsim par
sludinātāju Oskaru Ābeltiņu un viņa ģimeni.
Lūgsim par ikvienu draudzes locekli un par jauniem
draudzes locekļiem.

12

Lūgsim par Baltijas Pastorālo institūtu. Lūgsim par tiem
jauniešiem, kas gatavojas uzsākt studijas, un par tiem,
kas vēl kavējas ar lēmumu pieņemšanu, lai Dievs
pamudina, iedrošina un dod spēku paļauties uz Viņu
un uzsākt studijas.

14 baptistu vēstnesis

13

Lūgsim par Viesītes draudzi, mācītāju Juri
Grigu un viņa ģimeni. Pateiksimies kopā ar
draudzi Dievam par to, ka Viņš uztur un
vada draudzi, pateiksimies par draudzes
nozarēm. Lūgsim, lai draudzes locekļu
ticība būtu redzama darbos. Lūgsim par
jaunu dievnamu. Lūgsim, lai Dievs dod gudrību, kā
caur sociālo kalpošanu un zupas virtuvi
maznodrošinātajiem pilsētas iedzīvotājiem draudze
varētu aizsniegt šo cilvēku sirdis. Lūgsim, lai cilvēkiem
būtu iespēja strādāt uz vietas un nebūtu jādodas darba
meklējumos citur.

14

Lūgsim Dievu pēc Gara augļiem – mīlestības, prieka,
miera, pacietības, laipnības, labprātības,
uzticamības, lēnprātības, atturības – savā sirdī un
ikdienas dzīvē.

15

Trešā Advente. Lūgsim, lai Dievs uzrunā cilvēkus,
kuri nepazīst Kristu, šajā Adventes un Ziemassvētku
laikā. Lūgsim, lai mēs un mūsu draudzes spētu
drosmīgi stāstīt par svētku patieso nozīmi. Lūgsim
par kristīgajiem pasākumiem, lai tie īpaši uzrunā
cilvēkus un palīdz meklēt un atrast Kristu.

16

Lūgsim par Ziedkalnes draudzi. Lūgsim par
sludinātāju Eināru Vanagu un viņa ģimeni.
Lūgsim par ikvienu draudzes locekli, par
svētdienskolas darbību. Lūgsim par
evaņģelizāciju un iespējām aizsniegt
vietējos iedzīvotājus. Lūgsim par draudzes
saimnieciskajām vajadzībām.

17

Lūgsim par Velsas Baptistu savienību ar 406 draudzēm
un 12423 locekļiem.

18

Lūgsim par Ropažu jaunveidojamo draudzi,
par sludinātāju Ilvaru Ieviņu un viņa ģimeni.
Lūgsim par ikvienu draudzes locekli, par
bērnu un jauniešu kalpošanu. Lūgsim par
papildspēkiem jaunu kalpošanu uzsākšanai.
Lūgsim par pastāvīgu pulcēšanās vietu.
Lūgsim par Tumšupi un grupiņu, kas tur izveidojusies,
lai Dievs dod gudrību un sapratni, kā turpināt
kalpošanu šajā vietā.

19

Lūgsim, lai Dievs dod mieru naudas mainīšanas no
latiem uz eiro procesā. Lūgsim, lai Dievs pasargā no
nevajadzīga stresa un kurnēšanas.

20

Lūgsim par Karostas jaunveidojamo
draudzi, sludinātāju Mārci Dejus un viņa
ģimeni. Lūgsim par tiem cilvēkiem, kas
sākuši ticēt Jēzum, lai viņi iesakņojas
Kristū, saņem spēku pateikt “nē” grēkam
un lai Dievs pasargā no ļauna. Lūgsim par
tiem ticīgajiem, kuriem ir rudens pagurums,
lūgsim par spēku atjaunošanu. Lūgsim, lai Dievs ar
Savu Garu veido mūs par draudzi, kas audzina
mācekļus, kuri savukārt audzina citus par mācekļiem.
Lūgsim par vadītājiem, par viņu možumu un drosmi
liecināt.
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decembris

21

Lūgsim par cilvēkiem, kuri ir vientuļi un nelaimīgi,
kuri ir depresijā vai atkarībās. Lūgsim par bērnu
apsardzību svētku laikā. Dievs, pasargi bērnus no
traumām, īpaši, kas varētu rasties no neuzmanīgas
rīkošanās ar uguni.

22

Ceturtā Advente. Lūgsim īpašu Svētā Gara
iedrošinājumu, spēku un prieku mazajām draudzēm
ikdienā un īpaši svētku laikā. Pateiksimies, ka Dievs
rūpējas gan par draudžu locekļiem, gan par visiem
apkārtnes iedzīvotājiem un ka Viņš vēlas, lai katrs
Viņu atzīst, iepazīst un iemīl.

23

Lūgsim par Ungāriski runājošo draudžu konvenciju
Rumānijā ar 247 draudzēm un 8954 locekļiem.

24

Ziemassvētku vakars. Pateiksimies par ikvienu, kas
pazīst Jēzu. Lūgsim par visiem, kas ienāks
dievnamos, lai viņi patiesi sadzirdētu vēsti par Dieva
mīlestību, kas atklājusies Jēzū Kristū. Lūgsim par
garīdzniekiem, kas sludinās, lai Dievs dod gudrību
un vārdus, kā pateikt Labo Vēsti.

25

Kristus dzimšanas svētki. Pateiksimies par Dieva
doto dāvanu – mūsu Glābēju Jēzu Kristu. Slavēsim
un pielūgsim mūsu Kungu! “Vārds tapa miesa un
mājoja mūsu vidū, un mēs skatījām Viņa godību,
tādu godību kā Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu
žēlastības un patiesības.” (Jāņa ev. 1:14)

26

Otrie Ziemassvētki. “Gavilējiet Tam Kungam, visas
pasaules zemes! Kalpojiet Tam Kungam ar prieku,
nāciet Viņa vaiga priekšā ar gavilēm! Atzīstiet, ka
Tas Kungs ir Dievs, Viņš mūs ir darījis – un ne mēs
paši – par Savu tautu un par Savas ganības avīm.”
(Psalmi 100)

27

Lūgsim par Misijas draudzi, par mācītāju
Kasparu Šternu un viņa ģimeni. Lūgsim
par ikvienu draudzes locekli. Lūgsim par
Ādažiem, lai draudze ir par svētību šai
vietai. Lūgsim par iedzīvotājiem, par to, lai
draudze aizsniegtu ģimenes ar bērniem.
Lūgsim par draudzes sadarbību ar pašvaldību, lai
Dievs atver durvis veiksmīgam kopdarbam. Lūgsim
par pielūgsmes vadītāju, kurš ir nepieciešams
draudzē.

Trīs iespējas atbalstīt
“Baptistu Vēstnesi”
“Baptistu Vēstnesis’’ ir LBDS informatīvs izdevums, kurā tiek
atspoguļotas LBDS kopdarba aktivitātes, LBDS redzējuma
īstenošana, draudžu aktualitātes, LBDS apvienību un nozaru
darbs, kā arī aktuāla informācija par kristīgiem semināriem un
konferencēm.
“Baptistu Vēstnesis” ir arī izglītojošs un iedvesmojošs
izdevums, kas mudina lasīt un pārdomāt Dieva Vārdu,
iepazīstina ar kristiešu dzīves pieredzi gan Latvijā, gan
pasaulē, aicina lūgt par LBDS draudzēm un kalpošanām, kā
arī par Latvijas un pasaules aktualitātēm. Izdevums ir domāts
ne vien draudžu vadītājiem, bet arī katram interesentam.
Aicinām Jūs atbalstīt “Baptistu Vēstnesi” 2014. gadā:
Aicinām Jūs atbalstīt “Baptistu Vēstnesi’’ ar finansiālu
ziedojumu. Ziedotāji var būt fiziskas vai juridiskas personas.
Ziedojumu lūdzam pārskaitīt uz LBDS kontu, norādot, ka tas
domāts “Baptistu Vēstnesim”, vai arī nogādāt LBDS kancelejā.
Jūsu finansiāls atbalsts ir ļoti svarīgs, lai izdevums varētu
turpināt pastāvēt un attīstīties.
Aicinām Jūs iesaistīties “Baptistu Vēstneša” tapšanā,
kļūstot par brīvprātīgo reportieri. Reportieris seko līdzi
aktualitātēm kādā reģionā vai kalpošanas nozarē, raksta par
reģionam vai nozarei aktuālām tēmām un svarīgākajiem
notikumiem un informē par plānotiem pasākumiem. Šī ir
lieliska iespēja pilnveidot savas prasmes un gūt pieredzi, reizē
atbalstot LBDS kopdarbu.
Aicinām Jūs lūgt Dievu par “Baptistu Vēstneša” komandu,
lai Dievs dod gudrību saskatīt Viņa darbu cilvēku dzīvēs,
draudzēs un pasaulē, kā arī prasmi par to pastāstīt lasītājiem.
Paldies par Jūsu atsaucību!
Žanna Drūnese
LBDS izpilddirektore

28

Lūgsim par Siguldas draudzi “Gaisma”,
tās mācītāju Māri Skaistkalnu un viņa
ģimeni. Lūgsim par ikvienu draudzes
locekli.

29

Lūgsim par kristiešiem, kuri savās valstīs nevar brīvi
pielūgt Kristu. Lūgsim, lai Dievs viņus īpaši sargā un
stiprina, lai Viņš dod drosmi pastāvēt Kristū un
liecināt citiem, arī saviem ienaidniekiem.

1. decembrī Annai Kociņai, ilggadējai
LBDS darbiniecei, aprit 75 gadi

30

Lūgsim par Maķedonijas Baptistu savienību ar
2 draudzēm un 100 locekļiem.

17. decembrī mācītājam Agrim Miķelsonam
aprit 70 gadi

31

Vecgada diena. Pateiksimies Dievam par šo gadu.
Lūgsim piedošanu par to, kas Dieva gribēts, bet
mūsu nepadarīts. Pateiksimies, ka Viņš ir bijis
pasaules Kungs arī šajā gadā, un lūgsim Viņa
vadību, gudrību un paklausīgas sirdis jaunajā gadā.

25. decembrī Vitālijam Šeļembam,
Betānijas draudzes mācītājam, aprit 35 gadi

SIRSNĪGI SVEICAM JUBI L EJĀ !
“Tas Kungs lai tevi svētī un lai tevi pasargā.”
(4. Mozus 6:24)

7. decembrī Jānim Pallo, Mērsraga draudzes
mācītājam, aprit 65 gadi
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Pateicoties jūsu
interesei, grāmata ir
jau piedzīvojusi
otru izdevumu!

Bībeles lasīšanas
plāns DecembriM

Lietus lāses simbolizē
12 sieviešu dzīves
stāstus. Daži no tiem ir
ļoti smagi, netrūkst
ciešanu un asaru, citi
šķiet vieglāki. Taču tie
visi liecina par vienu –
Dieva mīlestības un
žēlastības klātbūtni
ikvienas sievietes dzīvē
– vai ejot cauri bēdu un
tumsas ielejai, kāpjot
ticības kalnā, vai meklējot cerību un ilgojoties pēc

1.
2.-8.
11.-17.
18.-24.
decembris decembris decembris decembris

Grāmatu var iegādāties kristīgās literatūras un
dāvanu veikalā “Amnis”, Rīgā, Lāčplēša iela 37,
tel.: 67243094, 22175797 vai Liepājā, Siena ielā
10, tel.: 25558083

5. Mozus
29-31
5.Mozus
32-34
Esteres
Nehemijas 1-5
Esteres
12-13
6-10

5. Mozus
20-22

5. Mozus
23-25

Otrdiena

Nehemijas
5-8

Nehemijas
9-11

Trešdiena

Psalmi
140-142

Psalmi
143-145

Psalmi
146-148

Psalmi
149-150

Ceturtdiena

Salamans
māc. 11-12

Augstā dz.
1-4

Augstā dz.
5-6

Augstā dz.
7-8

Piektdiena

Maleahija

Atklāsmes
1-6

Atklāsmes
7-17

Atklāsmes
18-22

Apustuļu d. Apustuļu d. Apustuļu d.
19-20
21-24
25-26

Apustuļu d.
27-28

Pirmdiena

mīlestības. Vairāk informācijas par grāmatu
www.sievietessirds.lv

23.-31.
decembris

Sestdiena
Svētdiena

1. Jāņa
1-3

1. Jāņa
4-5

2. Jāņa

5. Mozus
26-28

3. Jāņa

Jūdas

LBDS informācija
draudzēm
LBDS KONGRESS 2014
LBDS Padome ir pieņēmusi lēmumu rīkot LBDS Kongresu
Rīgā, Savienības namā, 2014. gada 16. un 17. maijā.

2013./2014.VADĪBAS
MĀCĪBU GADAM
KRISTĪGĀS
KOLEDŽA
izsludina ziemas uzņemšanu
UZŅEM STUDENTUS
pirmā līmeņa profesionālajā
augstākās izglītības
studiju programmā
“PASTORĀLAIS DARBS”

REĢIONĀLĀS TIKŠANĀS 2014
Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps P. Sproģis un
Padome aicina draudžu garīdzniekus, draudžu priekšniekus,
nozaru, kalpošanu vadītājus un pārstāvjus, kā arī ikvienu
interesentu piedalīties LBDS reģionālajās tikšanās reizēs,
kas norisināsies 2014. gada pavasarī.

P A S T O2,5
R Āgadi
L A I (5
S D
ARBS
Studiju ilgums:
semestri).
S O C INepilna
Ā L Ā S laika
P Astudijas
L Ī D Z Ī BirA iespējams
S O R G Aapvienot
NIZĒŠANAS
PROG
RAMMĀS
ar darbu vai aktīvu
kalpošanu.
Studiju maksa: 350 EUR semestrī.
Studentiem no baptistu draudzēm, īpaši
Teoloģijas semināra absolventiem,
Baltijas Pastorālā institūta absolventiem un
kdraudžu
s i garīdzniekiem
m i e s ir kpieejama
o l estudiju
d ž
maksas atlaide.

MĀCĪBU GADA SĀKUMS 201 3. GADA OKTOBRĪ

T i

ā !

Studiju sākums: 2014. gada 31. janvāris.
Pieteikšanās un vairāk informācijas:
Uzziņām: www.kvk.lv; kvk@kvk.lv; mob.:22570999
Oļegs Jermolājevs, KVK Rīga,
direktora
vietnieks
Mārupes
iela 16 (Āgenskalns)
studiju darbā, epasts: olegs.jermolajevs@kvk.lv,
mob. 26335811.
2013

2014. gada 22. februāris, Cēsis, plkst. 10:00-17:00
2014. gada 8. marts, Liepāja, plkst. 10:00-17:00
2014. gada 15. marts, Līvāni, plkst. 10:00-17:00
2014. gada 29. marts, Rīga, plkst. 10:00-17:00
Tikšanās reizēs dalībniekiem būs iespēja dzirdēt vairāku LBDS
lektoru un sadarbības partneru lekcijas par draudžu dzīvē
aktuāliem jautājumiem. Klātesošos uzrunās arī LBDS bīskaps
P. Sproģis, atgādinot par LBDS redzējumu un aicinot domāt par
draudžu kopdarba pilnveidošanu.
Aicinām draudžu vadītājus savlaicīgi informēt draudžu locekļus
par LBDS Reģionālo tikšanos norisi un rosināt pieteikšanos.
Lūdzam katru draudzi iesūtīt LBDS Kancelejai sarakstu, norādot
draudzes pārstāvjus, kas plāno piedalīties konkrētā tikšanās reizē.
Tāpat arī aicinām pieteikties individuāli.
Pieteikšanās: tālr. 67223379, mob. 20390979 vai e-pasts:
kanceleja@lbds.lv

LBDS Padomes informatīvs izdevums. Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67223379, e-pasts: vestnesis@lbds.lv , kanceleja@lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Žanna Drūnese, Dace Lektauere, Līva Fokrote, Līvija Godiņa, Elza Roze, Agnese Spura
maketētājs Filips Tālbergs
Konts draudžu iemaksām, Baptistu Vēstneša iemaksām un ziedojumiem:
Latvijas Baptistu draudžu savienība, Reģ.nr. 90000085765
A/S SEB Banka, kods: UNLA LV2X, Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314

www.lbds.lv

