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LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Veiksmīga sieviete - tāds bija temats, par kuru man vajadzēja
runāt sieviešu konferencē Maskavā un intervijā. Pirmā reakcija
– negatīva. Veiksmīga?! Ko tas nozīmē, tas vairāk pēc biznesa
izklausās, tā nav mana tēma, katrā ziņā es nu neesmu tā
veiksmīgā ... Bet domājot un lūdzot, tas atklājās citādi.
Pēc mūsdienu pasaules standartiem veiksme ir bagātība, vara,
būt pirmajam, vislabākajam; prasība visu iegūt ātri – tagad un tūlīt!
Un tad būsi veiksmīgs, laimīgs!? Bagātība nav grēks. Materiālām
lietām ir tendence vairot vēlēšanos palielināt vēl un vēl, un nekad
nav pietiekoši un apmierinājuma, jo vienmēr kāds būs bagātāks
un gudrāks, tātad veiksmīgāks nekā tu. Tas nozog mums mieru.
Bībele māca, ka gudrība, tātad arī veiksme, ir dievbijība.
Sabiedrībā virmo reklāmas – nepalaid garām, iegūsti tūlīt! Turpretī
kristieša dzīves ātrums ir cits, jo laiks ir Dieva rokās. Iepretim
cilvēciskai varai, spēkam, kristieša dzīvē mans nespēks ir VIŅA
spēks.
Saprast Dieva gribu un paklausīt ir veiksmīgas dzīves
noslēpums. Ābrahāms sūtīja savu kalpu uz Mezopotāmiju
pēc sievas savam dēlam. Kalps lūdza: “Kungs, mana kunga
Ābrahāma Dievs, dod, lai man šodien veicas ...” (1. Mozus 24:12).
Viņš gribēja paklausīt un darīt Kunga prātu ... un viņam veicās.
Dāvidam bija veiksme, vērtējot pēc pasaules standartiem: “Dievs
šodien tavu ienaidnieku saslēgtu ir devis tavā rokā” – tā saka
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Dāvida karavīri, “nogalināsim viņu!” Dāvids liekas muļķīgs kareivju
acīs, neizmantojot šo izdevību, bet sakot: “Nenonāvē viņu, Tā
Kunga svaidīto .., tam pienāks viņa laiks.” (1. Samuēla 26:8-10)
Veiksmīga cilvēka dzīvē ir līdzsvars. To dod zināšanas par Dievu
un mīlestība uz Dievu un līdzcilvēkiem. Dažkārt mēs salīdzinām
sevi ar apkārtējiem standartiem – kā izskatāmies, kāda māja,
citiem - mašīna, kā mūsu bērni uzvedas utt. Mūsdienīgas un
dievbijīgas sievietes sirdī ir miers, brīvība no citu spriedumiem,
brīvība, kas nāk no Dieva. Redzēt sevi caur Kristus maksāto upuri.
Apzināties, cik brīnišķus Dievs mūs radījis (Psalmi 139). Viņa
plāns mūsu dzīvei, Viņa klātbūtne dod mums līdzsvaru un veiksmi
dzīvei arī tad, kad ārēji varbūt neizskatāmies tik veiksmīgi. Tas, ka
Dievs mūs ir atradis un mēs dzīvojam sadraudzībā ar Viņu, mīlam
Viņu, kalpojam citiem, jo citādi nevaram – Viņa mīlestība spiež to
darīt – tā ir veiksme!
Mīļie māsas un brāļi Kristū! Lai svinam mūsu veiksmi – Kristus ir
augšāmcēlies! Un tāpēc mēs dzīvojam veiksmīgu dzīvi, kas Viņu
pagodina!
“Debesu Dievs, Viņš ir tas, kas dos sekmes mums, un mēs,
Viņa kalpi, celsimies un celsim ...” (Nehemijas 2:20)
Līvija Godiņa
Eiropas Baptistu sieviešu apvienības prezidente

Augšāmceltā identitāte
Dundagas baptistu draudzes
sludinātāja Anda Smeltes svētruna

Evaņģēlija vēsts ir viena fantastiska vienojoša
vēsts, kas vieno Dievu ar cilvēkiem un
cilvēkus savā starpā. Dievs šo vēsti jau
pasludina pirmajiem cilvēkiem vēl turpat
Ēdenes dārzā, apsolot Glābēju, kas
sadragās čūskai galvu. (1. Mozus 3:15)
Esot Dieva darba biedriem, mums jāsaprot,
ka Dievam savā darbā ir mērķi un uzdevumi
mums katram. Tādēļ Viņa “uzņēmumā”
nepastāv “siltās štata vietas” kā kādā valsts
uzņēmuma padomē. Tieši pretēji – mums kā
Viņa darba biedriem būs krietni jāpastrādā,
un tas prasīs no mums būt aktīviem un
radošiem. Mums ir jāmeklē un jāpraktizē
dažādi ceļi, lai aizsniegtu cilvēkus, jo esam
Dieva darba biedri, nevis roboti.

No visām apustuļa Pāvila vēstulēm,
domāju, ka vissmagākā sirds
apustulim bija, rakstot vēstuli
draudzei Korintā. Draudzē valda
apjukums, pastāv liekulība, miesīga
kalpošana, lielība, netiklība.
Protams, nav jau arī šaubu pat to,
ka Korinta tā laika pagrimuma dēļ
bija vieta, kur draudzei pastāvēt
bija, iespējams, visgrūtāk. Taču,
atkal pārlasot apustuļa vēstuli,
šoreiz manas domas apstājas pie
kāda vienojoša temata – identitātes,
par kuru apustulis Pāvils Korintas
draudzei atgādina un ar kuras
palīdzību viņš iedrošina esošo
situāciju draudzē “lauzt”.

Noslēdzot šo sadaļu, vēlos citēt kāda sava
kolēģa pārdomas: “Bībele atklāj, ka mēs
dzīvojam pēdējā laikā pirms Jēzus otrās
atnākšanas. Mateja 24. nodaļā runā par
pēdējā laika zīmēm, kādi notikumi ir
sagaidāmi pirms Jēzus otrās atnākšanas.
Tālāk Mateja 25. nodaļā ir līdzība par
talantiem. Dievs ir devis katram talantus, un
tie ir jāpavairo. Kā pavairot? Te nav precīzi
pateikts. Ir tikai ideja, ka jāliek apritē tas, kas
ir dots, un jāpavairo. Tas prasa izdomu un
drosmi riskēt. Tas ir risks. Jā, līdzībā ir minēts
viens konkrēts padoms — ierakt talantu
zemē, jo “Dievs taču ir dusmīgs”, un, ja kaut
kur kļūdīsimies, tad Viņš mūs “svilinās”.
Nebūs jāriskē un jākļūdās. Taču izrādās,
ka aina ir tieši pretēja. Dievs nepārmet mums
kļūdas un cenšanos, bet gan slinkumu un
visādu iemeslu meklēšanu sava slinkuma vai
neizdarības attaisnošanai. Jautājums ir
vienīgi par to, vai metodes, kas veiksmīgi
darbojās simts vai divsimts gadus atpakaļ,
ir tikpat sekmīgas arī šodien? Nesaku,
ka nevaram mācīties no pagātnes,
bet metodes un cilvēki mainās.
Nemainās tikai Evaņģēlijs.”

1. DIEVA KOMANDA

2. DIEVA DRUVA

Apustulis saka – mēs esam Dieva
darba biedri. Atceros skolas laiku:
tur bijām mēs – skolēni, no vienas
puses, un “ļaunie” skolotāji, no
otras. Ar šodienas acīm skatoties –
nepareizs dalījums un kaitīgs
pretnostatījums, jo skola taču ir tā
vieta, kur zināšanas tiek nodotas
tālāk, tādēļ skolotājs un skolnieks ir
vienā komandā! Kas notiek Ēdenes
dārzā? Sātans pretnostata pirmos
cilvēkus un Dievu: “Lūk, Dievs no
jums kaut ko slēpj, Viņš negrib, lai
jūs zinātu visu, ..., Viņš ir pret jums!”

Labam zemkopim pienākas būt pacietīgam.
Psalmi 103: 8 saka: “Žēlīgs un lēnīgs ir Tas
Kungs, pacietīgs un bagāts žēlastībā.”
Būdami Dieva darba biedri, varam būt gan
sējēji, gan laistītāji, gan pļāvēji, bet audzētājs
ir Dievs, un tīrums pieder Viņam. Un Viņam
arī pieder augļi! Jēzus laikā farizeji un rakstu
mācītāji domāja, ka ir Dieva darba biedri,
taču Jēzus izgaismoja viņu nepareizo
attieksmi un atgādināja, ka Dieva pacietībai
reiz pienāks gals. “Viņš šos ļaundarus bez
žēlastības nogalinās un izdos vīnadārzu
citiem strādniekiem, kas viņam atdos augļus
īstā laikā.” ( Mateja 21:41b) Dievs jau savu

Dundagas baptistu draudzes
sludinātājs Andis Smelte

“Jo mēs esam Dieva darba biedri,
jūs esat Dieva aramais tīrums,
Dieva celtne.”
(1. Korintiešiem 3: 9)
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darbu pasaulē izdarīs, jautājums tikai paliek
– vai ar mums, vai bez mums ..
Apustulis Pāvils draudzei Korintā pavēsta,
ka Dieva tīrums esam mēs katrs. Vai jūtam,
ka Dievs pacietīgi ar mums darbojas un
gaida ražu? Latvijā ir labi atpazīstamas divas
lielas selekcijas saimniecības – Priekuļu un
Stendes. Pēdējai bieži braucu garām un ik
reizi ar prieku nolūkojos lielajā laukā, kas
savukārt sadalīts lielākos un mazākos
lauciņos un dobītēs un katrā tiek audzēts
kaut kas izcils. Lūkas 8. nodaļā lasām Jēzus
līdzību par sējēju un četru veidu “sirds
zemēm” – ceļmalu, akmenāju, starp
ērkšķiem un labo zemi. “Bet, kas labā zemē,
ir tie, kas vārdu dzird un to patur labā un
godīgā sirdī, augļus nesdami ar pacietību.”
(Lūkas 8:15) Dievs, dari mūs atkal par labo
sirds zemi!
3. DIEVA CELTNE
Izrādās, ka Dievs ne tikai mūs apstrādā kā
tādus lauciņus, bet arī mūs ceļ. Mērķis,
protams, ir pabeigts nams, bet zīmīgi,
ka šajā Rakstu vietā ir sacīts “celtne”,
kas nozīmē, ka viss vēl ir procesā un ka
celtniecība vēl tikai turpinās. Dievam ir
projekts mūsu dzīvei un draudzei kopumā,
un Viņš to īsteno. Celtniecības gaitā bieži
nākas veikt kādas projekta izmaiņas – parasti
dzirdam par to, ka projekta izmaksas
neiekļaujas sākotnējā budžetā, bet Dievam
resursu netrūkst. Jautājums tādēļ nav, vai
Dievs to varēs, bet jautājums ir – vai mēs
vēlamies? Radīšanas stāsts mums atgādina,
ka Dieva galvenais resurss ir Viņa Vārds:
Dievs sacīja un tapa. (1. Mozus 1)
NOBEIGUMS
Dievs reiz sacīja pravietim Jeremijam: “Redzi,
Es lieku Savus vārdus tavā mutē. Es šodien
tevi ieceļu pār tautām un pār ķēniņu valstīm izplēst ar visām saknēm un izraut, sagraut un
izpostīt, tad uzcelt un dēstīt ...”
(Jeremijas 1:9b-10) Pārsteidzoši līdzīga vēsts
.... būt par Dieva darba biedriem – dēstīt un
celt. Lūk, te parādīts mūsu uzdevums un
atklāta mūsu identitāte: augšāmceltā
identitāte Kristus Augšāmcelšanās spēkā.

Ieskats Garīdznieku
brālības konferencē

Sieviete.
Bībele. Misija.

Šī gada 17. martā LBDS telpās notika Garīdznieku brālības
konference. Ap plkst. 10:00 no rīta šeit pulcējās draudze, kādu
vadīt vēlētos ikviens vadītājs - ap 40 vīru, kuri savas dzīves
atdevuši Dieva Vārda sludināšanai. Jauni un veci, pieredzējuši un
nesen uzsākuši kalpošanas ceļu, mācītāji un sludinātāji – visi
pulcējāmies, lai satiktos un atskatītos uz pagājušo gadu, domātu
par nākošo, kā arī mācītos no vieslektora, mācītāja Boba Adamsa.

“Kas ir dzīvība? Dzīvība ir piedzimšana. Un ikviena sieviete
var būt klāt un palīdzēt piedzimšanā no augšas.” – šie bija
vārdi, kas sagatavoja gan māsas, gan dažus brāļus,
tiekoties LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības konferen
cē “Sieviete. Bībele. Misija.”, kas notika 10. martā
Jelgavas baptistu draudzes dievnamā. Tur mēs domājām,
kas ir misija un kā mēs ikviens spējam dzīvot tajā.

Konference iesākās ar 96. Psalma lasījumu un slavēšanas
dziesmām. Pielūgsmi vadīja sludinātāji I. Ieviņš un A. Peterlevics,
tātad pašu brāļi kalpoja ar saviem talantiem. Ar brāļu atbalstu
skanēja kā profesionāļiem, lai gan tas nav galvenais. Galvenais,
ka dziesmās varējām slavēt Dievu un būt kopībā ar visiem
garīdzniekiem.
Svētbrīdī domājām par Pāvila 2. vēstules Timotejam tekstu no 4.
nodaļas: “Labo cīņu esmu izcīnījis ...” Svētrunā mācītājs Kaspars
Šterns skaidroja, kā tad mums izcīnīt labo cīņu līdz galam. Tam
nepieciešamas četras lietas: a) aptvert realitāti, tās skarbumu –
cīņa nav sprints, tā ir maratons; b) apzināties atbildību, būt
uzticīgam tam, uz ko Dievs mūs aicinājis; c) izmantot visus
talantus, kādi mums ir doti no Dieva; d) paturēt prātā, ka
necīnāmies vieni paši, ar mums kopā cīnās mūsu ģimenes,
citi brāļi un māsas.
Pēc svētbrīža mācītājs Pēteris Eisāns atskaitījās par pagājušo
gadu. Viņš atgādināja, ka LBDS nav kaut kāds “mistisks burtu
savienojums”, bet tie esam mēs. Bija iespēja dzirdēt par lietām,
kurās mūsu atbalsts ir bijis būtisks, pierādot, ka LBDS – tie tiešām
esam mēs. Īpaši aizkustināja pateicības vārdi no Viesītes baptistu
draudzes mācītāja V. Griga. Reizē viņa vārdi arī iedrošināja, ka
ugunsnelaime kalpo arī Kristus pasludināšanai Viesītē. Cilvēki redz
mūsu rīcību, un tas nes augļus.
Tālāk atkal runāja bīskapa vietnieks P. Eisāns, atskaitoties par
finanšu jautājumiem, pabalstiem un atbalstiem mācībām. Tāpat
tika sveikti mūsu jaunie mācītāji un sludinātāji. Pagājušajā gadā
mācītāja vai sludinātāja statusu ieguvuši 11 brāļi: M. Zīverts,
A. Jēgermanis, I. Rošiors, S. Garkuša, L. Pauliņš, J. Doveiko,
E. Purmalis, S. Aizupietis, V. Osipovs, E. Grbačjans. Apsveicam
viņus no visas sirds!
Mācītājs, Dr. Ilmārs Hiršs informēja par teoloģijas komisijas darbu,
kā arī par tālākizglītības programmu. Visās svarīgās profesijās
nepieciešams izglītoties mūža garumā. Mācītājs nav izņēmums,
tāpēc jāpiedalās semināros, konferencēs, jālasa literatūra.
Tiks organizētas neklātienes lekcijas, kā arī sludināšanas
praktiskās nodarbības. Jaunajiem sludinātājiem tās būs obligātas.
Tika runāts arī par mācītāju laulību stiprināšanu. Šo svētīgo darbu
apņēmies darīt Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs E. Mažis ar
dzīvesbiedri Kristīni. Viņi rīko nedēļas nogales mācītājiem ar
sievām, kuru laikā ir gan atpūta, gan mācības. Paldies mācītājam
un viņa sievai par nesavtīgo kalpošanu! Savukārt LBDS
apņēmusies segt daļu izmaksu. Mēs patiešām to augstu
novērtējam!
Konferences turpinājumā mūs stiprināja viesis no ASV –
Bogolusas baptistu draudzes mācītājs un BPI vieslektors Bobs
Adams. Viņš runāja par aicinājumu, par personīgajām īpašībām,
kuras palīdz vai traucē. Mācītājs B. Adams aicināja raudzīties uz
Jēzu un mācīties no Viņa personības, Viņa rīcības, Viņa
attieksmes. Dzirdējām arī daudz praktiskus piemērus un situācijas
no B. Adamsa kalpošanas. Abas lekcijas aizritēja kā viens mirklis.
Pēc tam viesis izsmeļoši atbildēja uz mūsu jautājumiem.
Konferenci noslēdza bīskapa vietnieks P. Eisāns, sveicot mācītājus
H. Anzenavu 85. jubilejā un H. Ašmi 90. gadu jubilejā.
Andris Bite, Liepājas Ciānas draudzes sludinātājs

Konferences "Sieviete. Bībele. Misija." dalībnieces. 1. rindā no kreisās:
E. Bērziņa, D. Cīrule, A. Vancāne, E. Lapiņa. 2. rindā no kreisās: T.
Ašnevica, A. Drēska, I. Drēska

Galvenā lektore Elaine Bērziņa, kas uzrunāja konferences
dalībniekus, aicināja domāt par lūgšanu pirms misijas, par
misijas mērķi un dotajiem instrumentiem, kā arī pašu
galveno – Dievs vēlas tevi lietot! Lasot Pāvila vēstuli
romiešiem 10:1-17, mēs domājām par to, ka Jēzus bija
pirmais misionārs un Viņš piepildīja misiju. Viņš atstāja
savus mācekļus turpināt iesākto. Tāpēc arī mums ir
nepieciešams saprast, kādam misijas darbam Dievs mūs
aicina.
Par misijas ceļojumiem mums pastāstīja un stāstīto
papildināja ar videofilmu un daudziem fotoattēliem Liene
Svoka, kura bijusi Bolīvijā, Aija Vancāne - Indijā, Tabita
Ašnevica - Āfrikā un Dace Cīrule, kas bijusi gan Spānijā,
gan Albānijā un vēl citur. Viņu stāstījums deva iespēju
dziļāk izprast to postu, nabadzību un tumsu, kā arī
nepieciešamību pēc Evaņģēlija šajās tālajās zemēs.
Nākamgad misijas braucienā uz Rinkonu, Bolīviju, vēlas
doties Agrita Drēska no Jelgavas draudzes. Arī šī jaunā
māsa sajutusi savā sirdī īpašu Dieva aicinājumu. Viņa cer
tur pavadīt vienu gadu, palīdzot tieši praktiskajos darbos
Rinkonas misijā. Viņa savā uzrunā lūdza aizlūgt Dievu par
viņu, lai viņa tur, tālajā zemē, justos kā mājās un varētu būt
par svētību ajoriešu meitenēm, kas mācās Misijas skolā.
Paldies tiem, kas kalpoja, lai šī konference notiktu –
māsām, kas gatavoja programmu, māsām, kas rūpējās
par gardām pusdienām konferences dalībniekiem. Kā arī
paldies gan draudzes jauniešu korītim, kas iepriecināja ar
dziesmām Dievam, gan zvanu mūzikai Agritas Locas
vadībā. Kā arī atbalstītājiem, kompānijai “Oriflame”, un
tiem, kas atbalstīja Agritas Drēskas nākamā gada misijas
braucienu uz Bolīviju.
Atgriežoties mājās no šīs konferences un pārdomājot
dzirdēto un redzēto, atmiņā atausa reiz lasīti vārdi: “Ir svarīgi
zināt, kāds ir Dievs, bet vēl svarīgāk ir zināt, ko darīt ar to,
ko tu zini par Dievu.”
Materiāla sagatavošanā izmantots Danas Ozolas (Jelgavas
draudze) un Vijas Balodes (Saldus draudze) stāstījums
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LBDS reģionālā tikšanās Liepājā
LBDS reģionālā tikšanās “Nāc! Uzzini! Iesaisties!” šī gada 18.
februārī Liepājas baptistu Pāvila draudzē bija pulcējusi ap simts
interesentu. Tā bija arī pirmā reize, kad plašākam cilvēku lokam
bija iespēja novērtēt draudzes jaunās piebūves ērtības.
Bīskaps Pēteris Sproģis savu uzrunu sāka ar brīdinājumu, ka
viņa sakāmais, iespējams, nebūs glaudīšana pa spalvai. Lai arī
cik nepatīkama dažās pozīcijās varētu likties LBDS pagājušo
gadu statistika, tas nevienam nedod tiesības meklēt vainīgos
citos. Lai no tādas attieksmes izvairītos, nācām kopīgā lūgšanā,
lai Dievs dotu gudrību ieraudzīt cēloņus un sapratni, ko katrs no
mums var darīt lietas labā.
Bīskaps bija apkopojis tikai trīs no veselīgas draudzes rādītājiem
– svētdienskola, jauniešu darbs un kristības. Bezkaislīgā
statistika rāda, ka 1/3 no visām draudzēm nenotiek nekāds
darbs ar bērniem. Pusē draudžu nav mērķtiecīgas jauniešu
kalpošanas. Tas nozīmē – mēs neieguldām nākotnē. Visbeidzot,
1/3 draudzēs pēdējo trīs gadu laikā nav notikušas kristības.
Rezultātā pusei no LBDS draudzēm locekļu skaits samazinās,
17 draudzēs tas saglabājies nemainīgs, un tikai 24 pieaug.
Bīskaps P. Sproģis minēja iespējamos iemeslus. Pirmkārt,
teoloģiskā krīze, kad problēma nav teorijā par Evaņģēlija spēku,
bet Evaņģēlija mērķa izdzīvošanā. Šāda statistika mudina domāt,
ka trūkst līdzsvara starp teoriju un praksi. Otrkārt, vadības krīze.
Vai draudzē notiek sevis un komandas izvērtēšana? Vai mums
īstie cilvēki ir īstajās vietās? Vai problēmas tiek sauktas vārdos?
Vai mēs kā draudze esam formulējuši savas pastāvēšanas
mērķus?

LBDS reģionālās konferences Liepājā dalībnieki mazajās grupās

Gribu pateikt paldies šīs tikšanās rīkotājiem par saturīgi pavadīto
laiku. Paldies Pāvila draudzes slavēšanas grupai. Paldies
cilvēkiem, kas rūpējās par viesmīlību un garšīgajām pusdienām.
Aivars Vadonis, Mežgalciema draudzes sludinātājs

Pēc uzrunas sekoja diskusija un praktiska izvērtēšana. Jāsaka,
ka ieguvējas bija tās draudzes, kas bija ieradušās ar lielākām
delegācijām. Tikko dzirdēto tad uzreiz varēja pārrunāt savas
draudzes kontekstā. Mūsu draudzes pārstāvji tajā dienā iesākto
diskusiju nolēma turpināt jau nākamajā nedēļā īpašā tikšanās
reizē.

Secinājums pēc LBDS reģionālajā tikšanās Liepājā dzirdētā ir
Jēkaba 1:25: “Bet, kas ieskatīsies un paliks pilnīgs svabadības
likumā, nebūdams aizmāršīgs klausītājs, bet darba darītājs, tas būs
svētīgs savā darbībā.” Dievs aicina darītājus, nevis skatītājus. Ko
izvēlēsies katrs no mums – tas paliks mūsu ziņā, bet, ja mūsos ir
kaut mazākā vēlme kaut ko darīt lietas labā, lai situāciju uzlabotu,
tad Dievam ar to pietiek. Vārds “jā” tik mazs, bet reizē tik nozīmīgs.
Ko darīsi tu? Mīlestībā cilvēks iznes arī miskasti, nevis atļauj tai
smirdēt, bet, ja labi grib, var jau aizspiest degunu un pievērt acis,
gaidot, ka gan jau kādam ātrāk zudīs pacietība un viņš ies un
izdarīs kādas lietas manā vietā ... bet var arī pats!

Pēc pusdienām sekoja LBDS nozaru un apvienību prezentācijas.

Baiba Čīma, Vaiņodes draudzes locekle

LBDS reģionālā tikšanās Talsos
3. martā Talsos, Talsu Kristīgās vidusskolas telpās, notika LBDS
reģionālā tikšanās. Ieradās draudžu locekļi no Ziemeļkurzemes
baptistu draudzēm: bija pārstāvētas Dundagas, Ventspils, Kuldīgas,
Pitraga, Mērsraga, Uguņciema, Ģipkas, Talsu, Užavas, Piltenes,
Tukuma, Kandavas, Nāriņciema, Auces un Valdemārpils-Ārlavas
baptistu draudzes.

Augstākajā līmenī cilvēks savukārt dara pārāk daudz, un viņam vairs
nav brīvā laika. Arī šis cilvēks atgrūž citus, jo ir pārliecināts, ka viņu
nevar aizstāt. Taču ir jāatrod veids, kas ietver gan nopietnu darbu,
gan cilvēkus, kas palīdz; ir jāatrod arī laiks atpūtai un jāsaglabā
labas attiecības ar ģimeni. Draudzēm nav jābaidās atzīt problēmas,
arī tad, ja uzreiz nav risinājuma. Problēmas ir jānosauc vārdā.

Visiem kopā bija iespēja slavēt Dievu ar dziesmām, dziedāšanu
vadīja Jānis Uplejs un Marta Tīsa. Tika dziedātas gan jaunākas,
mazāk zināmas dziesmas, gan visiem zināmas, kuras dziedot, bija
jūtama īpaša kopības sajūta.

Pēc uzrunas sadalījāmies grupās, apvienojoties vienas draudzes
locekļiem. Pārrunājām, ko mūsu draudzēs vajag uzsākt, uzlabot,
turpināt vai pārtraukt; domājām arī, kā uzlabot LBDS darbību.

Uzrunu teica bīskaps Pēteris Sproģis, norādot uz kritisko situāciju
baptistu draudzēs. Dažās draudzēs nav notikušas kristības jau
vairākus gadus, dažās nav jauniešu kalpošanas, bet citās trūkst
svētdienskolas kalpošanas.
Bīskaps aicināja saprast un izvērtēt, vai draudzēs īstie cilvēki ir
īstajās vietās. Varbūt kādi dara to, kas nemaz nav viņu aicinājums; ir
jāiedrošina citus uzsākt vai turpināt viņu darbu. Nav jādara kaut kas
tikai tradīciju dēļ, bet ir jāizvērtē un jāatmet tās lietas, kuras kaut
agrāk ir bijušas ļoti noderīgas, šodien vairs nav efektīvas.
Draudžu locekļu kalpošanu var iedalīt dažādas intensitātes pakāpēs.
Zemākajā līmenī cilvēks nedara tik daudz, cik vajadzētu; viņam nav
degsmes, bet viņš atgrūž citus, jo jūt apdraudējumu savai darbībai.
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Pēc sātīgām pusdienām varējām dzirdēt informāciju no LBDS
apvienību un nozaru pārstāvjiem: par Garīdznieku brālību, Sieviešu
kalpošanu, BPI, Svētdienskolu apvienību, Kristīgās vadības koledžu,
izdevniecību “AMNIS”, BPI Muzikālo vadītāju skolu un Timoteja
skolu. Vēlāk katrs varēja doties uz kādu no grupām, kas bija
sadalītas pa nozarēm, lai pārrunātu konkrētās nozares darbību savā
draudzē un apmainītos pieredzē ar citu draudžu pārstāvjiem.
Manuprāt, šī tikšanās bija ļoti vajadzīga, jo rosināja daudz pārdomu
par mūsu draudžu attīstību, situāciju valstī un problēmām, kas neļauj
darboties Dieva dotajā uzdevumā. Domāju, visi bija vienisprātis, ka
šādas tikšanās vajadzētu rīkot biežāk.
Marta Tīsa, Talsu draudzes locekle
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PIEKTDIEN, 18. MAIJĀ

“Un viņi sacīja: “Celsimies un celsim!“
Tā viņi stiprināja savas rokas labajam darbam.“ Nehemijas 2:18

09:00 Reģistrācija, kafija, uzkodas
10:00 1. sēde. Vada LBDS bīskapa vietnieks,
mācītājs Pēteris Eisāns
Svētbrīdis
Kopdziesma un muzikāls priekšnesums
Kongresa atklāšana
Kongresa konstruēšanās
Viesu sveicieni
Pateicība par mūža ieguldījumu
Mūžībā aizgājušo darbinieku pieminēšana
Muzikāls priekšnesums
Mandātu komisijas ziņojums
Aizlūgums par LBDS jaunajiem garīdzniekiem
Muzikāls priekšnesums
11:30 Kafijas pauze
12:10 Saruna par LBDS nākotnes redzējumu: 1. un 2. sesija.
Vada LBDS bīskaps Pēteris Sproģis

SESTDIEN, 19. MAIJĀ

13:30 Pusdienas

09:00 Kafijas pauze, uzkodas

14:30 2. sēde. Vada mācītājs Edgars Godiņš

09:30 3. sēde. Vada mācītājs Edgars Mažis

Kopdziesma
Nominācijas komisijas ziņojums par LBDS Padomes
kandidātiem
LBDS Padomes locekļu vēlēšanas
LBDS Nominācijas komisijas ziņojums par 2013. gada
komisiju kandidātiem
Komisiju vēlēšanas
LBDS Satversmes labojumi
LBDS Revīzijas komisijas ziņojums
LBDS jaunais draudžu iemaksu modelis un finanšu
darbības virzieni
Informācija, lūgšana, kopdziesma
Saruna par LBDS nākotnes redzējumu: 3. sesija.
Vada LBDS bīskaps Pēteris Sproģis
17:20 Kafijas pauze
18:00 Referāts “Garīgajam semināram – 90”.
Prezentē mācītājs Oļegs Jermolājevs.

LBDS draudžu vadītāji un pārstāvji!
Aicinām draudžu delegātus un viesus uz LBDS
Kongresu, kas notiks 2012. gada 18. un 19. maijā
Rīgā, Savienības namā, Lāčplēša ielā 37.
Lūdzam draudzēm delegātus un viesus pieteikt līdz 3.
maijam, nosūtot delegātu un viesu sarakstu uz LBDS
kanceleju pa pastu vai uz e-pastu: kanceleja@lbds.lv.
Kongresa dalības maksa Rīgas draudzēm ir Ls 10
(desmit lati) un pārējām draudzēm Ls 8 (astoņi lati)
par katru delegātu vai viesi. Dalības maksā ir iekļautas
Kongresa sagatavošanas izmaksas, pusdienas, kafijas un
tējas pauzes, materiāli. Maksa jāpārskaita vai jāiemaksā
LBDS bankas konta līdz 11. maijam.
Konts Kongresa dalības maksājumiem:
Latvijas Baptistu draudžu savienība
Reģ. Nr. 90000085765
SEB banka
LV03UNLA0002000701314
Norāde: Kongresa dalībnieku iemaksas par (draudzes
nosaukums), pārstāvju skaits.

Svētbrīdis
Muzikāls priekšnesums
Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums
LBDS Padomes locekļu sveikšana un aizlūgums
Saruna par LBDS nākotnes redzējumu: 4. un
5. sesija. Vada LBDS bīskaps Pēteris Sproģis
Debates, kolekte
Informācija, kopdziesma
12:10 Pusdienas
13:00 Semināri / Darbnīcas
“Īsta brīvība”, “Alfa kurss”,
“Jaunu draudžu dibināšana”, “Dieva stāsts”,
“Mentorings”, “BPI informatīvais seminārs”,
“Laulāto kurss”, u. c.
14:00 Noslēgums.
Lūgšanu dievkalpojums. Vada LBDS bīskaps Pēteris
Sproģis (liecības, aizlūgšanas, Svētais Vakarēdiens)

Ja jums nepieciešamas naktsmājas, lūdzu, zvaniet uz LBDS kanceleju un
kopīgi mēģināsim rast risinājumu.
Atgādinām informāciju par delegātu un viesu ievēlēšanas kārtību:
Ja draudzes locekļu skaits ir mazāks par 50 – jāievēl 1 delegāts;
Ja draudzes locekļu skaits ir lielāks par 50, tad no katriem pilniem 50
locekļiem jāievēl 1 delegāts, no atlikuma, kas ir 25 un vairāk, – vēl 1
delegāts;
Papildus no katras draudzes, neatkarīgi no draudzes locekļu skaita –
vēl 1 delegāts.
Viesu skaits nedrīkst pārsniegt pusi no delegātu skaita (ja kādai draudzei
ir sludināšanas vietas ārpus dievnama un tā vēlas palielināt viesu skaitu,
lūdzam savlaicīgi to darīt zināmu).
Aprēķini jāizdara, ņemot vērā draudzes locekļu skaitu uz 2012. gada
1. janvāri.
Būsim pateicīgi par Jūsu priekšlikumiem!
Kristus mīlestībā,
Žanna Drūnese, LBDS izpilddirektore
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Pamats, kas nesadeg
Intervija ar Viesītes Baptistu draudzes mācītāju Juri Grigu par zaudējumiem un
svētībām, ko nesis ugunsgrēks Viesītes draudzes namā.
Kāds ir jūsu ģimenes ceļš uz Viesītes draudzi?
Esmu dzimis Viesītē, kristiešu ģimenē. No bērnības kopā ar vecākiem apmeklēju
Viesītes draudzes dievkalpojumus. 1983. gada rudenī kļuvu par šīs draudzes
locekli, tā paša gada Ziemassvētkos svinēju
kāzas ar sievu Liliju. Dievs mūsu ģimeni ir
svētījis ar trim dēliem.
Laikā, kad bērni jau bija paaugušies, Pēteris
Krievs divas reizes mēnesī brauca vadīt
dievkalpojumu. Nevienas citas draudzes
aktivitātes nenotika. Tad saņēmām
uzaicinājumu vest savus bērnus uz
Jēkabpils baptistu draudzes svētdienskolu.
To kādu laiku darījām, bet nolēmām, ka
svētdienskolai ir jābūt uz vietas. 1992. gadā
iesākām darbu ar svētdienskolu. Pirmajā
nodarbībā bija seši bērni. Dievs svētīja
mūsu kalpošanu, kas pusotra mēneša laikā
izauga līdz 45 bērniem. Drīz pēc tam
Juris un Lilija Grigi ar dēliem 2011. gada
Ziemassvētkos. No kreisās: Edgars,
uzņēmos draudzes priekšnieka amatu,
Elmārs un Egīls.
sākās aktīvs darbs pie pārējo aktivitāšu
atjaunošanas (lūgsnas vakari, Bībeles studijas, dievkalpojumi katru svētdienu).
Dievkalpojumi toreiz notika draudzes priekšnieces privātmājā. Drīz vien radās
nepieciešamība pēc lielākām telpām. Iegādājāmies un daļēji izremontējām bijušo
bērnudārza ēku, kurā 1995. gada 17. decembrī notika draudzes lūgšanu nama
atklāšanas dievkalpojums. Tā kā namu bija nepieciešams pieskatīt un
apsaimniekot, mēs ar ģimeni uzņēmāmies šo uzdevumu. Kopš tā laika dzīvojām
lūgšanu nama otrajā stāvā. Pēc P. Krieva aiziešanas mūžībā 2000. gadā es kļuvu
par Viesītes baptistu draudzes sludinātāju. 2006. gadā tiku ordinēts par mācītāju.
Kā notika ugunsnelaime dievnamā?
11. februārī ap četriem no rīta Lilija pamodās no stipras dūmu smakas. Telpas jau
līdz pusei bija piepildītas ar dūmiem. Devāmies lejā pie apkures katla,
konstatējām, ka aiz kontakta ligzdas gruzd siena. Mēģinājām dzēst paši, bet
sapratām, ka nepieciešams izsaukt ugunsdzēsējus, kas drīz arī ieradās. Sākumā
nekas neliecināja par to, ka tiks apdraudētas pārējās telpas, tāpēc nekādas
mantas un dokumentus necentāmies glābt. Kad liesmas pārņēma otro stāvu,
kļuva skaidrs, ka no pirmā stāva baznīcas telpām jāglābj viss, ko spējam. Ar
Dieva palīdzību no dievnama lielāko daļu paspējām iznest - daļu aparatūras, daļu
no notīm, dziesmu grāmatām, vakarēdiena traukus. Diemžēl uz otro stāvu mūs
nelaida, un mēs nespējām izglābt neko no personīgajām mantām.
Esam pateicīgi, ka Dievs pasargāja mūsu dzīvību. Neskatoties uz to, ka
atradāmies mīnus 26 grādu salā izmirkuši un slapji, tomēr mūsu veselībai nekas
nekaitēja. Esam pateicīgi par līdzšinējo dievnamu, kur draudze varēja nest
kalpošanu un ikviens sajutās kā mājās.
Lielākais zaudējums ugunsgrēkā bija personīgās Bībeles, garīgās literatūras
bibliotēka, dokumenti, draudzes grāmata no draudzes pirmsākumiem, ģimenes
foto arhīvs ... Interesanti, jaunākais dēls bija aizgājis pa pelniem parakāties un
atrada kādas desmit fotokartiņas! Mūsu kāzu foto, bildi, kurā viens no mūsu
dēliem maziņš ... Tās bildes tādas pusapdegušas, tagad vannasistabā tiek
kaltētas - kaut kas tomēr ir saglabājies!
Kā Viesītes draudzi ietekmējis baznīcas ēkas zaudējums?
Ugunsgrēks draudzei lika no jauna pārskatīt vērtības ikdienas dzīvē. Savstarpējā
attieksme vienam pret otru ir mainījusies - tika saprasts, ka kādas lietas ir tikai
sīkums, uz ko nav jēgas koncentrēties. Ugunsgrēks mūs vairāk mobilizēja.
Cilvēkiem, kuri nebija aktīvi iesaistīti draudzes dzīvē, tagad ir dota iespēja.
Piemēram, mums viena māsa dzīvo piektā stāva dzīvoklī, viņai ir pāri par 70
gadiem. Un tagad viņa tur katru nedēļu mūs uzņem gan lūgšanu vakarā, gan
Bībeles studijā. Viņa stāv ar lukturīti un gaida, lai mēs visi varētu būt kopā.
Vai ugunsnelaime kaut kādā mērā ir mainījusi Jūsu skatījumu uz pasauli?
Mūsu uzskati nav mainījušies. Dievs ir uzticams. Šis pārbaudījums ir stiprinājis
mūsu uzticību un paļaušanos uz Viņu.
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Kā tieši Dieva uzticamība ir atklājusies šajā
laikā?
Kad ugunsgrēks notika, mēs jutām Viņa tuvumu,
un mums nebija izmisuma. Mēs ticējām, ka
paliekošā vērtība ir tajā, ko mēs darām Dievam mūsu kalpošana. Un viss, ko bijām krājuši sev,
tas sadega. Tieši pirms ugunsgrēka mēs
atdevām kādas mantiņas bērnudārzam un
humānās palīdzības drēbes sociālajai palīdzībai.
Cik labi, ka to izdarījām! Tas pavērsās par svētību
tajā brīdī, kad mums vairs nekā nebija. Cilvēki
vienkārši nāca pie mums un teica: “Mēs no jums
esam saņēmuši mīlestību, tagad gribam to dot.”
Un pirmās trīs, četras dienas gan no draudzēm,
gan no pilsētas cilvēki nāca nepārtraukti, un
mūsu durvis nevarēja aiztaisīties. Mums nebija
laika apsēsties un padomāt, kas noticis. Īsā laikā
bijām gan pabaroti, gan apģērbti, gan siltumā.
Pilsēta piešķīra trīsistabu dzīvokli, pateicoties
cilvēku un draudžu ziedojumiem, spējam to
tagad remontēt. Būtībā jau mums jāiegādājas
viss. Ja pats neesi izgājis tam cauri, tad grūti
saprast, ka nav nekā. Vajag iešūt pogu, bet nav
adatas! Šajā laikā esam sajutuši, kā Dievs gādā
par Saviem bērniem arī šādā situācijā.
Kur šobrīd notiek Viesītes draudzes
dievkalpojumi?

Draudzes dievkalpojums pagaidu telpās

Tie notiek bijušajā Bērnu un jauniešu centrā, kur
tagad būs muzejs. Šīs telpas mums atvēlēja
Viesītes pilsētas dome. Sporta zālē notiek
dievkalpojums, un otrā stāvā divas klases tiek
izmantotas kā svētdienskolas telpas. Ugunsgrēks
notika sestdien, un jau nākamajā dienā,
svētdienā, mums bija dievkalpojums.
Ugunsgrēka dēļ neviena no ierastajām
aktivitātēm netika pārtraukta. Grūtības šobrīd
sagādā tikai sadraudzības daļa. Latviski sakot,
mēs mīlējām patusēt pēc dievkalpojuma – Lilija
vārīja zupu, un tad mēs visi sēdējām un
pārrunājām ... Tādas iespējas mums vairs nav.
Kur cilvēkam smelties spēkus, ejot cauri
tādiem pārbaudījumiem, kā Jūsu piedzīvotais?
Jau labajās dienas likt savu pamatu uz Kristu un
kopt šīs attiecības ik dienas.
Kā Baptistu Vēstneša lasītāji varētu atbalstīt
Jūsu ģimeni un draudzi?
Esam pateicīgi visiem par aizlūgšanām, ko īpaši
esam izjutuši šajā laikā, un par materiālo atbalstu
no draudzēm un atsevišķiem ziedotājiem. Šobrīd
ir cerība, ka Dievs mums dos jaunu dievnamu,
kur varēsim kalpot. Pat lielāku un plašāku, jo
vecajā dievnamā pēdējā laikā trūka telpu visām
aktivitātēm. Ir uzsākts darbs pie jaunā dievnama
plānošanas un projektēšanas. Tā celtniecībai būs
nepieciešamas gan jūsu aizlūgšanas, gan
materiālais atbalsts.
Interviju sagatavoja Rute Kārkliņa, Vīlandes
draudzes locekle

Žēlastība lai ir ar jums
24. februārī, Dieva žēlastībā uzrunāti un Dieva žēlastībai
atsaukušies, uz mācībām pulcējās divdesmit viens BPI Timoteja
skolas dalībnieks no 15 draudzēm. Ar dažādu personisko un
draudzes pieredzi bērnu kalpošanā. Skolotāji, kas šo kalpošanu
veic vieni paši, un skolotāji, kas darbojas lielākas vai mazākas
komandas sastāvā. Skolotāji no draudzēm ar ilgu bērnu
kalpošanas vēsturi un draudzēm, kas ir tikai veidošanās procesā.
Par savu izvēli mācīties BPI Timoteja skolā un pirmo pieredzi stāsta
daži no dalībniekiem.
Iluta Losberga ikdienā ir latviešu valodas un literatūras skolotāja.
Viņas ceļā pie Dieva un uz draudzi nozīmīga loma bijusi meitai, kas
apmeklēja svētdienskolu. Tagad Iluta pati ir svētdienskolotāja
Skrīveru baptistu draudzē. “Strādājot skolā, es iztukšojos, tāpēc
man ir svarīgi pabarot dvēseli ar garīgo maizi, pieaugt Svētajā Garā
un dot tālāk saviem bērniem - svētdienskolas audzēkņiem. Lielākais
izaicinājums šinī kalpošanā man ir Svēto Rakstu skaidrojums
bērniem, tādēļ padziļinātas Bībeles studijas BPI Timoteja skolā ir kā
atklāsme. Mācības ir kā sevis atjaunošana - dvēseles veldzēšana ar
Dieva klātbūtni. Viņš ir klātesošs. Tas ir garīgs stiprinājums arī
ikdienas gaitām. Manā dzīvē notiek brīnumi - miers, prieks, sirds
gaviles! Varbūt Dievs caur šīm mācībām atklās manī nezināmus
talantus?”
Jaundibināmās draudzes agrāk vai vēlāk nonāk līdz jautājumam
par to, kā uzrunāt bērnus. Šo jautājumu vadīta, BPI Timoteja skolā
pieteicās un mācības uzsākusi arī Justīne JukumsoneJukumniece. Viņas ģimene iesaistījusies jaunas draudzes
dibināšanā Rīgā. “Pati nesen kļuvu par māti, un tas man liek uzdot
daudz jautājumu par bērniem, to audzināšanu, izglītošanu un
stāstīšanu par Dievu. Un savu dekrēta atvaļinājumu vēlos veltīt tam,
lai iepazītu vairāk bērnu pasauli. Tā kā man nav bijusi iepriekšēja
pieredze bērnu kalpošanā un pati nekad neesmu gājusi
svētdienskolā, vēlos uzzināt par dažādiem veidiem, kā uzrunāt
bērnus viņiem saistošā veidā. Ceru, ka mācības BPI Timoteja skolā
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LBDS Garīgais
seminārs ne tikai
darbojās jauno
sludinātāju
sagatavošanā, bet arī ar semināra darbību
un tās pirmo direktoru Dr. J. A. Freiju ir
saistāmi vairāki nozīmīgi notikumi latviešu
baptistu draudžu dzīvē – Rīgas baptistu
Semināra draudzes dibināšana un
Savienības nama tapšana. Rīgas Semināra
draudze tika dibināta jau 1922. gada nogalē
un iesāka savu darbību 10. decembrī ar
draudzes mācītājiem Dr. J. A. Freiju un
J. Rīsu. No 18 draudzes locekļiem 1922.
gadā semināra draudze līdz 1936. gadam
bija izaugusi par draudzi ar 490 draudzes
locekļiem un 5 misijas stacijām. Semināra
atklāšanā Dr. J. A. Freijs runā par to, ka
semināra darbam ir jāceļ atsevišķs nams.

Timoteja skolas pirmā mācību gada dalībnieki. Foto: Didzis Grodzs

palīdzēs izveidot bērnu kalpošanas koncepciju mūsu jaunajā
draudzē, ka tās dos praktiskas pamācības, bērnu psiholoģijas
pamatus, dzīvas liecības. Biju domājusi, ka BPI Timoteja skola būs
tāda viegla interešu grupiņa. Nebiju iedomājusies, ka būs arī
mājasdarbi. Bet tagad uz to skatos ļoti pozitīvi, jo šie mājasdarbi
man pašai liek labāk izprast Dieva Vārdu, analizēt to, kā arī sniedz
dziļāku sapratni par to kopumā.”
BPI Timoteja skolas klātienes nodarbību laikā katru reizi paredzēts
arī laiks kopā ar kādu viesi. Pirmajā reizē viesojās Mirga Godiņa.
Viņas stāstījums par svētdienskolas darbu padomju gados bija
brīnišķīga liecība un arī liels iedrošinājums. “Jums nepieciešama
liela Dieva žēlastība,” – šo vēlējumu dalībnieki dzirdēja vairākkārt.
Pateicamies Dievam par Viņa žēlastību līdz šim un lūdzam visu jūsu
aizlūgšanas turpmākajam darbam – lai Dieva žēlastība vada
programmas norisi, lai tā ir ar ikvienu dalībnieku mācībās un
kalpošanā, lai Dieva žēlastības piedzīvojums izmaina to bērnu un
ģimeņu dzīves, kurām kalpojam.
Estere Roze, BPI Timoteja skolas Programmas vadītāja

Ar laiku šī ideja pārtapa par Savienības
nama celšanas ideju, kur vienā namā tiktu
apvienots seminārs, draudze un Savienības
kopdarba nozares. Savienības nams tika
atklāts 1934. gada 4. novembrī.
Semināra vadība tika
īstenota ar semināra
Padomes palīdzību
un direktoru. Kad
1930. gadā veselības
dēļ direktora
pienākumus
pārtrauca pildīt Dr. J.
A. Freijs, par
semināra direktoru
J. Rīss
kļuva mācītājs,
vēstures maģistrs Jānis Rīss, kurš direktora
pienākumus pildīja līdz semināra slēgšanai
1940. gadā. Dr. J. A. Freijs draudžu,
semināra un starptautiskās baptistu
sabiedrības atzinības dēļ arī turpmāk tika
uzskatīts par Garīgā semināra goda
direktoru.
Seminārs uzņēma studējošos reizi četros
gados, un pavisam līdz 1940. gadam bija
četri sasaukumi. Pirmo sasaukumu no
1922.-1925. gadam absolvēja 15 cilvēku;
otro (1925.-1929. g.) - 15 cilvēku; trešo
(1929.-1933. g.) – 13 cilvēku. No 1933.1937. gadam seminārā nenotika
uzņemšana. Ceturtais sasaukums iesāka
savu darbu 1937. gadā, taču to nepabeidza,

jo 1940. gada septembrī Latvijas PSR
Izglītības Tautas komisariāts semināru
slēdza. Ne visi, kuri mācījās seminārā, to
pabeidza. Seminārā mācības uzsāka 75
cilvēki un to absolvēja 53 absolventu,
ieskaitot tos 10, kuri mācījās seminārā tā
slēgšanās brīdī. No visiem semināra
absolventiem baptistu draudžu darbā
palika 45 brāļi. Semināra izlaidumi parasti
notika LBDS kongresos. Vairākiem
studentiem tika piešķirtas stipendijas
tālākām studijām Anglijas un ASV
baptistu mācību iestādēs.
Semināra mācību programmā bija šādi
studiju priekšmeti: Ievads Bībelē, Bībeles
ģeogrāfija, Svēto Rakstu ekseģēze,
pastorālā teoloģija, homilētika, angļu
valoda, latviešu valoda, vispārējā vēsture,
Baznīcas vēsture, vispārējā ģeogrāfija,
Jaunās Derības grieķu valoda,
dziedāšana un mūzika, fizika,
grāmatvedības pamati. Pasniedzēju vidū
minami J. A. Freijs, J. Rīss, Kārlis Līdaks,
Rūdolfs Putnaērglis, Arturs Dinbergs,
Jānis Kronlīns, Rūdolfs Ekšteins, Augusts
Šverns, Emīlija Kļaviņa. Trešā sasaukuma
laikā kā vieslektors lekcijas lasīja Dr. Jūlijs
Students.
LBDS Garīgā semināra studentiem bija
regulāri jāapmeklē draudzes un
jāpraktizējas sludināšanā. Dažkārt
baptistu vēstnesis 7

“semināristi”, kā viņus draudzēs mēdza saukt, pa četri vai
mazākos sastāvos apceļoja novadus, noturot evaņģelizācijas
dievkalpojumus. Šajos dievkalpojumos semināristi arī uzstājās ar
dziesmām. Mūzika bija ļoti nozīmīga semināra dzīves daļa.
Garīgā semināra himna bija dziesma “Dzīves rītā agrajā” (Pētera
Lauberta vārdi, Kārļa Līdaka mūzika). 1925. gadā semināristu
koris Kārļa Līdaka vadībā kopā ar J. A. Freiju apceļoja Igaunijas
baptistu draudzes, organizējot koncertus draudzēs un
koncertzālēs, gūstot plašu atsaucību un uzmanību. Jāpiemin, ka
Igaunijas baptistu semināru, ar kuru LBDS Garīgajam semināram
bija laba sadarbība, vadīja latviešu mācītājs Adams Podiņš.
Igaunijas semināristi ir viesojušies arī Latvijas baptistu draudzēs.

Seminārs bija ievērojams ar savu garīgās literatūras izdošanu.
Bez semināra gadagrāmatām tika iespiesti arī traktāti. No 1922.1926. gadam seminārs vien iespieda 388 000 traktātu, no kuriem
līdz 1926. gadam izplatīja 380 000 traktātu. Traktātos bija
publicētas galvenokārt J. A. Freija svētrunas, apceres bērnu
auditorijai un 3-4 dziesmas. Līdz 1930. gadam jau bija iznākuši
44 traktāti 800 000 eksemplāros.
Semināra plašā misijas darbība arī pēc 90 gadiem var iedrošināt
mūs lielākai vienotībai Evaņģēlija pasludināšanas darbā, jaunu
draudžu vadītāju sagatavošanā un veselīgai degsmei sasniegt
jaunus draudžu un kopdarba apvāršņus.
Oļegs Jermolājevs, Cēsu baptistu draudzes mācītājs

Redzu arī citas krāsas
BPI 1. kursa
students Andris
Jansons ir
profesionāls
mūziķis, bijis
daudzu koru
diriģents.
Jelgavas baptistu
draudzē Andris
atbild par
draudzes nedēļas
dievkalpojuma muzikālo daļu. Arī Andra
darbs saistīts ar mūziku un baznīcu, viņš ir
Jelgavas Svētās Annas ev. lut. draudzes
kora diriģents.
Kā Tu izvēlējies profesionālās mūzikas
sfēru?
Uz mūsu bērnudārzu atnāca Jānis
Erenštreits, toreiz Emīla Dārziņa speciālās
mūzikas vidusskolas zēnu kora diriģents,
aģitēja mammas sūtīt puikas mācīties
Dārziņa mūzikas skolā. Mana mamma
mani veda vispirms uz mūzikas privāt
stundām, tad uz Emīla Dārziņa mūzikas
skolu. Studijas Mūzikas akadēmijā pēc
tam likās kā pašas par sevi saprotamas.
Labās puses mūziķa karjerai ir tās, ka tika
izceļotas visas iespējamās ārzemes,
sākot ar bijušo Padomju Savienību līdz pat
Amerikai, Kanādai, Singapūrai. Taču ir arī
savi mīnusi – pēc kāda laika ārzemju
braucieni vairs neradīja prieku, parādījās
rutīna, cinisms. Daudz esmu strādājis ar
pašdarbības koriem, Dziesmu svētku
kustību, vakaros pēc sava profesionālā
darba, lai kaut ko nopelnītu, bija jāvada
vēl kādi divi, trīs pašdarbnieku koru
kolektīvi. Tik intensīvi strādājot, apmēram
pirms gadiem desmit pārdegu. Tā kā ap
mani visu laiku valdīja skaņas, sāku
nepanest mūziku. Man vajadzēja
pārtraukumu. Arī nebiju tā īsti gatavs, ka,
vadot pašdarbības kori, līdzi nāk arī
intensīva sabiedriskā dzīve, kas arī
jāorganizē. Lēnām aizgāju no visiem
koriem, ko vadīju. Vēlāk nāca piedāvājums
vadīt luterāņu baznīcas kori, ko ar prieku
pieņēmu, jo baznīcas kora repertuārs
nebija pretrunā manai pārliecībai.
8 baptistu vēstnesis

Kā radās Tava pārliecība par Kristu?
Pati pirmā mana saskarsme ar Dievu ir
caur manu vecomammu – katolieti. Viņai
mājās bija visādi katoļu atribūti – krustiņi,
rožukronis. Viņa par visiem mums lūdza
Dievu. Pārējiem ģimenes locekļiem ar
Dievu nebija nekāda sakara. Baznīcas vidi
es pirmo reizi iepazinu, dziedot Doma
kora zēnu korī. Mēs bieži koncertējām
Doma baznīcā, kas tolaik bija koncertzāle.
Prātā palicis baznīcas vitrāžu iespaids,
telpu atmosfēra, mūzika. Padomju laikos
garīgo jeb baznīcas mūziku dziedāja zem
vecklasikas “birkas”, to apguvām kā
izglītojošu materiālu. Taču tā mūs rosināja
domāt, ko nozīmē Agnus Dei, Gloria.
Kad bija jāmācās par Hendeli, mācījāmies
arī to, ko nozīmē Mesija, Izraēls, Ēģipte.
Dziedot garīgo mūziku, tā uzrunāja, radīja
interesi par tulkojumiem, to saturu.
Mani pašu sāka vilkt pie Dieva studiju
laikā pēc kāda Amerikas brauciena, kur
koncertējām pārsvarā baznīcās. Tolaik arī
dzīvoju tādu īsti bezdievīgu dzīvesveidu.
Jutu, ka nav pareizi, manī bija pamodusies
grēka apziņa. Tajā laikā iepazinos ar savu
nākamo sievu, un mēs gribējām laulāties
baznīcā. Gāju iesvētes mācībās, nožēloju
grēkus, kļuvu par kristieti.
Pāris gadus aktīvi apmeklējām baznīcu,
bet tad arvien vairāk iesaistījos koru dzīvē,
baznīca sāka slīdēt ārā no manas
ikdienas. Pamazām radās ilūzija, ka, tā kā
mēs bieži koncertējām baznīcās, ka
ziedoju savu balsi Dievam, ar to pietiek.
Ar visu sirdi metos tautas mūzikas druvā
ar tolaik populāro saukli: “Mana tauta!
Tu esi tik liela, cik liela ir tava dziesma!”
Padomju laikos šī slēptā dziesmotā
pretestība bija īpaši spēcīga. Taču cerība
tika likta nevis uz Dievu, bet kopā būšanu.
Taču paralēli šai darbībai Dziesmu svētku
kustībā, laiku pa laikam dziedot banīcas
mūziku, tā vienmēr likās ļoti nopietna,
kaut kā spēcīgāka par jebkuras tautas
dziesmas izpildījumu. Ar to tā īpaši
saskāros Vispārējos Dziesmu svētkos
1990. gadā. Pirmoreiz pēc 50 gadiem

kopkorim bija jādzied Lūcijas Garūtas
“Tēvreize”. Tas bija milzīgs spēks, ka
milzīgais kopkoris vienojās Tēvreizē.
Var piekrist vai nē, bet tai lūgšanai toreiz
bija milzīga ietekme – pēc gada tika
pasludināta Latvijas neatkarība.
Kādā brīdī, kad arī biju sasniedzis savā
ziņā tādu kā virsotni, biju kora virsdiriģents
Latviešu trimdas Dziesmusvētkos,
pazaudēju visa tā, ar ko nodarbojos, jēgu.
Kāda nozīme braukt uz konkursiem, krāt
diplomus? Ko ar tiem darīšu dzīves beigās
– sēdēšu un skatīšos?
Tad pirms gadiem sešiem iepazinos ar
Jāni Akmeni (sludinātāju, NBS kapelānu
un BPI absolventu), Tukumā no viņa
pērkot zemi. Tad satiku Jāni Rīgā, biju
depresīvā sajūtā, trūka draudzes. Viņš
man ieteica aiziet uz Jelgavas baptistu
draudzi un nopirkt R. Vorena grāmatu
“Mērķtiecīga dzīve”. Uz draudzi aizgāju.
Tur tieši sākās mazās grupas ar
“Mērķtiecīgas dzīves” studijām. Sākumā
mana sieva bija tā kā pret maniem
baptistu baznīcas apmeklējumiem, jo
viņas ģimene vienmēr bija gājusi uz
luterāņu baznīcu, taču ar laiku viņai tur
iepatikās pat vairāk nekā man pašam.
Kādu laiku mācījos Kristīgās vadības
koledžā. Mēģināju arī savu ģimeni
iepazīstināt ar to, ko mācījos. Pateicoties
tam un arī Dž. Makduaela grāmatai
“Atbildes uz skeptiķu jautājumiem”, arī
mana mamma pieņēma Jēzu. Viņa arī ir
palikusi daudz aizrautīgāka kristiete par
mani. Man par to prieks. Prieks arī, ka
varu mācīt savus bērnus par Dievu. Prieks
redzēt, ka viņi Bībeles notikumus zina pat
labāk par mani.
Kā Tu nonāci līdz studijām BPI?
Tikko iesniedzu dokumentus BPI, man tika
piedāvāts darbs Operā. Tas man gan bija
apliecinājums, ka man patiešām jāiet
studēt BPI, jo tikko parādās labi nodomi,
tā tiek iedots statuss, stāvoklis, finanses,
kas pavirza malā no mērķa. Izšķīros studēt
šeit.

BPI – tā man ir iespēja turpināt mācīties
teoloģiju. Vadot kori un reizēm arī nedēļas
dievkalpojumus draudzē, cilvēki uzdod dažādus
jautājumus par Dievu. Kad nevaru atbildēt,
saprotu, ka man vēl vajadzīgas zināšanas
teoloģijā. Taču te ir tādi kursi kā, piemēram,
mentorings, kas man ir pārsteigums, jo godīgi
jāpaskatās sevī. Apzinos, ka tas ir vajadzīgs, bet
nav viegli. Man ir diezgan grūti atklāties, grūti
atzīt savu vājumu.
BPI es dažkārt 5 minūtēs iegūstu to, ko citādi
būtu formulējis vismaz 20 gadus. Bieži tas, ko
mācos BPI, sasaucas ar to, par ko cilvēki man
apkārt tobrīd runā, domā. Esmu pārsteigts, ka
šajā laikā esmu ieguvis tādu kā lielāku mīlestību
pret tuvāko. Neesmu vairs tik strikts, nosodošs.
Līdz šim visu redzēju pārsvarā baltos un melnos
toņos, tagad pašam prieks, ka redzu arī citas
krāsas. Kad esi Dieva Vārda tuvumā, tas tevi
maina un ietekmē. Pateicoties šīm studijām,
arvien vairāk piedomāju pie tā, kā cilvēkus
atraisīt, iedrošināt viņus kaut ko darīt, atklāt
talantus.
Pastāsti par savu ģimeni!
Man ir divi bērni, 9 un 7 gadi veci. Pirmos 10
gadus laulībā Dievs nebija paredzējis bērnus, tas
radīja spriedzi manās un sievas attiecībās. Viņš
pārbaudīja mūsu pacietību un uzticību, mācīja
pazemību. Tagad liekas, ka varbūt pirmie 10
gadi, kad aktīvi darbojos ar koriem, ģimenei būtu
pārāk grūti.
Mums palaimējies ar bērnu vecvecākiem, viņi
visi ir cienījama vecuma, bet ļoti mums palīdz –
aizvest, paņemt bērnus no skolas, arī mājas
darbos daudz palīdz. Ja nebūtu viņu, es
nevarētu mācīties BPI. Arī mana sieva atbalsta
manas studijas, tikai reizēm, redzot slodzi, tā
bailīgi skatās, vai pavilkšu. Arī viņai ir liela
interese par to, ko studēju.
Kā jūtas profesionāls mūziķis ar izkoptu
muzikālo dzirdi, diriģējot vidusmēra kori, kur
noteikti kāds dzied šķībi?
Tas ir mīlestības ceļš. Senāk uzskatīju, ja tu netīri
dziedi, tad nav ko vispār nākt korī. Sākot strādāt
draudzē, jutu, ka būs pamatīgi jācīnās ar kritikas
garu, kas manī joprojām saglabājies. Viss
mainās, ja jūtu, ka cilvēks dzied no sirds, tad
varu pieņemt, ka viņš dzied netīri. Laicīgos
koros, ja kora mērķis ir uzvarēt, tad – jā, tu vari
klaigāt, mest ārā, taču arī tur jāuzmanās, ka
neiedzen cilvēku zemē.
Kādi ir tavi sapņi, ieceres?
Domāju, ka es varētu pilsētas mērogā attīstīt
starpkonfesionālu sadarbību muzikālajā līmenī.
Jelgavā jau ir izveidojusies laba tradīcija, kopīgi
esam rīkojuši luterāņu, baptistu kopkoncertu.
Man pašam liels piedzīvojums bija pirms 3
gadiem notikušais visu konfesiju pasākums
Jelgavas pilī ar 2000 dalībniekiem. Piedzīvojām
tik īpašu vienotības sajūtu - šo vienotību nevar
panākt ar politiskiem lozungiem, īstā vienotība ir
Kristū. Es gribētu veicināt šo sadarbību, lai mēs
komunicētu arī ikdienā, mācītos viens otru
pieņemt, atmetot aizspriedumus.
Interviju sagatavoja Nora Rautmane, BPI
Programmu administratore

Ar mērķi bērnu
kalpošanā
10. martā Priekules
baptistu baznīcā
notika svētdien
skolotāju seminārs
“Ejot uz mērķi
bērnu kalpošanā”.
Nozīmīgs pārstei
gums bija lielā
atsaucība no
skolotājiem –
apmēram 60
Svētdienskolotāju konferences dalībnieki Priekulē.
skolotāju bija no
Aizputes, Grobiņas, Liepājas Nācaretes un Liepājas Pāvila draudzes, no Mērsraga
– Ķūļciema, Paplakas, Pāvilostas, Priekules, Rendas, Rīgas Āgenskalna un Rīgas
Golgātas draudzes, kā arī no Kazdangas, Otaņķiem, Sakas, Skrundas un Vaiņodes.
Semināram iesākoties, mūs uzrunāja Liepājas Ciānas baptistu draudzes
sludinātāja palīgs Mārtiņš Anševics, aicinot pārdomāt, ka vārdā
“svētdienskolotājs” ir lielas atšķirības starp nosaukumu un praktisku pielietojumu,
proti, svētdienskolotājs nav tikai skolotājs un nemāca tikai svētdienās.
Svētdienskolotājs ir arī draugs un uzticības persona. Tāds viņš ir arī ārpus
svētdienas dienas. Kā piemēru M. Anšvics minēja kādu desmitgadīgu
nepaklausīgu svētdienskolnieku, kurš kļuva par centīgu un paklausīgu draugu
svētdienskolā pēc vienas reizes, kad abi bija pavadījuši pēcpusdienu kopā,
runājoties, spēlējot spēles, un iniciators tam visam bija šis nepaklausīgais puika.
Viņš meklēja sev draugu un atrada to, aizejot ciemos. Arī Jēzus Kristus mūs ir
saucis par Saviem draugiem. (Jāņa 15:15)
Atšķirībā no citiem skolotāju semināriem, šī bija reize, kad vairāku svētdienskolu
vadītāji stāstīja par savu pieredzi, kalpojot bērniem. Mēs dzirdējām svētdienskolas
vadītājas Almas Nārvilas praktiskus piemērus un stāstus par to, kā iet Vaiņodes
svētdienskolā – par piedzīvotajiem atmodas laikiem un lielo bērnu skaitu, par to,
kā lielais skaits sarūk un ir jāpaliek uzticīgiem, strādājot ar mazumu, kuru Dievs
svētī. No šī mazuma tiek izraudzīti jauni palīgi svētdienskolas darbā.
Paplakas un Vaiņodes draudžu sludinātājs Ainārs Purmalis mūs pārsteidza ar
brīnumaino pieredzi, iesākot kalpošanas darbu Paplakā. Kādā ģimenē Mūžībā
aizgāja deviņus mēnešu jauns bērniņš, un sludinātājs A. Purmalis viņu izvadīja.
Kapos bija ļoti daudz cilvēku, arī bērnu. Tur radās cerība, aicinot šos cilvēkus tā
dzīvot, lai satiktos Debesu Valstībā. Un tas var iesākties, kopīgi apmeklējot
baznīcu, lai tur iegūtu šo ticību un cerību. No nekā, no sāpēm un pārdzīvojuma
Dievs var radīt Sev godu, un tas arī notika.
Klausījāmies un priecājāmies par darba iesākšanos Otaņķos, kur Sandra Vadone
ar savu ģimeni kalpo jau vairākus gadus. Atkal bija brīnišķīgs piemērs par to, ka
visa lielā darba iesākums var sākties ar maziem bērniem. Uzrunājot viņus, var
uzrunāt vecākus, un Dievs to visu grib darīt caur mums. Vai tu atsauksies šim
izaicinājumam?
Dzirdējām kā Priekules svētdienskolā notiek darbs ar bērniem un pusaudžiem, kā
arī nesen atsācies darbs ar jauniešiem. Tas viss ir to drosmīgo skolotāju dēļ, kuri
ir gatavi atsaukties šim aicinājumam. Tiek domāts, kā vasaru padarīt aizraujošāku
pusaudžiem, iesaistot viņus kalpošanas misijā, arī pārgājienos un ekspedīcijās
kopā tēviem un dēliem. Dzirdējām arī par Vasaras Bībeles skolas nozīmīgo
ieguldījumu, kuru rezultātā tiek uzrunāti bērni un viņu vecāki.
Kopā piedalījāmies radošajās darbnīcās, kuras sagatavoja Zenta Svara, Priekules
mūzikas skolotāja, un Alma Nārvila Vaiņodes svētdienskolas vadītāja. Noslēgumā
mēs dalījāmies trīs grupās, lai pārrunātu veiksmes un neveiksmes darba pieredzē
katrā vecuma grupā. BPI Timoteja skolas vadītāja Estere Roze stāstīja par
Timoteja skolu. Sekoja informācija par 1. maijā Bērnu dziesmu dienā Rīgā,
Pestīšanas tempļa draudzes namā.
Īpašs paldies Dievam par bērniem un pieaugšajiem, kas iepriecināja skolotājus ar
muzikāliem priekšnesumiem un ļoti gardām pusdienām. Lūgsim, lai Dievs dod
gudrību, kā aicināt vīriešus atbildīgajā darbā ar bērniem. Es nekad neesmu par to
kaunējies – tas ir glābšanas darbs Mūžībai. Kristum tas bija ļoti svarīgs. Arī man
tas ir ļoti svarīgs.
Mārcis Zīverts, Priekules baptistu draudzes sludinātājs
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ZIŅAS DRAUDZĒM
SIEVIEŠU KALPOŠANAS APVIENĪBA

BALTIJAS JAUNIEŠU FESTIVĀLS

14. aprīlī plkst. 11:00-16:00 Madonā, Maskavas ielā
10, notiks LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības
reģionālā konference “Brīvības garša”.
Konferences galvenais lektors – Jēkabpils draudzes
mācītājs Jānis Lūsis. Ar atveseļošanās programmu “Īsta Brīvība” iepazīstinās
Aelita Stankeviča. Uzklausīsim liecības – kā Kristus darbojas sieviešu dzīvēs.
Nobeigumā būs neliela pastaiga pa Madonu.
Ir sarunāts autobuss no Kuldīgas caur Rīgu un tālāk līdz Madonai un atpakaļ.
Maksa par autobusu no Kuldīgas Ls 9, no Rīgas Ls 7. No Rīgas autobuss atties
plkst. 8:00 no Satekles ielas pie T/C Origo (iebrauktuve pazemes autostāvvietā).
Pieteikšanās pa tālruņiem 67227195 vai 26377007, epastu: marta.kalpo@lbds.lv
IZGLĀB DRAUGU – ATVED UZ “LIELAJIEM JĀŅIEM 2012”
Nav noslēpums, ka “Lielie Jāņi” ir viens no centrālajiem baptistu pasākumiem
vasarā, kurā piedalās gan jauni, gan veci, gan tādi, kuri vēl neprot staigāt.
Vēlamies parādīt, ka šos svētkus – tā pa skaisto – var svinēt arī savādāk nekā to
propagandē latviešu tautas tradīcijas: aizraujošāk, vērtīgāk, labā kompānijā un
gadiem neaizmirstot to skaisto, kas tur piedzīvots. “Lielie Jāņi” ir viena no
vislabākajām alternatīvām šo svētku svinēšanai.
Šogad svinam Kurzemē, Aizputes novadā, “Bojās” no 22. - 24. jūnijam.
Sekojiet jaunumiem Internetā: twitter.com/LielieJani (Reģistrējies un spied
“Follow”)
SIRDSSKAIDRIE DIEVU REDZ
VIKTORA BAŠTIKA SIMTGADES ATCERES KONCERTS
Uz koncerta programmas vāka redzot darba spara pilnu un radošās trauksmes
pilnbriedā attēloto V. Baštika portretu, likās, ka laiks apstājies. Dažs droši vien
atgriezās savās domās, sajūtās un piedzīvojumos jaunībā – pagātnē, atmiņās:
vai tiešām simtgade? V. Baštika vārds no mūsu draudžu mūzikas varoņu galerijas ir
neizdzēšams.
Dzīves gājums V.
Baštikam aizsācies
Liepājas apriņķa
Pērkones pagasta Skatrē.
Pirmās praktiskās
iemaņas kora vadīšanā
ieguvis, darbojoties
Liepājas Pāvila baptistu
draudzē kā ērģelnieks un
draudzes Māsu pulciņa
diriģents. Tad vada
Jelgavas baptistu
V. Baštika simtgades dievkalpojuma kopkoris ar diriģentiem.
draudzes kori (1940–
Foto: R. Kociņš
1941), bet kara laikā vada
Rīgas Semināra draudzes kori (1941–1944), paralēli mācoties Konservatorijā pie
Jāzepa Vītola. Bēgļu gaitās nonāk gan Vācijā, gan Anglijā, kur joprojām atrod iespējas
sevi izteikt mūzikas laukā. No 1952. gada dzīvo Filadelfijā, ASV. Tur 36 gadus vada
Filadelfijas latviešu baptistu draudzes kori. Ir ALBA dziesmu svētku organizētājs, bet
no 1970.-1986. gadam Koru apvienības priekšnieks. 1992. gadā viesojas dzimtenē,
kur diriģē Latvijas baptistu dziesmu svētku kopkori. Miris 2001. gadā Filadelfijā, ASV.
V. Baštika daiļradei veltītais koncerts notika Rīgas baptistu Semināra draudzes telpās
tāpēc, ka šī draudze bija pēdējā viņa kā diriģenta kalpošanas vieta pirms došanās
emigrācijā. Korī (skaitā ap 120) bija dalībnieki no Rīgas Āgenskalna, Golgātas, Mateja,
Semināra draudžu koriem un Rīgas Senioru kora, dziedātāji no Jelgavas, Ogres,
Talsu, Liepājas un Ventspils draudzēm. Kora priekšā stājās diriģenti Gunārs Knesis,
Māris Dravnieks, Guntis Baumanis, Judīte Biķe, Edgars Šķerbergs, Marita Caune,
Didzis Lauva, Lidija Ēce, Andrejs Tīss un Rudīte Tālberga. Pie klavierēm muzicēja
Ritvars Knesis, Inguna Baštika un Guntis Baumanis. Kaut arī ar lielu atdevi ērģelnieks
profesors Tālivaldis Deksnis piedalījās koncerta sagatavošanā, neveselības dēļ viņa
vietu koncertā pie ērģelēm nācās ieņemt Ritvaram Knesim. Šī paša iemesla dēļ
koncerta programmā paredzētā V. Baštika ērģeļu prelūdija “Rīts” izpalika.
Plašāk par koncerta programmu un norisi lasiet, kā arī koncerta ierakstu skatieties
LBDS mājas lapā: www.lbds.lv.
Guntis Baumanis, Rīgas Semināra draudzes kora diriģents
10 baptistu vēstnesis

Baltijas Jauniešu festivālam pieslēdzas vairāk
nekā 500 jaunieši
Sestdien, 10. martā Baltijas Jauniešu festivāla
seminārs “Nāc un pieslēdzies!” pulcēja vairāk
nekā 500 jauniešus no Latvijas draudzēm, kas
tika iedrošināti sekot Kristus aicinājumam un
stāstīt par ticību saviem draugiem.
Par jauniešu izaicinājumiem stāstīja Baltijas Jauniešu
festivāla direktors Viktors Hamms. Festivāla
Jauniešu komitejas vadītājs Agris Ozolinkevičs
iepazīstināja klātesošos ar programmu “Atved
draugu”. Teoloģijas doktors, katoļu harizmātiskās
jauniešu kustības iniciators Johanness Hartls
(Vācija) izaicināja jauniešus ar vienkāršu jautājumu:
ko jūs vēlaties piedzīvot 9. jūnijā Arēnā Rīga? Vai
tikai labu mūziku un lieliski iekārtotu festivāla norises
vietu? Vai arī – piedzīvot, ka tiek izmainītas cilvēku
dzīves, viņi tiek atbrīvoti no postoša dzīvesveida un
atkarībām, notiek jauniešu atgriešanās pie Dieva?
Viņš aicināja jauniešus domāt ne tikai par savu
efektivitāti, bet arī auglīgumu – mēs dažkārt varam
būt ārēji efektīvi, bet tas vēl nenozīmē, ka esam
auglīgi.
Seminārā varēja uzzināt visu nepieciešamo par
iesaistīšanos Baltijas Jauniešu festivāla norisē un
sagatavošanā. Daudzi pieteicās par festivāla
brīvprātīgajiem palīgiem. Semināra dalībnieki
piedalījās SMS konkursā par labāko veidu, kā
uzaicināt draugus uz festivālu. Uzvarētāju komandas
ieteikums - īsziņa no anonīma numura ar aicinājumu
uz tikšanos Arēnā Rīga 9. jūnijā ar parakstu “Dievs”
– saņēma vētrainākos jauniešu aplausus. Jaunieši
vienojās arī kopīgā pielūgsmē grupu “Vēstniecība”
un “History Makers” vadībā.
9. jūnijā Arēnā Rīga norisināsies Baltijas Jauniešu
festivāls - lielākais ticību apliecinošas mūzikas
festivāls Baltijā. Festivālu rīko Baltijas valstu baznīcas
sadarbībā ar Billija Grehema Evaņģēlisko asociāciju
(BGEA). Festivāla mērķis ir aizsniegt tūkstošiem
Latvijas, Lietuvas un Igaunijas jauniešu ar Evaņģēlija
vēsti jauniešiem saprotamā mūzikas valodā.
Aprīļa aktivitātes:

Jaunu draudžu dibināšanas konference 19. 20. aprīlī Savienībās namā, Lāčplēša ielā 37, Rīgā;
Slavēšanas un lūgšanu vakars 27. aprīlī plkst.
19:00, Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē;
Apmācību kurss kristiešiem FM419 Latvijas draudzēs.
Vairāk informācijas: www.byf2012.lv
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aprīlis

1

Pūpolsvētdiena. Pateiksim Dievam un slavēsim Viņu
visi kopā – bērni, vecāki un vecvecāki.

2

Aizlūgsim par Kandavas draudzi, tās sludinātāju Oskaru
Jēgermani un viņa ģimeni. Lūgsim par draudzes cilvēku
tiekšanos pēc svētdzīves, par draudzes ēkas projekta
izstrādi un par visu draudzes cilvēku iesaistīšanos
kalpošanā.

3
4

Lūgsim par Jordānijas baptistu konvenciju, kura sastāv
no 20 draudzēm ar 1200 draudzes locekļiem. Lūgsim
par Sīrijas baptistu konvenciju, tā apvieno 13 draudzes
ar 600 locekļiem.

Zaļā ceturtdiena. Pateiksimies par Dieva lielo mīlestību
līdz ar citiem, kas šodien kopīgi bauda Kristus piemiņas
mielastu.

6

Lielā piektdiena. Pateiksimies par Kristus upuri un
lūgsim par cilvēkiem, kas šajās dienās ienāk mūsu
draudžu dievnamos, lai Dieva Gars uzrunā sirdis.
Pateiksimies, ka varam nākt pie Tēva, neskatoties uz to,
cik tālu esam aizgājuši. Pateiksimies, ka Dieva glābjošā
žēlastība ir pietiekama.
Klusā sestdiena. Lūgsim, lai Dievs māca klausīties
Viņā un cilvēkos, kas ir ap mums. Pateiksimies un
lūgsim, lai patiess miers un saticība valdītu mūsu
ģimenēs. Pateiksimies par Kristus mīlestību un
piedošanu.

Pateiksimies un lūgsim par Garīdznieku brālību, par
priekšsēdētāju Pēteri Eisānu un viņa ģimeni. Lūgsim, lai
Dievs svētī katru garīdznieku ar jaunu spēku,
pasludinot vēsti par Jēzu Kristu krustā sisto kā vienīgo
pamatu dzīvai cerībai uz Dievu visās lietās. Aizlūgsim
par svētīgu laulāto nedēļas pasākuma norisi
Apšuciemā.

GARĪDZNIEKU BRĀLĪBA
13.-14.aprīlis. Laulāto nedēļas nogale Rīgas,
Ziemeļkurzemes un Zemgales reģiona garīdzniekiem ar
dzīvesbiedrēm Apšuciemā.

14

Pateiksimies un lūgsim par Kauguru
draudzi, par tās sludinātāju Jāni Akmeni
un viņa ģimeni. Lūgsim, lai Dievs izredz
un aicina jaunu mācītāju. Lūgsim,
lai Dievs dod gudrību, izvēloties un
domājot par draudzes attīstību nākotnē.

5

7

13

Lūgsim par Sieviešu kalpošanas apvienību, par tās
vadītāju Elitu Lapiņu un viņas ģimeni. Pateiksimies un
lūgsim par sieviešu kalpošanu Latvijā un pasaulē.
Lūgsim par gudrību un svētību nākotnes iecerēm, kā arī
lūgsim par kalpošanas vadītājām Latvijas draudzēs.
Lūgsim par reģionālo konferenci, kas notiek Madonā.

SIEVIEŠU KALPOŠANAS APVIENĪBA
Plkst. 11:00 SKA reģionālā konference Madonas
baptistu dievnamā.

15

Pateiksimies un lūgsim par bērniem, pusaudžiem un
jauniešiem mūsu draudzēs un vadītājiem, kas strādā
šajā nozarē.

OGRES TRĪSVIENĪBAS DRAUDZE
Plkst. 11:00 Draudzes gadasvētku dievkalpojums.

16

Pateiksimies un lūgsim par Liepājas Ciānas draudzi, par
tās sludinātāju Andri Biti un viņa ģimeni. Aizlūgsim par
mieru, saticību un mīlestību draudzes ģimenēs. Lūgsim
Viņa gudrību “Alfa” kursa vadīšanā. Lūgsim, lai Dievs
dod attīstību un Svētā Gara pieskārienu muzikālajai
kalpošanai draudzē.

17

Lūgsim par Serbijas Evaņģēlisko kristiešu – baptistu
apvienību.

18

Lūgsim par Liepājas draudzi “Evaņģēlija balss”. Lūgsim
pēc paļāvības, skaidras aicinājuma izpratnes un drosmes
tiem draudzes ļaudīm, kurus Dievs aicina kalpošanā.
Lūgsim par Baltijas Pastorālo institūtu. Aizlūgsim par tā
vadību, darbiniekiem un studentiem. Lūgsim, lai Dievs
ikdienas steigā dod spēku, gudrību un mieru ikvienam,
kas ir iesaistīts BPI darbā.

8

Pirmās lieldienas. Kristus ir patiesi augšāmcēlies!
Pateiksimies par Kristus uzvaru pār grēku. Svinēsim
Viņa uzvaru, piedošanu, mums dāvāto dzīvību,
mīlestību un mieru.

9

Otrās lieldienas. Lūgsim par Krimuldas draudzi, par
sludinātāju Fridrihu Kaptānu un viņa ģimeni.
Pateiksimies Dievam par uzticīgajiem draudzes
locekļiem. Lūgsim, lai Dievs pievieno draudzei jaunus
cilvēkus un lai ciemata jaunieši atsauktos un dotos uz
Baltijas Jauniešu festivālu 9. jūnijā.

19

Lūgsim par Zviedrijas baptistu savienību “Interact”.
Lūgsim, lai līdz 2020. gadam izdodas izveidot 75
jaunas draudzes Zviedrijā, lai tiktu kristīti vairāk nekā
1000 cilvēku gadā un lai tiktu izsūtīti 150 cilvēki
starptautiskajās kalpošanās. Lūgsim, lai Jēzus mācekļi
spētu mainīt netaisnas sabiedrības struktūras.

20

Lūgsim par Timoteja skolu un pateiksimies par tās
attīstību. Aizlūgsim, lai Dieva padoms un gudrība palīdz
studentiem un lektoriem veidot veiksmīgu sadarbību.
Lūgsim, lai iegūtā izglītība ir praktiska un noderīga.

21

Aizlūgsim par žēlsirdības kalpošanu mūsu draudzēs.
Lūgsim, lai cilvēkmīlestības kalpošana vēl daudzas
sirdis piepilda ar Dieva mīlestību.

22

Lūgsim par draudzēm, kurās nav mācītāju.
Aizlūgsim par Aizvīķu, Alūksnes, Dobeles,
Inčukalna, Jelgavas, Kuldīgas, Liepājas krievu
draudzi “Evaņģēlija balss”, Limbažu, Madonas,
Mālpils, Pitraga, Rucavas, Skrīveru un Valdemārpils
– Ārlavas draudzēm.

10

11

Lūgsim par Kuldīgas draudzi. Aizlūgsim par tās
priekšnieku Jāni Jūrmali, darbiniekiem un draudzes
locekļiem.

12

Lūgsim par LBDS vadību un darbiniekiem. Lūgsim par
mūsu draudzēm, lai Dieva griba, ko Viņš ir atklājis, dod
jaunu dedzību kalpošanā un liek pārliecināties par Viņa
uzticību dienu no dienas.

19. - 20. aprīlis BGEA jaunu draudžu dibināšanas
konference Savienības namā, Lāčplēša ielā 37, Rīgā.
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aprīlis

23

Aizlūgsim par Liepājas “Evaņģēlija
gaisma” draudzi. Lūgsim par mācītāju
Sergeju Garkušu un viņa ģimeni. Lūgsim
spēku, veselību un gudrību vadītājiem un
visiem palīgiem, kuri ar lielu dedzību dara
Dieva darbu.

24

Lūgsim par Azerbaidžānas Evaņģēlisko kristiešu - baptistu
savienību. Tā sastāv no 22 draudzēm un 3000 locekļiem.

25

Lūgsim par Liepājas Nācaretes draudzi.
Lūgsim par tās mācītāju Egilu Ķeiri un
viņa ģimeni. Lūgsim par nesen draudzē
ienākušajiem kristītajiem cilvēkiem.
Lūgsim par draudzes locekļiem, lai viņi
sakņojas un pieaug Kristus mīlestība.
Lūgsim, lai draudzes centieni nest
Evaņģēlija vēsti ārpus draudzes
dievnama būtu auglīgi un apkārtnes
cilvēku sirdis atvērtos ticībai.

26

Lūgsim par jaunām ģimenēm un cilvēkiem, kas
gatavojas doties laulībā. Lūgsim, lai draudze būtu tā,
kas palīdz veidoties Kristus līdzībā, kopjot attiecības ar
līdzcilvēkiem, uzticīgi dzīvojot savās ģimenēs, ar cieņu
izturoties pret apkārtējiem un godīgi strādājot savā
zemē.

27

Pateiksimies un lūgsim par Kristīgās Vadības koledžu.
Aizlūgsim par tās vadītājiem, studentiem un lektoriem.
Lūgsim, lai koledžas audzēkņi nestu labu liecību
sabiedrībā. Lūgsim par visiem tiem, kas gatavojas
studēt koledžā.

28

Lūgsim aizsardzību, mieru, tēvzemes mīlestību un
garīgu stiprinājumu tiem daudzajiem cilvēkiem, kas
atrodas ārpus Latvijas, darba, studiju vai kāda cita
iemesla dēļ.

29

Pateiksimies un lūgsim par mūsu valstī
dzīvojošajiem senioriem. Lūgsim pēc mīlestības un
gudrības, kā aizsniegt tos, kuri ir vientuļi vai
nespēcīgi un atrodas pansionātos, slimnīcās vai
savās mājās. Lūgsim, lai senioru dzīves gudrība
tiktu uzklausīta un būtu laba mācība jaunajiem.

LIEPĀJAS PĀVILA DRAUDZE
Plkst. 11:00 Draudzes kora 122. gadasvētki.

30

Pateiksimies un lūgsim par Liepājas Pāvila draudzi, par
tās mācītāju Mārtiņu Balodi un viņa ģimeni. Aizlūgsim
par pusaudžu kalpošanas attīstību. Lūgsim par
baznīcas piebūves celtniecības darbu veiksmīgu
noslēgšanos. Pateiksimies par aktīvajiem draudzes
locekļiem. Lūgsim, lai Kristus mīlestība piepildītu
apkārtnes ļaužu sirdis.

LIELDIENU DIEVKALPOJUMI

SVEICAM JUBILEJĀ!

ZAĻĀS CETURTDIENAS DIEVKALPOJUMI 5. APRĪLĪ:

16. aprīlī Rīgas Mateja draudzes mācītājam un Garīdznieku
brālības priekšsēdētājam Pēterim Eisānam 40 gadi

18:00 Rīgas Mateja draudzē
18:00 Rīgas Semināra draudzē

20. aprīlī Kauguru draudzes sludinātājam Jānim Akmens 40 gadi

18:30 Liecību vakars Liepājas Nācaretes draudzē
19:00 Rīgas Āgenskalna draudzē

BĪBELES LASĪŠANAS
PLĀNS MARTAM

19:00 Rīgas Vīlandes draudzē
LIELĀS PIEKTDIENAS DIEVKALPOJUMI 6. APRĪLĪ:
10:00 Rīgas Golgātas draudzē
10:00 Rīgas Āgenskalna draudzē

1. - 8.
aprīlis

5. Mozus 21:1 – 32:52
Lūkas ev. 9:51 – 12:59
Psalmi 74:1 – 78:64
Salamana pamācības 12:11 – 24

9. - 15.
aprīlis

5. Mozus 33:1 – Jozuas 12:24
Lūkas ev. 13:1 – 17:37
Psalmi 78:65 – 84:12
Salamana pamācības 12:25 – 13:6

16. - 22.
aprīlis

Jozuas gr. 13:1 – 24:33
Lūkas ev. 18:1 – 21:28
Psalmi 85:1 – 89:52
Salamana pamācības 13:7 – 23

23. - 30.
aprīlis

Soģu gr. 1:1 – 10:18
Lūkas ev. 21:29 – 24:53,
Psalmi 90:1– 100:5
Salamana pamācības 13:24 – 14:12

11:00 Rīgas Semināra draudzē
17:00 Liepājas Nācaretes draudzē
18:00 Rīgas Mateja draudzē
LIELDIENU DIEVKALPOJUMI 8. APRĪLĪ:
7:00; 9:30; 11:30; 18:00 Rīgas Mateja draudzē
8:00 Rīgas Āgenskalna draudzē
10:00 Rīgas Golgātas draudzē
10:30 Liepājas Nācaretes draudzē
11:00 Rīgas Āgenskalna draudzē
11:00 Rīgas Semināra draudzē
11:00 Rīgas Vīlandes draudzē

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,
korektore Līva Fokrote, maketētājs Filips Tālbergs
Konts ziedojumiem un Baptistu Vēstneša iemaksām: Latvijas Baptistu draudžu savienība, Reģ.nr. 90000085765
A/S SEB Banka, kods: UNLA LV2X, Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314

www.lbds.lv

