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Mūsu, Latvijas Baptistu draudžu savienības draudžu un to locekļu, mērķis ir Evaņģēlija 
izmainīta Latvijas sabiedrība. Lai īstenotu šo mērķi šajā Dieva žēlastības laikā, Dievs mūs 
aicina būt kristocentriskiem, pavairoties spējīgiem un misionāliem kristiešiem, 
draudzēm un visai draudžu savienībai. 
 
 
MŪSU VĒRTĪBAS 
 

Kristocentrisks 
 
Kristus ir Dieva nodomu jeb misijas centrs un piepildījums. Viņā mēs esam glābti. Viņā un 
caur Viņu Dievs ir paredzējis sasniegt savas misijas mērķi, visu radību atjaunot Kristū un 
apvienojot zem Viņa.  
 
Kristus ir manas dzīves centrs un mūsu draudzes dzīves centrs, kurš valda, ir klātesošs un 
darbojas visās dzīves jomās. Kristus manī ir mana spēja pavairoties. Kristū ir mana un 
draudzes identitāte – Viņā mēs esam kalpi, ģimenes locekļi, mācekļi un misionāri. 
 
Ja Kristus nav manas dzīves, mūsu draudzes un konfesijas centrā, tad centrā ir mans un 
tavs “es”, mūsu ambīcijas, mērķi, dāvanas, mūsu varēšana un nevarēšana.  
 
Kristus ir Evaņģēlija centrā, kurš saka “Kristū es esmu pieņemts, tāpēc es paklausu”. Iepretī 
tam reliģija darbojas pēc principa “Es paklausu, tāpēc esmu pieņemts”. Luters uzskatīja, ka 
cilvēka sirds savā dziļākajā būtībā dabiski darbojas pēc šī otrā – reliģijas – principa un ka 
turpina to darīt arī pēc tam, kad ir atzinusi Kristu. Kaut arī mēs saprotam un atzīstam 
Evaņģēlija principu, mēs atkal un atkal atgriežamies sev tik dabiskajā reliģijas principā. Tas 
apgalvo, ka es pats esmu sev glābējs, un veicina manī garīgo lepnību. Tas mani paralizē 
attiecībās ar Dievu un kalpošanā. Evanģēlijs nav ne legālisms, ne visatļautība: tas nav likums 
bez žēlastības, ne arī žēlastība bez likuma. Evaņģēlijs ir, ka Kristū es esmu vienlaicīgi grēcīgs 
un pazudis, tomēr pieņemts. Es esmu tik slikts, ka Viņam bija jānomirst par mani, un esmu 
tik mīlēts, ka Viņš ar prieku nomira par mani. 
 
Dieva Vārds: Jāņa 1:14, Jāņa 15, 1. Korintiešiem 3:11, Efeziešiem 1:3-23, 2:14-22, 
Galatiešiem 2:16-20, Kolosiešiem 1:28-29, 2:6-7, Romiešiem 5:12-21, Atklāsmes 21:6 u. c. 
 

 
Pavairoties spējīgs  
 
Dievs Savas misijas piepildīšanā ir iesaistījis mūs – katru Savu bērnu un draudzi kopumā. 
Dievs mums ir uzdevis ne vien pašiem pieaugt Kristū, bet arī darīt citus par Kristus 
mācekļiem, kuri spēj darīt par mācekļiem vēl citus. Kristus draudze ir aicināta pavairoties un 
dibināt jaunas draudzes.  
 
Draudzes pavairojas, jo pavairojas mācekļi un vadītāji. Draudze ir pavairoties spējīga, jo tajā 
ir Kristus sekotāji, mācekļi, kas dzīvo kristocentrisku un misionālu dzīvi un dara citus par 
Kristus mācekļiem savā ikdienā. 
 



Kristieša spēja pavairoties ir cieši saistīta ar sevis pakļaušanu Kristus vadībai un darbībai 
savā dzīvē, lai katru brīdi varētu piedzīvot Viņa dzīvības nesošās izpausmes. Kristus ir manī, 
un tādēļ es spēju garīgi pavairoties.  
 
Ja mēs nespējam pavairoties, tad Kristus pavēle darīt citus par mācekļiem paliek 
nepiepildīta, Dieva Vārds - nepaklausīts. Tad draudzē nav vietas un nav vajadzīga jaunu 
mācekļu un vadītāju izaugsme. Tad paliek normāli, ka draudzi “apmeklējam”, nevis ar savu 
dzīvi piedalāmies tās dzīvē un misijā. Tad ir daudz vietas, kur veidoties patērētāju kultūrai, 
un maz vieta iniciatīvai, attīstībai un radošumam.  
 
Kā katrā ābolā ir apslēpts ābeļdārzs, tā katrā kristieti ir apslēpta draudze. Tā saprotot 
izaugsmi, auga draudze pirmajā gadsimtā. Mums ir nepieciešami kristieši, kas ābolā spēj 
saskatīt ābeļdārzu.  
 
Dieva Vārds: 2. Timotejam 2:2, Efeziešiem 4:11-13, Jāņa 15, 1. Mozus 49:22-26, 
Jeremijas 17:5-10, Psalmi 1:1-3, Titam 1:4-5, 1. Korintiešiem 3:15, 2. Korintiešiem 8:16-17, 
23, Apustuļu darbi 6 un 15 u. c. 

 
 
Misionāls 
 
Mūsu Dievs ir misijas Dievs, Viņš ir tās aizsācējs un īstenotājs. Viņa misijas mērķis ir atbrīvot 
no grēka varas un klātbūtnes visu radību un apvienot to zem vienas galvas, Jēzus Kristus. 
Tāpēc visa pasaule – no mūsu mājas, ciema, pilsētas līdz vistālākajai pasaulei vietai – ir Viņa 
misijas lauks. Dievs aicina mūs kā Savu tautu Savā misijā. Mēs katrs esam misionārs tajā 
vidē – skolā, darbavietā, mājās – kurā Dievs mūs ir ielicis Savu nodomu dēļ un kurā mēs 
dzīvojam ikdienā. Misionārs – tā ir mana identitāte Kristū, kuru es izdzīvoju 24 stundas 
dienā, 7 dienas nedēļā.  
 
Ja es, mūsu draudze un konfesija nav misionāla, tad es neizdzīvoju savu identitāti Kristū, tad 
Viņš nav mans Kungs, bet tikai manas dzīves piedeva. Tad es un mēs visi kalpojam elkiem – 
savam ērtumam, drošībai, egoismam, pārprastam garīgumam. Tad tie, kas Kristu nepazīst, 
tā arī Viņu neieraudzīs tajā, kā mēs tiekam galā ar reālām ikdienas grūtībām un 
izaicinājumiem. Viņi nesadzirdēs mūsu Labo vēsti, jo tā nesaskanēs ar mūsu dzīvesveidu. 
Tad Kristus draudze neaugs ne savā garīgajā dziļumā, ne skaitliskajā plašumā.  
 
Izdzīvojot savu misiju, mēs izdzīvojam Dieva līdzību sevī. Tas mums dāvā daudz prieka un 
pāri visam – dod godu Dievam! Grēks kropļo Dieva līdzību mūsos. Tas mums arī nozog 
misiju, kurai esam radīti un kurai Kristus mūs ir atpircis. Kristus, Savu misiju uz zemes 
izpildījis, atgriezās pie Tēva un sūtīja mums Svēto Garu, kurš mums dod spēku būt Viņa 
lieciniekiem. Mēs esam patiesi dzīvi, kad mūsos darbojas Dieva spēks.   
 
Dieva Vārds: Romiešiem 1:15-17, Mateja 5:13-14, 28:18-20, Jāņa 3:16-17, 17:18, 20:21, 
2. Korintiešiem 5:17-21, 1. Pētera 2:9-12, Apustuļu darbi 10, Jeremijas 28 u. c. 

 
 
 
 



MŪSU DARBĪBAS VIRZIENI 
 
Lai īstenotu šo mērķi un izdzīvotu šīs trīs vērtības, Dievs mūs šajā laikā aicina īpaši 
koncentrēties uz 5 jomām: 
 

• Bērni: katrā draudzē kristocentriska, pavairoties spējīga un misionāla bērnu 
kalpošana 

 
• Jaunieši: katrā draudzē kristocentriska, pavairoties spējīga un misionāla jauniešu 

kalpošana 
 

• Garīdznieki un vadītāji: katrā draudzē kristocentriski, pavairoties spējīgi un 
misionāli garīdznieki un visdažādākie vadītāji 

 
• Draudžu atjaunotne: katra esošā draudze top arvien kristocentriskāka, pavairoties 

spējīgāka un misionālāka draudze 
 

• Draudžu dibināšana: katra jauna draudze tiek dibināta kā kristocentriska, 
pavairoties spējīga un misionāla draudze 

 
 
Katrā no šīm jomām jau tiek īstenotas vairākas iniciatīvas un ir ieceres, kuras tiks aizsāktas 
tuvākajā laikā. Par tām varam lasīt šajā piedāvājumu apkopojumā.  
 
 
Ja arī Tev un Tavai draudzei ir idejas, iestrādes, ieceres, kas varētu palīdzēt visai LBDS 
saimei augt pretī kristocentriskumam, pavairoties spējai un misionālismam šajās piecās 
jomās, lūdzu, dod ziņu bīskapam Pēterim Sproģim, rakstot uz e-pastu: kanceleja@lbds.lv. 
 



Kristocentriskums 
 

Sagatavojis Dr. Ilmārs Hiršs 
 

Teoloģiski 
 

1. Jēzus Kristus ir Dieva cilvēces glābšanas plāna centrs.   
2. Jēzus Kristus ir centrs starp Dievu un cilvēku. 
3. Pasaules vēstures noslēgums ir centrēts Kristū. (Jāņa 3:35, 5:22) 
4. Jēzus Kristus ir savas draudzes centrs (Efez. 1:10, 22, 4:15, 5:23, Kol. 1:18)  

 

Praktiski 
 

1. Kristocentriska atziņa. Ir daudz it kā kristīgu atziņu, kas tomēr nav centrētas 
Kristū, bet priekšplānā tiek izvirzīta atsevišķu formu ievērošanā, reliģiskās dzīves 
pieredze, tradīcijas vai kas cits. 

 

2. Kristocentriska mācība. Pareiza kristocentriska sludināšana. Svētruna nav ētisku 
pamācību izklāsts vai Bībeles vēsturisko stāstu pārstāsts ar labiem komentāriem. 
Svētrunai ir jābūt kristocentriskai. Pie tā strādā arī BPI un māca to tiem, kas grib 
mācīties. 

 

3. Kristocentriska dzīve. Teoloģisko svešvārdu vārdnīcas par kristocentriskumu 
raksta: “Tāds teoloģiskās domāšanas virziens, kas savu uzskatu centrā izvirza 
kristoloģiju,” tātad mācību par Krist). Taču ar to ir daudz par maz! Ticība bez darbiem 
ir nedzīva. Atziņa bez prakses ir tikai filozofiska, šajā gadījumā teoloģiska prātošana. 
Kristus runā par augļu nešanu, par pieaugšanu. Tas nav iespējams, ja paliekam tikai 
pie prāta atziņas. Augļi nevar būt tikai atziņas rezultāts. Ir jāseko praktiskai darbībai. 
Bieži vien atziņa ir pareiza, bet praktiskā dzīve nebūt nesaskan ar šo atziņu. Jēzus to 
redzēja pie farizejiem un teica viņiem: “Jūs, liekuļi!”   

 

Kas ir kristocentriskums? 
 

1. Vecajā Derībā Dieva prasība bija Viņa noteikto likumu izpildīšana. Teocentriskums 
izteicās bauslības ievērošanā. 

 

2. Kristocentriskums Jaunajā Derībā nav kristīgu likumu un pamācību summa, kuru 
ievērošana noved glābšanas un tās dzīves, ko Kristus mums apsola.  

 

3. Kristocentriskums vispirms ir virziens uz Kristu, kurā mēs tiecamies un kas ir mūsu 
orientieris. To var izteikt arī ar vārdiem: “Dosim Kristum centrālo vietu savā dzīvē!” 
vai “Kristum pirmo vietu!” Tas mūsu dzīvi un kalpošanu orientē uz Kristu. 

 

4. Bet virziens vēl nav mērķis. Virzienam ir jātop par vidi, kurā dzīvojam un domājam. 
Jēzus Jāņa evaņģēlija 15. nodaļā atkārtoti saka Saviem mācekļiem: “Ja jūs paliekat 
Manī un Manā mīlestībā, tad jūs nesīsiet daudz augļu un varēsiet lūgt, ko jūs 
gribēsiet.” Kristus vairs nav virziens, uz kuru mācekļiem ir jātiecas, bet vide, kurā 
viņiem ir jādzīvo. Mēs vairs neesam tikai centrēti uz Kristu, bet esam Viņā. Viņš nav 
ārpus mums kā dzīves orientieris, bet mūsos.   

 

Nevis vairs: “Kristus ir centrā”, “Kristum - pirmo vietu”, bet Viņš ir tā vienīgā 
substance, kurā mēs dzīvojam, ko elpojam, no kā pārtiekam, kas nosaka visu - 
absolūti visu mūsu būtības eksistenci. Nekā cita vairs nav. Tā ir vienīgā vide, kurā 
esot, no mums var dzimt kaut kas patiesi vērtīgs un svēts. Tas ir gala mērķis, 
tā brīnišķā dzīve ar Kristu, uz kuru Viņš mūs aicina.  



RELIĢIJA UN EVAŅĢĒLIJS

Reliģija Evaņģēlijs

“Es paklausu, tāpēc esmu pieņemts.” “Esmu pieņemts, tāpēc paklausu.”

Motivācija balstās uz bailēm un nedrošību. Motivācija balstās uz pateicības pilnu prieku.

Es paklausu Dievam, lai kaut ko no Viņa saņemtu, 
iegūtu.

Es paklausu Dievam, lai būtu tuvāk Dievam – lai 
sagādātu Viņam prieku un līdzinātos Viņam.

Grūtībās es dusmojos uz Dievu vai pats sevi, jo,  
līdzīgi Ījaba draugiem, es ticu, ka katrs, kas ir labs,  
pelnījis ērtu, patīkamu dzīvi.

Grūtībās man neiet viegli, bet es zinu, ka Jēzus 
paņēma manu sodu uz Sevi. Kaut arī Dievs pieļauj 
šīs problēmas, lai mācītu mani, Viņš man  manos 
pārbaudījumos parādīs Savu Tēva mīlestību.

Saņemot kritiku, es dusmojos vai jūtos sagrauts, jo 
man ir svarīgi sevi uztvert kā “labu cilvēku”. Viss, 
kas apdraud šo manu iedomāto paštēlu, ir jāiznīcina 
par katru cenu. 

Saņemot kritiku, man nav viegli, bet man nav 
svarīgi domāt par sevi kā par “labu cilvēku”. Mana 
identitāte nebalstās uz manu labo darbu sarakstu vai 
maniem sasniegumiem un panākumiem, bet tā 
balstās Dieva mīlestībā pret mani Kristū. Es spēju 
pieņemt kritiku. Tā es kļuvu par kristieti.

Manas lūgšanas galvenokārt sastāv no lūgumu 
uzskaitījuma un kļūst dedzīgākas tikai tad, kad man 
rodas kādas problēmas. Manu lugšanu galvenais 
mērķis ir kontrolēt to, kas notiek ap mani. 

Manas lūgšanas galvenokārt ir Dieva slavēšana un 
pielūgsme. Mans galvenais mērķis ir sadraudzība ar 
Dievu.

Mana izpratne par sevi mētājas starp divām 
galējībām. Ja un kad es dzīvoju saskaņā ar saviem 
standartiem, es jūtos drošs un pārliecināts, bet tad 
man ir tendence justies lepnam un neiejūtīgam pret 
tiem, kuri kļūdās. Ja un kad es nedzīvoju saskaņā ar 
saviem standartiem, es jūtos pazemīgs, bet ne 
pārliecināts un drošs. Man šķiet, ka esmu izgāzies.

Mana izpratne par sevi nebalstās uz manu morāli 
nevainojamo uzvedību. Kristū es esmu “simulus 
iustus et peccator” - vienlaicīgi grēcīgs un pazudis, 
tomēr pieņemts Kristū. Esmu tik slikts, ka Viņam 
bija jānomirst par mani, un esmu tik mīlēts, ka Viņš 
ar prieku nomira par mani. Tas mudina mani būt 
arvien pazemīgākam un vienlaicīgi dod lielāku 
pārliecību par sevi. Man nav ne jāplātās, ne 
jāčinkst.

Mana identitāte un pašvērtība balstās galvenokārt 
uz to, cik daudz un labi es strādāju, vai arī uz to, cik 
morāli nevainojams es esmu. Tāpēc man ir jāskatās 
no augšas uz tiem, kurus uzskatu par slinkiem vai  
amorāliem. Es nicinu viņus un jūtos pārāks par 
“tiem citiem”. 

Manas identitātes un pašvērtības centrā ir Viņš, kurš 
nomira par Saviem ienaidniekiem, kurš tika izdzīts 
no pilsētas manis dēļ. Mani ir izglābusi tikai un 
vienīgi žēlastība. Tāpēc es nevaru skatīties no 
augšas uz tiem, kuri tic vai dzīvo atšķirīgi no 
manis. Tikai no žēlastības es esmu tas, kas es esmu. 
Man nav iekšējas nepieciešamības strīdos uzvarēt.

Tā kā es sagaidu, ka tikšu garīgi pieņemts savas 
izcelsmes vai uzvedības dēļ, mana sirds ražo elkus. 
Varbūt tie ir mani talanti, morāli nevainojamā 
uzvedība, personiskā disciplinētība, sociālais 
statuss u.t.t. Man tie visi ir piln īgi un galīgi 
nepieciešami, jo tajos ir mana galvenā cerība, tie 
man nozīmē laimi, drošību un jēgu, lai ko es arī 
teiktu par savu ticību Dievam.

Manā dzīvē ir daudz laba – ģimene, darbs, garīgās 
disciplīnas u.t.t. Bet neviena no šīm labajām lietām 
neieņem galveno vietu manā dzīvē. Neviena no šīm 
lietām man nav absolūti nepieciešama. Līdz ar to, 
kad es kādu no tām pazaudēju vai tās tiek 
apdraudētas, tmani nepārņem bezgalīgas, 
nekontrolējamas raizes, rūgtums un bezcerība.

Adaptēts no mācītāja Tima Kellera



Pavairošanās spēja 
 

Sagatavojis mācītājs Kaspars Šterns 
 

Dievs ir iekārtojis tā, ka visam, kas veselīgs, ir jāvairojas. Dievs grib, lai pavairojas viss, kas 
ir labs - Dieva dotās vērtības, Evaņģēlijs, draudzes. Pēc radīšanas Dievs sacīja cilvēkiem: 
“Augļojieties un vairojieties!” Kad Dievs izredzēja Ābrahāmu, Viņš teica: “Tu būsi lielu tautu 
tēvs.” Kaut arī Ābrahāmam un viņa sievai nevarēja būt bērni, Dievs izdarīja neiespējamo un 
brīnumainā spēkā piepildīja Savu apsolījumu - radīja pēcnācējus, tautu, kas pienesa godu 
Dievam un liecināja par Viņu pārējai pasaulei. Arī Jēzus stratēģija jau no paša sākuma bija 
vērta uz to, ka Viņa vēsts izplatās, Viņa sekotāju skaits pieaug un draudzes vairojas. 
 
DRAUDZES, KAS TIEK PAVAIROTAS 
Kā Dievs vēlējās, lai Viņa tauta pavairojas un nes Dieva vēsti apkārtējām tautām, tā Dievs 
caur Svēto Garu vada Kristus draudzi, kas ir aicināta pavairoties un dibināt jaunas draudzes. 
Apustuļu darbos ir redzams, kā Dievs dod visdažādākās iespējas, rada visdažādākos 
apstākļus, aicina vecus un jaunus, lai Viņa draudzes augtu Kristus atziņā un skaitā. Dieva 
plāns ir, ka Labā vēsts caur draudzi izplatās ne tikai Jeruzalemē, bet ikvienā kvartālā, 
ciematā, pilsētā, valstī, jo Dieva misijas lauks ir visa pasaule. Dievs ir devis pavēli draudzēm 
vairoties, bet Viņš ir visas pavairošanās avots. Draudze veselīgi var pavairoties tikai tad, ja tā 
ir Dieva virzīta un apzinās, ka patiesais draudzes dibinātājs ir Jēzus, kurš vienīgais var celt 
tādu draudzi, ko pat elles vārti neuzveiks. 
 
MĀCEKĻI, VADĪTĀJI, KAS TIEK PAVAIROTI 
Draudze ir pavairoties spējīga, jo tajā ir Kristus sekotāji, mācekļi, kas dzīvo kristocentrisku 
dzīvi un dara citus par Kristus mācekļiem. Mērķis nav uzcelt lielas baznīcas un nodibināt 
organizācijas, bet radīt mācekļus, vadītājus, kuri dara citus par Kristus mācekļiem.  
 
Līdzīgi kā Barnaba veltīja laiku attiecībām ar savu mācekli Pāvilu un Pāvils veltīja laiku 
attiecībām ar Timoteju, tā ikviens kristietis ir aicināts veidot attiecības ar mācekli. Par 
kristieša briedumu visskaidrāk liecina tas, kādus cilvēkus viņš ap sevi pulcina un kādus 
nākamos mācekļus viņš ir spējīgs sagatavot. Mēs gribam būt kristieši, kas ne tikai nodod 
tālāk patiesību ar vārdiem, bet ar savas dzīves piemēru rāda, kā izdzīvot Dieva dotās 
patiesības. (2. Timotejam 2:2) Mēs gribam būt draudzes, kurās ienāk jauni cilvēki, kuri nevis 
kļūst par patērētājiem, bet par mācekļiem, kuri spēj vairoties. Ikvienam kristietim ir 
vajadzīgs “Timotejs”, ar kuru veidot attiecības un kuram nodod tālāk Dieva patiesību un gūto 
pieredzi.  
 
GARA AUGĻI, KAS TIEK PAVAIROTI 
Dievs vēlas, lai pavairojas viss, kas izriet no Kristus. Kristieša spēja pavairoties ir cieši 
saistīta ar sevis pakļaušanu Kristus vadībai un darbībai savā dzīvē, lai katru brīdi varētu 
piedzīvot Viņa dzīvības nesošās izpausmes. Kristus ir manī, un tādēļ es spēju garīgi 
pavairoties. Ikviens, kas turas pie Kristus un Bībeles mācības, ir spējīgs pavairoties. Mums 
jābūt nevis gaīrgi pasīviem, bet auglīgiem un ražīgiem. Mēs dažkārt varam būt apņēmības 
pilni darīt visu Dievam par godu, bet nepamanām un kritiski neizvērtējam, ka dzīvojam 
savas tradīcijas un/vai kultūras iespaidā. Tādēļ ir svarīgi visu izvērtēt Dieva Vārda gaismā un 
mācīties Dievam paklausīt pat tad, kad tas šķiet neparasti un tā, it kā būtu jāiet nezināms 
ceļš. Tas, kas mums ir nezināms un neizprotams, ir zināms Dievam. 
 
Mēs gribam būt Kristus sekotāji un draudzes, kas ir kā zari, kuri stipri turas pie Kristus, nesot 
labos augļus, kas pagodina Dievu, ne draudzi. Dievs nav mūs aicinājis darīt neko tādu, ko 
darot, mēs attālinātos no Viņa vai darītu kaut ko savā nezin kur atrastajā spēkā un gudrībā. 
Dievs mums ir uzdevis darīt to, kas atspoguļo Viņu.  



Misionāla dzīve un domāšana 
 

Sagatavojis mācītājs Mārtiņš Balodis 
 

1. Dievs ir misionārs; Dievs pats ir misijas Dievs. Lai saprastu savu aicinājumu 
saistībā ar misiju, mums ir jāsāk ar Dievu, nevis ar savu pieredzi vai ar to, kā es 
jūtos. Bībele no tās pirmajām līdz pēdējām lappusēm rāda, ka Dievs ir misijas Dievs. 
Viņš pirmais meklēja Ādamu pēc grēkā krišanas un nevis otrādi (1. Moz. 3). Dievs 
bija Tas, kas bez jebkāda nopelna no Ābrahāma puses izredzēja un aicināja 
Ābrahāmu (1. Moz. 12). Dievs sūtīja Jēzu Savu nolūku dēļ un Savā izvēlētajā laikā un 
nevis tādēļ, ka cilvēki būtu ietekmējuši Viņu. Patiesībā Bībele atklāj, ka Jēzus bija 
Dieva Jērs jau pirms pasaule tika radīta (Atkl. 13:8). Dievs ir cilvēku Glābējs - tas 
nozīmē: ja Dievs neglābtu pasauli no grēka un sātana varas, tad neviens to nespētu 
izglābt. Pie tam Dievs to dara Sava lielā Vārda un Sava goda dēļ. Tieši Dieva 
centralitāte un Dieva paša ieinteresētība Sevi turēt centrā ir mūsu un visas cilvēces 
vienīgā cerība, ka Dievs mūs glābs un darīs to visas pasaules labā, kā Bībele to arī 
rāda. 

 
2. Draudzei ir jāpastāv ar misijas apziņu. Mēs esam Kristus izglābti un iedvesti - 

aicināti nest vēsti par pestīšanu caur ticību Jēzum Kristum. Draudze ar misijas apziņu 
ir draudze, kas no sirds un ar slāpēm pēc Dieva meklē saprast to, kādus Dievs vēlas 
redzēt mūs un kas mums ir jādara savu līdzcilvēku labā viņiem saprotamā veidā. 
Misijas domāšana nav vērsta uz iekšu un savtīga, bet uz āru, un tā nemeklē savu 
labumu. Dažkārt tas nozīmē būt nesaprotamiem, citreiz - neērtiem, bet vienmēr 
aktuāliem. Tā kā Dievs ir misionārs un Viņš mūs ir meklējis un izglābis, tad mēs – 
Viņa izglābtie – atspoguļojam Dievu tad, kad arī mēs esam misionāli. Tas ir 
dabīgākais veids, kā izpausties kā draudzei: rādīt misijas Dievu pasaulei, tādu Dievu, 
kura misiju mūsu labā esam baudījuši mēs paši.  

 
3. Mūsu redzējumam ir jābūt tādam pašam kā Dieva redzējumam, proti, ka visa 

pasaule ir misijas lauks. Tas nozīmē, ka mums nav jāizdomā sava misija, bet tā 
jāsaņem no Dieva, - tāpat kā tas notika ar Ābrahāmu, Mozu un daudziem citiem. Tad 
arī jebkurš mūsu dzīves konteksts ir misijas lauks, un pasaule nav sadalāma garīgajā 
vidē un laicīgajā vidē. Kur vien mēs esam, mēs esam aicināti būt par sāli un pasaules 
gaismu. Misija netiek veikta uz kompromisu vai sadraudzības rēķina. Būt misija 
nozīmē būt tur, kur ir Dievs. 

 
4. Mūsu motivācija: draudze ar misionālu domāšanu to nedara ar pašmērķi, bet tādēļ, 

ka tā ir iepazinusi Dievu un turpina iepazīt Dievu, kurš ir liels un brīnišķīgs Dievs.  
 

5. Draudze ar misionālu domāšanu nedzīvo tikai ar plānošanu, zūdīšanos un skatīšanos 
uz citiem; šāda draudze dzīvo tagad, paļaujas un piedzīvo Dievu tagad. Tas ne 
vienmēr ir izmērāms ar aktivitātēm, tomēr vienmēr ar Dieva klātbūtnes piedzīvošanu. 

 
 

Lai Dievs Savā žēlastībā palīdz mums vienmēr atzīt savu garīgo nabadzību un nespēju  
un palīdz paļauties uz Jēzus nopelnu,  

meklējot Gara vadību katrai savas dzīves dienai!  
 

 



 

 

 

Darbs ar bērniem, kura centrā ir Kristus – nevis Dāvida drosme, Mozus uzdrīkstēšanās, 
Daniela uzticamība vai mācekļu atsaukšanās un sekošana, bet Dievs, kurš piepilda Savu 
plānu caur Kristu, sākot no pasaules radīšanas līdz pat jaunām debesīm un jaunai zemei. 
Kristus draudzes, kalpošanas, ģimenes, katra Kristus sekotāja, arī bērna, dzīves centrā. 
 

Darbs ar bērniem, kurš pavairojas – aizsniedzot arvien vairāk bērnu un viņu ģimenes, 
kalpojot skolās, palīdzot draudzēm, kurās darbs ar bērniem pašlaik nenotiek, uzsākot darbu ar 
bērniem vietās, kurās draudzes nav, meklējot jaunus veidus, kā ar Kristus vēsti uzrunāt tos, 
kas tai vēl nav atsaukušies.  
 

Darbs ar bērniem, kura mērķis ir palīdzēt bērniem un viņu ģimenēm izdzīvot Kristu ik dienas. 
Ne tikai viena stunda nedēļā svētdienskolā vai dievkalpojumā, bet misionāla ikdiena, kas 
atklāj un apliecina Kristus spēku, mīlestību un piedošanu.  

BBBĒĒĒRRRNNNIII . 

 

 

 

Latvijā dzīvo 204 000 bērni vecumā no 3 līdz 12 gadiem (Centrālās statistikas pārvaldes 
dati). Mūsu draudžu svētdienskolās piedalās 1834 bērni, kas ir 0,9% no visiem Latvijas 
bērniem attiecīgajā vecumā (draudžu iesniegtās ziņas par 2011. gadu). 
 

Bērna priekšskats par pasauli un morāles pamatiem izveidojas līdz deviņu gadu vecumam. Ja 
vēlamies, lai viņa dzīves celtne tiktu būvēta uz droša pamata, bērns jāiepazīstina ar 
nemainīgo, drošo pamatu – Kristu. Latvijas draudžu svētdienskolās un kristīgās mācības 
stundās Dievu iepazīst mazāk nekā desmitā daļa bērnu. 
 

“Laidiet bērniņus pie manis!” Ne tikai vienu no simta, bet visus. Dieva vēsts caur gadu 
simtiem sasniegusi mūs. Tagad mūsu uzdevums ir to nodod tālāk bērniem – ģimenē, ikdienā, 
draudzē – tādēļ ... 
 

“Ko esam dzirdējuši un zinām un ko mūsu tēvi mums ir stāstījuši, to mēs 
neslēpsim viņu bērniem, to mēs stāstīsim viņu pēcnācējiem: Tā Kunga 
slavenos darbus un Viņa spēku, un Viņa brīnumus, ko Viņš ir darījis. Viņš ir 
cēlis liecību Jēkabā un devis bauslību Israēlā, Viņš ir arī pavēlējis mūsu 
tēviem, ka tā mācāma viņu bērniem, lai to zinātu vēlākais dzimums, bērni, 
kas vēl dzims, ka tie celtos un par to stāstītu arī saviem bērniem, lai tie liktu 
savu cerību uz Dievu un neaizmirstu Dieva darbus, un turētu Viņa pavēles.”  

Psalmi 78:3-7 

Bērni slavē, lūdz, liecina, kalpo, pieaug. 
Bērni nav draudzes nākotne. 
Bērni un mēs esam draudze šodien – Viņa bērni. 



Bērnu un pusaudžu evaņģelizācijas programma, 
izmantojot aktīvā sporta nodarbības 

 
 

Nosaukums “AWANA” ir abriviatūra angļu valodas vārdiem, kuri ir ņemti no 2. Pāvila vēstules 
Timotejam 2:15: “Centies būt Dieva acīs krietns darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca 
patiesības vārdu.” (A – Approved, W – Workmen, A – Are, N – Not, A – Ashamed). Programma tiek 
sekmīgi lietota vairāk nekā 100 pasaules valstīs. Tā tiek izmantota arī kā jaunu draudžu dibināšanas un 
esošo draudžu atjaunošanas programma. 
 
Mērķi: 
1) aizsniegt bērnus un pusaudžus ar vēsti par Kristu un turpināt viņu apmācību; 
2) sagatavot jaunus vadītājus Bērnu kalpošanai. 
 
Dalībnieku vecums: 7-14 gadi 
 
Projekta apraksts 

 Draudze organizē brīvprātīgo darbinieku komandu, kuri pēc apmācībām uzsāk “AWANA” 
programmu vietējā pilsētā, ciemā, apdzīvotā vietā. Var notikt gan telpās, gan brīvā dabā - baznīcas 
telpās, skolā, jauniešu centrā, sporta laukumā. Telpās “AWANA” turpinās 9 mēnešus (mācību gada 
ilgums), brīvā dabā - 4 mēnešus. 

 Pasākums notiek 1x nedēļā. 
 Programmā: sporta nodarbības sacensību formā, Bībeles tekstu mācīšana un dziesmas. Trīsdaļīgais 

pasākums ilgst 1,5 stundu.  
 Dalībnieki tiek dalīti trijās vecuma grupās: Dzirkstelītes, Lāpas un Liesmas. Nākamajā gadā 

dalībnieki pāriet augstākā vecuma grupā. 
 Bērni saņem “AWANA” krāsainus sporta krekliņus un Bībeles tekstu brošūru.  

 
Ieguvums  

 Tiek piedāvāta veselīga, kristīga satura brīvā laika pavadīšana zēniem un meitenēm 
 Radošas evaņģelizācijas iespējas draudzes apkārtnē 
 Paplašinās kalpošanas iespējas draudzes jauniešiem un pieaugušajiem 
 Veidojas jauni, apmācīti līderi Bērnu kalpošanas darbam un svētdienskolai 
 Apkārtnes bērniem tiek dota iespēja piedalīties arī draudzes pasākumos 
 Potenciālas draudzes izaugsmes iespējas 

 
Apmācības un pieredzes apmaiņa  

 Pēc draudzes aicinājuma tiek organizētas vienas dienas teorētiskas un praktiskas apmācības vietējā 
draudzē.  

 Draudze var organizēt pieredzes apmaiņas braucienu komandai uz Viesītes baptistu draudzes 
organizētajām “AWANA” nodarbībām, kuras regulāri notiek jau sesto gadu  

 Rezultātā draudzes svētdienskolai pievienojušies un vēlāk draudzē ienākuši daudzi jauni locekļi. 
Izveidojušies jauni sekmīgi vadītāji. 

 Draudze ieguvusi labu slavu pilsētā 
 Šo projektu izmantojušas arī Jēkabpils, Ogres un Daugavpils draudzes. 

 

Nepieciešamās finanses 
 Draudzes komandas izbraukuma apmācību ceļa izmaksas  
 Sporta krekliņa un mācību materiāla iegāde (atkarībā no dalībnieku skaita): Ls 4 gadā vienam 

bērnam, ko sedz draudze. 
 
Kontakti 

 Juris Grigs, “AWANA” vadītājs Latvijā, Viesītes baptistu draudzes mācītājs, 
26120668, jgrigs@inbox.lv 

 LBDS Svētdienskolu apvienība: sa@lbds.lv 



Svētdienskolu un Bērnu kalpošanas atbalsta programma 

Pasniedz roku! 
 
Mērķi: 
1) aizsniegt bērnus un pusaudžus draudzes apkārtnē ar Kristus vēsti un palīdzēt to izdzīvot ikdienā; 
2) stiprināt esošās mazās svētdienskolas, īpaši lauku novados, un organizēt jaunas Bērnu kalpošanas 
iespējas. 
 
Mērķauditorija: bērni, pusaudži, ģimenes lauku vidē vai mazā draudzē. 
 
Projekta apraksts 
Draudze palīdz uzsākt svētdienskolas nodarbības vai citus kristīga satura pasākumus un turpina vismaz 
gadu sev tuvā apkārtnē – tuvējā ciemā, apdzīvotā vietā vai mazā draudzē, kur pietrūkst kalpotāju resursu. 
Organizē radošus pasākumus, svētkus, kuros  iesaista bērnus un ģimenes. Projektā piedalās draudzes 
svētdienskolotāji, jaunieši un citi brīvprātīgie kalpotāji, pēc iespējas arī mācītājs. Mērķtiecīgas sadarbības 
rezultātā nākotnē veidojas jauni vadītāji konkrētajā vietā, kas var patstāvīgi turpināt kalpošanu. Draudzes, 
kur šāda sadarbība jau notiek, turpina to un meklē jaunas iespējas kalpošanu paplašināt. 
 
Ieguvums 

 Evaņģelizācijas iespējas draudzes apkārtnē 
 Bērni un pusaudži gūst kristīgas dzīves pamatus 
 Laba iespēja caur bērniem ar Kristus vēsti aizsniegt viņu ģimenes   
 Paplašinās misionālas kalpošanas iespējas draudzes jauniešiem un pieaugušajiem 
 Potenciālas vietējās draudzes izaugsmes iespējas 
 Veidojas jauna patstāvīga svētdienskola vai Bērnu kalpošanas vieta 

 
Draudze, kas vēlas piedalīties projektā vai to jau dara 

 Apsver savas iespējas uzsākt vai turpināt 
 Organizē kalpotāju komandu 
 Analizē finansiālo ieguldījuma iespējas 
 Uzraksta pieteikumu Svētdienskolu apvienībai e-pastā: sa@lbds.lv, pievienojot aprakstu par 

konkrēto situāciju, potenciālo bērnu skaitu aprūpējamā vietā, attālumu no draudzes, kā arī plānotos 
pasākumus un mērķus.   

 Draudzes, kas to jau dara, iesūta SA fotogrāfijas no iepriekšējā gada aktivitātēm 
 
Apmācība un pieredzes apmaiņa 
Svētdienskolu apvienība organizē vienas dienas semināru tiem, kas pieteikušies. Pieredzē dalās draudzes, 
kas to jau dara vai darījušas agrāk (Priekule - Mazgramzda; Jēkabpils – Varieši; Golgātas draudze – Misa; 
Liepājas Ciānas draudze – Paplaka; Jelgava -  Ziedkalne; Vaiņode – Paplaka; u.c.) 
 
Finanses 
Projekta izmaksas sedz draudze un, atkarībā no pieteikumu skaita, finansiāli atbalsta Svētdienskolu 
apvienība no projektam saņemtā mērķziedojuma. 
 
Kontakti 

Elza Roze, sa@lbds.lv 
Mārcis Zīverts,  marcis.ziverts@gmail.com 
Dace Freivalde, dacefreivalde@inbox.lv 

 
 



Trīspusējas sadarbības (LBDS draudzes / vietējās skolas / BKIA) projekts 

Sirdi Dievam, roku bērnam! 
 

Mērķis: aizsniegt bērnus ar vēsti par Kristu savā apkārtnē un ievest viņus vietējā draudzē. Bērnu garīgās 
aprūpes darbs nesīs godu Dievam, paplašinās Viņa valstību, veicinās draudzes izaugsmi un būs jauna 
skaldne draudzes misijas redzējuma īstenošanā. 
 
Mērķauditorija: Sākumskolas klašu bērni un vietējās draudzes brīvprātīgie 
 
Projekta apraksts 
 
Draudze adoptē skolu (t. i., lūdz Dievu par to, sadarbojas) un vada tajā Labās 
Vēsts pulciņu (LVP), kas notiek skolā pēc stundām reizi nedēļā no septembra / 
oktobra līdz maijam. Tā ir evaņģelizācija, māceklība un iepazīstināšana ar 
draudzi, vietējās draudzes brīvprātīgajiem kalpojot bērniem.  
 
Draudzes ieguvums no partnerattiecībām 
 

 Iespēja mobilizēt draudzes locekļus misijas darbam tuvākā apkārtnē 
 Kalpošanas iespējas visu vecumu draudzes locekļiem, sākot no tīņiem līdz sirmgalvjiem 
 Draudze dod pienesumu savas apkārtnes sabiedriskajā dzīvē 
 Noturīgas attiecības ar LVP bērniem un viņu ģimenēm 
 Sagatavots ceļš, ģimenēm ienākot draudzē 
 Jauni darbinieki un mācību materiāli ne tikai pulciņa vajadzībām, bet arī visas draudzes Bērnu 

kalpošanas vajadzībām 
 Plašākas evaņģelizācijas iespējas draudzes apkārtnē 
 LVP komandas garīga izaugsme 
 Draudzes izaugsme 

 
Draudzes ieguldījums  
 

 Vietējā draudze izrāda iniciatīvu LVP organizēšanā skolā, izveido LVP komandu un rūpējas, lai tā 
būtu darbotiesspējīga. Pulciņa vadītāju komanda, kas vada nodarbības: profesionāls pedagogs, kurš  
ir draudzes loceklis un vēlams arī skolotājs vietējā skolā, brīvprātīgie skolotāja palīgi – gani, viens 
uz 5-6 bērniem 

 Lūgšanas partneri un turpmākā aprūpes darba veicēji 
 Mācību materiālu iegāde 

 
Skolas ieguldījums 
 

 Telpa pulciņam 
 Skolā tiek izvietota informācija par pulciņu un vecāki iepazīstināti ar kristīgu brīvā laika 

pavadīšanas iespēju. 
 
Bērnu kristīgās izglītības apvienības (BKIA) ieguldījums  
 

 LVP brīvprātīgo apmācība  
 LVP mācību programma un ieteikumi garīgās aprūpes darbam 
 BKIA apmāca LVP komandu, reģionos organizējot vienas dienas intensīvu apmācību (VDIA) visai 

komandai un “Efektīva bērnu apmācība” kursu skolotājiem, kas mācīs Bībeles stundas.  
 Katru apmācīto komandu apvienība nodrošina ar mācību materiāliem, lai ievērotu un uzturētu LVP 

standartu. 
 Pēc VDIA draudze, kas sāk pulciņu skolā, saņem “Starta komplektu” un “LVP mācību gada 

programmu” ar īpaši izdevīgiem noteikumiem. 
 



 
Aptuvenās LVP skolā izmaksas 
 

1. Komandas apmācība VDIA: Ls 8 par katru komandas skolotāju vai Ls 10 no individuālas 
personas. Dalības maksā iekļauti apmācības dienas mācību materiāli, pusdienas un atspirdzinājumi. 
VDIA programmā: Pamatprogramma - Bērnu evaņģelizācijas nozīmīgums, Glābšanas vēsts 
bērnam, Dzīvi mainošas Bībeles stundas un izaugsmes Bībeles stundas sagatavošana, Bērna 
portrets, LVP demonstrācija un izvēles darba grupas – Bībeles panti, Atkārtošanas laiks, Labās 
vēsts pulciņu komandas veidošana, mācību aktivitātes. 

Bērnu kristīgās izglītības vadītā VDIA ir jau notikusi Ogrē, Rīgā, Talsos, Skrundā un Bauskā. 
 

2. Bībeles stundu vadītāja apmācība “Efektīva bērnu apmācība” 30 stundu kursos: Ls 20. 
Dalības maksā iekļauti mācību materiāli, Bībeles stundu komplekts darbam ar bērniem un 
atspirdzinājumi. 
Apmācību vada BKIA darbinieki un brīvprātīgie: Indra Baumane, Aija Grīnberga, Inese Komela, 
Guntars Spriņģis, reģionos pieaicinot skolotājus, kas vada LVP. Kursi tiek organizēti divas reizes 
gadā. Kursi ir notikuši Rīgā, Valmierā, Jēkabpilī, Daugavpilī, Ventspilī, Aizkrauklē, Saldū un 
Liepājā. 

 
3. Nepieciešamie materiāli vienam mācību gadam: Sekojošā informācija ir informatīva par 

izmaksām LVP programmai 25 nedēļām viena mācību gada laikā. Ja nepieciešams, programmu var 
paplašināt 30-35 nodarbībām atbilstoši visa mācību gada garumam. Flaneļa tāfele un tās statīvs nav 
iekļauts izmaksu aprēķinos, kas veikti, pamatojoties uz pieņēmumu, ka pulciņu apmeklē 20 bērni. 
 
Uzsākot pulciņu (vienu reizi gadā; nodrošina draudze) 
Vecāku anketas        200 gab.  Ls 8,00 
Kartons un aukliņas vārdu zīmītēm 20 gab.  Ls 2,00 
Vārdu zīmīšu laminēšana  20 gab.  Ls 4,00 (vēlams) 
Kopā:       Ls 14,00 

  
 Mācību materiāli (kurus no BKIA saņems četrās tikšanās reizēs)    
 Bībeles stundu cikls (5-6 nodarb.) 4 gab.  Ls 2,00* x4= 8,00 
 Papildmateriālu mape (5-6 nodarb.) 4 gab.  Ls ~ 3,50x4= 14,00 
 Ikdienas Bībeles lasījumu grāmatiņas 80 -100 gab. Ziedojums* 
 Kopā:        Ls 22,00 + ziedojums 

* BKIA  īpašais piedāvājums draudzēm, kuras organizē LVP. 
 
 Papildu materiāli pulciņa programmai (mācību gadam; kopē vai pērk draudze) 
 Bībeles pantu kartītes (krāsaina printēšana)   Ls 2,50 
 Plastikāta maisiņi Bībeles pantiem  500 gab. Ls 7,00 (vēlams) 
 Uzlīmes    ~1500 gab. Ls ~ 25,00  
 Žetoni, darba lapu kopijas utt.    Ls ~ 30Ls 
 Kopā:       Ls 64,50 
 

Izmaksas visam mācību gadam: Ls ~ 100,50 (vienai nedēļai Ls 4,02) + ziedojums par Ikdienas 
Bībeles lasījumu grāmatiņām 
 

Kontakti  
 

 Aija Grīnberga, 29332644;  aiberga@tvnet.lv 
 LBDS Svētdienskolu apvienība, sa@lbds.lv 
 Bērnu kristīgās izglītības apvienība (BKIA), Čiekurkalna 1. garā līnija 84, LV -1026. 

67412150;  info@bkia.lv, www.bkia.lv 
 
 
 
 



 
 
 
 
Neliekuļotu ticību piedzīvojis ģimenē, 

no mazām dienām zinājis rakstus, kas spēj darīt 
gudru, ka tiek iegūta pestīšana ticībā, kas sakņojas 
Kristū Jēzū, 

nemitīgi pieminēts lūgšanās un iedrošinājumu, 
norādījumus, pamācības saņēmis no sava garīgā 
skolotāja Pāvila –  

TĀDS BIJA TIMOTEJS 
 

Ģimenes, kurās ticība izpaužas ikdienas dzīvē, 

bērni, kas jau no mazām dienām iepazīst rakstus, kas 
pieaug atziņā un gudrībā par Dievu un kļūst par 
Kristus mācekļiem, 

draudzes un svētdienskolas, kas aizlūdz, iedrošina, 
pamāca, atbalsta bērnus un ģimenes viņu ceļojumā 
kopā ar Dievu – 

TĀDU VĒLAMIES REDZĒT 
BĒRNU KALPOŠANU MŪSU DRAUDZĒS 

 
 

Baltijas Pastorālais institūts sadarbībā ar LBDS Svētdienskolu apvienību piedāvā 
divgadīgu apmācību programmu esošajiem un topošajiem Bērnu kalpošanas darbiniekiem 

BPI TIMOTEJA SKOLA 
 
Pirmajā mācību gadā dalībnieki tiekas desmit nedēļas nogales un vienu nedēļu mācību-atpūtas nometnē. 
Otrajā mācību gadā tikšanās notiek reizi ceturksnī. Mācību maksa – Ls 25 par vienu klātienes tikšanās 
sesiju. Dalībnieki piedalās nodarbībās, pilda mājasdarbus, darbojas mazajās grupās, tiekas ar viesiem, 
izdzīvo dažādus bērnu kalpošanas modeļus, izvērtē savu kalpošanu, piedalās bērnu kalpošanas programmu 
izstrādē. 
 
BPI Timoteja skola vēlas sniegt dalībniekiem zināšanas un prasmes bērnu kalpošanā, kā arī dot iespēju 
iegūt atjaunotu sirdsattieksmi pret Dievu, bērniem, draudzi un kalpošanu. 
 
Aicinām draudzes iedrošināt un atbalstīt bērnu kalpošanas darbiniekus piedalīties BPI Timoteja skolā. Jūsu 
atbalsts var būt finansiāls – pilnībā vai daļēji apmaksājot mācības, palīdzot praktiskos jautājumos (kā bērnu 
pieskatīšana, nodarbības sagatavošana un novadīšana tajās reizēs, kad nedēļas nogalē notiek mācības), kā 
arī klātienē iedrošinot viņus un regulāri aizlūdzot. 
 
Pieteikšanās 2013. gada BPI Timoteja skolas grupai sāksies 2012. gada novembrī. 
 
Iespēja iepazīties ar BPI Timoteja skolas darbu klātienē: katru tikšanās reizi trīs interesentiem, iepriekš 
piesakoties, ir iespēja piedalīties kā brīvklausītājiem. 
 

 

 
BPI Timoteja skola 
Lāčplēša 37, Rīga, LV 1011 
www.bpiriga.lv/lv/timoteja_skola 
timotejaskola@lbds.lv 
 
27799165 
Estere Roze 

 



 No 2011. gada 3. oktobra reizi nedēļā Baltijas Pastorālā institūta Muzikālo vadītāju skola 
un Mateja draudzes Muzikālā kalpošana pulcina kopā bērnus vecumā no 3 – 12 gadiem 
uz muzikālo apmācību Nošu kāpnes. 

 Šī ir padziļināta muzikālā apmācība, kas:
• attīsta bērna muzikālās spējas,
• dod vispārējas priekšzināšanas mūzikā,
• palīdz bērnam sagatavoties iestājai mūzikas skolā.

 
 Mūzika ir līdzeklis, kas palīdz bērnam kļūt par vispusīgi attīstītu personību. Pētījumi 
liecina par to, ka mūzikas pulciņi bērniem ir vieni no pieprasītākajiem, nereti, lai tajos iekļūtu, ir 
jāiztur konkurss. Kāpēc lai šādas nodarbības nepiedāvātu draudze, ja vien jūsu draudzē ir zinoši 
muzikālie skolotāji, kas spēj ieraudzīt šīs kalpošanas nozīmi un atlicināt dažas stundas nedēļā šim 
mērķim. Iespējams, ka šis ir vēl viens veids, kā ar mūzikas palīdzību ievirzīt bērnus un viņu 
vecākus kristīgo vērtību gultnē. Katra bērnu muzikālā nodarbība sākas ar lūgšanu, katrā 
koncertos ir vieta ne vien dziesmām, bet arī Dieva Vārdam un lūgšanai. Arī visas dziesmas ir ar 
kristīgu saturu. Šādā veidā bērniem tiek dotas ne vien  priekšzināšanas mūzikā, bet arī sēta 
Vārda sēkla. 

 Šajā pirmajā mācību gadā nodarbības regulāri apmeklē vidēji 20 bērni. Katra nodarbību 
reize ilgst 1,5 h un ir sadalīta trīs daļās – ritmika, solfedžo un dziedāšana. Esam paspējuši sniegt 
jau vairākus koncertus saviem vecākiem – Ziemassvētku, Lieldienu, Māmiņdienas, priekšā vēl 
stāv lielais noslēguma koncerts  Bauskas Kultūras centrā  3. jūnijā 15.00. 

 Ja arī jūsu draudze vēlētos iepazīties ar mūsu pieredzi, esam gatavi ar to dalīties!
Ja esat no kādas no Rīgas draudzēm, labprāt aicinām paviesoties “Nošu kāpņu” nodarbības 
pirmdienās 18.00! 

Šajā mācību gadā tās notiks līdz 28. maijam. 
Nodarbību sākums jaunajā mācību gadā 10. septembrī.

Informācija: Kristīne Rubene– 28628076, kristine.rubene@gmail.com

NOŠU KĀPNES



 

Nākotnes ieceres 
Ģimenes lomas pieaugšanas veicināšana bērnu gar īgajā ceļojumā 
Svētdienskolā bērni pavada 1/168 daļu no nedēļas.  
Dieva nodoms ir, ka bērnus viņu garīgajā ceļojumā ved vecāki. 
Tādēļ draudzes uzdevums ir iedrošināt vecākus būt līdzās bērniem viņu garīgajā ceļojumā. 
: 

Tiek apzinātas iespējas, idejas un piemēri ģimeņu nometnes organizēšanai, kuras 
galvenais mērķis – iedrošināt ģimenes pavadīt kopā laiku, izdzīvojot misionālu 
ikdienu. Kopīgas pārrunas, lūgšanu pastaigas, atpūta, kopā priecāties par Dieva 
klātbūtni un mācīties vienam no otra. 
Iecere sarīkot šādu nometni vairāku draudžu pārstāvjiem, lai viņi savukārt veidotu 
Ģimeņu nometnes savās draudzēs.  
 
Ģimeņu mazā grupa, kurā piedalās vairākas ģimenes, vecāki un bērni kopā. Vai 
tas ir iespējams? Izzinām līdzšinējo pieredzi Latvijā un citās vietās pasaulē. Iegūto 
pieredzi iecerēts līdzdalīt draudzēm, kas vēlas šādā veidā uzrunāt ģimenes savā 
draudzē. 
 
Literat ūra, kas pamāca, iedrošina vecākus un sniedz reālus piemērus, kā būt savu 
bērnu garīgajiem vadītājiem. Saņemot draudžu atsaucību, iespējams izveidot 
pieredzes apmaiņu. 
 
Pieredzes apmaiņa – kā mūsu draudzes uzrunā ģimenes? Vai katram jāizdomā savs 
veids? Varam idejas, pieredzi, pasākumu scenārijus, materiālus līdzdalīt cits citam? 
Meklējam labāko veidu, kā tas varētu notikt. 

 
 
Nodarbību izveide, kuras izmantot ar bērniem, kas gatavojas kristībām 

Notiek darbs pie nodarbību izveides, kuras draudzes varēs izmantot pirmskristību 
semināros, kuros piedalās bērni.  

 
 
Block party 

Pateicoties sadarbībai ar baptistu draudzēm Kalifornijā, plānots iegādāties 
pārvietojamu aprīkojumu bērnu pasākumu organizēšanai brīvā dabā. Draudzes varēs 
izmantot šo aprīkojumu, lai veidotu pasākumus, kuru mērķis ir uzrunāt bērnus un 
ģimenes ārpus draudzes.  
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~ 2 miljoni iedzīvotāju Latvijā 

 

~ 188 000 no tiem ir jaunieši vecumā no 13-20 gadiem 

 

Cik no tiem tic Jēzum Kristum kā personīgam Glābējam un Kungam?  

Varbūt 2-3%? 

 

LBDS ir ~ 400 jaunieši 

 

Kā mēs visi kopā aizsniegsim pārējos jauniešus Kristum? 

 



LBDS Jauniešu darbs 
2. Laiku grāmata 34:1-3: 
 
Josijam, kad viņš kļuva ķēniņš, bija astoņi gadi, un viņš valdīja Jeruzālemē tr īsdesmit vienu gadu. Un 
viņš darīja to, kas bija taisns Tā Kunga acīs, un staigāja Dāvida, sava ciltstēva, ceļus un nenovērsās no 
tiem nedz pa labi, nedz pa kreisi. Jau savas valdīšanas astotajā gadā, kad viņš vēl bija jauneklis, viņš 
sāka meklēt sava ciltstēva Dāvida Dievu un divpadsmitajā valdīšanas gadā sāka šķīstīt Jūdu un 
Jeruzālemi no elku kalnu augstienēm, ašērām un izgrieztiem un izlietiem elku tēliem.    
 

Tikai 40% (35) no LBDS draudzēm ir jauniešu kalpošana, 60% (53) nav. Ar jauniešu kalpošanu mēs saprotam 
draudzes, kurās ir izraudzīts jauniešu vadītājs un ir organizētas jauniešu tikšanās vismaz vienu reizi mēnesī. 
40% draudzēs, kurās ir jauniešu kalpošanas, ir drosmīgi jauniešu vadītāji, kuri pārsvarā ir jauni (16-22 gadus 
veci), neapmācīti brīvprātīgie, bez strukturētas kalpošanas komandas. 60% no draudzēm nav jauniešu vadītāja 
un, iespējams, nav arī vīzijas jauniešu aizsniegšanai savā apkārtnē. Draudzēs ir nepieciešami jaunie “Josijas”, 
kuri meklē Dievu un ir gatavi veikt izmaiņas. 
 
Bīskaps Pēteris Sproģis un LBDS Padome ir lūgusi man, Gatim Jūrmalim, palīdzēt atjaunot LBDS Jaunatnes 
apvienības darbu. Es darbojos biedrībā “Jauniešu Virzība”, un šīs organizācijas mērķis ir apmācīt jaunus 
vadītājus Latvijā, piepildot Kristus doto pavēli caur vietējām draudzēm. Mēs ticam, ka mācekļi, kas dara Kristus 
mācekļiem, piepilda Kristus pavēli. Mēs ticam, ka Kristus izmainīti vadītāji gribēs izmaiņas arī sabiedrībā ap 
sevi. Tādā veidā, mēs ticam, ka Dievs darīs savu darbu jauniešos Latvijā, viņi atradīs savas garīgās mājas 
vietējās draudzēs un spēs ietekmēt visu sabiedrību. 
 
 
Ieceres  

a. Jauniešu vadītāju skola 
 

Kristus ar savu dzīvi atstāja mums vislabāko piemēru, kā veidot un vadīt kalpošanu. Viņš parāda 
svarīgas kalpošanas sastāvdaļas - kā veidot komandu, kā pasludināt Evaņģēliju caur attiecībām ar 
cilvēkiem un arī lielos pasākumos; kā Viņš veidoja attiecības ar saviem mācekļiem, parādot, kā 
darīt par citus mācekļiem. Jauniešu vadītāju skolā mēs studēsim Kristus dzīvi, lai mācītos no 
Viņa un dzīvotu savu dzīvi un veidotu kalpošanu pēc Kristus parauga un Viņa vadībā. 1. gadā 
fokusēsimies uz kalpošanas komandas izaugsmi, strādājot ar vadītāju un viņa komandu. 2. gads 
koncentrēts uz vadītāju izaugsmi, padziļināti aplūkojot Jēzus dzīvi.  

 
b. Ikgadējas vadītāju konferences 

 
Tā būs konference nedēļas nogales garumā vadītājiem un viņu komandām, kuras laikā īpaši koncentrēsimies uz 
garīgo izaugsmi. 
 

c. Vasaras evaņģelizācijas nometnes 
 

• Angļu valodas un muzikālās nometnes kā evaņģelizācijas veids, ko var izmantot draudzes, lai aizsniegtu 
jauniešus. Mērķis ir piedāvāt augstas kvalitātes programmu un atklāti runāt par to, ka Jēzus ir Dieva 
Dēls, kas ir nomiris par ik viena grēkiem. Šādas nometnes notiek visā Austrumeiropā, kopā visās valstīs 
katru vasaru tajās piedalās ap 4000 jauniešu, kuri dzird Labo Vēsti. Latvijā tie ir aptuveni 400 jaunieši, 
kas piedalās nometnē, no kuriem vismaz puse nav kristieši un daudzi pirmo reizi dzird Evaņģēliju. Šīs 
nometnes ir labs veids, kā draudzes jauniešiem mācīties veidot attiecības, sludināt Evaņģēliju un 
paplašināt jauniešu kalpošanas robežas. Tas ir veids, kā ieguldīt Dieva Valstības darbā. 

 



• Kalpošanas prakse vasaras nometnēs: Ir vajadzīgi cilvēki, kam sirdī ir jauniešu darbs, kam sirds deg par 
jauniešiem un kas ir gatavi ziedot savu laiku un finanses, lai piedalītos vasaras evaņģelizācijas nometņu 
organizēšanā.  

 
d. Projekts “Fusion” 

 
“Fusion” ir projekts vietējai draudzei, kura pamatā tiek veidota draudzība ar nekristīgiem 
jauniešiem caur kopīgu dziedāšanu un dažādu mūzikas instrumentu spēli, vienlaikus stāstot un 
liecinot par alternatīvu dzīves veidu kopā ar Dievu. “Fusion” pirmsākumi meklējami 2009. gada 
vasarā, kad notika pirmā nometne Eiropā - tā norisinājās Latvijā. 
 
“Fusion” nav tikai lokāls projekts, kurš tiek īstenots Latvijā. 2012. gadā “Fusion” projekti tiek 
īstenoti arī Čehijā un Slovākijā, bet nākamgad tos plānots uzsākt arī Igaunijā, Ukrainā, Albānijā 
un Polijā. Katrā valstī ir sava “Fusion” vadības komanda, bet starptautiski šo projektu vada Terijs 
Inglišs (Terry English), kurš dzīvo Čehijā un ir atbildīgs par projekta attīstību visā 
Austrumeiropā. Šobrīd Latvijā ir 4 “Fusion” projekti, bet ļoti iespējams, ka jau 2012. gada 
nogalē Latvijā būs 7 projekti.  
 
Kontaktpersonas: 
Edgars Deksnis, mob. 26434117, e-pasts: edeksnis@josiahventure.com 
Anete Jēkabsone, mob. 26147458, e-pasts: ajekabsone@josiahventure.com 
 

e. Apmācību materiāli 
 

“Elements” : Elements ir mazo grupu materiāls, kas palīdz jauniem Kristus sekotājiem uzzināt 
vairāk par tādām tēmām kā: Jauns cilvēks Kristū, Jauna dzīve Kristū, Lūgšana, Sadraudzība, 
Dieva Vārds, Svētais Gars, Pielūgsme, Kalpošana, Paklausība, Evaņģelizācija. 
“Shift 1/9” : Materiāls, kas palīdz kristiešiem augt par Kristus mācekļiem, kuri dara citus par 
mācekļiem. Balstīts uz Mateja 4:19: “Un Viņš uz tiem saka: “Nāciet Man līdzi, Es jūs darīšu par 
cilvēku zvejniekiem.”” 
 

 
Jaunatnes apvienības vadītājs 
Gatis Jūrmalis 
Mob. 22119593 
E-pasts: gjurmalis@josiahventure.com                         sadarbībā ar: 

 



BPI DRAFTS VASARAS NOMETNES 2012

Mēs  dzīvojam laikā, kad draudzes  ir izslāpušas  pēc vīriem, kuri ir gatavi uzņemties  atbildību par savu dzīvi, ģimeni, darbu un savu 
draudzi. Vīrietis  savos jaunības  gados  ne vienmēr apzinās savu aicinājumu un lomu draudzē un sabiedrībā  kopumā. Darbs ar 
vadītājiem, sludinātājiem un mācītājiem sākas  jau pusaudžu gados, kad tiek izdarītas  būtiskas  izvēles  un nostiprināts  topošā  vīrieša 
raksturs. 
Tādēļ BPI jau ceturto gadu organizē BPI DRAFTS nometnes, kas  ir paredzētas  jauniešiem vecumā  no 14 līdz 20  gadiem. BPI 
DRAFTS nometņu mērķis  ir palīdzēt puišiem saprast savu aicinājumu, pilnveidot raksturu un labāk sagatavoties  kalpošanai. Šo 
mērķu sasniegšanai BPI DRAFTS nometnēs  tiek izmantotas  visdažādākās  aktivitātes, kas  katru nometni padara saturiski bagātu 
un interesantu. Mēs  vēlamies, lai ikviens  BPI DRAFTS nometnes dalībnieks  apgūst ne tikai kvalitatīvas  teorētiskās  zināšanās, bet 
arī viņa  raksturs  tiek mainīts  un iegūtās zināšanas  izdzīvotas  praksē. Tādēļ principi, ko mācāmies BPI DRAFTS  nometnēs, tiek 
apgūti, tos praktiski izdzīvojot.

Ja Tu esi vecumā  no 14 līdz 20  gadiem vai arī ja  Tavā  draudzē ir šī vecuma puiši,  BPI DRAFTS ir laba iespēja pavadīt kvalitatīvu laiku kopā  ar 
citiem puišiem no visas Latvijas un citām valstīm. 
2012. gada vasarā  notiks  3  nometnes, kas  katra  ir nākamais  līmenis  un kas  palīdzēs  puišiem labāk sagatavoties  kalpošanai savā  draudzē. 
Nometnē kā  vadītāji kalpos  Baltijas  Pastorālā  institūta studenti, LBDS sludinātāji un draudžu dibinātāji, daloties  savā  pieredzē par dzīvi Kristū 
un kalpošanu. 
Mēs  nemeklējam pareizos, bet aicinātos. Mēs  nemeklējam ērtos, bet drosmīgos. Mēs  nemeklējam pārgudros, bet atbildīgos. Mēs 
nemeklējam tos, kas prot tikai pasūtīt, bet grib būt sūtīti!

PIETEIKŠANĀS UN INFORMĀCIJA:
Lai pieteiktos nometnei, ir:1) elektroniski jāaizpilda dalībnieku anketa REĢISTRĀCIJA 2) jāsaņem draudzes mācītāja, sludinātāja, 
jaunieša vadītāja vai BPI studenta rekomendācija. Katra jaunieša dalību nometnē apstiprinās LBDS bīskaps Pēteris Sproģis un BPI 
DRAFTS vadītājs Kaspars Šterns, izsūtot vēstuli ar uzaicinājumu uz nometni. Pieteikšanās līdz 20. jūnijam. Vairāk informācijas par 
BPI DRAFTS nometnēm varat iegūt, zvanot: +371 26554780 vai rakstot uz e-pastu: kaspars.sterns@lbds.lv
Video par BPI DRAFTS nometni jūs varat noskatīties ŠEIT

BPI DRAFTS 1. LĪMENIS
No 2. līdz 6. jūlijam
Lauku sēta “Ganības”, Užava (24 km no 
Ventspils)
BPI DRAFTS 1. līmenis ir nometne, kurā 
dalībnieki tiek iepazīstināti ar kristīgās dzīves  
un kalpošanas pamatiem. Nometnes laikā 
tiks apskatītas tādas tēmas kā: Kas ir 
Evaņģēlijs? Kā dzīvot Evaņģēlijā? Kā 
pasludināt Evaņģēliju? Kā saprast savu 
aicinājumu? Kā izdzīvot savu aicinājumu? 
Nometnē apmācību vadīs BPI studenti, 
mācītāji un draudžu vadītāji no dažādām 
Latvijas draudzēm. 

Lai dzirdētā vēsts nebūtu tikai teorija, 
dalībniekiem būs jāpiedalās dažādos 
uzdevumos, kas palīdzēs labāk saprast un 
izdzīvot dzirdēto praksē. 

Uz BPI DRAFTS 1. līmeni ir aicināti visi 
puiši, kuri pirmo reizi piedalīsies BPI 
DRAFTS vasaras nometnē.  

BPI DRAFTS 2. LĪMENIS
No 16. līdz 21. jūlijam
Lauku sēta “Ganības”, Užava (24 km no 
Ventspils)
BPI DRAFTS 2. līmenis ir nometne, kurā 
piedalās visi tie puiši, kas jau ir 
piedalījušies 1. līmenī. Šī nometne sastāv 
no teorētiskas sagatavošanas un prakses. 
Pirmās divas dienas dalībnieki tiek 
apmācīti, sagatavoti kalpošanai, bet pēc 
tam 3 dienas kopā ar nometnes 
vadītājiem dodas praksē uz dažādām 
Latvijas draudzēm. Prakses laikā puišiem 
ir iespēja kalpot vietējā draudzē, pilsētā, 
ciematā, sludināt Evaņģēliju, organizēt 
dažādus pasākumus. Prakses mērķis ir 
dot iespēju puišiem lietot savus talantus 
un piedzīvot Dieva vadību. Pēc prakses 
visi dalībnieki atgriežas nometnē, lai 
slavētu, dalītos pieredzē un mācītos, kā 
apgūto pielietot savā ikdienas dzīvē.  

Uz BPI DRAFTS 2. līmeni ir aicināti visi tie 
puiši, kuri jau ir piedalījušies 1. līmenī.

BPI DRAFTS 3. LĪMENIS
No 6. līdz 11. augustam
Lauku sēta “Ganības”, Užava (24 km no 
Ventspils)
BPI DRAFTS 3. līmenis ir augstākais no 
apmācību līmeņiem. Tā ir nometne, kurā tiek 
sagatavoti vadītāji un viņu komandas. 
Nometnē tiks mācīts par to, ko nozīmē vadīt 
komandu. Dalībnieki tiks iepazīstināti ar 
dažādiem komandas modeļiem un komandas  
vadītāja atbildību. Pirmās 2 dienas vadītāji un 
viņu komandas tiks apmācītas, bet pārējās 4 
dienas vadītāji ar savām komandām 
piedalīsies praksē, kalpojot dažādās Latvijas 
draudzēs. Nometnes laikā katram vadītājam 
būs treneris (kouččs), kurš sekos līdzi vadītāja 
darbībai, iedrošinās, lūgs un, ja nepieciešams, 
sniegs padomu. Lielākais izaicinājums un 
iedrošinājums būs spēt uzņemties atbildību ne 
tikai par sevi, bet arī par savu komandu.

BPI DRAFTS 3. līmenī  var piedalīties tie, kuri 
ir piedalījušies 2. līmenī un spēj savākt 
komandu (vismaz 3 cilvēki).

https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dDJNby1NTjBlcVk3bWtOYjdmMS1aQVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?formkey=dDJNby1NTjBlcVk3bWtOYjdmMS1aQVE6MQ
mailto:kaspars.sterns@lbds.lv
mailto:kaspars.sterns@lbds.lv
http://vimeo.com/30120884
http://vimeo.com/30120884


 
 
 

Projekts 
 “Īpašais draugs” 

 
 
 
 

Organizē: LBDS Sieviešu kalpošanas apvienība (SKA) 
 
Mērķauditorija: bērni un pusaudži ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes (māsas, 
brāļi, vecāki, vecvecāki) 
 
Mērķis: kļūt par īstu draugu bērnam vai pusaudzim ar īpašām vajadzībām, lai patiesā 
mīlestībā varētu viņam un viņa ģimenei parādīt glābšanas un spēka avotu pie Dieva 
un stiprinātu ticībā, tos, kuri jau Jēzu pazīst. 
 
Apraksts  
 
LBDS SKA katru vasaru organizē nometnes bērniem un pusaudžiem ar īpašām 
vajadzībām. Nometnēs piedalās 30 bērni un pusaudži. Nedaudzās kopā pavadītās 
dienas ir jauks un notikumiem bagāts laiks šo bērnu dzīvēs. Bet, atgriežoties ikdienas 
dzīvē, šie īpašie bērni bieži savu laiku pavada vientulībā savos namos vai 
nebeidzamos grūtos, smagos rehabilitācijas pasākumos. Viņu slimības diagnozes, 
fiziskās iespējas ikdienā ierobežo kontaktus ar citiem bērniem un jauniešiem.  
Mēs aicinām katru jaunieti, kurš sajūt sirdī aicinājumu, kļūt ikdienā par labu draugu 
kādam no šiem īpašajiem bērniem. Vārds “draugs” pats par sevi izsaka visu to, kas 
tiek sagaidīts no katra konkrētā kalpotāja. Draugi  regulāri kontaktējas, apciemo viens 
otru, pavada kopā laiku, droši uztic viens otram savus priekus, bēdas un problēmas, 
zinot, ka tiks saprasti ... Tam, kurš pats piedzīvojis Dievu savā sirdī, deg sirdī 
vēlēšanās savam draugam un viņu tuviniekiem arī nest šo Labo Vēsti par brīnišķo 
Draugu Jēzu Kristu. Draugi vienmēr aizlūdz par saviem draugiem un viņu mīļajiem 
cilvēkiem. 
 
Pirmā draugu tikšanās un apmācība 
 
25. maijā plkst. 19:00 Ventspils baptistu draudzes jauniešu telpā, Ventspilī, Platā 
ielā 11. Nākamās tikšanās vieta un laiks būs atkarīgas no jūsu atsaucības šai 
kalpošanai. Naktsmājas tiks nodrošinātas. 
 
Kontakti 
 
LBDS SKA vadītāja Elita Lapi ņa, mob. 26377007, e-pasts: elita.lapina@ inbox.lv 
 



LBDS ir 104 garīdznieki, bet vadītāju ir daudz vairāk 

   

GGGAAARRRĪĪĪDDDZZZNNNIIIEEEKKKIII   
UUUNNN   VVVAAADDDĪĪĪTTTĀĀĀJJJIII   

 
Kristocentriski vadītāji: viņi redz, ka visas realitātes centrā ir Jēzus Kristus  kā Kungs “augstāk 
par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai nu šinī laikā, vai 
nākamajā. Un visu Viņš ir nolicis zem Viņa kājām, bet Viņu pašu pāri visam iecēlis par galvu 
draudzei, kas ir Viņa miesa, pilnība, kas visu visur piepilda”. (Efeziešiem 1:21-23)    
Kristocentriski vadītāji paši ir pakļāvušies Kristum ne tikai vārdos, bet visā savā dzīvē, tāpēc bez 
izlikšanās un ar pārliecību var aicināt citus sekot sacīdami: “Dzenieties man pakaļ tā, kā es 
Kristum!” (1. Korintiešiem 11:1) 
 
Pavairoties spējīgi vadītāji: viņi nesamierinās ar to, ka paši spēlē pirmo vijoli, bet spēj 
izaudzināt orķestri un nodot savu autoritāti nākamajām vadītāju paaudzēm. “Ko tu esi dzirdējis no 
manis, daudziem lieciniekiem klāt esot, to cel priekšā uzticīgiem cilvēkiem, kas būs noderīgi 
mācīt atkal citus.” (2. Timotejam 2:2) 
 
Misionāli vadītāji: viņi savu dzīvi nevis piepilda ar misijas darbiem, bet visa viņu dzīve ir misija, 
tā panākot, ka draudzes ne tikai sludina Labo vēsti savai pilsētai, bet draudze ir Labā vēsts savā 
pilsētā. Gan svētdienā, gan darba dienā, gan dievnamā, gan pilsētā draudzes ļaudis ir  
Evaņģēlija klātbūtne: “Visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu dariet Kunga Jēzus 
Vārdā.” (Kolosiešiem 3:17) 
 
 



Mācītāju laul ības stiprināšanas semināri 
 

Organizē LBDS Garīdznieku brālība 
 
Problēma  
Garīdznieki nav pasargāti no problēmām laulībā. Pēdējo 10 gadu laikā esam arī pieredzējuši 
šķiršanos garīdznieku ģimenēs, kas norāda uz lielu nepieciešamību stiprināt un uzturēt vitālu 
garīdznieku laulību. 
 
Mērķauditorija 
LBDS garīdznieki un viņu dzīvesbiedres 
 
Apraksts 
Nedēļas nogales seminārus vada Āgenskalna draudzes mācītājs Edgars Mažis ar sievu Kristīni. 
Semināra mērķis ir stiprināt laulību, veicināt komunikāciju, piedāvāt pārmaiņu no ikdienas rutīnas.  
Seminārā ir tādas lekciju tēmas kā “Sieva un draudze – draudzenes vai ienaidnieces?”, “Ko nozīmē 
būt mācītāja sievas vīram”, “Mācītāj, kāpēc tu ar mani nerunā?”. 

Nākamais seminārs notiks š. g. 12.-13. oktobrī Cēsīs. Iepriekšējie divi semināri notika Kurzemē.  

Dalības maksa: Ls 30 

Pieteikšanās pie māc. Edgara Maža. e-pasts: edgars.mazis@agenskalns.org 
 

 
Kristocentriska sludināšana 

 
Organizē LBDS Garīdznieku brālība 

 
Problēma 
Sludināšana ir garīdznieka kalpošanas pamatā, tāpēc ļoti svarīgi, lai sludināšana būtu 
kristocentriska saturā un saistoša formā. Vairumā draudžu garīdzniekam nav iespējams saņemt 
līdzsvarotu vērtējumu par savu sludināšanu, tāpēc vajadzīgs forums - vide, kur varam mācīties, lai 
uzlabotu sludināšanas līmeni. 
 
Mērķauditorija 
LBDS sludinātāji, mācītāji, potenciālie un topošie sludinātāji 
 
Mērķis  
Celt kristocentriskas sludināšanas kvalitāti draudzēs, radot koleģiālu vidi, kurā sludinātāji saņem 
veselīgu izaicinājumu augt, reālistisku atgriezenisko saiti par stiprajām un vājajām pusēm, uzslavu 
un kritiku labā līdzsvarā.  
 
Rudenī notiks GB konference ar sludināšanas paraugdemonstrējumiem, bet pēc tam reģionos notiks 
reģionālās sludināšanas konferences, kurās gan sludināšana, gan vērtēšana būs reģiona 
garīdznieku ziņā.  
 
Garīdznieku brālības konference notiks š. g. 3. novembrī Rīgā.  
Programmā: sludināšanas un izvētēšanas procesa paraugdemonstrējumi. 
 
Kontakti:  Pēteris Eisāns, mob. 29456916 



Garīdznieku mūžizglītība 
 

Organizē LBDS Garīdznieku brālība 
 
Problēma   
Ārstiem, kas ārstē miesu, sertifikāta saglabāšanai ir nepārtraukti jāmācās, tas ir, ik pa 5 gadiem 
jākārto eksāmens. Mācītājiem, kas uzrunā cilvēka garu, neviens mācīties neprasa, it kā darbs pie 
gara lietām būtu vieglāks nekā pie miesas. Teorētiski, aizbildinoties ar baptistu autonomiju, baptistu 
mācītājs pēc ordinācijas varētu visu mūžu turpināt kalpot, nekādā veidā nepapildinot savas 
zināšanas un neattīstot prasmes. 
 
Mērķauditorija  
LBDS sludinātāji un mācītāji 
 
Mērķis 
Radīt procesu garīdznieku mūžizglītībai un veicināt izaugsmes klimatu garīdznieku vidē, lai 
izaugsme un attīstība ir norma, bet stagnācija – izņēmums. No vienas puses, būs izglītības procesa 
piedāvājums, bet, no otras puses, tiks ieviesta punktu sistēma, kur par katru semināru, konferenci, 
izlasītu grāmatu tiks piešķirts attiecīgs punktu skaits. GB neplāno ieviest sankciju mehānismu, bet 
paļaujas uz garīdznieku iekšējo motivāciju augt.  
 
Plānotais sākuma datums: 2013. gada 1. janvāris 
 
Vair āk inform ācijas pie Dr. Ilmāra Hirša, e-pasts: ilmars.hirsch@gmail.com 
 
 
 
 



Baltijas Pastorālais institūts
Nākot uz BPI, domāju, ka šeit iegūšu pamatīgas akadēmiskas zināšanas. Taču, uzsākot mācības, 

biju izbrīnīts – ne grieķu valodas, ne retorikas! Tikai tagad esmu sapratis, ka BPI gan māca, gan 
iedvesmo, gan audzina. Un manai zināšanu bagāžai, nākot mācīties, nav nekādas nozīmes. 

Nozīme ir tam, vai es esmu sadzirdējis aicinājumu no Dieva, - tad nāk viss pārējais. 
Dievs mani galvenokārt ir mainījis raksturā. Tiekšanās uz svētāku dzīvi, 

dziļāka kalpošana Dievam, baptistu atziņas kopšana – tas man ir svarīgi. 

Andris Bite, BPI absolvents, Liepājas Ciānas draudzes sludinātājs

Mans aicinājums atveda mani uz BPI. Tad, kad Dievs mani kopā ar ģimeni aizveda uz Bīriņiem, 
Viņš ielika sirdī arī aicinājumu veidot šeit misionālo kopienu vai mājas draudzi. Man bija 

aicinājums, bet es sapratu, ka man nav zināšanu, lai šo aicinājumu piepildītu. Zināju, ka BPI 
audzina ne tikai jaunos mācītājus, bet arī jaunu draudžu dibinātājus. BPI man ir devis skaidrāku 

redzējumu par manu aicinājumu, praktiskas zināšanas par to, kā to piepildīt. Bet tās nav tikai  
teorētiskas zināšanas. BPI maina manu raksturu, mērķtiecīgi palīdz man veidot personiskākas 

attiecības ar Jēzu, izaicina un sagatavo nākotnes izaicinājumiem.

Mārtiņš Zabarovskis, BPI 2012. gada iesaukuma students, 
Garkalnes jaundibināmās draudzes dalībnieks

Baltijas Pastorālā institūta vīzija ir apmācīt veselīgus un misionāli domājošus mācītājus, kuri 
dibinās un vadīs draudzes un kristīgās kalpošanas Latvijā un visā Baltijas reģionā, veidojot tās par 
efektīvām vietējām, nacionālām un starptautiskām kalpošanām.  

Baltijas Pastorālā institūta misija ir apmācīt, stiprināt un nodrošināt ar resursiem rūpīgi izvēlētus 
jaunus mācītājus, lai viņi pasludinātu evaņģēliju, dibinātu un vadītu ietekmīgas misionālas 
draudzes stratēģiski svarīgās vietās Latvijā, Baltijas reģionā un aiz tā robežām. BPI attīstība cieši 
saistīta ar Latvijas Baptistu draudžu savienības plāniem izveidot 100 jaunas un dzīvas draudzes 
nākamo desmit gadu laikā. 

Baltijas Pastorālā institūta stratēģija ir radīt sabalansētu vidi, kurā vienlīdz svarīgas ir četras 
jomas: saturs, prasmes, raksturs un kultūra. Pabeidzot šo programmu, students būs sagatavots 
šajās četrās jomās:

SATURS – apmācība “galvai”
 dziļāk izprast Bībeles saturu un teoloģiskās patiesības;
 domāt par kristīgo ticību un kalpošanu kritiski un novatoriski; 
 formulēt savu nostāju un pamatot to precīzi, skaidri un ar pazemīgu attieksmi;
 apzināties Dieva nodomus vietējā un globālā mērogā; 
 izprast un pieņemt Dieva nodomus un misiju vietējai draudzei.

PRASMES – apmācība “rokām”
 vadīt vietējo draudzi/ kalpošanu ar stratēģisku, vizionāru, novatorisku un proaktīvu pieeju;
 veidot jaunu draudzi vai kristīgu kopienu vai kalpošanu;
 skaidrot Rakstus un komunicēt tos skaidri un efektīvi;
 iesaistīties evaņģelizācijā, māceklībā un mentoringā; 
 sniegt pastorālo aprūpi dažādām cilvēku grupām;
 ar atbildības sajūtu pārvaldīt savus personiskos un kalpošanas resursus;
 sadarboties ar citiem vadītājiem kristīgā un sekulārā kontekstā;
 izvērtēt draudzi vai kalpošanu un ieviest nepieciešāmās pārmaiņas veselīgā veidā.



RAKSTURS – apmācība “sirdij”
 dzīvot ciešās un pārveidojošās attiecībās ar Kristu;
 mērķtiecīgi rūpēties par savu garīgo dzīvi;
 turpināt teoloģiski domāt un mācīties mūža garumā;
 pastāvīgi augt savā spējā mīlēt Dievu un savu tuvāko; 
 izprast savas dāvanas un aicinājumu;
 iepazīt sevi kā personību un savas stiprās un vājās puses; 
 ļaut ārējai uzvedībai izrietēt no savas iekšējās pārliecības (integritāte);
 piedalīties autentiskā ticības kopienā savas un citu ticīgo garīgās izaugsmes veicināšanai;
 mierīgi, izsvērti un paļāvībā uz Dievu rīkoties sarežģītās situācijās;
 augstu vērtēt kristietības vēsturi, savu un citas kristīgās tradīcijas;
 pastāvīgi izvērtēt sevi.

KULTŪRA – apmācība “kājām”
 prasmīgi analizēt kultūru visos tās līmeņos – no globālās līdz vietējo subkultūru līmenim; 
 censties izprast, kā šīs dažādās kultūras izprot Dievu, kristietību un garīgumu;
 noteikt, kad atšķirības un konflikti draudzē vai kalpošanā izriet no principa, aizsprieduma 

vai kultūras iezīmēm;
 radoši un mērķtiecīgi iesaistīties dažādās sabiedrības dzīves jomās;
 nest Evaņģēliju dažādām sabiedrības grupām;
 izskaidrot un aizstāvēt kristīgās nostādnes kultūrvidei saprotamos veidos.

BPI apmācību process ietver:
 Plašu vietējo un ārzemju pasniedzēju loku
 Radošu un daudzveidīgu mācību plānu
 Iespējas piedalīties specializētās apmācībās Eiropā un citur pasaulē
 Vasaras prakses dažāda veida nometnēs
 Angļu valodas zināšanu pilnveidošanas iespējas
 Piedalīšanos specializētos projektos (Misijas dienas, Lūgšanu dienas, evaņģelizācijas 

pasākumi, nometnes u.c.)
 Katram studentam - savs mentors, kurš profesionāli atbalsta savu aizbilstamo
 Ciešu kristīga sadraudzību ar citiem studentiem, pasniedzējiem un BPI komandu
 Moderno tehnoloģiju izmantošanu kalpošanā
 Studenta izaugsmi veicinošus uzdevumus

Apmācību process
BPI pamatprogrammu veido viena gada pilna laika studijas, kurām seko divi neklātienes 
studiju gadi. 
1. gads: studenti galvenokārt piedalās nodarbībās, kuras vada gan ārvalstu, gan vietēji 
pasniedzēji, kuri ir pieredzējuši profesionāļi savā jomā. Paralēli studenti iesaistās kalpošanā savā 
draudzē un pilsētā un veic konkrētus kalpošanas uzdevumus. 
2. un 3. gads: studenti ir iesaistīti pilna laika kalpošanā, vienlaikus veicot patstāvīgus studiju 
darbus un regulāri piedaloties apmācību semināros.

Uzņemšana studijām 2013. gada grupā: Apmācības sākums: 2013. gada janvārī. Sekojiet 
informācijai “Baptistu Vēstnesī” un www.bpiriga.lv. 

Vairāk informācijas: www.bpiriga.lv vai rakstot uz bpi@lbds.lv , kā arī Facebook (Baltic Pastoral 
Institute). 

http://www.bpiriga.lv/
mailto:bpi@lbds.lv
http://www.bpiriga.lv/


Draudžu muzikālās kalpošanas vadītājiem,
diriģentiem, pielūgsmes vadītājiem,

ansambļu vadītājiem, solistiem,
pianistiem, ērģelniekiem,

un visiem, kam sirdī tuva muzikālā kalpošana!
LBDS Muzikālas  kalpošanas 
apvienība jau otro gadu rīko  

nedēļas nogali 

muzikĀlas kalpošanas dienas 2012 
Pāvilostā no 27.līdz 29. jūlijam.

Aicinām būt kopā vasarīgākajās jūlija dienās, lai 
• dziedātu  korī un pielūgtu  ar kopīgām slavas dziesmām
• dalītos savā ticībā un kalpošanas iecerēs
• pārrunātu aktuālus kalpošanas tematus un aizlūgtu cits par citu
• mācītos cits no cita. lai apgūtu jaunu pieredzi
• mierīgi vai aktīvi atpūstos saulainā liedagā un dotos pārgājienā
• satiktos ar pazīstamiem un iepazītos ar jauniem draugiem 
• svētdien svinētu dievkalpjumu Sakas baznīcā
 
Dzīvošana: pēc izvēles, bet draudzīga
• viesnīcā “Vēju paradīze”100 metrus no Baltijas jūras krasta (rezervēta mums!)

  www.veju-paradize.lv
• līdzpaņemtā teltī Pāvilostas baznīcas dārzā

Ēšana:  visiem kopīga, bet garšīga.
Izmaksas:  
• 10 Ls dalības maksa neatkarīgi no dzīvošanas (iekļauta ēdināšana) 

• dzīvošanas izmaksas (par 2 dienām) atkarībā no izvēles 2 Ls (telts vieta) 

 30 - 40 Ls (viesnīca) 

Pieteikšanās:  bet drīza, inga.titova@gmail.com, 29103909. 
Pieteikšanās termiņš līdz 30. jūnijam.

Ierašanās: piektdien 16.00 - 17.00.
Noslēgums: svētdien pēc dievkalpojuma ap 14.00.

Uz tikšanos Pāvilostā!

Māris Dravnieks MKA vadītājs 
maris@matejs, 29463682
 



MUZIK ĀLO VADĪTĀ JU SKOL A
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„Kas gan cits ir Dieva kalps, ja ne viņa dziedoņi, 
           kuru uzdevums ir celt augšup cilvēku sirdis un tās piepildīt ar garīgu prieku”

       Sv. Asīzes Francisks  „Specularum Perfectionis” 12. gs.

 BPI Muzikālo vadītāju skolas pasniedzēju vidū ir bīskaps Pēteris Sproģis, mācītājs Edgars Mažis, baznīcas 
mūzikas vēstures pasniedzējs Guntars Prānis, pielūgsmes vadīšanas un ģitāras pasniedzējs Māris Dravnieks, 
diriģēšanas pasniedzējas Anitra Niedre un Rudīte Tālberga, vokālie pedagogi Aina Bajāre un Diāna Dravniece, 
klavierspēles pasniedzēji un koncertmeistari  Inguna Baštika un Ritvars Knesis, bungu pasniedzējs Artis Orubs, 
solfedžo un aranžēšanas pasniedzēja Maija Solovjova, režisori Kristīne Klētniece-Sika un Livars Jankovskis. 
MVS ir paš�nansējošs apmācības process - studentu iemaksas nosedz visus ar apmācību saistītos izdevumus. 

• Pateicība MVS pasniedzējiem un darbiniekiem!
• Pateicība Mateja draudzei par atbalstu ar telpām!
• Pateicība studentiem un viņus atbalstošajām draudzēm par uzticību finansiālo saistību izpildē, 
 nodrošinot sekmīgu apmācības procesu! 
• Pateicība draudžu mācītājiem un muzikālajiem vadītājiem, kuri savā draudzē ierauga un iedrošina tos, 
 kurus būtu noderīgi un vajadzīgi sūtīt uz BPI Muzikālo vadītāju skolu  jaunajā mācību gadā!

 Mācību gads norit no septembra līdz jūnijam un ietver 10 tikšanās reizes mēneša pirmajā  sestdienā.

 Ikviens interesents laipni aicināts uz MVS atvērto durvju dienu sestdien, 2. jūnijā no 9.30 
 līdz 18.30 Rīgā, Mateja baznīcā.
 Šī mācību gada noslēguma koncerts/eksāmens notiks Bauskas Kultūras centrā svētdien, 
 3. jūnijā 15.00. 
 Jaunā mācību gada iestājeksāmeni sesdien 7. jūlijā 11.00 Rīgā, Mateja baznīcā.

Visi laipni aicināti!

SITUĀCIJA - draudzēs pašreiz trūkst ne vien mācītāju, bet arī diriģentu un pielūgsmes vadītāju.

Kur tos ņemt?

SAVDABĪBA - draudzei ir sava muzikālā pieredze - kas vienā draudzē iederas, var nederēt citā.

Kā saprast, ko paturēt, 
ko mainīt?

SADARBĪBA - jaunu draudžu dibināšanā svarīga nozīme ir draudzes spējai runāt saprotamā 
muzikālā valodā, ko veido zinoši muzikālie vadītāji sadarbībā ar zinošiem mācītājiem. 

Kā veidot šo dialogu?

Lūdzu sazinieties ar mums, rakstot - rudite.t@inbox.lv; maris@matejs.lv

 Baltijas Pastorāla Institūta Muzikālo vadītāju skolas misija – sagatavot muzikālos vadītājus 
šodienas un rītdienas draudzēm
BPI Muzikālo vadītāju skola sagatavo kora diriģentus un ansambļa vadītājus, pielūgsmes vadītājus, mūziķus 
un dziedātājus, lai tie veiksmīgāk varētu kalpot draudzēs. Mērķtiecīgi pilnveidojot un paplašinot apmācības 
programmas, skola darbojas kopš 2007. gada un šajā laikā to ir absolvējuši vairāk kā 50 audzēkņu, kuri kalpo 
LBDS draudzēs kā muzikālie vadītāji un dalībnieki.



Biedrība „CBMC Latvija”                      Maijs - 2012 

 

 

CONNECTING BUSINESSMEN AND THE MARKETPLACE TO CHRIST!  

SAVIENO UZŅĒMĒJUS UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDI KRISTŪ! 

 

CBMC FORUMS – ienes Kristus Gaismu uzņēmējdarbības vidē un darba vietā 

"Jūs esat pasaules gaisma: pilsēta, kas atrodas kalnā, nevar būt apslēpta. Gaismekli iededzis, neviens to 

neliek zem pūra, bet lukturī; tad tas spīd visiem, kas ir namā. Tāpat lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, tā, 

ka tie redz jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.” Mateja 5, 14-16 

Ikdienas situācijas vadītāju dzīvē ir: 

Vientulība esot vadītājam 

Biznesa izaicinājumi 

Ģimenes izaicinājumi 

Finanšu izaicinājumi 

Vajadzība – būt kopā ar „līdzīgiem”, kuri: 

Risina sarežģītus uzņēmējdarbības un vadības jautājumus pamatojoties uz Bībeles principiem 

Mācās atbildīgi saskaņot vadības politiku un darbības, balstoties Dieva Vārdā 

Kopīgi slavē un lūdz Dievu  

Apspriež un īsteno stratēģijas 

Kas ir CBMC FORUMS? 

CBMC FORUMS ir unikāla vide, kurā 5 - 8 kristieši, uzņēmēji, uzņēmumu īpašnieki vai vadītāji, organizāciju 

vadītāji un līderi, satiekas reizi mēnesī, lai kopīgi studētu, kā arī palīdzētu viens otram iepazīt un pielietot 

Dieva Vārdu uzņēmējdarbībā, uzņēmumu un organizāciju vadībā un personīgajā dzīvē. CBMC FORUMS 

nav mājas Bībeles studijas grupa. 

CBMC FORUMS fokuss 

"Uzņēmēji, uzņēmumu un organizāciju vadītāji, līderi un profesionāļi, izgaismoti ar Kristu, pagodina Dievu ar 

savu dzīvi, uzņēmējdarbības vidē un darba vietā" 

CBMC FORUM grupa sastāv no 5 līdz 8 kristiešiem, uzņēmumu īpašniekiem, uzņēmumu un organizāciju 

vadītājiem, vai profesionāļiem, kuri satiekas reizi mēnesī, lai apmainītos ar biznesa un vadības zināšanām, 

pieredzi un dievišķo gudrību.  

CBMC FORUMS nolūks ir palīdzēt dažādu līmeņu vadītājiem pilnveidoties un būt uzticamiem Dieva kalpiem 

uzņēmējdarbības un darba vidē, ar mērķi, kļūt par efektīviem uzņēmējiem, vadītājiem vai profesionāļiem, 

kuri dievbijīgi pārvalda tiem Dieva uzticētās uzņēmējdarbības jomas. 

CBMC FORUM grupu vada apmācīts vadītājs un grupas dalībnieki ievēro stingru konfidencialitāti attiecībā 

uz pārrunātajiem jautājumiem. 

CBMC kalpošana ir plaši pārstāvēta vairāk nekā 85 pasaules valstīs. Latvijā tā darbojas kopš 1995. gada, 

organizējot seminārus kristiešiem, vadītājiem un līderiem, kā arī veido CBMC FORUMS grupas kristiešiem, 

uzņēmumu īpašniekiem, uzņēmumu un organizāciju vadītājiem un profesionāļiem. 

BIEDRĪBA ”CBMC LATVIJA” 

Informācija un pieteikšanās FORUM grupām: 29207993(Andris Ozoliņš), 29477422(Dzintars Pauzers),   

www.cbmc.lv, E-pasts: info@cbmc.lv 

http://www.cbmc.lv/
mailto:info@cbmc.lv


 
Kas ir Career Direct® ? 
 
Career Direct®  ir revolucion āra testa sist ēma, kas apvieno B ībeles 
principus par savu talantu / d āvanu p ārvald īšanu ar unik ālu karjeras 
vad ības tehnolo ģiju. 
 
Kas padara  Career Direct®  unik ālu?  
 

• Career Direct® ir viens no testiem, kas pēta karjeras izvēli no bibliskās 
perspektīvas. 

• Lielākā daļa karjeras testu izvērtē tikai vienu vai divas sfēras. Career 
Direct® izvērtē četras svarīgas karjeras izvēles sastāvdaļas: 
personību, intereses, spējas un vērtības. Tādējādi šodien Career Direct 
ir viena no visaptverošākajām darba izvēles metodēm tirgū. 

• Career Direct® ir izstrādāts vairāk nekā 10 gadu laikā un ir rūpīgi 
pārbaudīts, lietojot standarta psihometriskos testēšanas un 
novērošanas principus. Vairāk nekā 120 000 strādājošo un studentu 
visā pasaulē ir atrisinājuši karjeras jautājumus ar Career Direct® 
Visaptverošo vadības testa sistēmu. 

 
Cik daudz laika nepieciešams  Career Direct® testa veikšanai?  
 
Testu Internetā var izpildīt aptuveni 1 stundas laikā. Pēc tam, individuāli 
tiekoties ar Career Direct®  personāla speciālistu, Jums tiek sniegta 
konsultācija un izskaidroti testa rezultāti, Jūs saņemat  izdrukātus, viegli 
lasāmus, visaptverošus testa rezultātus.  
 
Cik Career Direct®  tests maks ā? 
 
Studentiem, draudzes vadītājiem, kalpotājiem: Ls 20+PVN 
Uzņēmējiem, algotā darbā strādājošiem: Ls 40+PVN 
 
Kontakti 
 
Edmunds Ābelītis, nodibinājuma “Crown Latvia” pārstāvis, mob. 27878290, 
edmunds@crownlatvia.lv 
 



Ieceres 
 

• Mentori garīdzniekiem (Garīdznieku brālība) 
 Problēma: Bieži vien garīdznieki dzīvo emocionāli izolētu un noslēgtu dzīvi, kas dara 

viņus viegli ievainojamus un apdraudētus. 
 Iecere: Šajā pavasarī Igors Rautmanis LBDS nozaru vadītājiem un garīdzniekiem vadīja 

apmācību mentoringā. Gribam 3 gadu laikā nonākt pie situācijas, ka katram 
garīdzniekam varētu būt viens mentors vai uzticības persona, kas viņam sistemātiski 
jautā par viņa kalpošanu, par viņa attiecībām ar Dievu un par viņa attiecībām ģimenē. 

 
• Sabata princips (Garīdznieku brālība) 

 Problēma: Reizēm garīdznieki nonāk uz garīgas un emocionālas izdegšanas robežas, un 
tas var beigties ar aiziešanu no kalpošanas. 

 Iecere: Tuvāko 2 gadu laikā radīt sistēmu, kā mūsu LBDS mācītāji varētu doties 3 
mēnešu sabatā (pēc individuālas vienošanās šis laiks varētu būt arī savādāks), bet sabata 
laikā ir iespēja nodrošināt draudzi ar sludinātāju viņa vietā. Gribētu nonākt pie tā, ka 
sabata laika princips tiek pieņemts mūsu draudzēs ne kā avārijas prevencijas līdzeklis 
ārkārtējos izņēmuma gadījumos, bet kā sistemātiska un plānota pieeja garīdznieka 
kalpošanai.   

 
• Garīdznieku vienotība (Garīdznieku brālība) 

 Problēma: Ir novērojamas pazīmes, ka notiek fragmentēšanās un noslāņošanās 
garīdznieku vidū un rodās distance, kas nav tikai ģeogrāfiska, bet arī domāšanas un 
uztveres distance. Ir garīdznieki lielās un mazās draudzēs. Ir tie, kuri kristījuši 
cilvēkus pēdējā gada laikā, un tie, kas nav. Ir tie, kuri regulāri piedalās apmācības 
semināros, un tie, kuri nepiedalās. Ir tie, kuri kalpo katoliskajā Latgalē, un tie, kuri 
darbojas baptistu senvietās Kurzemē. Vēl pastāv arī distance starp vadītājiem un 
pārējiem.  

 Iecere: GB atzīst problēmas pastāvēšanu, tāpēc gribam darboties pie garīgās 
vienotības nostiprināšanas garīdznieku vidū. Ceram arī to atrisināt. Nenākam ar gatavu 
recepti, bet ar aicinājumu izteikt ierosinājumus, kā vislabāk kopā to paveikt. 

 Lūdzam rakstīt Pēterim Eisānam, e-pasts: peteris.eisans@lbds.lv  
 

• Vadītāju 360 grādu novērtējums (Baltijas Pastorālais institūts) 
Novērtējuma pilotprojekts šogad tiek īstenots Baltijas Pastorālajā institūtā. Tā mērķis ir palīdzēt 
vadītājam, kopā ar viņu izvērtējot viņa pašreizējo situāciju un plānojot konkrētus soļus, kas viņam 
palīdzēs augt garīgi un profesionāli atbilstoši savam aicinājumam. Šis novērtējums ir viens no 
mentoringa instrumentiem. Ja jūs vēlaties to sākt izmantot, lūdzu, rakstiet Līvai Fokrotei, BPI 
Studiju daļas vadītājai, uz e-pastu: bpi@lbds.lv 
 

• Vadītāju apmācība V4 (LBDS, Baltijas Pastorālais institūts) 
2013. gadā plānots atsākt vadītāju apmācību. To veido 4 moduļi: Autentiska vadība, Komandas 
vadība, Stratēģiska vadība un Organizācijas vadība. Ar V4 palīdzību LBDS vēlas ieguldīt vadītājos, 
kuri grib augt – gan draudžu mācītājos un vadītājos, gan dažādu kalpošanu vadītājos, vīriešos un 
sievietēs. Vairāk informācijas sekos www.lbds.lv  
 
 
 



   

DDDRRRAAAUUUDDDŽŽŽUUU   
AAATTTJJJAAAUUUNNNOOOTTTNNNEEE 

Arvien vairāk tapt par kristocentrisku, pavairoties spējīgu un misionālu draudzi ir tikpat liels izaicinājums, 
kā dibināt jaunas draudzes. Reizēm turpināt par spīti cilvēciskajiem, kultūras, ekonomikas vai citiem sava 
laika apstākļiem ir grūtāk nekā sākt no jauna. Vairums Jaunās Derības vēstuļu ir adresētas jau izveidotām 
draudzēm, kurām nepieciešams turpināt pieaugt Kristus atziņā un ticības praksē, risinot draudzes būtībai 

nozīmīgus jautājumus – kā turēt centrā Kristu, nevis savas (jūdu vai pagānu) kultūras tradīcijas un vērtības, 
kā nekļūt par “garīgu izredzēto geto”, bet būt aktīvai Kristus gaismai un sālij šajā pasaulē. Mums ir izvēle – 

vai nu dzīvot ar “padošanās teoloģiju”, kas domā, ka “zelta pagātne” ir pagājusi un mums atliek tikai “ar 
godu aiziet pensijā”, vai arī nemitēties lūgt: “Dievs, atjauno TU mūs!”  

Pārmaiņas draudzē sākas ar mani, kad es vairs nespēju dzīvot kā līdz šim, kad sāpes par to, kāds esmu un 
kāda ir Kristus draudze, ir lielākas nekā sāpes, kuras no manis prasīs pārmaiņas un to nepieciešamības 

atzīšana manā dzīvē. Kamēr mūsu sāpes par savu un draudzes pašreizējo stāvokli nekļūs lielākas par bailēm 
no pārmaiņu sāpēm, mēs viegli atradīsim attaisnojumus un problēmas ārpus sevis. Taču tie, kas labi prot 
vainot citus un attaisnot sevi, parasti neprot labi darīt neko citu. Tad labāk mācīsimies uzticēties Kristum, 

mūsu Kungam, un ļaut Viņam mūs mainīt tā, ka pat sāp. Sāpēs mēs piedzimstam, sāpēs mēs atdzimstam. “Jo 
bēdas, kas ir pēc Dieva nolūka, ved uz atgriešanos un izglābšanos, ko nenožēlo, bet pasaulīgās bēdas ved 

nāvē.” (2. Korintiešiem 7:10) 

DIEVS, atjauno TU mūs – katru individuāli, mūsu draudzes, mūsu savienību. 

 



 
Kā tu parasti stāsti saviem draugiem par Dievu? Ar ko tu sāc? 
Vai tu viņiem uzreiz stāsti par Jēzu, Dieva sodu vai varbūt par 
sātanu? Vai tu vēlies viņiem ne vien pastāstīt par Dievu, bet arī 
palīdzēt piedzīvot Viņu, veidojot attiecības ar kristiešiem?  
 
Dieva stāsts ir spēcīgs evanģelizācijas instruments, kas gan 
nekristiešiem, gan kristiešiem palīdz ieraudzīt “lielo bildi” - 
Dieva plānu cilvēcei un visai radībai. Tas ļauj saskatīt pašu 
cilvēku grēcīgumu, tādējādi palīdzot satvert Labo Vēsti. Dieva 
stāsts ir veidots kā radošs un interaktīvs desmit nedēļu kurss, 
kas palīdz iepazīt Dieva plānu, kas vijas cauri visai Bībelei - 
no radīšanas līdz pat dzīvei laiku beigās.  
 

Cilvēki, kuri vēl nepazīst Dievu un Jēzu kā savu personīgo Glābēju, var iepazīties ar visu 
Dieva stāstu un sākt saprast, kā viņi iekļaujās šajā stāstā. Tos, kas jau ilgāku laiku staigā 
Dieva ceļus, šis stāsts izaicina uz pārdomām un ved arvien dziļāk ticībā. Kopīgi 
uzklausītais un pārrunātais Dieva stāsts veicina ciešāku sadraudzību starp grupas 
dalībniekiem. 
 
DIEVA STĀSTA APMĀCĪBAS SEMINĀRS 
 
LBDS piedāvā divu dienu apmācības semināru tiem, kurus interesē jauns, radošs un 
saistošs Evanģēlija pasniegšanas veids un kuri būtu gatavi stāstīt Dieva stāstu, pulcinot  
cilvēkus savā dzīvoklī, mājā, draudzē, vietējā skolā vai kādā citā neformālā vidē.  
 
Dalībnieki kopīgi piedzīvos Dieva stāsta 10 nodarbības un tiks apmācīti, kā stāstīt šo 
stāstu citiem, vadīt diskusijas, sagatavot mācekļus, kā arī dziļāk pētīt Dieva Vārdu. 
Dalībniekiem, uzsākot Dieva stāsta stāstīšanu savā kontekstā, būs pieejams atbalsts. Mēs 
gribam palīdzēt Dieva stāsta vadītājiem pārvarēt grūtības, dot iespēju dalīties pieredzē 
un kopīgi svinēt uzvaras. 

 
Pirmais apmācības seminārs plānots Rīgā, Mateja draudzē, 15.-16. jūnijā. 
Semināru ir iespējams organizēt arī jebkurā draudzē vai reģionāli, vairāku draudžu 
interesentiem pulcējoties kopā. Ja jūsu vēlaties organizēt šo apmācību savā draudzē, 
pilsētā vai reģionā, lūdzu, kontaktējieties ar Tomasu Šulcu.  
 
Draudzes ieguldījums:  

• Atrast tos, kuru sirdis deg par saviem neticīgajiem draugiem un kuri ir gatavi noticēt 
šim instrumentam un izmantot to evaņģelizācijā; palīdzēt viņiem saņemt nepieciešamo 
apmācību, kā arī turpināt viņus atbalstīt un iedrošināt lūgšanās un ar praktisku 
palīdzību 

• Meklēt veidus, kā pēc Dieva stāsta piedzīvošanas palīdzēt cilvēkiem spert nākamos 
soļus pretī ticībai Kristum vai ticībā Kristum 

• Organizēt apmācības semināru – uzaicinot tā vadītājus, nodrošinot vietu, saaicinot 
savas un citu draudžu un konfesiju interesentus 

 
Pieejamie palīglīdzekļi: Dieva stāsta 10 nodarbības (pieejamas www.jaunasdraudzes.lv bez 
maksas) 

Kontaktinformācija: Tomass Šulcs, aivars.lembergs@inbox.lv; 
 

 

 

 



KRISTOCENTRISKS, PAVAIROTIES SPĒJĪGS, MISIONĀLS 
 

BĪBELES STUDIJU MATERIĀLI 
 
 
Mērķis 
 
Palīdzēt mums katram un mūsu draudzēm labāk satvert, ko nozīmē būt 
kristocentriskiem, pavairoties spējīgiem un misionāliem indivīdiem un draudzēm. 
Studijas sagatavojis mācītājs Mārtiņš Balodis. 
 
Studiju tēmas 
 
I. Misionāla domāšana 

1. Dievs ir misionārs 
2. Draudze ar misijas apziņu 
3. Misionāra kalpošana pasaulei atspoguļo Dieva dabu 
4. Dieva darbība ir tagad 

 
II. Kristus – visa centrā 

1. Kristus ir mūsu Glābējs 
2. Kristus ir mūsu taisnība 
3. Kristus līdzībā mums jāaug 
4. Kristus ir mūsu paraugs 

 
III. Pavairojamība 

1. Dieva pavēle vairoties 
2. Svētais Gars ir Tas, kas pavairo 
3. Bībeles mācību ievērošana ir pamats pavairošanai 

 
Materiāli pieejami: rakstot mācītājam Mārtiņam Balodim uz e-pastu: 
uzprieksu@gmail.com  



Atveseļošanās programma, kuras 8 prinicpu pamatā ir Jēzus svētību baušļi

Īsta Brīvība - Ko iesākt?

Alkoholisms|Šķirša
nās|

Seksuāla vardarbība|Līdzatkarība|

Atkarība no ēdiena|Dusmas|

Atkarība no narkotikām| Depresija| 

Aizvainojums| Melošana| 

Pieaugušie alkoholiķu bērni| Pornogrāfija| 

Raizes| Smēķēšana| Tenkošana|

Zems pašvērtējums| Sevis žēlošana|

Bēdas/skumjas|Darbaholims|

Atkarība no azartspēlēm

	 26.03.2011

Autentiskas „Īstas brīvības” kalpošanas DNS

1. Jēzus Kristus ir vienīgais Augstākais Spēks, un šī 
programma ir vērsta uz Kristu. 

2. Programmā tiek izmantota vienīgi Bībele un „Īstas 
brīvības” mācību materiāli (vadītāja rokasgrāmata, 
DVD ar 25 nodarbībām un četras dalībnieka 
rokasgrāmatas).  

3. Tā ir kalpošana, kas notiek grupās. Vīriešiem un 
sievietēm grupas ir atsevišķi un visās grupās tiek 
izmantotas grupu vadlīnijas un norises kārtība.

4. Tiek akceptētas un ievērotas programmas „Īsta 
brīvība” piecas mazo grupu vadlīnijas.

5. Kalpošanas vadītāji ir atbildīgi Kristum, vietējai 
draudzei un Sedlbekas draudzes „Īstas brīvības” 
kalpošanas vadībai.

Draudze vai organizācija pēc saviem ieskatiem drīkst 
izmantot programmas „Īsta brīvība” mācību materiālus un 
kombinēt tos ar citiem materiāliem vai citām programmām. 
BET tādā gadījumā tām nav atļauts izmantot nosaukumu 
„Īsta brīvība”.

Palīdzība:
Keitija

28694273
ista.briviba@gmail.com

Materiāli:
Mārtiņš

26599683
kalejsm@gmail.com

mailto:ista.briviba@gmail.com
mailto:ista.briviba@gmail.com


• veidot nelielu potenciālo vadītāju grupu, ar kuru jūs iesiet cauri 12 
soļiem pirms jūs sāksiet kalpot citiem;

• iegādāties dalībnieku rokasgrāmatu komplektu katram cilvēkam, 
vienu vai divas vadītāju rokasgrāmatas un vienu DVD ar 25 
nodarbībām visai grupai;

• katrs potenciālais vadītājs lasīs no vadītāju rokasgrāmatas: 9.-19. 
lpp., 29. lpp. - Autentiskas Īstas Brīvības kalpošanas DNS, 40. lpp. - 
Mazo grupu vadlīnijas. Pārliecinieties, ka visi piekrīt DNS un 
vadlīnijām;

•šī potenciālo vadītāju grupa tiksies katru nedēļu uz 2 vai 2.5 
stundām, lai ietu cauri 12 soļiem ar sekojošo kārtību:

‣ Ja ir iespējams, pavadiet 10-15 minūtes kopīgi slavējot un 
pielūdzot Dievu. Var dziedāt, klausīties kādu mūzikas ierakstu vai 
lasīt skaļi no psalmiem . . .;

‣ Izlasiet skaļi 8 principus (11. lpp. dalībnieku rokasgrāmatā) vai 12 
soļus (12. lpp. dalībnieku rokasgrāmatā) - 1. nedēļā principus, 2. 
nedēļā soļus utt.;

‣ Skatieties nodarbību no DVD vai to lasiet skaļi no vadītāju 
rokasgrāmatas (sākot no 47. lpp.) ja nav piemērotas tehnikas;

‣ Sadalieties par mazām grupām - vīrieši un sievietes atsevišķi;

‣ Izlasiet skaļi mazās grupas vadlīnijas (15. lpp. dalībnieku 
rokasgrāmatā);

‣ Katrs cilvēks atbildēs uz jautājumiem no dalībnieka 
rokasgrāmatas, ievērojot mazās grupas vadlīnijas. Ir ļoti svarīgi 
pierakstīt atbildes mājās pirms tikšanas reizes.  

Īsta Brīvība - Ko iesākt?

‣ Jūs noteikti nevarēsiet atbildēt uz visiem jautājumiem vienā 
vakarā.  Nākamajās dažās tikšanās reizēs turpiniet atbildēt uz 
jautājumiem. Nākamo nodarbību skatieties tikai tad, kad jūs 
pabeigsiet atbildēt uz visiem jautājumiem no iepriekšējas 
nodarbības;

‣ Pabeidziet tikšanas, laicīgi klusi lūdzot par cilvēkiem, kuri sēž 
jums blakus un kopīgi skaļi skaitot Lūgšanu Pēc Miera (14. lpp. 
dalībnieku rokasgrāmatā).

Turpiniet līdz tam, kad šī potenciālā vadītāju grupa pabeigs visus 12 
soļus. Nesteidzieties atvērt šo kalpošanu citiem cilvēkiem, lai cik ļoti 
jūs gribētu aicināt jaunus cilvēkus klāt.  Ir ļoti svarīgi veidot augstu 
uzticības līmeni grupā, sevišķi tad, kad jūs iesiet caur 4. solim. Ja nāks 
klāt jauni dalībnieki, tad jūsu uzticības un atklātības līmenis nebūs tik 
augsts. 
Arī varētu būt kardinājums pieņemt jaunus dalībniekus un iet atpakaļ uz 
1. soli. Tomēr turiet prātā, ka, ja jūs liksiet stiprus pamatus šajā 
sākumposmā, ieguldot šo laiku, lai veidotu labu vadītāju komandu, pēc 
9-18 mēnešiem jūs varēsiet aizsniegt daudz vairāk cilvēkus. 
Pieredzējoši vadītāji, kuri saprot atveseļošanās procesu, daudz 
efektīvāk vadīs mazās grupas tad, kad jūs būsiet gatavi aicināt cilvēkus 
no malas.  Jūs varēsiet piedāvāt daudz drošāku vietu tiem, kuri grib 
atveseļoties no sāpēm un atkarībām.

Tad, kad šī pirmā grupa pabeigs visus 12 soļus, jūs būsiet gatavi 
90 dienu sākuma stratēģijai (21. lpp. vadītāju rokasgrāmatā).



 
 

Alfa kurss 
 
“Alfa ir sevi apliecinājusi kā visefektīvāko evaņģelizācijas palīginstrumentu Eiropā un citviet 
pasaulē. Tāpēc vien tā ir rūpīgas uzmanības vērta. Alfa - tā ir iespēja mums pašiem pieaugt ticības 
atziņā un neuzbāzīgi, bet mērķtiecīgi, palīdzēt citiem spert tālākos soļus patiesības meklējumos.” 

LBDS bīskaps Pēteris Sproģis 
 

“Esmu pārliecinājies, ka Alfa kurss ir efektīvs līdzeklis, kā vietējās draudzes var nest Kristus vēsti cilvēkiem 
ārpus Baznīcas arī Latvijā. Kalpošana Alfa kursā ir brīnišķīga iespēja kristiešiem, kas savā sirdī jūt Dieva 
aicinājumu dalīties ticībā, bet nezina kā to darīt. Draudzes ganiem Alfa kurss ļauj piedzīvot, ka ap viņiem 
veidojas misijai motivēta komanda un draudzei pievienojas ticībā dedzīgi cilvēki.” 

Vecās Ģertrūdes ev. lut. baznīcas mācītājs Rinalds Grants 
 
Alfa kurss ir praktisks ievads kristīgajā ticībā, kas cilvēkus atraktīvā un praktiskā formā iepazīstina 
ar kristīgās ticības pamatiem. Alfa kurss ir draudzes cilvēku skatīšanās uz āru. Ir iespēja izvēlēties 
vispiemērotāko veidu: Jauniešu Alfa, Studentu Alfa, Alfa cietumā, Alfa darbā, Alfa pansionātā. Kā 
arī iespēja izvēlēties Laulāto kursu un pirmslaulību kursu.  
 
Norise  
Kursa pamats ir mazās grupas, vienā grupā ir maksimāli 12 dalībnieki - 8 viesi un 4 vadītāji. Kursa 
vakars iesākas ar kopīgu maltīti, tādējādi grupas dalībniekiem dodot iespēju vienam ar otru 
iepazīties. Ik nedēļu tiek sagatavota lekcija, kurā tiek skaidroti dažādi kristīgās ticības aspekti. Pēc 
lekcijas ir mazo grupu diskusijas par dzirdēto, īpaši nozīmīga grupās ir dažādu viedokļu, uzskatu 
apmaiņa, kā arī brīvība, uzticamība un neformālā atmosfēra.  
Pēdējā Alfa kursa nodarbība tiek veidota kā svinības, kuru laikā tā dalībnieki aicina līdzi savus 
draugus, kuriem iesaka šo kursu. Svinību laikā paši dalībnieki stāsta, ko kursa laikā piedzīvoja. Alfa 
kursam beidzoties tiek arī piedāvāts tā dalībniekiem pievienoties komandai. 
 
Saturs  
Katrai Alfa kursa nedēļai ir konkrēta tēma: Vai ir dzīvē vēl kas vairāk?, Kas ir Jēzus?, Kāpēc Jēzus 
mira?, Kā es varu būt pārliecināts par savu ticību?, Kāpēc un kā man lūgt?, Kāpēc un kā man lasīt 
Bībeli?, Kā Dievs mūs vada?, Kā es varu pretoties ļaunumam?, Kāpēc un kā mums stāstīt citiem?, 
Vai Dievs dziedina šodien?, Kam man Baznīca? 
Kursa vidū notiek īpaša nedēļas nogale (vai diena) izbraukumā, kurā galvenā tēma ir Dieva Svētā 
Gara persona,Viņa darbība un izpausmes. 
 
Apmācība 
Janvārī/februārī, septembrī/oktobrī tiek rīkotas apmācības Alfa kursa komandai, cilvēkiem, kuri 
vēlas uzsākt Alfa kursu. Ik pa diviem gadiem rudenī tiek organizēta konference, Kā arī individuāli 
komandām tiek palīdzētas noorganizēt apmācības, sazinoties ar Alfa kursa biroju.  
 
Kontakti 
Iveta Litvina – Freimane, Alfa Latvija koordinatore, e-pasts info@alfakurss.lv, www.alfakurss.lv, 
mob. 27012122. Alfa kursa biroja prioritāte ir sadarboties ar ikvienu, kurš vēlas uzsākt Alfa kursu. 
Mēs gaidām jūsu zvanu vai e-pastu! 



LBDS Sieviešu kalpošanas apvienība  
 

“Sievietes dzīves krāsas” 
 

krist īga nometne meitenēm un sievietēm 
no 10.-12. augustam Siguldā, Kaķīškalna Laureņču hotelī 

 
Mērķi un mērķauditorija 

1. Draudžu māsu sadraudzības un pieredzes apmaiņas veicināšana  
2. Sadraudzības veidošana starp paaudzēm un jaunu sieviešu iesaiste kalpošanā 
3. Evaņģelizācija - liecības sievietēm, kuras nav pieņēmušas Jēzu savā sirdī (viņām tiek 

dotas īpašas dalības maksas atlaides) 
 

Programma 
 
Piektdien, 10. augustā 
Atkl āšana 
Atskats uz LBDS SKA organizēto bērnu ar īpašām vajadzībām nometni 
Iepazīšanās ar viesi - Virginia Kreimeyer, misionāre no ASV 
Vakara programma. Piedalās Priekules draudzes sludinātājs Mārcis Zīverts un senioru kora 
grupa. 
 
Sestdien, 11. augustā 
Lekcija  “Misija” (Virginia Kreimeyer) 
Visas dienas laikā katram nometnes dalībniekam būs iespēja piedalīties sekojošās 2-4 interešu 
grupās, kurās sievietes stāstīs par savu darbu, dzīvi, kalpošanu un sniegs liecības par Jēzus 
vadību viņu dzīvēs: 

• “Sieviete, sieva, māte, privātuzņēmēja - Dieva bērns”- Talsu kristīgās skolas direktore 
Ingūna Gruzniņa 

• “Zaļie pirkstiņi” - daiļdārzniece, agranome Lienīte Sestele 
• “No sapņiem uzcelt māju kalna galā” - Ventspils muzeja direktore Margarita 

Marcinkēviča 
• “K ā atrast izglītības iespējas Latvijā un citur Eiropā” - karjeras konsultante Ilze Jansone 
• “Pirmā emocionālās palīdzības( PEP) mamma” - Ieva Balode 
• “Stilistista padomi” - Diāna Dravniece 
• “Salvetes brīnumainās pārvērtības (locīšana)” - Gita Vadone 
• “Žēlsirdības darba nianses” - nodibinājuma “Fonds cerība ģimenei” vadītāja Mudīte 

Mardoka 
• “Mentorings”- Virginia Kreimeyer 

Vakara programma. Sludina Rīgas Mateja draudzes mācītājs Ainars Baštiks, dzied Lība Ēce-
Kalniņa. 
 
Svētdien, 12. augustā 
Dievkalpojums. Vada Valmieras draudzes sludinātājs Lauris Tartars, dzied un liecina 
operdziedātāja Evita Zālīte. 
 
Inform ācija par pieteikšanos un dalības maksu pa telefoniem: 26377007 (Elita Lapiņa) vai 
29105161 (Ligita Bodniece). 



Jaunumi pielūgsmes mūzikā 2012 

2012.gada 12.maijā iznāca Lības Ēces audio un video albums      

"mans Dievs ir liels!" Tajā iekļautas galvenokārt Lības un viņas draugu 

oriģināldziesmas, kā arī korālis "Ak, lielais Dievs" jaunā skanējumā. 

Visas albumā iekļautās dziesmas tika ierakstītas pagājušā gada karstā 

vasaras pēcpusdienā kādā viesistabā kopā ar ģimeni un draugiem. Šīs 

dziesmas ir par Dieva neaptveramo varenību, kā arī par prieku un 

mieru, ko dod Viņa vadība katrā solī. Lība: „Esmu pārliecināta, ka Dievs 

šīs dziesmas ir dāvājis ne tikai man pašai, bet arī manai ģimenei, 

draugiem un daudziem citiem par iedrošinājumu un atgādinājumu 

pagodināt Dievu ne tikai baznīcā, bet arī ikdienā, uzticēt Viņam visas 

gaitas un piedzīvot mieru un gudrību katrā izvēlē."         www.libaece.lv  

Šī gada aprīļa sākumā pie klausītājiem nonāca jauns mūzikas albums 

“Laiks Pielūgt 4”. Tajā iekļautas 15 pielūgsmes dziesmas, kas tika 

ierakstītas slavas un pielūgsmes vakarā Rīgas Mateja baznīcā 2011. 

gada 24.septembrī. Šoreiz „Laiks Pielūgt” albuma tapšanā 

piedalījušies jauni pielūgsmes vadītāji – Valdis Dvorovs, Pēteris Tīss, 

Elizabete Dravniece, Arta Millere un Anna Dravniece, kā arī Lība Ēce, 

Āgenskalna draudzes Slavas un pielūgsmes grupa, Māris Dravnieks 

un Mateja draudzes pielūgsmes vadītāji, kuri līdzdarbojušies arī 

iepriekšējo “Laiks pielūgt”  albumu tapšanā.           www.laikspielugt.lv  

Projekts „Jauna slavas dziesma" ir starpkonfesionāla 

iniciatīva apzināt un popularizēt iepriekš neierakstītas 

kristīgas slavas un pielūgsmes dziesmas visā Latvijā. 

Informācija par projekta attīstību domubiedru grupās 

Facebook un draugiem.lv, kā arī Youtube.com.  

 

 

www.piepildīts.lv ir projekts, kurā apvienojušies mūziķi no 

dažādām Latvijas draudzēm ar vienotu vēlmi - pagodināt 

Jēzu Kristu ar savām orģinālkompozīcijām. Piepildīts.lv 

mūziķi raksta: ”Mēs vēlamies, lai šīs dziesmas būtu viegli 

un ērti pieejamas ikvienam, kas vēlas klausīties, spēlēt 

vai dziedāt. Dieva nesavtīgā mīlestība un žēlastība mūsu 

sirdīs ir radījusi vēlmi cilvēkus svētīt, dāvinot visas 

dziesmas un vārdus/akordus lejupielādei par brīvu.” 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Informācija par albumiem un CD vairumtirdzniecība un piegāde - SIA „AGENCY MORE THAN” 

Mūkusalas iela 45/47, LV-1004, Rīga. Tel. 67815353, 29477422 



Ieceres 
 

• Draudzes vadības komandu konsultācijas sadarbībā ar Latvijas, Eiropas un 
Ziemeļamerikas draudžu vadības un attīstības ekspertiem ar mērķi palīdzēt draudzēm 
“paskatīties uz sevi no malas”, apzināties savas stiprās puses un izaugsmes iespējas. Šī 
ideja vēl nav pilnībā attīstīta, taču vairāki draudžu konsultanti jau tagad eksperimentālā 
kārtā būtu gatavi strādāt ar nelielu draudžu skaitu. Ja jūsu draudze uzskata, ka tai ir 
svarīgi izmantot šo iespēju, lūdzu, rakstiet bīskapam Pēterim Sproģim uz e-pastu: 
kanceleja@lbds.lv.  

 
• Draudžu adopcija: 1) Latvijas draudzes adoptē citas draudzes vai draudžu dibināšanas 

grupas uz noteiktu laiku konkrētu mērķu īstenošanai (piemēram, bērnu kalpošana 
stiprināšanai, muzikālās kalpošanas izveidei u.c.); 2) LBDS turpina palīdzēt draudzēm 
veidot māsu draudžu attiecības ar draudzēm citās pasaules valstīs. Vietējā draudze 
iepazīstina potenciālo sadraudzības draudzi ar saviem attīstības nodomiem, un draudzes 
vienojas par konkrētiem virzieniem, kurus kopīgi attīstīs. Ja jūsu draudze vēlas adoptēt 
citu draudzi vai veidot māsas draudzes attiecības, lūdzu, rakstiet bīskapam Pēterim 
Sproģim uz e-pastu: kanceleja@lbds.lv. Iespēju robežās centīsimies palīdzēt! 

 
• LBDS Bīskapa teoloģiskā komisija: Atzīstot, ka baptisti visā pasaulē dažādos 

vēsturiskos periodos un dažādā kultūras vidē ir bijuši un joprojām ir ar atšķirīgiem 
uzskatiem gan savā atziņā, gan ētikā un praksē, kā arī saprotot, ka jaunā vēsturiskā, 
sociālā un kultūras situācija izvirza arī kristīgajai kalpošanai jaunus uzdevumus un 
izaicinājumus, Komisija par savu darba mērķi ir izvirzījusi sekojošo: balstoties uz 
Jaunajā Derībā izklāstītajiem principiem, izstrādāt un noformulēt priekšlikumus LBDS 
Padomei Latvijas baptistu vienotu uzskatu veidošanai svarīgākajos dogmatikas un 
kristīgās ētikas jautājumos. Komisiju vada Dr. Ilmārs Hiršs. 

 
• Pabalstu stratēģijas izveide: finanšu un cita veida atbalsta saņemšana, kas balstās uz 

draudzes stratēģiju un konkrētu mērķu nospraušanu un īstenošanu. Tas ne vien veicinātu 
draudzes izaugsmi, bet arī palīdzētu vietējiem un ārvalstu atbalstītājiem labāk saprast, kā 
tiek izmantoti viņu ziedojumi. 

 
• Reģionālās tikšanās: ņemot vērā šī gada pieredzi, arī turpmāk notiks reģionālās tikšanās, 

lai veicinātu LBDS un draudžu sadarbību, kā arī draudžu savstarpējo sadarbību. 



 
 

DDDRRRAAAUUUDDDŽŽŽUUU   
DDDIIIBBBIIINNNĀĀĀŠŠŠAAANNNAAA   
 
 
 

MŪSU LIELĀKĀ VĒLĒŠANĀS IR, 
LAI ARVIEN VAIR ĀK CILVĒKU IEPAZĪST DIEVA TĒVA M ĪLESTĪBU, 

PIEDZĪVO JĒZUS KRISTUS ŽĒLASTĪBU UN SVĒTĀ GARA SADRAUDZĪBU. 
NE MŪSU SPĒJAS UN IEGRIBAS, NE PIERUNĀŠANA UN ATRUNAS, NE ĒRTUMS UN AMBĪCIJAS, 

NE SAMIERINĀŠANĀS UN IZPATIKŠANA, NE IERADUMI UN STILS. 

 
 

TIKAI JĒZUS. 
 
 
 

 

 

 



DRAUDŽU DIBINĀŠANA 
 
Jau vairāk nekā 150 gadus baptistu kustība Latvijā ir draudžu dibināšana kustība. Izņemot 
apspiestības gadus, baptistu ļaudis vienmēr ir centušies vairot biblisko draudžu skaitu 
mūsu zemē. Gadu gaitā metodes un paņēmieni ir mainījušies, bet Latvijas baptisti nekad 
nav šaubījušies par to, ka ir jāstrādā pie jaunu draudžu dibināšanas.  
 
Dievs ir paaudžu Dievs. Viņš ir Ābrahama, Īzaka, Jēkaba Dievs. Ģimene nespēs piedzīvot 
nākamo paaudzi, ja tajā nedzims bērni. Draudzes, kuras savu jauno paaudzi nespēj 
izaudzināt par tādu draudžu dibinātājiem un vadītājiem, kas aizsniedz savas paaudzes 
nekristiešus, aizies bojā divu paaudžu laikā. Daudzas konfesijas un draudzes iznīkst tieši 
šā iemesla dēļ. Kāda būs mūsu nākotne? Mēs ticam, ka mums ir vajadzīgas visas 
paaudzes. Mēs gribam būt tāda konfesija, kurā ir gan jauni, gan veci ļaudis un kurā stiprās 
un iesakņojušās draudzes strādā kopā ar jaunajām. 
 
Tāpēc mums no sirds jālūdz pēc Dieva gudrības un jāstrādā, lai izveidotu tādu plānu, kas 
ļautu draudzēm un katram no mums saskatīt savu potenciālu un īpašo vietu draudžu 
dibināšanas un misijas darbā. LBDS mērķis ir nodibināt 100 jaunas draudzes. Taču mērķis 
nav vienkārši nodibināt 100 jaunas draudzes, bet redzēt kustību, kurā draudzes dibina 
jaunas draudzes. Mēs vēlamies redzēt, kā katra baptistu draudze Latvijā ir iesaistījusies 
draudzes dibināšanā.  
 
Rezultāti jau ir redzami tagad. Pašlaik draudžu dibināšanā ir iesaistījusies 21 komanda. 
Katra no tām ir savā attīstības posmā. Dažās grupās aktīvi notiek misijas darbs un tiek 
kristīti jaunie mācekļi, dažas topošās draudzes tuvākajā laikā kļūs par oficiāli reģistrētām 
draudzēm, bet dažas komandas ir vēl tikai pašā sākumā, cenšoties saprast, kā Dievs 
viņus var lietot tajā vietā, kur Dievs viņus ir aicinājis. 
 
Draudžu dibināšanai jāieņem visnozīmīgākā vieta mūsu draudžu savienībā. Tā ir 
nepieciešama, lai mēs varētu izdzīvot un turpinātu augt, lai aizvien vairāk cilvēku iepazītos 
ar Dievu un piedzīvotu Viņa pārmainošo spēku savā dzīvē. 
 
Kristus bija gatavs atstāt 99, lai atrastu vienu. Uz ko Tu esi gatavs, lai aizsniegtu 97% 
nekristiešus Latvijā? Mēs varam būt pateicīgi Dievam par 90 baptistu draudzēm Latvijā, 
bet Latvijā joprojām ir vairāk kā 40 pilsētu un daudz novadu, kuros nav baptistu draudzes. 
Mēs nedrīkstam gaidīt, ka cilvēki nāks pie mums. Mums jāiet pie viņiem.  
 
MŪSU LIELĀKĀ VĒLĒŠANĀS IR, LAI ARVIEN VAIRĀK CILVĒKU IEPAZĪST DIEVA TĒVA 
MĪLESTĪBU, PIEDZĪVO JĒZUS KRISTUS ŽĒLASTĪBU UN SVĒTĀ GARA 
SADRAUDZĪBU. NE MŪSU SPĒJAS UN IEGRIBAS, NE PIERUNĀŠANA UN ATRUNAS, 
NE ĒRTUMS UN AMBĪCIJAS, NE SAMIERINĀŠANĀS UN IZPATIKŠANA, NE IERADUMI 
UN STILS.  
TIKAI JĒZUS. 
 
 



 

 

“Tas cilvēks nav muļķis, kurš atdod to, ko nespēj patur ēt,  
lai iegūtu to, ko nespēj pazaudēt.” /Džims Eliots, 20.gs. misionārs/  

 
 

KĀ TU UN TAVA DRAUDZE VARAT IESAIST ĪTIES DRAUDŽU DIBIN ĀŠANĀ? 
 

 
1. Lūdziet, lai Dievs liek Tev un Tavai draudzei sirdī degsmi nest Evaņģēliju Latvij ā un rāda, kādi 
konkrēti soļi Tev jāsper paklausībā Viņam. 
 
2. Lūdziet, lai Dievs ļauj saprast un atklāj, kurā vietā (rajons, pilsēta, novads, ciemats) jums ir 
jādibina draudze - kurā vietā Dievs var lietot tieši jūsu draudzei dotos talantus un resursus.  
 
3. Iepazīstieties ar draudzes situāciju Latvijā. Draudzes ir vajadzīgas gan vietās, kurās vēl nav 
baptistu draudzes, gan vietās, kurās ir draudzes, bet varētu būt vēl draudzes. Portālā 
www.jaunasdraudzes.lv ir pieejama Latvijas karte ar vietām, kurās ir draudzes un kurās jaunas 
draudzes var tikt dibinātas. Dieva vadībā Tava draudze var apņemties lūgt par vismaz vienu no šīm 
vietām, lai Dievs atver cilvēku sirdis un rāda nākamos soļus, kas Tavai draudzei būtu jāsper.  
 
4. Aiciniet cilvēkus piedalīties draudzes dibināšanā. Daži nebūs pilnībā gatavi iesaistīties draudzes 
dibināšanā, taču sāciet ar misijas darbu vietā, kurā jūs vēlaties dibināt draudzi. Iesaistiet 
visdažādākos cilvēkus ar visdažādākām spējām! 
 
5. Veidojiet komandu ar cilvēkiem, kuri regulāri iesaistīsies draudzes dibināšanā. Pārliecinieties, ka 
komandā ir īstie cilvēki. Portālā www.jaunasdraudzes.lv jūs varat iepazīties ar dažiem vienkāršiem 
jautājumiem, kas jums palīdzēs izvērtēt vai saprast, vai attiecīgais cilvēks ir gatavs iesaistīties 
draudzes dibināšanā.   
 
6. Aiciniet savu draudzes dibināšanas komandu iesaistīties draudzes dibināšanas komandu apmācībā 
“M4” , kurā piedalās komandas no visas Latvijas. Apmācību vada vadītāji ar pieredzi draudžu 
dibināšanā Latvijā un Norvēģijā.  
 
7. Svētījiet tos, kuri ir iesaistījušies draudžu dibināšanā, runājiet par viņiem ar cieņu un mīlestību, 
jo, atrodoties kaujas laukā, viņiem ir nepieciešams atbalsts un aizsardzība. 
 
8. Iesaistieties draudzes dibināšanas darbā finansiāli. Komandai, kas dibinās jaunu draudzi, ir un 
būs nepieciešams gan garīgs, gan materiāls atbalsts.  
 
 
 
 
 

www.jaunasdraudzes.lv  
 

TIEKAMIES - SEKO L ĪDZI INFORM ĀCIJAI - IESAISTIES 
 



 

 

DRAUDŽU DIBIN ĀŠANAS POSMI 

 

POSMS AICINĀJUMS/ 
VĪZIJA MISIJA M ĀCEKL ĪBA PAVAIROŠANA FINANSES APM ĀCĪBA 

1. posms 

Saņēmis Svētā Gara 
pamudinājumu 
dibināt draudzi 

• Iepazīšanās ar 
kontekstu, kurā vēlas 
dibināt draudzi 
(vajadzības, kultūra, 
sociālā, etniskā 
situācija) 

 
• Uzsāktas attiecības 
ar vietējiem 
cilvēkiem 
(nekristiešiem) 

Tiek izveidota 
komanda ar 
kristiešiem, kuri 
tiekas, lai lūgtu un 
studētu Rakstus 

Vismaz 10 
cilvēkiem ir 
līdzdalīts par 
aicinājumu dibināt 
draudzi. 

Tiek meklēta 
iespēja, kā 
finansiāli 
nodrošināt 
draudzes 
dibināšanu 

Komanda uzsāk 
dalību M4 1. 
līmeņa 
apmācībā 

2. posms 

• Tiek formulēta 
vīzija, stratēģija un 
mērķauditorija 
 

• Komanda ir 
gatava apņemties 
turpmākos 2-3 
gadus piedalīties 
draudzes dibināšanā 

• Ir uzsāktas 
attiecības ar apkārtējo 
sabiedrību 
 

• Komanda meklē 
iespējas, kā redzamā 
veidā demonstrēt 
Evaņģēliju (caur 
kalpošanu un 
attiecībām) 
 

• Nekristieši sāk nākt 
uz draudzes 
organizētiem 
pasākumiem 

• Nekristieši 
atgriežas un tiek 
kristīti 
 

• Draudze regulāri 
nāk kopā, lai slavētu, 
lūgtu un mācītos no 
Rakstiem 
 

• Draudzē tiek 
attīstīts veids, kā 
notiek māceklība 
(materiāli, grupas, 
Rakstu vietas utt) 
 

Vadītājs ir  uzsācis 
attiecības ar 1-2 
mācekļiem, kuri 
palīdz vadīt grupu 
un tiek gatavoti par 
jaunas grupas 
vadītājiem 

Komanda 
finansiāli 
apņemas iesaistās 
draudzes 
dibināšanā 

Vadītājs un 
komanda tiek 
mentorēti 

3. posms 

• Komandā tiek 
apzinātas dāvanas, 
ar kurām kalpot 
draudzē 
 

• Komanda ir 
skaidri nodefinējusi 
vīziju (3-5 gadiem) 
un mērķus katram 
gadam 
 

• Komanda ir 
izstrādājusi soļus / 
stratēģiju, kā strādāt 
ar nekristiešiem, kā 
pavairot mācekļus, 
kā būt par draudzi, 
kas dibina jaunas 
grupas/draudzes 
 

•Tiek izstrādāts 
draudzes 
dibināšanas 5 gada 
projekts 

• Draudze ir atradusi 
iespējas, kā regulāri 
kalpot apkārtējai 
sabiedrībai 
 

• Būt par svētību,  
kalpot, liecināt un 
veidot attiecības ar 
nekristiešiem ir 
kļuvis par draudzes 
ikdienas dzīvi 
 

• Draudzē notiek 
misijas darbs ar 
visām iespējamām 
mērķgrupām (bērni, 
jaunieši, ģimenes, 
neprecētie, seniori) 

Draudze tiek 
sagatavota misijā, 
māceklībā un grupas 
pavairošanā/vadīšanā 
 

• Jauni vadītāji 
uzsāk jaunas 
attiecības un sāk 
veidot jaunu grupu 
 

• Katram jaunam 
vadītājam ir 1-2 
palīgi, kuri tiek 
gatavoti par 
vadītājiem 
 

• Jaunie vadītāji 
tiek atbalstīti un 
mentorēti 
 

• Draudze  spēj 
finansiāli sevi 
uzturēt par 60-
70% 
 

•10% tiek ziedots 
citas draudzes 
dibināšanai 

Komanda ir 
pabeigusi M4 
2. līmeni 

4. posms 

Tiek veidota 
draudzes vecaju 
komanda 

 Ir uzsākta māceklība 
un kalpošana 
dažādām iespējamām 
mērķgrupām (bērni, 
jaunieši, ģimenes, 
neprecētie, seniori) 

 Draudze spēj sevi  
uzturēt 100% 

Tiek oficiāli 
dibināta 
draudze 
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DRAUDŽU DIBIN ĀŠANAS KOMANDU APM ĀCĪBA “M4” 
 
Lai mēs visi kopīgi un katrs atsevišķi tajā vietā, kur Dievs mūs aicina, varētu sākt vai turpināt darbu 
pie jaunu draudžu veidošanas, un lai mūsu kopējā vīzija par jaunu draudžu dibināšanu varētu tikt 
piepildīta, aicinu piedalīties jaunā apmācības programmā. 
 
M4 ir draudžu dibinātāju un viņu komandu apmācības un sagatavošanas vide. Mēs vēlamies 
sagatavot komandu veselīgai jaunu draudžu dibināšanai un to darbības pirmajiem gadiem. Pieredze 
liecina, ka labi apmācītiem draudžu dibinātājiem, kas iesaistījušies savstarpēja atbalsta un 
sadarbības tīklā, ir lielākas izredzes sasniegt labus rezultātus, nekā tiem, kas šo darbu veic vienatnē, 
nevēlas sadarboties un mācīties. M4 radīts, lai sniegtu apmācību un nodrošinātu draudžu dibinātāju 
sadarbības tīkla darbību. 
 
M4 ir divgadīga apmācība draudžu dibinātājiem un viņu komandām, kas sastāv no 4 apmācības 
moduļiem. Apmācība klātienē notiks četras reizes gadā nedēļas nogalēs: no piektdienas plkst. 12:00 
līdz sestdienas plkst. 18:00. Šīs apmācības mērķis ir kalpot komandām, kas vēlas saņemt apmācību 
jaunu draudžu vai misionālu grupu dibināšanā. Apmācību moduļu laikā un arī starp tiem tiks 
strādāts pie tēmām, kas ir īpaši nozīmīgas draudžu dibināšanas sākumposmā. Gada laikā draudžu 
dibinātāji un viņu komandas būs izveidojušas kopīgu darbības pamatu nākošajiem kalpošanas 
gadiem. Komandai ir jābūt gatavai piedalīties visās četrās apmācības sesijās, kā arī jāapņemas 
strādāt kopā ar komandu visa apmācības procesa laikā. M4 apmācību pēdējā ciklā katra komanda 
izstrādā draudžu dibināšanas projektu. Katrai komandai, kas piedalās M4 tiek piešķirts treneris 
(palīgs), kas regulāri tiksies ar komandu, lai palīdzētu mērķtiecīgāk veikt kalpošanu. 
 
KAD NOTIKS M4 APMĀCĪBA? 
Latvijas Baptistu draudžu savienība uzsāks M4 apmācību 2012. gada martā. M4 apmācības pārējie 
3 moduļi notiks 2012. gada septembrī un 2013.gada janvārī un aprīlī. Lai pieteiktos, zvani mob. 
+371 26554780 vai raksti uz e-pastu kaspars.sterns@lbds.lv. Tavs pieteikums tiks izvērtēts. 
Pozitīva vērtējuma gadījumā Tu un Tava komanda tiksiet uzaicināti uz M4 apmācību. Vietu skaits ir 
ierobežots. 
 
KAS VADĪS M4 APMĀCĪBU? 
M4 apmācību vadīs, LBDS bīskaps Pēteris Sproģis un LBDS bīskapa vietnieks Kaspars Šterns, 
draudžu dibinātāji Igors Rautmanis, Ilvars Ieviņš un Mārcis Dejus un DAWN Norway vadītājs 
Oivinds Auglands un Jākobs Holviks. M4 laikā būs iespēja saņemt augstas kvalitātes apmācību, 
kuru sniegs pieredzējuši draudžu dibinātāji – praktiķi. Tā būs apmācība ar skaidru mērķi un 
dalīšanos pieredzē ar cilvēkiem, kas atrodas līdzīgā situācijā, kā arī aizlūgšanas un atbalsts visa 
procesa gaitā. 
 
KO MĀCĪS M4 APMĀCĪBĀ? 
1. modulis: Izpratne par Dievu. Šinī modulī tiks aplūkota izpratne par sevi un savu aicinājumu 
jaunu draudžu dibināšanā, gūta lielāka skaidrība par Dieva doto uzdevumu misijā, par 
izaicinājumiem un upuri šī uzdevumu piepildīšanā, kā arī kopīgi analizēsim apkārtējo kultūru 
jaundibināmās draudzes kontekstā. 
2. modulis: Izpratne par pasauli. Šī moduļa centrā būs izpratne par Dieva valstības principiem, 
balstoties uz Lielo Uzdevumu. Mēs diskutēsim par vienotas vīzijas un vērtību nozīmīgumu jaunu 
draudžu veidošanā, un komandas strādās pie savas vīzijas un vērtību izstrādes. Tiks aplūkotas arī 
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tādas tēmas kā padziļinātas rūpes par pazudušajiem un izpratne par Evaņģēlija pasludināšanas 
veidiem. 

3. modulis: Izpratne par uzdevumu. Komandas veidos skaidrāku izpratni par biblisko skatījumu uz 
Kristus mācekļa dzīvi. Mēs pārrunāsim mūsdienu kultūras izaicinājumus māceklībai un to, kā 
izturēties pret šiem izaicinājumiem jaunas draudzes dibināšanas kontekstā. Rezultātā komandām 
radīsies skaidrākā izpratne par māceklības procesu jaundibināmajā draudzē. 

4. modulis: Izpratne par kustību. Šajā modulī mēs runāsim par to, kā strādāt kopā, papildinot 
vienam otru un veidojot komandu, kas spēj darboties ilgtermiņā; kā veidot veselīgu dzīves veidu, 
kas nodrošina ilgstošu darbību individuāli un komandā. Komandas izstrādās vīziju, vērtības un 
ilgtermiņa mērķus turpmākajiem 5 gadiem. 

 
KRITĒRIJI, LAI VARĒTU PIEDALĪTIES M4 APMĀCĪBĀ 
1. Tev ir jābūt komandai, kurā ir 2-5 cilvēki (var būt arī vairāk) 
1. Tavai komandai ir jāapņemas piedalīties visās četrās apmācību reizēs un jābūt gataviem pielietot 

esošās zināšanas praksē. 
 
PIETEIKŠANĀS UN TUVĀKA INFORMĀCIJA 
e-pasts: kaspars.sterns@lbds.lv 
Mob.: +371 26554780 
Jūs varat noskatīties fragmentus no M4 2011 lekcijām www.jaunasdraudzes.lv  
 
Aicinu Tevi lūgt, pārrunāt to draudzes padomē, savā mazajā grupā, meklēt Dieva gribu un atbilstoši 
rīkoties! Varbūt tieši tava paklausība var tikt Dieva lietota, lai tu un pārējie tavas komandas biedri 
varētu būt daļa no Dieva darba jaunas draudzes tapšanā! 


