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Mēs dzīvojam laikā, kuru varētu raksturot ar apustuļa Pāvila 
vārdiem: “Jo man atvērušās plašas durvis sekmīgai darbībai, 
bet arī pretinieku daudz.” (1.Kor. 16:9)

Iespēju ir tiešām daudz. Cilvēki meklē cerību un ir atvērti 
Evaņģēlijam. Politiskā brīvība dod mums plašas iespējas. 
Vasara būs dažādu vērtīgu nometņu laiks. No 26.-29.augustam 
varēsim stiprināt viens otru, būt liecinieki daudzu cilvēku 
kristībām un pateikties Dievam par mūsu draudžu 150 
kopdarba gadiem. No 5.-7.novembrim notiks Cerības festivāls 
ar lieliskām iespējam aicināt draugus uz Arēnu Rīga. 
Divpadsmit LBDS jaunu draudžu dibināšanas komandas 
turpina tikties reizi trīs mēnešos, lai M4 apmācības ietvaros 
izvērtētu paveikto un sagatavotos nākamajiem soļiem. BPI 
mācības turpina 24 studenti. 2011.gadā, ja Dievs dos, mācības 
BPI uzsāks jauna klātienes un neklātienes grupa. Daudzas 
draudzes drosmīgi izvērtē savu kalpošanu un nebaidās 
mainīties, apzinoties, ka ir lietas, kuras nevar turpināt pa vecam. 
Daudzi sirmie brāļi un māsas atbalsta jaunos     – iet un 
uzdrīkstēties. Un vēl daudz citu plaši atvērtu durvju...

Kā tad ar pretiniekiem? Pats sev nesaskatu nevienu citu 
pretinieku, kā vien pats sevi. Tik bieži mēs paši esam savi un 

savas draudzes lielākie pretinieki. Ar savu paviršību, 
vienaldzību, apātiju... Ar iespēju neizmantošanu un Evaņģēlija 
nepasludināšanu... Ar otršķirīgu jautājumu risināšanu, 
svarīgākos jautājumus ignorējot... Ar tādu pārņemtību ar 
svētdienā notiekošo, ka pārējās nedēļas dienas paliek novārtā 
un Evaņģēlijā neizdzīvotas... Dievs – atpestī mūs no mums 
pašiem!

Mūsu Savienības namam ir jauns uzraksts - kā tas bijis 
paredzēts sākotnējā projektā, bet līdz šim neīstenots. Kad tas 
bija izdarīts, sāku domāt, ka vajadzētu arī akcentēt un izgaismot 
krustu Savienības nama fasādes augšdaļā. Meklējām veidu, 
kā krusta izgaismošana nepatērētu daudz elektroenerģijas un 
tas varētu spīdēt visu nakti. Rakstot dizainerei un lūdzot 
padomu, pieķēru sevi, ka esmu uzrakstījis: ”Tā, lai krusta 
lietošana būtu lēta...” Apjēdzis uzrakstītā divdomību, 
šos vārdus sakaunējies tūlīt pat izdzēsu! 

Rudenī mūsu Savienības namu rotās starojošs krusts, 
un es ceru, ka tā lietošana mums nevienam nekad nekļūs lēta!

Jūsu Kristū,
Pēteris Sproģis

www.lbds.lv



2010.gada 1.jūnijā Dievs mūžībā aizsauca 
LBDS bīskapu emeritus, mācītāju Andreju 
Šternu. Mācītājs A.Šterns dzimis 
1943. gada 20. novembrī Cieceres 
pagasta “Vecstrēlniekos”, Olgas un Friča 
Šternu ģimenē, kurā Dievs vēlāk dāvāja 
arī divas meitas Dzidru un Veltu. 

Pirmie nopietnie garīgie iespaidi A.Šterna 
dzīvē ir saistīti ar mātes māsu un 
vecmāmiņu, kuras piederēja pie Viesītes 
baptistu draudzes un dažkārt viesojās 
A.Šterna vecāku ģimenē. A.Šterns ar 
draudzi iepazinās jau četrpadsmit gadu 
vecumā, kad Emīlija Ermsone uzaicināja 
viņu uz Saldus baptistu draudzes 
dievkalpojumu. Saldus pilsētā ģimene 
dzīvoja kopš 1954.gada. Draudzē 
A. Šterns ieguva daudz jaunus, ticīgus 
draugus un sirsnīgi iekļāvās kristiešu 
sabiedrībā. Īpaši viņu saistīja garīgās 
dziesmas un sadraudzība.

Deviņpadsmit gadu vecumā saruna ar 
tēvu A.Šternam palīdzēja patiesi saprast, 
ka viņš ir Dieva bērns. Tēvs norādīja, ka 
Andrejam jāmeklē cita dzīvesvieta, ja viņš 
vēlas turpināt aktīvu līdzdalību draudzē. 
Pirmajās darbadienas stundās, visu 
pārdomājot, jaunietis pārliecināti izlēma 
palikt ar Dievu un kristīgo kopību. Tajā 
brīdī sirdi piepildīja miers, prieks un droša 
apziņa, ka viņš tiešām pieder Dieva 
ģimenei! Turpmākais ceļš bija skaidrs – 
jātop kristītam! 1964. gada 4. augustā 
Talsu baptistu baznīcā A.Šternu kristīja 
māc. Kārlis Biķis. Šajā gadā A.Šterna 
dzīvē notiek vēl kāds ļoti svarīgs notikums 
– laulības ar Liju Lakšmani. Kāzas tika 
svinētas Melnsila “Lakšmaņos”, kur jaunā 
ģimene nodzīvoja trīspadsmit gadus. 
Dievs Lijas un Andreja ģimeni ir svētījis ar 
deviņiem bērniem – četrām meitām un 
pieciem dēliem.  

Dzīvojot Melnsilā, Lija un Andrejs 
iesaistījās Ģipkas baptistu draudzē un 
dažkārt devās uz Pitraga draudzi. Abi 
daudz dziedāja duetus, iepazinās ar 
daudzām Ziemeļkurzemes draudzēm.

Pēc vairākkārtējiem pamudinājumiem 
garīgo darbu un ilgstošām pārdomām 
vairāku gadu garumā, A.Šterns 1971.
gadā piekrita sludinātāja kalpošanai, 
kļūstot par Pitraga draudzes sludinātāju, 
un no 1974.gada līdztekus darbojās 
Ģipkas baptistu draudzē.  

1971.gadā bīskaps Pēteris Egle 
organizēja kursantu grupu neklātienes 
Bībeles kursiem Maskavā, kur kā students 
bija arī slud. A.Šterns. Šie divarpus studiju 
gadi sniedza iespēju gūt teoloģiskas 
zināšanas un iepazīt krievu baptistu darbu 
un darbiniekus.

1976.gadā Aizputes baptistu draudze 
aicināja A.Šternu kļūt par tās sludinātāju. 
Doties prom no Melnsila nebija viegli, 
jo ģimene bija iedzīvojusies Kurzemes 
jūrmalā. Bet sapratuši, ka tas ir Dieva 
aicinājums, viņi 1977. gada augustā 
pārcēlās uz Aizputi. 

Aizputes draudzē aizrit 13 spraigi darba 
gadi. Paralēli darbam draudzē, 11 gadus 
A.Šterns strādāja arī Energokontroles 
uzņēmumā. Tas, savukārt, radīja iespējas 
satikt un iepazīt daudzus cilvēkus plašā 
apkārtnē. Šī pieredze kļuva par skolu 
tautā.

1979.gadā slud. A.Šternu ievēlēja Bīskapa 
padomē un viņš sāka skaidrāk izprast 
baptistu kopdarbu Latvijā.

1985.gadā Aizputes baptistu draudzē viņš 
tika ordinēts par baptistu draudžu 
mācītājs.

1988.gadā Amerikas Latviešu Baptistu 
apvienība uzaicināja māc. A. Šternu 
viesoties draudzēs ASV. Iepazīstoties ar 

brāļiem un māsām viņpus okeāna, 
stiprinājās tuvas sadraudzības saites.

1990.gadā LBDS kongresā māc. A.Šterns 
tika aicināts kļūt par LBDS bīskapa 
vietnieku. Šajā gadā Rīgas Golgātas 
baptistu draudze lūdz A.Šternu kļūt par 
tās mācītāju. Tur mācītājs kalpoja līdz 
savai aiziešanai mūžībā. 

No 1996. līdz 2002.gadam māc. A.Šterns 
bija LBDS bīskaps. Bīskaps A.Šterns 
aktīvi interesējās par baptistu draudzēm 
Latvijā un centās tās arī klātienē iepazīt. 

Kad A.Šterns beidza kalpot kā bīskaps, 
viņš joprojām sekoja LBDS kopdarbam. 
Tam mācītājs veltīja lielu daļu sava laika, 
sirdi, domas un lūgšanas, jo viņam bija 
uzticēts darbs LBDS padomē un arī 
Garīdznieku Brālības kolēģijā.

2004. gada vasarā, Brazīlijas Latviešu 
Baptistu apvienības aicināts, māc. 
A. Šterns devās uz BLBA kongresu 
Brazīlijā. Tas viņam bija otrais ceļojums 
uz Brazīliju. Neizpalika arī Rinkonas 
misijas apmeklējums kaimiņvalstī Bolīvijā, 
kur latviešu baptisti pašaizliedzīgi veic 
evaņģelizācijas darbu.

Māc. A. Šterns visu mūžu par dārgāko 
savas dzīves guvumu uzskatīja to, ka jau 
pusaudža gados bija personīgi iepazinis 
Kristu un varējis visu mūžu sevi apzināties 
kā Dieva bērnu. Dievs bija viņa dzīves 
centrs! Viņš vēlējās un centās, lasot Vārdu 
un lūdzot, arvien labāk iepazīt Dievu, kopt 
sadraudzību ar Viņu un iet Viņa vadībā 
visu dzīvi, dienu pēc dienas.

2010.gada 5. jūnija rītā plkst. 10.00 
ģimene, draudžu locekļi, garīdznieki, 
LBDS vadība un citu konfesiju pārstāvji 
bija piepildījuši Rīgas Golgātas baptistu 
draudzes dievnamu, lai atvadītos no 
Andreja Šterna – vīra, tēva, vectēva, 
mācītāja, bīskapa emeritus, kolēģa un 
drauga. Atvadu dievkalpojumu vadīja 
māc. Edgars Mažis, svētrunu teica LBDS 
bīskaps Pēteris Sproģis. Ieskatu A.Šterna 
dzīvē sniedza māc. O.Jermolājevs. Diev-
kal po jumā dziedāja un spēlēja draudžu 
apvienotais koris un mūziķi. Līdzjūtības 
apliecinājumus ģimenei un baptistu 
draudzēm izteica arī LELB arhibīskaps 
Jānis Vanags, Romas Katoļu Baznīcas 
priesteris Andris Kravalis un, kā SDA 
draudžu pārstāvis, māc. Sergejs Konča. 

Andrejs Šterns 
1943 – 2010

B ī s k a p s  e m e r i t u s ,  m ā c ī t ā j s
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Dievkalpojumā tika pieminēti saņemtie līdzjūtības vārdi no ALBA, 
BLBA draudzēm, kā arī no Igaunijas un Lietuvas baptistu 
draudzēm.

Pulksten 15.00 A.Šterna ģimene, draudžu pārstāvji un garīdznieki 
pulcējās Melnsila kapos, lai zemes klēpī guldītu bīskapu emeritus 
A.Šternu. Atvadu svētbrīdi vadīja bīskapa vietnieks, mācītājs 
Pēteris Eisāns, dziedāja un spēlēja draudžu mūziķi. Pēc atvadu 
svētbrīža daudzi viesi devās uz Melnsila “Lakšmaņu” mājām, 
kur pie cienasta galda varēja paust savas atmiņas par bīskapu 
emeritus, māc. A.Šternu. Sadraudzības brīdi “Lakšmaņu” mājās 
vadīja māc. Edgars Mažis. A.Šterna ģimenes vārdā pateicību 
klātesošajiem par atbalstu izteica A.Šterna dēls slud. Dāvids 
Šterns.

Bīskaps emeritus A.Šterns mūsu draudzēs paliks gaišā piemiņā. 
Mēs pateicamies par svētībām, kuras Dievs dāvāja mūsu 
draudzēm caur viņa kalpošanu. Lai Dievs svētī bīskapa emeritus 
dzīvesbiedri Liju, bērnus, mazbērnus un tuviniekus viņu tālākajā 
dzīves gājumā! Lai Dievs svētī mūsu draudzes ar daudziem 
jauniem un kalpošanai uzticīgiem darbiniekiem un vadītājiem, 
kāds bija māc. A.Šterns!   

Materiāls sagatavots pēc Andreja Šterna autobiogrāfijas 
materiāliem.

Materiālu sagatavoja mācītājs Oļegs Jermolājevs.

LBDS 
kongress  

un  
Latvijas 
baptistu 
150 gadu 
jubilejas 
svinības

Godātie draudžu darbinieki!

LBDS Padome ir nolēmusi Latvijas baptistu 7. Dziesmu 
svētkus un baptistu 150 gadu pastāvēšanas Latvijā 
jubilejas svinības rīkot šī gada 26.-29. augustā Ventspilī 
un tās apkārtnē. Šo svinību ietvaros sestdien, 
27. augustā, no plkst. 9:00 līdz 16:00 norisināsies 
LBDS Kongress. Kongresa darba sēdes plānotas 
27. augustā Ventspils baptistu dievnamā, Platā 
ielā 13. Kongresa tālākā norise un baptistu 150 gadu 
jubilejas svinības norisināsies gan OCV basketbola 
hallē, gan Ventspils baptistu dievnamā, gan arī teātra 
namā “Jūras vārti”.

Vispusīgu informāciju par plānotajiem pasākumiem, 
pasākuma programmu, nakšņošanas iespējām, kā arī 
prezentācijas video par Latvijas baptistu 150 gadu 
jubilejas svinībām un Latvijas baptistu 7. Dziesmu 
svētkiem Ventspilī varat aplūkot īpašā svētku mājas 
lapā www.lbds.lv/baptistiem150

LBDS garīdznieki un sludinātāji. Foto: Rihards Kociņš

Bīskapa emeritus, mācītāja A.Šterna ģimene un tuvākie radi. Foto: Rihards Kociņš
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Lūdzam iesūtīt šādu informāciju:

1. Kongresa delegātu un viesu sarakstu – līdz 
30. jūnijam.

Šajā sakarā atgādinām delegātu un viesu ievēlēšanas 
kārtību:

• ja draudzes locekļu skaits ir mazāks par 50 – 
1 delegāts;

• ja draudzes locekļu skaits ir lielāks par 50, tad no 
katriem pilniem 50 – 1 delegāts, no atlikuma, kas ir 25 
un vairāk, – vēl 1 delegāts;

• papildus no katras draudzes, neatkarīgi no locekļu 
skaita, – vēl 1 delegāts;

• viesu skaits nedrīkst pārsniegt pusi no delegātu skaita 
(ja kādai draudzei ir sludināšanas vietas ārpus 
dievnama un tā vēlas palielināt viesu skaitu, lūdzam 
savlaicīgi darīt to zināmu LBDS kancelejā);

• aprēķini jāizdara, ņemot vērā draudzes locekļu skaitu 
uz 2009. gada 1. janvāri.

Lūdzu, neaizmirstiet ievēlēt savu garīdznieku! 
Garīdzniekam jātiek ievēlētam vispārējā kārtībā.

Saskaņā ar LBDS Satversmi pilntiesīgi Kongresa delegāti 
bez ievēlēšanas ir LBDS bīskaps, LBDS Padomes, 
Revīzijas un Nominācijas komisijas locekļi, bīskapi 
emeritus, kā arī LBDS Padomes goda locekļi.

Kongresa delegātu un viesu sarakstu lūgums atsūtīt uz 
LBDS kanceleju pa pastu Lāčplēša ielā 37, Rīga, LV-1050 
vai e-pastu kanceleja@lbds.lv līdz 2010. gada 
30. jūnijam.

2. Draudžu mācītājus un priekšniekus lūdzam atsūtīt 
informāciju līdz 2010. gada 1. augustam par kristāmo 
skaitu, kas tiks kristīti dievkalpojumā pie Užavas upes. 
Lūdzam iesniegt šo cilvēku sarakstu, norādot vārdu un 
uzvārdu.

3. Līdz 2010. gada 1. augustam aicinām iesūtīt lūgšanu 
vajadzības, kuras mēs varētu pieminēt 27. augusta 
Lūgšanu vakarā. Aizlūgšanas sūtīt uz e-pastu 
lugsana@lbds.lv

4. Priekšlikumus par LBDS Kongresa darba kārtībā 
iekļaujamajiem izskatāmiem jautājumiem jāiesniedz 
rakstiski Padomei līdz 2010. gada 12. jūlijam. 

5. Kongresa darba kārtību LBDS Padome paziņos līdz 
2010. gada 26. jūlijam.

Kongresa dalības maksa:
Delegātiem un viesiem, kas piedalīsies LBDS Kongresā 
2010. gada 28. augustā dalības maksa ir Ls 5,00. Dalības 
maksā iekļautas kongresa sagatavošanas izmaksas, 
pusdienas, materiāli, kafijas pauzes, komunālie 
maksājumi.

Kongresa dalības maksu lūgums ieskaitīt LBDS kontā:

LV03 UNLA 0002 0007 01314

vai samaksāt savlaicīgi LBDS kasē līdz 2010. gada 
15. augustam ar norādi: LBDS Kongresa dalībnieku 
iemaksas.

Svētku organizatori būs pateicīgi par katru Jūsu 
priekšlikumu, ideju, kopdarbības piedāvājumu vai cita 
veida atbalstu!

Kristus mīlestībā –
Žanna Drūnese, LBDS izpilddirektore

CETURTDIENA, 26. AUGUSTS

 19:00 Atklāšanas koncerts    
  Teātra nams “Jūras vārti”

PIEKTDIENA, 27. AUGUSTS

 10:00 LBDS Kongress     
  Ventspils baptistu baznīca

 14:00 Bērnu koncerts “Būsim kopā”   
  Bērnu pilsētiņa

 19:00 Jauniešu koncerts    
  Jūras Vārti

 21:00 Lūgšanu vakars     
  Ventspils baptistu baznīca

SESTDIENA, 28. AUGUSTS

 18:00 Dziesmu svētku koncerts   
  OCV Basketbola halle

 23:00 Zvanu ansambļu koncerts   
  Livonijas ordeņa pils

SVĒTDIENA, 29. AUGUSTS

 12:00 Kristību dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu 
  Užava

Šogad 26.–29. augustā svinēsim notikumus, kuri ir aizsākuši mūsu – 
baptistu – darbību pirms 150 gadiem, kad Latvijā, Kurzemes jūrmalā 
dzīvojošie ticīgie, meklējot dziļāku un patiesāku izpratni par Dievu un 
Bībeli, nonāca pie Adama Gertnera formulētā atzinuma: “Nu es 
saprotu, kas man jādara, nu es zinu, kur es stāvu.” To realizēja 
pirmajā bībeliskajā pagremdē Mēmelē. 

Būsim vienoti lūgšanās, lai šīs svinības un Dziesmu svētki stiprinātu 
ikviena Latvijas baptista ticību un piederības apziņu. Vēl vairāk – lai šie 
notikumi būtu liecība līdzcilvēkiem, ka Dievs aizskar un maina cilvēku 
sirdis arī šodien. 

Ventspilnieki, baptistu draudzē un pilsētā, kuri palīdz uzņemt viesus, 
jau gatavojas sagaidīt ikvienu, kurš ieradīsies uz Latvijas baptistu 
150 gadu jubilejas svinībām un Latvijas baptistu 7. Dziesmu svētkiem. 

Latvijas baptistu  
150 gadu jubilejas 

svinību un  
Latvijas baptistu  

7. Dziesmu svētku 
Ventspilī

PROGRAMMA 
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Ar pilsētas Domes atbalstu esam vienojušies par iespēju 
koncertus organizēt moderni iekārtotajā teātra namā “Jūras vārti” 
un plašajā Olimpiskā centra “Ventspils” basketbola zālē. 

Svētku atklāšanas koncerts. Latvijas baptistu draudžu 
Diriģentu koris atskaņos dziesmas, kuru komponistus ceram 
redzēt šajā koncertā. Tas būs ļoti īpašs un pirmreizējs notikums. 
Pirmkārt,  jau tāpēc, ka pirmo reizi būs apvienojušies diriģenti, 
lai dziedātu kopīgā korī. Otrkārt, koncertā klāt būs dziesmu 
autori – mūsu baptistu draudžu muzikālie darbinieki, kuri kalpo 
ar Dieva doto dāvanu. Un kurš gan var pateikt un izmērīt, cik liels 
ir to cilvēku skaits, kurus uzrunājušas dziesmas, kas ir 
vienkāršas, bet ar “lipīgu” melodiju, un cik ir to, kurus aizsniedz 
augstas raudzes muzikālā kvalitāte, mūzikas varenība un 
krāšņums! Katrai dziesmai ir sava nozīme, kalpojot Dievam. 
Katram komponistam ir sava vieta, kalpojot Dievam. Koncerts 
notiks ceturtdien, 26. augustā, plkst. 19:00 teātra namā “Jūras 
vārti”. 

Piektdiena, 27. augusts, ir diena, kad baznīcā jau plkst. 10:00 
pulcēsies Latvijas Baptistu draudžu savienības Kongresa 
delegāti un viesi. Lai arī Kongresa darba laiks nav ilgs, tomēr 
delegātiem būs jāpieņem vairāki svarīgi lēmumi. Viens no tiem – 
ir jau pagājuši četri gadi, kopš vēlējām LBDS bīskapu. Tātad šajā 
jubilejas Kongresā notiks arī bīskapa vēlēšanas. 

Pēcpusdienā visi ceļi ved uz Bērnu pilsētiņu, jo tur plkst. 14:00 
notiks koncerts “Būsim kopā!”. Tā dalībnieki ir bērni, bet aktīvi 
atbalstītāji un klausītāji būsim mēs visi! 

Jauniešu koncerts sāksies piektdienas vakarā, 27. augustā, 
plkst. 19:00. Vēl nav izlemts, vai tiks izmantota viena no Latvijā 
modernākajām koncertzālēm “Jūras vārti”, vai koncertu rīkos 
kādā no pilsētas brīvdabas estrādēm. Arī šis ir viens no 
jautājumiem, par kuru aicinām lūgt. Jauniešiem būs iespēja 
kopīgi dziedāt gan Kora darbnīcā apgūtās, gan jaunas dziesmas, 
un ļoti ceram, ka koncertā būs arī ārvalstu viesi. 

Baptistu baznīcā jeb vietā, kuru no visām pilsētas celtnēm 
visvairāk sajūtam kā savu, piektdien, 27. augustā, plkst. 21:00 
pulcēsimies Lūgšanu vakarā, lai no jauna piedzīvotu, cik labi ir 
zemoties pie Kristus krusta, un, esot māsu un brāļu sadraudzībā 
un kopībā, tomēr sajustu īpašu, personīgu tuvību ar Jēzu! Būt 
grēku nožēlā un pielūgsmē par dāvāto brīvību no kalpošanas 
grēkam! Būt sava nespēka atzīšanā, lai svinētu Dieva spēka 
piepildījumu! 

Sestdienas rīta cēliens dziedātājiem paies neatlaidīgos un 
intensīvos, tomēr ticam, ka patiesi iepriecinošos mēģinājumos. 

Sestdienas vakarā, 28. augustā, plkst. 18:00 Ventspils Olimpiskā 
centra basketbola hallē svinēsim Latvijas baptistu 7. Dziesmu 
svētkus. Gatavosimies un lūgsim, lai šie svētki ir stiprinājums 
katram, kas sevi apzinās kā daļu no Dieva ģimenes, un lai šis ir 
brīdis, kad Dievs caur dziedātājiem un sludinātājiem runā uz 

ļaudīm, kuri būs nākuši, lai klausītos dziesmas. Lūgsim, lai Dievs 
sagatavo dziedātājus un mūziķus būt atvērtiem tam, kā Dievs 
viņus gribēs lietot, lai aizsniegtu ventspilniekus un viesus. 

Sestdienas vakarā, pēc  Dziesmu svētku koncerta, notiks 
pavisam cita veida koncerts, kurā muzicēs Zvanu ansambļi. Tas 
notiks Ventspils Livonijas pilī un sāksies stundu pirms pusnakts.

Svētku kulminācija – Kristību dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu pie upes, kurā notika pirmās baptistu kristības 
Latvijā. Dievkalpojums sāksies svētdien, 29. augustā, plkst. 
12:00 Užavā. 

Esam centušies iezīmēt, cik skaists, zīmīgs un daudzveidīgs būs 
šis pasākums, lai rosinātu katru baptistu izmantot iespējas būt 
kopā jubilejas reizē. 

Par svētdienas dievkalpojumu... Vai gan būtu vajadzīgs vēl kas, 
ar ko ieinteresēt!? Labi apzinoties, ka ne visiem ir fiziska iespēja 
būt Užavā, ceram, ka nav tādu, kas negribētu būt Kristību 
dievkalpojumā ar Svēto Vakarēdienu. 

Lai mūsu svētki varētu notikt, ir svarīgs katras draudzes un katra 
draudzes locekļa garīgais, organizatoriskais un materiālais 
atbalsts. Tāpēc aicinām ikvienu – lūdz! 

A u t o F o t o R A l l i j s  
u ž A v A  -  K l A i p ē d A  -  l i e p ā j A

Kāpēc Užava - Klaipēda - Liepāja?

Ir grūti saprast, cik daudz uzņēmības, drosmes un, galvenais, 
ticības bija nepieciešams mūsu baptistu celmlaužiem, lai dotos 
uz Mēmeli (Klaipēdu) pie ticības brāļiem kristīties atbilstoši tai 
ticībai, kādu bija saņēmuši no Dieva, lasot Bībeli. Iespējams, viņi 
izvēlējās tam laikam ātrāko un drošāko ceļu – pa jūru! Vai mēs 
šo braucienu varētu atkārtot? Mēģināsim tādā veidā, kā tas būtu 
visātrāk un ērtāk mūsdienās – ar automašīnām! Ceļā 
apmeklēsim gan baptistu vēsturē, gan mūsdienās nozīmīgas 
vietas, kā ceļa rādītājus, lietojot mūsdienu kartes, bet apslēpto 
punktu meklēšanā palīdzēs Bībeles zināšanas. Tas būs divu 
dienu, 21. –22. augusts, ceļojums ar aizraujošu dažādu objektu 
meklēšanu un piedzīvojumiem. Sestdienas vakarā, 21. augustā, 
sadraudzība ar Klaipēdas baptistu draudzes ļaudīm, nakšņošana 
Klaipēdā, 22. augustā dievkalpojums baznīcā, kurā notika 
pirmās latviešu baptistu kristības, un tad ceļš atpakaļ uz 
Ventspili. Vairāk informācijas www.lbds.lv/baptistiem150.   

Dalībnieku pieteikšanās uz Latvijas Baptistu 150 gadu 
jubilejas svinībām un 7.Dziesmu svētkiem.

Svētku dalībnieki  ir visi, kuri piedalās svētku rīkošanā, muzikālos 
vai kādos cita veida pasākumos vai LBDS kongresā. Lūdzam 
visus reģistrēties un atrast arī naktsmājas pēc iespējas ātrāk! 
DALĪBNIEKIEM, KURI BŪS REĢISTRĒJUŠIES LĪDZ 
2010. GADA 31. JŪLIJAM, BŪS ĪPAŠA ATLAIŽU 
PROGRAMMA. Pirmkārt, iespēja pasūtīt naktsmājas par īpašām 
svētku dalībnieku cenām, kuras norādītas mājas lapā; otrkārt, 
vairākās labākajās Ventspils kafejnīcās 10% atlaide; treškārt, 
iespēja bez maksas vienu reizi izmantot Ventspils  Pludmales 
akvaparka pakalpojumus!!!   
Vairāk informācijas www.lbds.lv/baptistiem150 

Materiālu sagatavoja
Ventspils baptistu draudzes sludinātājs Pēteris Tervits

Koru festivāls PRIEKULE 2009. Foto: Rihards Kociņš
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Pirms gada tika uzsākta jauna nozare Baltijas Pastorālā Institūtā 
- “BPI DRAFTS”, kuras mērķis ir uzrunāt un sagatavot jaunus 
puišus, kas kādu dienu, iespējams, varētu kļūt par draudzes 
mācītājiem un vadītājiem. Līdz šim esam noorganizējuši jau 
divas nometnes 2009. gada jūlijā un 2010.gada februārī. Tā bija 
lieliska iespēja uzrunāt vairāk kā 60 jauniešus un likt viņiem 
aizdomāties par Dieva aicinājumu. Taču mēs nevēlamies 
apstāties, tādēļ apzināmies, ka vēl ir daudz tādu puišu, kas 
meklē Dieva aicinājumu savā dzīvē. Turklāt esot ar jauniešiem 
divās nometnēs, sapratām, ka darbs ir jāturpina, lai viņi tiktu 
labāk sagatavoti kalpošanai draudzē.

Šogad esam ieplānojuši organizēt divas vasaras nometnes. 
Abas nometnes notiks skaistā vietā, lauku sētā “Ganības”, 
Užavā (netālu no jūras).

“BPI DRAFTS 1. līmenis” 12. līdz 16. jūlijam, Užava. Nometne 
visiem tiem, kas vēlas iepazīt un saprast, kas ir Evaņģēlijs, 

kā dzīvot Evaņģēlijā, kā pasludināt Evaņģēliju un kādai ir jābūt 
stratēģijai, lai Evaņģēlijs varētu būt dzīvs draudzē. Nometnē būs 
lekcijas, kuras lasīs mācītāji no dažādām baptistu draudzēm. 
Tā būs iespēja dzirdēt par viņu pieredzi kalpošanā. Dalībniekiem 
būs iespēja daudz pavadīt laika kopā ar BPI studentiem diskusiju 
grupās un neformālās sarunās. Nometnē neiztikt bez 
izaicinošiem uzdevumiem un kopīga sporta.

“BPI DRAFTS 2. līmenis” 19. līdz 24. jūlijam, Užava. Nometnē 
var piedalīties tikai tie, kas pirms gada piedalījās BPI DRAFTS 
vasaras nometnē vai ir izgājuši BPI DRAFTS1 nometni. Tas ir kā 
nākošais līmenis, kur dalībniekiem būs iespēja ne tikai dzirdēt 
lekcijas un piedalīties dažādos pārbaudījumos un aktivitātēs, 
bet būs iespēja piedalīties prakses kalpošanā dažādās 
Kurzemes pilsētās un ciemos, sadarbojoties ar vietējām 
draudzēm. BPI DRAFTS 2. līmeni vadīs un pārraudzīs BPI 
studenti.
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Lai nometne varētu sasniegt savu mērķi, notiks īpaša atlase, 
pēc kuras noteiks tos 40 dalībniekus (katras nometnes 
maksimālais dalībnieku skaits), kuri varēs piedalīties nometnē. 
Mēs gribam, ka uz nometni varētu braukt tie paši perspektīvākie 
draudzes jaunieši. Uz nometni tiek aicināti puiši vecumā no 
14 līdz 19 gadiem.

Lai piedalītos “BPI Drafts 1. līmeņa” nometnē, dalībniekam ir 
vajadzīga draudzes mācītāja vai BPI studenta rekomendācija. 
Katru dalībnieku personīgi apstiprinās un uzaicinās LBDS 
bīskaps Pēteris Sproģis un BPI Drafts nometnes vadītājs 
Kaspars Šterns.

Lai noorganizētu nometni, tas prasa zināmus izdevumus. Esam 
aprēķinājuši, ka vienam dalībniekam šī nometne izmaksātu 
45 Ls (cenā ir iekļauta ēdināšana trīs reizes dienā, dzīvošana 
nometnē un nometnes programmas izdevumi, T-krekls). Taču 
mēs apzināmies, ka ne katrs var atļauties segt visu maksu, tādēļ 

mēs vēlētos zināt, cik lielas ir paša dalībnieka iespējas maksāt 
vai piesaistīt finansējumu. Mēs darīsim visu, lai nauda nebūtu 
šķērslis dalībniekam atbraukt uz nometni, tādēļ esam 
piesaistījuši atbalstītājus.

Dalībnieku pieteikšnās līdz 14.jūnijam.

Ja jums rodas jautājumi par nometni vai vēlaties pieteikt 
dalībnieku, tad rakstiet uz bpidrafts@lbds.lv vai zvaniet 
26554780 - Kaspars Šterns.

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!

Ar cieņu, 
Pēteris Sproģis
LBDS bīskaps, BPI direktors
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Šomēnes iepazīstinām jūs ar Edgaru Purmali, Baltijas Pastorālā 
institūta studentu no Liepājas, kurš kalpo Vaiņodes un Paplakas 
draudzēs. Lūgsim par Edgaru un pārējiem BPI studentiem, lai šīs 
vasaras kalpošanas un atpūta ir Dieva svētītas! 

Pastāsti vienu no spilgtākajām savas bērnības atmiņām! 

Dievs izglāba manu mammu. Viņai bija problēmas ar alkoholu. 
Es biju aizgājis no mājām un lūdzu Dievu, lai Viņš glābj mammu. 
Jāatzīst, ka pats īsti tam neticēju, bet Dievam nekas nav 
neiespējams. Viņš to izdarīja, un es biju apsolījis Viņam – ja tas 
īstenosies, es atgriezīšos baznīcā. Bērnībā gāju uz 
svētdienskolu, bet, vecākiem šķiroties, svētdienskolu nācās 
pamest. Sekoja vairāki grūti gadi ģimenē. 2003.gada janvārī 
Dievs apbrīnojamā veidā dziedināja manu mammu. Tas bija 
mirklis, kad Dievs piepildīja manu lūgšanu, tāpēc atgriezos un 
sāku Viņam kalpot. Tā sākās mana kalpošana Viņam. 

Kā tu zināji, ka tev Dievam ir jālūdz par mammu? Kur tu 
uzzināji par Dievu? 

Par Dievu uzzināju svētdienskolā. Laikam, mēs paši īsti 
neapzināmies, bet svētdienskola ieliek to sēklu. Es zināju, ka 
Dievs klausās manas lūgšanas. Cik es tam ticēju vai neticēju - 
vienalga, taču man grūtos brīžos bija, ar ko parunāties. Tētis 
veda mūs uz svētdienskolu. Viņš pats vēl nebija kristietis, bet 
gribēja, lai mums ar māsu ir kas labāks nekā viņam. Viņš gribēja 
izdarīt labu darbu, pavadot mūs uz svētdienskolu katru 
svētdienu. Mēs gājām Liepājas Ciānas baznīcā. Svētdienskolā 
man iemācīja, ka ir Dievs un ka ar Viņu var runāt. Arī tā mīlestība, 
ko tur saņem no cilvēkiem, paliek – tu redzi, ka ir kaut kas 
labāks. Pat ja nākas aiziet, atmiņā paliek tas citādākais.

Kā piedzīvotais ir tevi veidojis un mainījis?

Pie Dieva es nācu, kad man bija 18 gadu. Tētis jau bija atgriezies 
pie Kristus, bet ģimenē visu laiku bija konflikti. Man arī visu 
bērnību sāpēja galva. Kad vecāki šķiras, protams, bērni jūtas 
vainīgi. Es visā vainoju vecākus. Pēc tam, kad iepazinu Dievu, 
iemācījos piedot un atklāju - tā ir liela brīvība, ja vari piedot. 
Darbs bija tas, kur es ieliku visu sevi. Mans bērnības sapnis bija 
strādāt par pavāru, un Dievs ļāva šo sapni piepildīt. Tomēr tas 
nesagādā tādu prieku, kādu gūstu kalpojot citiem, vai arī 
ieraugot, kā Dievs risina problēmu, kuru pašam šķiet 
neiespējami atšķetināt.

Kopš es pieņēmu lēmumu kalpot Kristum, Viņš ir devis pilnīgi 
citu jēgu. Kamēr tu neesi kopā ar Dievu, nav dzīvei nekāda 
piepildījuma; viss, ko dari, liekas slikti; kaut ko meklē, bet īsti 
neko nevari atrast. Kopā ar Dievu dzīvei rodas jēga – tu vari 
kalpot un darīt to ar prieku. Man vislabāk patīk slavēšana, un es 
jūtos laimīgs, kad varu kalpot citiem un priecāties par to.

Kā sākās tavs ceļš uz mūziku?

Dziedājis esmu jau ļoti sen. Mūzikas skolu tā arī nepabeidzu, tas 
saistīts ar vecāku šķiršanos, bet dziedāt man ir paticis vienmēr. 
Man bija divi sapņi – vai nu kļūt par pavāru vai arī par dziedātāju. 
Dievs visu atjauno – tu vari darīt Viņam par godu to, kas tev ļoti 
patīk. Es nevienu instrumentu spēlēt neiemācījos un to ļoti 
nožēloju, bet brālis prot spēlēt. Kopā esam ļoti laba komanda un 
varam pagodināt Dievu.

Ja tu varētu pasapņot, kā tu 
gribētu kalpot Dievam?

Es gribētu apgūt to, ko mēs šobrīd 
institūtā mācāmies, lai es varētu 
pasludināt Labo Vēsti un cilvēki 
varētu redzēt, kā tā mani pašu ir 
izmainījusi. Es ticu tam, ko sludinu,  
un tas nāk no sirds. Cilvēkam ir 
jāredz, ka tevis teiktais ir patiesība, 
ka tas patiešām tevi ir mainījis. 

Lai kalpotu, man ir vajadzīga ļoti 
laba komanda, jo viens es nevaru 
strādāt. Es neesmu vadītājs – man 
patīk būt komandas dalībniekam, bet es nespētu būt vadītājs. Es 
labi protu sastrādāties ar cilvēkiem. Ja man uztic darbu, tad 
cenšos to izdarīt, kaut arī reizēm varbūt ir bail no šī pienākuma. 

Man sirdī ir bērni, kuri iet cauri tam, ko pats esmu piedzīvojis. Es 
gribētu viņiem parādīt, ka ir iespēja dzīvot citādāk. Dievs tevi ir 
ielicis kādā situācijā, lai kaut ko iemācītu, bet Viņš var arī atklāt 
izeju no tās. Gribu parādīt, ka šīs situācijas nav bezcerīgas, ka 
Kristū ir cerība. 

Kāds, tavuprāt, ir draudzes uzdevums?

Draudzes uzdevums ir parādīt, ka pie Jēzus mēs iegūstam 
brīvību. Mēs par maz to darām. Kad Dievs mūs izglābj, mēs 
gribam palikt tajā vietā, kur mums ir labi, aizmirstot, ka esam 
bijuši tur, “ārā”, un, ja neviens mums nebūtu pastāstījis par Jēzu, 
tad mēs joprojām tur būtu. Mēs nedrīkstam norobežoties no 
cilvēkiem, kas ir “ārpusē”. Savās darbavietās mums ir jābūt par 
liecību Jēzum, nekaunoties no tā, ka esam kristieši.

Kā tu uzzināji par BPI un saprati, ka tev te jābūt?

Bīskaps Pēteris Sproģis bija pie mums Paplakas draudzē un 
aicināja mani uz BPI. Toreiz es izdomāju visādus 
aizbildinājumus. Bija kāds dievkalpojums, kurā tika runāts par to, 
ka ir jāizkāpj laukā no laivas, lai kaut kur nokļūtu. Bīskaps teica: 
“Tu saproti, ka tas ir par tevi?” Līdzīgi kā Mozum, Dievs man 
teica, kas jādara, bet es izgudroju dažādus aizbildinājumus. 
Galu galā tu vari sadusmot Dievu, šādi mānot sevi. Un tad es 
nolēmu riskēt, kaut arī tas mani ļoti biedēja. Šeit ir pilnīgi 
jāuzticas Dievam, tu neko nevari kontrolēt, nezini, kas notiks, uz 
ko tu ej. Ļoti interesanti redzēt Dieva vadību! Taču vispirms 
jāpieņem lēmums paļauties un spert soli. 

Kas tev BPI patīk vislabāk?

Vislabāk patīk tas, ka var uzdot visus jautājumus, kuri tevī ir, bet 
uz kuriem nav zināmas atbildes. Piemēram, grāmatas apskatā 
mums bija jāraksta darbs par Dieva īpašībām. Lasot šo grāmatu, 
sapratu, ka Dievs ir tik liels un es neko īsti par Viņu nezinu. Tās 
īpašības, kuras Dievs vēlas mums darīt zināmas, Viņš ir atklājis, 
lai mēs censtos līdzināties Viņam. Studiju laikā esmu arī sapratis, 
ka Dievs mūs apgādā. Nauda mums parasti dod kaut kādu 
drošības sajūtu. Tagad, kad aizbraucu uz draudzi, pilnīgi 
negaidīti cilvēks pienāk pie manis, iedod naudu un saka: “ Tas 
tev ceļam.” Iepriekš nekad nevari iedomāties, kuru cilvēku Dievs 
būs uzrunājis. Un tas ir brīnišķīgi!

Pie Jēzus mēs 
iegūstam brīvību
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Draudžu dibināšanas 
apmācības M4

Ir pagājuši 4 mēneši kopš pirmās draudžu dibināšanas apmācības ar 
nosaukumu “M4”. Februārī Rāmavas muižā satikās 14 komandas, 
kas mācījās no Norvēģu pieredzes draudžu dibināšanā un formulēja 
mērķus turpmākajiem 4 mēnešiem.

Maija beigās M4 komandas (diemžēl ne visas grupas) sabrauca atkal, 
lai turpinātu kopīgi divas dienas domāt par jaunām draudzēm. Šoreiz 
katra grupa jau varēja dalīties ar līdz šim pieredzēto un izdzīvoto, 
varēja izvērtēt sevi un ieraudzīt, cik daudz ir izdevies īstenot no tā, 
ko 4 mēnešus iepriekš iecerēja. 

Bija iedrošinoši dzirdēt liecības un stāstus, kā Dievs ir atklājis iespējas 
caur draudžu dibināšanu uzrunāt jaunus cilvēkus. Bija iespēja arī 
godīgi paskatīties uz  šķēršļiem, kādēļ neizdevās kaut ko sasniegt.

Arī šajā reizē lekcijas vadīja Oivinds Auglands, kurš ir draudžu 
dibināšanas koordinators un pasniedzējs Norvēģijā un citās Eiropas 
valstīs. Oivindam līdzi bija atbraukuši draugi no dažādām Norvēģijas 
organizācijām un draudzēm, lai dalītos ar savu pieredzi draudžu 
dibināšanā un varētu uzsākt sadarbību ar kādām jaunajām draudzēm 
Latvijā. 

Oivinds Auglands divas dienas sagatavoja draudžu dibināšanas 
komandas un rosināja domāt par dzīvošanu ar apziņu, ka mēs esam 
daļa no Dieva valstības un mēs esam aicināti nest Evaņģēliju 
ikvienam cilvēkam, kurš Jēzu vēl nepazīst. Tika skaidri norādīts, 
ka draudzei ir liels evaņģelizācijas spēks. 

M4 dalībnieki varēja aktīvi piedalīties diskusijās un grupu darbā. Pēc 
katras lekcijas komandas pārrunāja dzirdēto un domāja, kā tas būtu 
īstenojams ikdienas dzīvē un draudzē. 

Apmācības noslēgumā komandas pavadīja ilgāku laiku, domājot par 
savas jaunās draudzes divu gadu vīziju. Pēc tam katra grupa apsvēra 
iespējamos riskus un to, ko vajadzētu mainīt līdzšinējā darbībā. 
Vīzija tika rakstiski fiksēta un prezentēta visām grupām. 

Balstoties uz lielo redzējumu, ko katra no grupām iezīmēja, 
tika izstrādāti konkrēti turpmākajiem četriem mēnešiem. 

Dzirdot stāstus un redzot Dieva darbību caur šīm grupām, varam 
pateikties, ka Dieva valstības darbs nav apstājies un Dievs joprojām 
vēlas uzrunāt un glābt. Latvijā vēl ir daudzas vietas bez draudzes, 
tādēļ lūgsim Pļaujas Kungu, lai Viņš sūta strādniekus. Esot M4 
apmācībā, rodas pārliecība, ka nav jābūt speciāli izglītotam, lai varētu 
domāt par jaunu draudzi. Ir jābūt pareizai attieksmei un gatavībai 
atsaukties Dieva aicinājumam. Ja Dievs arī tavā sirdī ir ielicis dedzīgu 
vēlmi dibināt draudzi, lūdz, meklē komandu, runā par to un esi gatavs 
“iet druvā”!

Uzzināt vairāk par draudžu dibināšanu var www.jaunasdraudzes.lv

Kaspars Šterns
Rīgas Mateja baptistu draudzes mācītājs 

Te mēs apgūstam teorētiskās zināšanas, bet arī tiek uzsvērts, ka 
mums šīs zināšanas ir jālieto draudzē, kurā kalpojam. Kopā ar 
puišiem iemācāmies komandas darbu – viens par otru iestāties 
un aizlūgt. Ceru, ka institūts arī palīdzēs iemācīties rast vairāk 
laika Dievam un izmainīt manī tās lietas, no kurām man ir bail – 
uzņemties atbildību, organizēt sevi. 

Kā mēs varam aizlūgt par tevi?

Man joprojām bieži sāp galva. Esmu apmeklējis dažādus ārstus, 
bet neviens īsti nav atradis risinājumu šai problēmai. Gribētu 
apjaust, ko Dievs ar to man grib iemācīt.  Vēlos arī saprast, kur 
Dievs vēlas redzēt mani kalpojam, lai es būtu par svētību 
cilvēkiem. 

Interviju sagatavoja Vēsma Sandberga
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Jau vairākas nedēļas Baltijas Pastorālā institūta 
telpās valda neparasts klusums – mūsu 24 
studenti devušies vasaras brīvdienās un 
kalpošanā. Pirms tam, maija pēdējā nedēļā, visi 
BPI kursu studenti bija pulcējušies uz lekcijām par 
Jēzus Kristus dzīvi un kalpošanu teoloģijas 
doktora Džona Noksa (ASV) vadībā. 28.maijā 
semestra noslēguma svētbrīdi vadīja LBDS 
bīskaps un BPI direktors Pēteris Sproģis, 
uzrunājot studentus, pasniedzējus un viesus un 
aicinot kopīgi baudīt Svēto Vakarēdienu. 

Šobrīd studenti ikdienā nav sastopami BPI telpās, 
jo katrs ir savā pilsētā, ciemā un draudzē, kalpojot 
Dievam un cilvēkiem. Viņu vasaras kalpošanu 
klāsts ir plašs un dažāds – no bērnu un jauniešu 
nometnēm un vasaras Bībeles skolām līdz 
nometnēm vīriem, evaņģelizējošiem 
riteņbraucieniem un orientēšanās pasākumiem; 
no regulāras klātbūtnes draudzēs līdz aktīvai 
dalībai baptistu 150 gadu svinībās. Vairāki studenti 
palīdzēs arī BPI Drafta nometnēs jūlijā. Aizlūgsim 
par BPI studentiem – par Dieva vadību un spēku 
katrai dienai un mīlestību pret ikvienu, nesot 
Evaņģēlija vēsti dažādās Latvijas vietās.

Līva Fokrote
BPI Studiju daļas vadītāja

BPI jaunumi

Teoloģijas doktors Sems Erps (ASV) mudina BPI studentus pārdomāt mūsdienu  
filozofiskās tendences un to, kā šajā laikā turpināt nest Evaņģēliju.

BPI 2010.gada iesaukums. No kreisās puses: Aivars Gaidžūns, Edgars Purmalis, 
Agris Dzelme, Mārtiņš Anševics, Ainārs Ginters un Andris Jēgermanis.

Bīskaps un BPI direktors Pēteris Sproģis vada Svētā Vakarēdiena svinēšanu BPI semestra noslēguma svinībās. Klātesošo vidū BPI studenti, pasniedzēji un atbalstītāji.
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Cerības festivālā piedalīsies Latvijā un pasaulē labi pazīstami 
mūziķi.

Festivāla muzikālā daļa būs ļoti daudzkrāsaina. Uzstāsies daudzi 
brīnišķīgi mūziķi – maestro Raimonds Pauls, Ieva Akurātere, 
Ingus Pētersons, Artis Gāga, Jānis Kurševs un Latvijas trīs 
tenori – Guntars Ruņģis, Miervaldis Jenčs un Nauris Puntulis. 
Būs iespēja dzirdēt arī Valdi Indrišonoku ar grupu, ansambli 
Vēstniecība, simfonisko orķestri. Festivāla kopkorī pieteikušies 
dziedāt vairāk nekā 800 koristu, bet visu plašo programmu vadīs 
Kristaps Tālbergs.

Lai piedalītos Cerības festivālā Rīgā, Latvijā ieradīsies arī pasaulē 
pazīstamais dziedātājs, Grammy un Dove mūzikas balvu ieguvējs 
Maikls V. Smits (Michael W. Smith) ar savu mūziķu grupu. 

Grammy balva viņam ir 
piešķirta trīs reizes, bet 
Dove – augstāko 
amerikāņu 
gospelmūzikas balvu – 
viņš saņēmis 34 reizes. 
Maiklam V. Smitam  
pasniegta arī Amerikas 
Mūzikas Balva (American 
Music Award). Dziedātāja 

darbības laikā ir pārdoti vairāk nekā 13 miljoni viņa mūzikas disku, 
viņš ir sarakstījis 29 hitus, kas ieguvuši 1.vietu topos, ir izdoti 
14 zelta un 5 platīna statusa diski. Daudzas no mūziķa dziesmām 
ir labi pazīstamas arī kristīgajā sabiedrībā Latvijā.  

Klausītājus arī priecēs Jamaikas džeza pianists Hantlijs Brauns 
(Huntley Braun). Viņa elpu aizraujošā klavierspēle ir novērtēta ar 
dažādām augstām godalgām, to skaitā “Top Caribbean Gospel 
Instrumentalist” 2005. un 2006. gadā. Pārsteidzoši var šķist tas, 
ka šis virtuozs klavieres iemācījās spēlēt, nepazīstot notis, 
tikai sekojot vecāko brāļu un tēva, akordeonista, norādījumiem. 

Nevienu klausītāju neatstās vienaldzīgu arī ģitārvirtuoza Denisa 
Agadžanjana (Dennis Agajanian) priekšnesums. D. Agadžanjanu 
pazīst pēc ārkārtīgi ātras akustiskās un klasiskās ģitārspēles 
tehnikas. Izpildījuma stils mainās no roka līdz pat kantrī, bet viņa 
priekšnesums vienmēr ir dinamisks un neatkārtojams. Viņš ir 
saņēmis vairākas balvas par nopelniem gospelmūzikā, tiek dēvēts 
par vienu no labākajiem sava laika akustiskās ģitāras spēlētājiem, 
kas muzicējis kopā arī ar tādām slavenībām kā Džonijs Kešs 
(Johnny Cash) un Tanja Takere (Tanya Tucker).

Festivālā uz skatuves kāps arī tādi mūziķi kā Džons un Anne 
Barbūri (John & Anne Barbour) no ASV, Aleksandrs Patlis no 
Baltkrievijas, kā arī operdziedātāji Jevgēnijs Udovins (Eugene 
Udovin) no Ukrainas un Vaids Vīsnausks (Vaidas Vysnauskas) no 
Lietuvas.
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Šī gada maija sākumā Rīgā, Cēsīs un Jēkabpilī notika senioriem paredzēti 
pasākumi – “Senioru dienas 2010”. Šo dienu īpašie viesi, lektori, organizatori 
un aizsācēji Latvijā ir no ASV Teksasas štata Ričardsonas Pirmās baptistu 
draudzes. 

Pirms vairākiem gadiem viņi ieradās, lai uzrunātu Latvijas seniorus un kalpotu 
viņiem, palīdzēja nodibināt senioru kori. Šogad ieradās, lai vadītu gan lekcijas 
un kopīgu dziedāšanu, gan rūpētos par sadraudzību un pasākumu atbalstītu 
finansiāli. Senioru konferences pulcē kopā vecākās paaudzes ļaudis 
neatkarīgi no piederības kādai konfesijai vai draudzei, jo to mērķis ir atklāt, ka 
ikviens var kalpot Dievam visas dzīves garumā, neskatoties uz savu vecumu. 
Aicināti tiek arī tie, kuri vēl Dievu nepazīst.

 “Senioru dienas 2010” sākās Rīgā 1. maija pēcpusdienā ar dievkalpojumu, 
sadraudzības pasākumu un koncertu Vīlandes baptistu baznīcā, kas pulcēja 
Rīgas draudžu seniorus. Tāpat īpašs atklāšanas pasākums notika arī Cēsīs 
Svētā Jāņa luteriskajā baznīcā. Baznīcā uzstājās Rīgas senioru koris, 
Ričardsonas draudzes seniori un vairāki solisti, kā arī Cēsu zvanu ansamblis. 
Patiesi interesanti bija dzirdēt pazīstamus skaņdarbus zvanu izpildījumā. 
Klātesošos uzrunāja un koncertu vadīja Cēsu baptistu draudzes mācītājs 
Oļegs Jermolājevs, bet sveiciena un iedrošinājuma vārdus teica Ričardsonas 
draudzes mācītājs Ellis Orozco.

Nākamajās dienās Cēsīs, Cēsu 2. pamatskolā, un Jēkabpils baptistu 
dievnamā notika divu dienu konferences.

Konferencē Ričardsonas viesi līdzdalīja savus dzīvesstāstus un lasīja lekcijas 
par dažādiem aktuāliem tematiem, kopā ar latviešu senioriem sadraudzības 
laikā muzicēja. 

Lekcijā “Meklējot savu mērķi” seniori tika iedrošināti kalpot draudzē. Viņiem 
bija iespēja dzirdēt vairākus piemērus, kuras būtu tās jomas un kādas varētu 
būt kalpošanas iespējas savā lokālajā draudzē. Izaicinošs bija atgādinājums, 
ka vecums nav iemesls, lai nekalpotu Dievam. Dievs cilvēku nav radījis, 
lai viņš aktīvi darbotos tikai jaunībā un brieduma gados, tāpat Bībelē nevar 
atrast, ka kalpošanai ir “aiziešana pensijā”. Kaut arī dažreiz draudzēs valda 
uzskats, ka seniori savu ir paveikuši un tagad jāļauj strādāt jaunajiem, 
senioriem ir daudz iespēju kalpot ar savu pieredzi, aizlūgšanām un rūpēm.

Lekcijā “Kas notiek, kad mēs lūdzam? ” izskanēja daudz liecību. Viena no 
liecībām bija īpaši aizkustinoša – kāda sieviete bija lūgusi par savu vīru 
četrdesmit piecus gadus, lai viņš ticētu Dievam un piedzīvotu pestīšanu. 
Pēc šiem daudzajiem gadiem tas arī notika! 

Lekcijā “Aizrautība ar Dieva Vārdu” seniori tika īpaši mudināti lasīt Bībeli, 
bet lekcijā “Prieks nāk no rīta” tika runāts, kā Dievs dziedina mūsu sāpes un 
atjauno prieku, kā sadzīvot ar tuvinieku zaudējumiem, sērām, nedziedināmām 
slimībām, lielām dzīves traģēdijām vai redzamu netaisnību. Arī šajā lekcijā 
bija vairākas liecības, kā Dievs ir pagodinājies, uzmundrinājis un devis spēku 
doties tālāk. 

Konferencē bija daudz dziesmu un citu muzikālu priekšnesumu. 
Arī sadraudzība starp klātesošajiem bija ļoti nozīmīga. Jāmin, ka daudz 
interesantu sarunu bija lekciju pārtraukumos un pusdienojot vai malkojot 
kafiju. Tad cilvēki stāstīja, kā viņi sākuši ticēt Dievam, kas dzīvē pieredzēts – 
tas bija stiprinājums pārējiem. Šī bija brīnišķīga iespēja arī Latvijas senioriem 
līdzdalīt savu dzīves un kalpošanas pieredzi, tikt saprastiem un no jauna 
iedrošinātiem. 

Teksasas seniori vairākkārt atklāja savas sirds ilgas turpmākai kalpošanai 
senioriem Latvijā un citviet pasaulē. Viņi vēlas redzēt draudzēs atjaunotu 
paaudžu vienotību, jo mūsdienās kalpošanas ir ļoti nošķirtas viena no otras: 
seniori vienā pusē, jaunieši – otrā.  Cik daudz varētu cilvēki cits citam dot, 
ja viņi strādātu kopā!

Konferences pirmās dienas izskaņā bija īpašs “Teksasas vakars”, kurā viesi 
iepazīstināja latviešus ar ASV kultūru un vēsturi, to skaitā karogu, 
nacionālajām dziesmām, baznīcām. Ar milzīgu aizrautību stāstīja stāstus par 

Tagad ir laiks...
Ar vēsti par cerību festivālā uzstāsies Billija 
Grehema Evaņģeliskā Asociācijas (BGEA) 
prezidents un starptautiskās labdarības 
organizācijas “Samaritan’s Purse” 
(www.samaritaspurse.org) izpilddirektors 
Franklins Grehems. Viņš ir viens no 
ievērojamākajiem sludinātājiem ASV, kas ar 
Evaņģēlija vēsti aizsniedz cilvēkus daudzās 
pasaules valstīs.

Festivālu apmeklēs arī Rīgas mērs Nils 
Ušakovs un citi Latvijas politiskie un garīgie 
vadītāji.

Jau daudzus gadus Cerības festivāli notiek 
dažādās pasaules vietās un kultūrās, un 
dažādas kristīgās konfesijas sadarbojas tā 
organizēšanā. Šī gada 27.-29. maijā Cerības 
festivāls jau notika Belo Horizonte pilsētā 
Brazīlijā un šogad notiks vēl 4 valstīs. Pēc 
tam, kad pagājušajā gadā festivāls notika 
mūsu kaimiņvalsts galvaspilsētā  Tallinā, tas 
tika plaši atspoguļots arī Igaunijas medijos, 
kas rakstīja: “(..) rodas pārliecība, ka festivāls 
ir iespaidīgs un labi nostrādāts – kā 
papildinājums runātajam vārdam publikai tika 
piedāvāta plaša muzikālā programma. 
Tehniskais nodrošinājums un uz lielajiem 
ekrāniem redzamais videomateriāls kvalitātes 
ziņā neatpalika no slavenu zvaigžņu 
koncertiem.” (Portāls delfi.ee) “(..) zālē it viss 
atgādināja popkoncertu. Divi lieli ekrāni 
skatuves malās, daudz videokameru un arī 
operatori paceļamajās strēlēs, partera vidū 
novietota milzīga skaņu un gaismas pults... 
Tikai atmosfēra bija pārāk gaiša un mājīga 
parastam koncertam.” (Laikraksts 
“Postimees”)

Gan festivāls, gan visi pasākumi, kas norit, 
gatavojoties šim notikumam, ir bez maksas. 
Atskatoties uz jau paveikto, vērts minēt, ka 
notikuši dažādi semināri mācītājiem un 
draudžu vadītājiem, konference sievietēm, 
jauniešu pasākums Hope (Cerība), kurus 
kopā ir apmeklējuši ap 3 100 cilvēku. 
Ir noslēdzies bērnu radošais konkurss, un tajā 
tapušos darbiņus var aplūkot gan festivāla 
mājas lapā (www.ceribasfestivals.lv), 
gan ceļojošajā izstādē, kas šobrīd atrodas 
Rīgas Mateja baptistu draudzē. Septembrī tiek 
plānots jauniešu velobrauciens pa Latviju. 
Rudenī notiks semināri draudžu locekļiem, 
kas festivālā varēs kalpot kā garīgie 
padomdevēji. Šajā laikā visā Latvijā notiks arī 
koru kopmēģinājumi. 23. oktobrī noritēs īpašs 
Cerības festivāls bērniem, kura programmā 
būs daudz rotaļu, izrāde “Puzzle” (“Mīkla”), 
bērnu kopkora priekšnesumi, kā arī dažādas 
citas aktivitātes. Sagaidāms, ka pasākumā 
piedalīsies ap 5 000 bērnu.

Materiālu sagatavoja
Elīna Belija,
Cerības festivāla Komunikāciju komitejas 
vadītāja asistente
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kovboju dzīvi un cienāja visus ar grilētām desiņām Teksasas 
gaumē. Tā klausītājiem bija laba atpūta, kā arī iespēja uzzināt 
vairāk par valsti, kurā dzīvo “Senioru dienu” tālie viesi.

Seniori, kas apmeklēja šo konferenci, bija pateicīgi un patiesi 
iepriecināti. Artūrs saka, ka šis bija brīnišķīgs pasākums. 
Ļoti saistīja cilvēki, kas viņu pieņēma, kā arī labā attieksme. 
Patika arī koris un lekcijas, īpaši par to, kā atgūt prieku un 
pārvarēt problēmas. Jevgēnijai ļoti patika būt kopā ar 
cilvēkiem un runāt par Dievu un draudzi. Īpašu gara 
atspirdzinājumu sniegusi sadraudzība. Šādi un līdzīgi 
pasākumi esot ļoti vajadzīgi.

Senioru dienās piedalījās Baltijas Pastorālā institūta 1. un 2. 
kursa studenti, kuri palīdzēja reģistrējot, tulkojot un tehniski 
nodrošinot pasākumu. Viņiem raisījās arī īpašas pārdomas 
pēc šīm konferencēm. Piedalīšanās “Senioru dienās” bija 
vienreizēja iespēja mācīties no cienījama vecuma cilvēkiem, 
kas Dieva aicināti, mērojuši tik tālu ceļu, lai kalpotu Latvijā. 
Edgars Purmalis senioru kalpošanas Latvijā salīdzina ar lielu, 
neapstrādātu dimantu: “Mums, kā topošajiem mācītājiem, tas 
ir jāizmanto. Manuprāt, seniori nevēlas būt par apgrūtinājumu, 
bet tajā pat laikā viņi vēlas būt noderīgi un vērtīgi. Mēs varam 
lietot to, ko šī paaudze var sniegt jaunajai paaudzei ar savu 
mīlestību, zināšanām, savām garīgajām dāvanām, dzīves un 
kalpošanas pieredzi. Senioriem ir vajadzīgs mērķis, viņiem ir 
jājūt, ka viņi ir vajadzīgi, tāpēc jārada iespējas viņiem būt 
sadraudzībā ar citiem, lai viņi nejustos atstumti. Draudzēs ir 
vajadzīgas kalpošanas, kurās arī vecākā paaudze var dot lielu 
ieguldījumu draudzes dzīvē.”

“Senioru dienu” noslēgumā bija vairāki izaicinājumi, kurus 
pārdomāt aicinām arī ikvienu “Baptistu Vēstneša” lasītāju. 
Tieši šodien un tagad ir īstais laiks, un Dievam jums ir lieli 
plāni! Strādājiet Viņam! Kalpojiet tajā vietā, kur esat un 
apzinieties savu darba nozīmīgumu! Negaidiet kādu labāku 
dienu, lai kalpotu Dievam! Atrodiet savu mērķi un dariet visu, 
lai piepildītu to kalpošanu, kuru Dievs ir ieplānojis tieši jums! 
Bībelē vēstulē Efeziešiem 2:10 lasām: “Jo mēs esam Viņa 
darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš 
sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.” Ticiet tam, lūdziet un  
dariet!

Paldies visiem, kas iesaistījās “Senioru dienu 2010” 
organizēšanā un vadīšanā, kā arī senioriem, kuri atsaucās 
aicinājumam būt kopā šajās dienās! 

Paldies Ričardsonas draudzei, Rīgas Vīlandes, Cēsu un 
Jēkabpils baptistu draudzēm un to mācītājiem – Ellis Orozco, 
Ģirtam Ašnevicam, Oļegam Jermolājevam, Jānim Lūsim un 
viņu ģimenēm, kā arī misionāriem Cēsīs – Markam un Laurai 
Vimberlijiem! Paldies ikvienam, kas šajās dienās izrādīja 
viesmīlību, uzņēma viesus, nodrošināja visu vajadzīgo, 
tādējādi parādīja rūpes un mīlestību, kalpojot senioru 
pasākumiem apmeklētājiem! 

Paldies Senioru korim un tā vadītājiem Dacei Freivaldei un 
Ērikam Ešenvaldam, Rīgas Vīlandes un Cēsu draudžu zvanu 
ansambļa mūziķiem un diriģentiem!

Paldies Kārlim Kārkliņam un Leldei Keicei, kas palīdzēja 
sarunāties un saprasties, tulkojot “Senioru dienu” 
pasākumus. 

Senioru dienas ir aizritējušas, bet tagad ir laiks un iespēja 
katrai draudzei veidot šādas konferences un pasākumus, 
lai draudžu un pilsētu senioriem būtu iespēja sanākt kopā, 
palīdzēt, iedrošināt un uzmundrināt, jo tagad ir īstais laiks!

Materiālu sagatavoja Dace Šūpule un BPI studenti Andris 
Jēgermanis, Edgars Purmalis.
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Z i ņ a s  n o  L B D s  v a D ī B a s
Latvijas baptistu 150 gadu jubileja.
Vispusīgu informāciju par plānotajiem pasākumiem, pasākumu programmu, 
nakšņošanas iespējām, kā arī prezentācijas video par Latvijas baptistu 150 
gadu jubilejas svinībām un Latvijas baptistu 7. Dziesmu svētkiem Venstpilī 
varat aplūkot atsevišķi izveidotā mājas lapā www.lbds.lv/baptistiem150. 
Ja vēlaties saņemt prezentācijas video un parādīt to draudzēs, lūdzam 
sazināties ar LBDS kanceleju, rakstot uz e-pastu kanceleja@lbds.lv 
vai zvanot pa tālruņiem 67223379 un 20390979.

Aicinām draudzes veikt ziedojumus Latvijas baptistu 150 gadu jubilejas 
svētkiem un Latvijas baptistu 7.Dziesmu svētkiem Ventspilī, 
veicot pārskaitījumus LBDS Svētku fondā ar rekvizītiem:

Latvijas Baptistu draudžu savienība 
A/S Swedbank. Konts: LV11HABA0551025781934 
Pārskaitījuma tekstā rakstīt: ziedojums jubilejas svētkiem.

m ā s u  a p v i e n ī B a
“Mācieties no puķēm laukā...” (Mateja 6:28)

Latvijas baptistu sievietēm un viņu draudzenēm būs iespēja būt kopā 
3 dienas nometnē Bulduros no 30.jūlija līdz 1.augustam. Vēl varat paspēt 
pieteikties līdz 5.jūlijam. Māsas, jūsu nekristīgajai draudzenei, kura ne reizi 
nav bijusi mūsu nometnē, īpašas atlaides.

Piektdien gan lekcijās, gan praktiskās nodarbībās domāsim par to, 
cik brīnišķīgas mūs Dievs ir radījis ārēji un kā rūpēties ikdienā par savu 
ķermeni, kas ir Tā Kunga mājoklis.

Vakarā sludinās BPI students, mācītājs Dainis Pandars, muzicēs ogrēnieši.

Sestdienas rīta pusē klausīsimies lekcijas un liecības par brīnišķīgām 
dvēseles pārmaiņām, kas notiek, sastopoties ar Dievu. Lektori – Edgars un 
Kristīne Maži.

Vakara programmā svētrunu teiks LBDS bīskaps P. Sproģis, dziedās mācītāja 
Mārtiņa Baloža ģimene. 

Svētdienas rītā lūgšanu stacijās lūgsim par sievietēm, kuras nepazīst Dievu, 
par ģimenēm un bērniem. Pēc tam vienosimies kopīgā Vakarēdienā, kuru 
vadīs mācītājs Edgars Godiņš

Mīļās mācītāju dzīvesbiedres, īpašs aicinājums tieši jums! Ielūdzam jūs visas 
(arī tad, ja nepiedalāties nometnē) 31.jūlijā uz sestdienas pēcpusdienu 
nometnes ietvaros, kas būs veltīta īpaši jums.

Plkst. 14:00 lekcija tikai mācītāju sievām – “Dzīve stikla bļodā”, kuru vadīs 
Kristīne Maže. Pēc tam draudzēšanās un pārrunas pie tējas tases.

Plkst. 19:00 – vakara programma, aizlūgums par LBDS mācītāju sievām.

Lūdzam informēt par savu dalību  telefoniski 26377007 Elitai Lapiņai vai 
pa e-pastu elita.lapina@inbox.lv

j ā ņ u  n o m e t n e
24.-25. jūnijs. Vandzenes pagastā, “Ēmužās” Jāņu nometne. Bībeles studijas 
un aktivitātes bērniem, jauniešiem, sievām, vīriem.  
Pieteikšanās un informācija par gulēšanu, dalības maksu un pārējo –  
Gita Vadone (tel. 26337414)

B ī B e L e s  L a s ī j u m i  
j ū L i j a m

1. Psalms 62-64
2. Salamana pam.15
3. Psalms 65-67
4. Mateja 1
5. Mateja 2
6. Mateja 3
7. Mateja 4
8. Psalms 68
9. Salamana pam.16

10. Mateja ev. 5
11. Mateja ev. 6
12. Mateja ev. 7
13. Psalms 69-70
14. Salamana pam.17
15. Mateja 8
16. Mateja 9

17. Mateja 10
18. Mateja 11
19. Mateja 12
20. Mateja 13
21. Psalms 71-72
22. Salamana pam. 18
23. Mateja 14
24. Mateja 15
25. Mateja 16
26. Mateja 17
27. Mateja 18
28. Psalms 73
29. Mateja 19
30. Mateja 20
31. Mateja 21

SVĒTDIENSKOLOTĀJU VASARAS SEMINĀRI
● LEKCIJAS ● DISKUSIJAS ● MAZĀS GRUPAS ● SADRAUDZĪBA ●

TEMATI ● DARBS AR PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNIEM ●
● SKOLOTĀJA PERSONISKĀ IZAUGSME ●
● ĢIMENES LOMA BĒRNA IZAUGSMĒ ●
● EVAŅĢĒLIJS BĒRNIEM ● BĒRNA ATTIECĪBAS AR DIEVU ●
● LŪGŠANAS NOZĪME UN PRAKSE ● DISCIPLĪNAS JAUTĀJUMI●
● EFEKTĪVAS UN RADOŠAS MĀCĪBU METODES ●
LIEPĀJA 9.–10. JŪLIJS
LIEPĀJAS PĀVILA BAPTISTU DRAUDZE, KURŠU IELA 19                                                                                             

RĪGA 16.–17. JŪLIJS
LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA, LĀČPLĒŠA IELA 37

NORISES LAIKI ● PIEKTDIEN 10:00-20:00 ● SESTDIEN 9:00-17:00 ●
                    
AICINĀTI 
ESOŠIE UN TOPOŠIE SVĒTDIENSKOLOTĀJI, VECĀKI, IKVIENS INTERESENTS

DALĪBAS MAKSA 
PIESAKOTIES LĪDZ 1. JŪLIJAM LIEPĀJAS SEMINĀRAM UN LĪDZ 8. JŪLIJAM RĪGAS SEMINĀRAM 
– 5 LVL, VĒLĀK – 7 LVL. MAKSĀ IETILPST IZDALES MATERIĀLI UN KAFIJAS PAUZES.

PIETEIKŠANĀS 
AIZPILDOT PIETEIKUMA ANKETU ELEKTRONISKI – www.svetdienskola.blogspot.com
VAI RAKSTOT UZ E-PASTU SAseminari@inbox.lv VAI ZVANOT PA TĀLRUNI 20370930.
JA IR NEPIECIEŠAMAS NAKTSMĀJAS, LŪDZAM TO MINĒT REĢISTRĒJOTIES.

ORGANIZĒ 
LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBAS SVĒTDIENSKOLU APVIENĪBA 
SADARBĪBĀ AR KIDZ AT HEART INTERNATIONAL

www.svetdienskola.blogspot.com



a i Z L ū G š a n u  k a L e n D ā r s  u n  Z i ņ a s  D r a u D Z ē m

jūlijs

10
Lūgsim par Garīdznieku brālību un vajadzību pēc 
jauna vadītāja.

u g u n s d R o š s
No 10. - 11. jūlijam seminārs laulātajiem pāriem 
“Ugunsdrošs”, Kandavas novada viesu namā 
“Plosti”.

11
v A l M i e R A s  d R A u d Z e
11. jūlijā plkst.11.00 kora un draudzes gadasvētki. 
Viesi: bīskaps Pēteris Sproģis un Vidzemes draudžu 
kopkoris.

1
M ā s u  A p v i e n Ī B A
No 28.jūnija līdz 4.jūlijam notiks īpašo bērnu un 
pusaudžu nometne “Septiņu eņģeļu pilsēta”.
Lūdziet, lai Dievs svētī un vada sagatavošanas 
darbus. Informācija pa tālr. 20220914.

l i e p ā j A s  C i ā n A s  d R A u d Z e
No plkst. 18.30 līdz 20.30 “CBMC Latvija” sadarbībā 
ar “Crown Financial Ministries” semināru 
6 nodarbību cikls uzņēmējiem, vadītājiem un 
profesionāļiem “Bizness pēc Bībeles”. Informācija 
un reģistrēšanās uz semināru: www.cbmc.lv 
akulpe@gmail.com vai 28626025 – Arturs Kulpe.

s v e i C A M  j u B i l e j ā !
Andim Smeltem 35 gadi! (Dundagas draudze)

3
Lūgsim par Rīgas Golgātas baptistu draudzi, kas 
zaudējusi savu ilggadējo mācītāju Andreju Šternu, 
viņam mūžībā aizejot. Lūgsim par māc. Aivaru Atvaru 
un draudzes vadību. Lūgsim, lai Dievs vada un 
sakārto turpmāko draudzes ceļu.

7
Pateiksimies un lūgsim par Ogres 
Trīsvienības draudzi, mācītāju Elmāru 
Pļaviņu un viņa ģimeni, lūgsim par 
draudzes vienotību Kristū. Lūgsim, 
lai varētu dievnamu oficiāli nodot 
ekspluatācijā.

8
Lūgsim par Latvijas baptistu 150 gadu jubilejas 
pasākuma – LBDS kongresa un Dziesmu svētku 
organizatoriem.

5
Pateiksimies un lūgsim par Ogres 
evaņģēlisko draudzi, mācītāju 
Vadimu Kovaļevu un viņa ģimeni, 
lūgsim par atmodu apkārtnē.

6
Pateiksimies un lūgsim par Norvēģijas 
Baptistu savienību ar 84 draudzēm un 
5666 locekļiem.

9
Lūgsim par Svētdienskolu apvienības apmācības 
semināriem, kas šodien un rīt notiek Liepājā un 
nākamās nedēļas nogalē Rīgā.
No 9. - 10. jūlijam seminārs notiek Liepājas Pāvila 
baptistu draudzē, Kuršu ielā 19.

4
Lūgsim par vasaras kalpošanu bērniem un 
jauniešiem – nometnēm, vasaras Bībeles skolām, 
izbraukumiem draudzēs.

2
Pateiksimies un lūgsim par Beļģijas Baptistu 
savienību ar 31 draudzi un 1100 locekļiem.

s v e i C A M  j u B i l e j ā !
Jānim Čakšam 40 gadi! (Bauskas draudze)

12
Pateiksimies un lūgsim par Paplakas draudzi, 
sludinātāju Aināru Purmali un viņa ģimeni, lūgsim 
par garīgu atmodu apkārtnē, lūgsim par 
svētdienskolas darbu, kas turpinās visu vasaru.

14
Pateiksimies un lūgsim par Pāvilostas 
draudzi, mācītāju Denisu Doroņinu un 
viņa ģimeni, lūgsim svētību draudzes 
locekļiem un jaunkristītajiem, 
lai sakņotos Kristū.

13
Pateiksimies par Dānijas Baptistu savienību ar 
51 draudzi un 5208 locekļiem.

16
Lūgsim par Svētdienskolas apvienības vasaras 
semināru Rīgā no 16. - 17. jūlijam.
Seminārs notiek LBDS ēkā, Lāčplēša ielā 37.

15
Pateiksimies un lūgsim par LBDS 
bīskapu Pēteri Sproģi un visiem 
darbiniekiem. Lūgsim par mūsu 
draudzēm un draudžu vadītājiem, 
kalpotājiem un ticīgajiem katrā Latvijas 
draudzē.

l i e p ā j A s  C i ā n A s  d R A u d Z e
No plkst. 18.30 līdz 20.30 “CBMC Latvija” sadarbībā 
ar “Crown Financial Ministries” semināru 
6 nodarbību cikls uzņēmējiem, vadītājiem un 
profesionāļiem “Bizness pēc Bībeles”. Informācija 
un reģistrēšanās uz semināru: www.cbmc.lv 
akulpe@gmail.com vai 28626025 – Arturs Kulpe.

17
Lūgsim par Muzikālās kalpošanas apvienību, Dieva 
vadību, organizējot Dziesmu svētkus Ventspilī.

19
Pateiksimies un lūgsim par Piltenes draudzi, 
mācītāju Miervaldi Lindmani un viņa ģimeni; 
lūgsim, lai draudzes locekļi būtu aktīvāki; 
lūgsim par jauniešiem, par svētdienskolu, 
lai vasarā nezustu apgūtais.

18
A u C e s  d R A u d Z e
18. jūlijā plkst.17.00 draudzes gadasvētki. Viesi: 
bīskapa vietnieks, māc. Pēteris  Eisāns un Mateja 
draudzes kora dziedātāji M.Dravnieka vadībā.

v A i Ņ o d e s  d R A u d Z e
18. jūlijā plkst.11.00 draudzes gadasvētku 
dievkalpojums. Viesi: Mācītājs Gints Pallo un 
muzicēs Inese un Ansis Kluči no Rīgas.

v A l d e M ā R p i l s  d R A u d Z e
18. jūlijā plkst. 11.00 draudzes gadasvētku 
dievkalpojums.

s A K A s  d R A u d Z e
18. jūlijā plkst. 11.00  draudzes gadasvētku 
dievkalpojums.



LBDS Padomes informatīvs izdevums. Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67223379, e-pasts: vestnesis@lbds.lv , kanceleja@lbds.lv

Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Žanna Drūnese, Līva Fokrote, Dace Šūpule, Līvija Lāme, Linda Mužika,  
korektore Linda Kazaine, maketētājs Filips Tālbergs

Konts ziedojumiem un Baptistu Vēstneša iemaksām: Latvijas Baptistu draudžu savienība, Reģ.nr. 90000085765
A/S SEB Banka, kods: UNLA LV2X, Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314 www.lbds.lv

a i Z L ū G š a n u  k a L e n D ā r s  u n  Z i ņ a s  D r a u D Z ē m

jūlijs

22
Turpināsim lūgt un gatavoties 
Cerības festivālam rudenī. 
Aizlūgsim un veidosim 
attiecības ar mūsu draugiem, 
kas nepazīst Kristu, lai Dievs 
sagatavo viņu sirdis.

29
Lūgsim par mūsu draudžu jauniešiem, kas ir izvēles 
priekšā, turpinot izglītību jaunā skolā.

27
Lūgsim, lai varētu tikt dibinātas jaunas draudzes, 
aizsniegti cilvēki un Dieva valstība varētu 
paplašināties mūsu zemē un ārpus tās robežām.

28
Pateiksimies un lūgsim par Latviju, mūsu tautu, 
valsti, valdību. Lūgsim par Saeimas vēlēšanām 
rudenī.

31
Lūgsim par Pasaules baptistu 20. kongresu, 
kas šajās dienās notiek ASV, Havaju salās.

l A t v i j A s  K R i s t Ī g o  v Ī R u  s A i e t s
Mateja baptistu draudzē, Matīsa ielā 50B, plkst. 9:30-
15:00, Rīgā notiks pasākums vīriem ar Olimpisko 
spēļu kapelānu Deividu Smetkursu.Tēma: “Piepildīt 
savu aicinājumu Kristū”. Pieteikšanās: 67223379
E-pasts: kanceleja@lbds.lv
Dalība saietā par ziedojumiem. Saietu organizē LBDS 
sadarbībā ar biedrību “Vīri sasniedz maksimumu”.

30
No 30. jūlija līdz 1. augustam māsu nometne 
“Mācieties no puķēm laukā...” Bulduru dārzkopības 
skolā. Būsim kopā un domāsim, cik brīnišķīgas 
Dievs ir radījis sievietes – gan ārēji skaistas, gan 
iekšēji, un tādas Viņš grib lietot Savā darbā.
Runātāji būs bīskaps Pēteris Sproģis, mācītājs 
Edgars Mažis, viņa dzīvesbiedre Kristīne, mācītājs un 
BPI students Dainis Pandars un citi.
Pieteikšanās līdz 1. jūlijam, dalības maksa 25 lati. 
Nekristīgai draudzenei dalības maksa 10 lati.
Informāciju var saņemt, zvanot pa tālr. 20220914 
Elitai Lapiņai, kā arī iegriežoties MA ofisā trešdienās 
no plkst. 10:00 līdz 17:00, zvanot pa tālr. 67227195 
vai rakstot uz e-pastu marta.kalpo@lbds.lv; 
elita.lapina@inbox.lv

21
Pateiksimies un lūgsim par Pitraga 
draudzi, mācītāju Edgaru Freivaldu un 
viņa ģimeni. Lūgsim par draudzes 
vienotību un pateiksimies par 
jauniešiem, kas kalpo draudzē un 
mācās Bībeles institūtā un BPI. Lūgsim 
par jaunkristītajiem locekļiem.

23
Lūgsim par BPI studentu vasaras 
kalpošanu gan draudzēs, gan 
sabiedrībā, piedaloties Bībeles 
skolās, nometnēs u.c. pasākumos.

24
Lūgsim par Pasaules Baptistu Sieviešu vadītāju 
konferenci, kas notiek ASV, Havaju salās, Honolulu 
no 24.jūlija līdz 27.jūlijam. 
Konferences moto: “Kopsolī ar Svēto Garu”. 
Vairāk informācijas: www.bwanet.org 

25
Pateiksimies un lūgsim par Pļaviņu 
draudzi, sludinātāju Linardu Kaptānu 
un viņa  ģimeni. Lūgsim par 
svētdienskolas paplašināšanos, par 
jauniešu darbu, par draudzes daļu Īrijā 
un svētdienskolas filiāli Īrijā, par darba 
attīstību Zilupē un svētdienskolu 
Zilupē, kur ir ap 30 bērnu. Lūgsim, lai rastos 
finansiāla iespēja dievnama paplašināšanai.

26
B ū s i M  K o p ā  2 0 1 0
Bērnu un jauniešu kristīgās mūzikas 
nometne “Būsim kopā 2010” Limbažos 
no 26. – 31. jūlijam. Ja tu spēlē vijoli, 
čellu, flautu, klarneti, saksofonu, trompeti, mežragu, 
eifoniju, trombonu, tūbu, sitamos instrumentus, vai arī 
mācies dziedāt kora klasē un esi vecumā no 11-18 
gadiem, tad būsim kopā kristīgās mūzikas nometnē 
Limbažos! Nometnes ietvaros būs: nodarbības mazās 
grupās, kopēja muzicēšana orķestrī, aktīvā atpūta, 
radošās darbnīcas, koncerti, tikšanās ar kristīgiem 
mūziķiem. Dalības maksa: 55 Ls.
Pieteikšanās līdz 15. jūlijam. 
Organizē: Limbažu baptistu draudze. 
Nometnes vieta: Limbažu 1. vidusskola Rīgas ielā 28.  
Informācija un pieteikšanās: www.lbds.lv/busimkopa.
Jānis Ansons t. 28332367, janisansons@inbox.lv
Dace Reizniece t. 29482894, sviipijs@inbox.lv

s v e i C A M  j u B i l e j ā !
Lilijai Pētersonei 90 gadi! (Talsu draudze)

20
Pateiksimies un lūgsim par  Internacionālo baptistu 
konvenciju Vācijā 71 draudzi un 7000 locekļiem.


