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Mūsu Kungs Kristus ved mūs uz priekšu – Viņš ceļ Savu 
draudzi, un nekas tam nespēj stāties ceļā. Mūsu lūgšana 
pēc 100 jaunām draudzēm pamazām un neizbēgami sāk 
piepildīties – Viņš sāk jaunu draudžu dibināšanas kustību. 

Baltijas Pastorālajā institūtā kopā mācās 25 studenti. Arvien 
vairāk šo studentu dodas pilna laika kalpošanā, uzņemoties 
vadību kādā no mūsu draudzēm vai sākot darbu pie jaunas 
draudzes dibināšanas. 

Pirmajā M4 draudžu dibinātāju apmācības seminārā februārī 
pulcējās 13 draudžu dibināšanas komandas no dažādām 
Latvijas vietām, lai kopīgi mācītos no Bībeles un viens no 
otra. Kādas komandas plāno pievienoties šī gada M4 
kursam maijā.

 “BPI drafts” ziemas nometnē piedalījās 45 jauni puiši, no 
kuriem daudzi, es ticu, atsauksies kalpošanas aicinājumam 
un ar laiku uzņemsies atbildību savās draudzēs un sāks 
mācības BPI.

Aicinu visus, kas vēlas pievienoties, lai lūgtu, domātu un 
atsauktos aicinājumam, uz draudžu dibināšanas konferenci 
“IZAICINĀJUMS 2010” no 29. aprīļa līdz 1. maijam. 
Izaicinājums ir sadzirdēt aicinājumu, kas ir domāts 
nevienam citam kā tieši mums katram. Sīkāka informācija 
par šo aktuālo un pirmreizējo konferenci atrodama šajā BV 
numurā.

Apustulis Pāvils 1. vēstulē korintiešiem 15:1 apliecināja: “Ja 
Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana 
un arī veltīga jūsu ticība.” Apsveicu, ka pēc tukšā Kristus 
kapa nekas nav pa tukšo!

Kristus ir augšāmcēlies!

LBDS bīskaps Pēteris Sproģis



Mācītājs Hanss Bērziņš ir latviešu baptistu izceļotāju pēcnācējs. Hanss ir 
precējies ar Elaini Bērziņu, un viņu ģimenē aug divi bērni – Raisa um 

Giļermi. Bērziņu ģimene kopš 
2006. gada dzīvo um kalpo Latvijā 
kā Brazīlijas baptistu savienības 
Starptautisko misiju apvienības 
misionāri. Hansam Bērziņam ir arī 
Latvijas pilsonība. Hansa Bērziņa 
tēvs Rūdolfs Bērziņš dzimis Talsos, 
bet piecu gadu vecumā viņš kopā ar 
savu ģimeni devās uz Brazīliju. Māte 
Dzidra Cērpa-Bērziņa ir dzimusi 
Vārpas kolonijā Brazīlijā.

Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit 
Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā, un līdz 
pašam pasaules galam.” Apustuļu darbi 1:8.

Misija ir draudzes galvenais un svarīgākais uzdevums. Nav draudzes bez 
misijas. Es vēlētos dažas rindiņas uzrakstīt par šo svarīgo tematu un izteikt 
savu viedokli kā misionārs no Brazīlijas, kas darbojas Latvijā un Baltijas 
valstīs. 

1995. gadā, kad es strādāju par telekomunikāciju inženieri un mana sieva 
par logopēdi Brazīlijā, Dievs mūs aicināja uzsākt bakalaura studijas 
teoloģijā. Šajos četros studiju gados mums bija iespēja nodibināt draudzi 
Kuritibas pilsētā, Paranas štatā. 2000. gadā mums kļuva grūti apvienot 
bērnu audzināšanu, kalpošanu draudzē, ko bijām dibinājuši, un pilna laika 
darbu mūsu profesijā. Ticībā Dievam un ar mieru sirdī mēs iesniedzām 
atlūgumu darbā un pilnībā iesaistījāmies kristīgajā kalpošanā. 

2005. gadā mēs sapratām, ka Dievs mūs kā misionārus aicina pārcelties uz 
Latviju. Tas arī nebija viegls lēmums, jo mums bija jāatstāj laba draudze un 
ģimene. Mēs izgājām intensīvu sešu mēnešu misioloģijas kursu un 2006. 
gada augustā ieradāmies Rīgā. Jāatzīmē, ka visu šo laiku, kopš mēs 
nolēmām pilnībā nodoties kalpošanai Dievam, mēs esam dzīvojuši Dieva 
žēlastībā. Mums nekā nav trūcis, gluži pretēji – visādā ziņā esam dzīvojuši 
pārpilnībā. 

M I S I J A S  D A R B A  N O Z A R E

D I E v A 
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C ē S u  B A p t I S t u 
D R A u D Z E S

Misijas –

Cēsis ir nozīmīga Vidzemes pilsēta, kurā 
būtu nepieciešams lūdzot un strādājot 
tiekties pēc stipras draudzes, kas kopdarbā 
ar citām draudzēm spētu nest Evaņģēliju  
Vidzemes mazajās pilsētās un ciematos. 
Līdzīgi kā 20. gadsimta sākumā Vidzemē 
darbojās „Vidzemes misija”, kuras ietvaros 
dibināja virkni draudžu, ir nepieciešams 
lūgt un domāt par līdzīgu misijas darbu 
šodien. Tas ir Dieva darbs, un mums ir 
jābūt gataviem tam atsaukties!

2009. gada februārī Cēsu baptistu draudze 
uzsāka „Gadsimta projektu”. Kas tad ir Cēsu draudzes “Gadsimta 
projekts”? Cēsu draudze 2009. gadā pateicās Dievam par 100 
gadu pastāvēšanu. Draudzes darbs pēdējo gadu laikā ir varējis 
paplašināties, un ir radusies nepieciešamība pēc savām telpām, lai 
varētu turpināt un pilnveidot draudzes kalpošanas nozares. Kopš 
projekta sākuma esam vērsušies pie mūsu savienības draudzēm ar 
lūgumu atbalstīt Cēsu draudzes „Gadsimta projektu”, un draudze ir 
pateicīga Auces, Dundagas, Jelgavas, Līgatnes, Mazsalacas, 

Mērsraga, Rīgas Āgenskalna, Rīgas Mateja, 
Valmieras un Ventspils draudzēm par jau 
parādīto atsaucību. 

Aizvadītajā gadā ir ieguldīts milzīgs darbs, 
lai sasniegtu šo mērķi. Esam pateicīgi 
Dievam, ka ar 2009. gada novembri jau 
varam darboties jaunās telpās. Zemes 
platība, uz kuras atrodas draudzes abas 
ēkas un palīgēka, ir 3500 m² liela. Galvenā 
draudzes nama ēka ir ap 400 m² liela. 
Sadraudzības draudze ASV mūs ir 
atbalstījusi ar nepieciešamo inventāru. 

Patiecoties līdzšinējo īpašnieku atsaucībai un labvēlībai, draudze 
jau kārto ierakstus zemesgrāmatā. Taču projekts vēl nav pabeigts. 
Arī 2010. gadā aicinām draudzes Latvijā mūs atbalstīt finansiāli, lai 
draudze varētu īstenot iesākto projektu līdz pilnīgai īpašuma 
izmaksāšanai. Kāda tad ir tālākā finanšu vajadzība projekta 
veiksmīgai pabeigšanai? 2009. gadā no 80 000 LVL darījumu 
summas ir izmaksāti 51 500 LVL, no kuriem LBDS draudzes 
atbalstīja Cēsu draudzi ar nepilniem 3 500 LVL, 15 000 LVL ir 

Latvijas baptistu ieguldījums Brazīlijas baptistu baznīcā ir 
ļoti liels. Dieva plānos bija sūtīt no Latvijas 2000 baptistu uz 
Brazīliju 20. gadsimta 20. gados. Kaut gan daudzu cilvēku 
acīs tas bija bezjēdzīgi, tomēr, kad šodien mēs redzam 
īstenoto plānu, varam saskatīt to milzīgo lomu, kāda bija 
latviešiem Brazīlijā. Latvieši Brazīlijā dibināja simtiem 
draudžu un skolu. Brazīlijā tika īstenots ļoti liels misijas 
darbs, kas vēlāk aizsniedza Bolīviju, kur līdz šim latvieši ir 
veikuši lielu darbu misijas, izglītības un humanitārajā jomā. 
Tātad mēs esam Latvijā, lai atlīdzinātu nelielu daļu no tā, 
ko latvieši paveica Brazīlijā pagājušajā gadsimtā. Tas ir 
milzīgs parāds, ko tikai Dievs spēj atlīdzināt. 

Šeit, Latvijā, mūsu mērķis ir atbalstīt misijas darbu, ko veic 
Latvijas Baptistu draudžu savienība. Mēs piedalāmies 
Baltijas Pastorālā institūta atbalstīšanā, un viens no mūsu 
mērķiem ir kalpot jaunajai vadībai, kas būs turpmākajos 
10 gados. Pašreiz mēs kalpojam kā kapelāni BPI 
studentiem un ģimenēm. Bez tam mēs esam atbalstījuši 
LBDS centienus dibināt draudzes. Viens no mūsu plāniem ir 
nodibināt draudzi Rīgā. Šim nolūkam esam uzsākuši mazo 
grupu, kas pulcējas trešdienās mūsu mājās Rīgas centrā. 
Ar laiku mēs domājam paplašināt un pavairot šo grupu, lai 
nākotnē mums būtu draudze ar evaņģēlisku misiju un vīziju. 
Tas nav viegls, vienkāršs vai ātrs process. Tā ir cīņa pret 
ļauno, jo ļaunais zina, ka cerība pasaulei ir draudze, kas ir 
Kristus miesa. Nav neauglīgas draudzes. Cīņai jāpieaug gan 
iekšēji, gan ārēji – atbalstot draudzes citās pilsētās un 
rajonos. Draudze, kur notiek tikai liturģiska ceremonija, vai 
tā būtu tradicionāla vai moderna, ir nolemta pazušanai, jo tā 
nedzīvo ar mērķi, ar kuru Jēzus to nodibināja – mīlēt un 
darīt par mācekļiem cilvēkus visās tautās. 

Mūsu dziļās ekonomiskās un garīgās krīzes laikā, ko Latvija 
pašreiz piedzīvo, mums jāuzlūko ne tikai problēmas, bet arī 
Dievs, kas uztur visu un dod pārpilnībā to, kas mums 
vajadzīgs, lai Viņam kalpotu. 

Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: 
“Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita 
un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, 
Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es 
jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik 
dienas līdz pasaules galam.”  Mateja 28:19-20.

Hanss Bērziņš

Gadsimta projekts



IZAICINĀJUMS

Draudžu dibināšanas konference 

2010. gada 29. aprīlis – 1. maijs

Vieta: Rīgas Mateja baptistu draudze, 
Matīsa iela 50b

Laiks: 29.04.10. plkst. 13.00-20.00, 
30.04.10. plkst. 9.00-18.00 un 
01.05.10. plkst. 9.00-13.00.

Tiem, kas vēlas iepazīties ar Soma 
Communities (ASV) kalpošanas modeli, 
tikšanās 01.05.10. plkst. 14.00-18.00. 

Šogad konference “IZAICINĀJUMS 2010”, 
kuru turpmāk plānots organizēt katru 
gadu, tiek veidota kopā ar Acts 29 
sadarbības tīklu, kas apvieno mācītājus no 
dažādām pasaules malām, kuri vēlas 
palīdzēt Dieva aicinātiem vadītājiem 
dibināt jaunas draudzes un atjaunot 
pastāvošās draudzes. Tīkls atbalsta šos 
vadītājus ar draudzību, mentoringu un 
resursiem, kas palīdz sekmīgi kalpot 
Jēzum. Dievs izmanto Acts 29, 
lai ietekmētu un veidotu draudžu 
dibināšanas kultūru ar pārdomātu 
teoloģijas un Evaņģēlija piemērošanu 
dažādām kultūrām un vidēm. Acts 29 
dalībnieku dibinātās draudzes ir misionāri 
savā pilsētā, ciemā vai apkārtnē, kurus 
sūta pats Jēzus Kristus ar Savu Evaņģēliju 
(Jāņa 20:21). Kā saka paši Acts 29 
dalībnieki: “Vienkāršiem vārdiem sakot – 

mēs mīlam Jēzu, un, ja Viņš ir jūs aicinājis 
kalpot Viņam draudžu dibināšanas jomā, 
mēs priecāsimies kalpot kopā ar jums!” 

Konferences tematiskie cikli

1. Mūsu vēsts

•	 Mācība, kuras centrā ir 
Evaņģēlijs: Kristus, kopiena, 
Dieva spēks un nodoms

•	 Misijas sludināšana, paturot 
Kristu centrā

•	 Lūgšanas un Svētā Gara loma 
draudzes dibināšanā

2. Vadītājs starp vadītājiem: vadības 
komanda jaunas draudzes dibināšanā

•	 Bibliskās prasības vadītājiem

•	 Vadītājs un viņa ģimene: kā vadīt 
savu pirmo draudzi

•	 Garīgā vadība: “pravietis–
priesteris–ķēniņš”, nevis 
programmas pārraugs

3. Mūsu misija

•	 Bibliska misijas izpratne: 
Evaņģēlija nemainīgums 
mainīgajā pasaulē un 
nepieciešamība piemērot tā 
pasludināšanas metodes 
mūsdienu kultūrvidē

•	 Vadītāju sagatavošana misijai

Konferencē runās Cēzars Kalinovskijs 
(Caesar Kalinowski, ASV) un Džonijs 
Vudrovs (Jonny Woodrow, Lielbritānija).

Cēzars Kalinovskijs ir draudžu dibinātājs un 
viens no Soma Communities (ASV) vecajiem. 
Viņš ir jaunu lietu uzsācējs un aizrautīgs 
stāstnieks. Cēzars ir aktīvi darbojies 
komunikāciju un mediju jomā, kā arī jauniešu 
kalpošanā un daudz ceļojis misijas darba 
ietvaros. Cēzars kalpojis vairāk nekā 
15 valstīs visā pasaulē, tai skaitā Sjerraleonē, 
Sudānā, Nigērijā, Mjanmā, Indijā un Čehijā. 
Divpadsmit gadus nostrādājis par skaņu 
ierakstu producentu, Cēzars kļuva par pilna 
laika misionāru. Viņam piederēja un viņš 
vadīja vairākus uzņēmumus Čikāgas pilsētā 
un tās apkārtnē. Tad viņš kļuva par mācītāju 
un 2004. gadā pārcēlās uz Takomas pilsētu 
Vašingtonas štatā, lai palīdzētu uzsākt Soma 
darbu. Cēzars ir ieguvis maģistra grādu 
globālās kalpošanas vadības jomā. Jau 
26 gadus Cēzars ir precējies ar Tīnu. Viņiem 
ir trīs bērni – Cēzars, Kristīna un Justīne. 

Džonijs Vudrovs, filozofijas doktors, ir 
draudžu dibinātājs, kas darbojas starptautis-
kā draudžu dibināšanas tīklā “The Crowded 
House” (www.thecrowdedhouse.org) 
Lielbritānijā. Kopā ar savu sievu un vēl vienu 
laulātu pāri Džonijs ir dibinājis nelielu 
Evaņģēlija kopienu tīklu “The Crowded 
House Loughborough” Loborovā, kura 
mērķis ir aizsniegt Kristum aziātu izcelsmes 
Lielbritānijas iedzīvotājus, narkomānus, 
bezpajumtniekus un pilsētas nebadzīgos 
iedzīvotājus. Džonijs ir iesaistījies Ziemeļu 
Apmācības institūta darbībā, kas palīdz 
sagatavot kristiešus misionālas draudzes 
dzīvei. Pašlaik Džonijs sadarbībā ar 
Leičesteras universitāti veic pētījumu par 
kurdu bēru praksi Lielbritānijā. Pirms 
iesaistīšanās draudžu dibināšanā un 
mācītāja kalpošanā Džonijs strādāja par 
psiholoģijas lektoru Loborovas universitātē 
Lielbritānijā. Viņš ir ieguvis filozofijas doktora 
grādu sociālajā psiholoģijā. Džonijs ir 
precējies ar Rutu, un viņiem ir trīs bērni – 
Barnabijs, Houpa un Mirjama.

Pieteikšanās: LBDS kancelejā, zvanot pa 
tālruni 67223379, mobilo tālruni 20390979 
vai rakstot uz e-pasta adresi  
kanceleja@lbds.lv 

Dalības maksa: Ls 10

Lūdzam ieskaitīt to LBDS kontā: 

Latvijas Baptistu draudžu savienība
Reģ. Nr. 90000085765
A/S LUB Rīdzenes filiāle
Kods UNLALV2X
LV03UNLA0002000701314

Lūdzu, norādiet to, ka maksājat par dalību 
“IZAICINĀJUMĀ”, un tās personas vārdu, par 
kuru tiek maksāts.

Piesakieties un dalības maksu pārskaitiet 
līdz 23. aprīlim!

Informāciju sagatavoja Līva Fokrote

draudzes pašas ieguldīti, pārējais 
atbalsts ir nācis no sadraudzības 
draudzes. Projekta pilnīgai pabeigšanai 
ir nepieciešami 28 500 LVL, un minēto 
summu ir jācenšas piesaistīt 2010. gadā. 
Projekts tiek risināts bez kredīta 
ņemšanas no kredītiestādēm. 2009. 
gadā Dievs ir apliecinājis Savu uzticību 
un vadību, un arī šajā gadā paļaujamies 
uz Viņa tālāku vadību. Veiksmīga 
projekta pabeigšana ir paveicama 
apvienojoties. Ja katrs draudzes loceklis 
mūsu draudzēs atsauktos ar savu 
ieguldījumu šī mērķa sasniegšanā, 
ziedojot aptuveni 4,5 LVL lielu 
ziedojumu, tad projekts tiktu īstenots līdz 
galam. Tāpēc mēs ticam, ka šis projekts 
ir iespējams, un mēs lūdzam katru 
personīgi mūs sadzirdēt šajā vajadzībā 
un atbalstīt:

1. aizlūdzot par Cēsu draudzi un 
Vidzemi kopumā,

2. braucot un piedaloties īpašuma 
sakopšanas talkās, 

3. veicot draudžu un individuālos 
mērķziedojumus šī projekta 
realizēšanai,

4. iespēju robežās informējot citus par 
šo kalpošanas iespēju.

Aicinām sekot līdzi Cēsu draudzes 
„Gadsimta projekta” informācijai un 
video, apmeklējot draudzes mājas lapu 
www.cesudraudze.lv. Ziedojumi 
nosūtāmi caur draudzes norēķinu kontu. 
Draudzes rekvizīti: Reliģiskā organizācija 
“Cēsu baptistu draudze”, reģistrācijas 
Nr. 99500001456, banka: A/S 
Swedbank, SWIFT: HABALV22, konts: 
LV30HABA0551024766196

Cēsu draudzes vārdā novēlu, lai Dievs 
svētī ikvienu mūsu savienības draudzi un 
tās redzējumu Dieva valstības kopējā 
darbā.

Kristus mīlestībā – Oļegs Jermolājevs, 
Cēsu draudzes mācītājs



F i n a n š u  p i e s a i s t e s  s e m i n ā r i

No 22. līdz 27. februārim Baltijas Pastorālajā institūtā viesojās 
“Evangelical Development Ministry” viceprezidents, finanšu 
piesaistes konsultants, BPI atbalstītājs un regulārs viesis Latvijā 
Holmss Braiens no ASV. Jau trešo reizi Holmss Braiens vadīja 
seminārus BPI studentiem un interesentiem par divām tēmām – 
finanšu piesaisti individuālām kalpošanas vajadzībām un finanšu 
piesaisti kristīgiem un labdarības projektiem. 

“Uz finanšu piesaistes semināru braucu ar zināmu skepsi, 
bet Dievs prot pārsteigt. Finanšu seminārā caur Holmsu Braienu 
Dievs stiprināja mani ticībā. Bībeles gaismā pārvērtēju savus 
stereotipus par ziedošanu. Seminārā ieraudzīju, kā teorētiskās 
zināšanas varu lietot praktiskā veidā. Iesaku katram piedalīties 
Holmsa Braiena semināros! Paldies par semināru!” 
Valmieras baptistu draudzes mācītājs Andris Akmens.

“ Nedēļa Rīgā atstāja labu iespaidu un labas atmiņas. Tā atvēra 
plašākus horizontus domām par savu darbu un kalpošanu. Tā deva 
praktiskus padomus un impulsu, lai dzimtu jauni jautājumi par 
dažādām vidēm, no kurienes mēs atbraucam un kur atgriežamies, 
kā arī, cik mēs tos varam tieši pieņemt un cik mums ir atbildība būt 
radošiem vietās, kur esam. Seminārs bija informatīvs, labi 
noorganizēts, pasniedzējs bija profesionāls un ar lielu pieredzi un 
bija viegli un interesanti klausīties. Arī Bībeles studijas semināra 
laikā bija vērtīgas un palīdzēja saprast lietas, par kurām tika runāts 
vēlāk. Paldies par iespēju būt šajā seminārā, klausīties un 
piedalīties. ”
Pārstāve no Lietuvas Baptistu savienības Sandra Daktaraite.

Materiālu sagatavoja Līva Fokrote

k o n F e r e n c e  G r i e ķ i j ā
No 24. līdz 26. februārim Grieķijā, Tesalonikas pievārtē, notika 
Eiropas draudžu dibināšanas tīkla (European Churhc Planting 
Network) konference, kurā sastapās draudžu vadītāji, kas cenšas 
Eiropā dibināt jaunas draudzes. LBDS komandā bija bīskaps 
Pēteris Sproģis, Pēteris Eisāns, Kaspars Šterns un Dastins 
Pītersons. Nepilnu 3 gadu laikā šī tīkla draudzes ir nodibinājušas 
726 jaunas draudzes. Starp tām ir gan mazas, gan lielas draudzes, 
piesaistošās un misionālās, vietējo iedzīvotāju un emigrantu 
draudzes. Modeļi ir ļoti daudzveidīgi, bet kopējais ir viens – Dievs 
joprojām darbojas Eiropā un Viņš svētī mērķtiecīgu un aktīvu 
darbu.

Šī konference pēc savas struktūras ir salīdzināma ar Rāmavas 
muižā notikušo M4 apmācību. Daļa informācijas tiek iegūta no 
iepriekš norādītām grāmatām. Gatavojoties šai konferenci, bija 
jālasa Pētera Drakera un Džima Kolinsa grāmata „Pieci 
vissvarīgākie jautājumi, kurus jebkad vari uzdot par savu 
organizāciju“ ( The Five Most Important Questions You Will Ever 
Ask About Your Organization by Peter F. Drucker and Jim Collins), 
kā arī Džima Kolinsa grāmata „Kā krīt varenie“ (How the Mighty 
Fall by Jim Collins), kurā autors apskata tos iemeslus, kāpēc 
kādas ļoti sekmīgas organizācijas var zaudēt savu efektivitāti un 
pat nonākt uz bankrota sliekšņa.

Lekciju daļā ALFA kursa starptautiskās nodaļas vadītāja Triša Nīla 
(Tricia Neil) rosināja domāt, kā no vienas nodibinātas draudzes 
attīstīt draudžu dibināšanas kustību un kā šo lokālo darbu padarīt 
par starptautisku kustību. Tika skatīts arī jautājums par draudžu 
dibināšanas finansēšanu. Citu valstu komandas ir spēcīgas 
dažādu fondu piesaistē, bet Latvijai ir pieredze BPI studentu, 
draudžu dibinātāju, citu interesentu finanšu piesaistes apmācībā, 
kā arī finanšu piesaiste ar banketu palīdzību. Par to bija liela 
interese no citu valstu pārstāvju puses. Ļoti daudz laika tika 
pavadīts diskusiju grupās, kur katras valsts pieredzi šajā jautājumā 
apsprieda, arī kritizēja, un dalībnieki nekautrējās viens otram izteikt 
savas domas un priekšlikumus. 

Trešajā dienā katra komanda strādāja pie 18 mēnešu darbības 
plāna. Konferences noslēgumā tas tika prezentēts un par katru 
komandu tika aizlūgts. Tālāk pēc šī plāna sekos nākamais M4 

modulis 12 komandām un lielā Baltijas mēroga Draudžu 
dibināšanas konference no 29. aprīļa līdz 1. maijam ar kustības 
Acts 29 pārstāvju Džonija Vudrova (Jonny Woodrow) un Cēzara 
Kalinovska (Caesar Kalinowski) no Soma draudzes Sietlā 
piedalīšanos. Tev var likties, ka tu dibini mazu draudzīti kaut kur 
šeit, Latvijā, bet patiesībā Kristus ceļ Savu draudzi visā Eiropā, un 
tu esi daļa no daudz lielāka darba. ECPN komandas nodibināja 
726 draudzes pēdējo 3 gadu laikā. 

Materiālu sagatavoja Pēteris Eisāns

k o n F e r e n c e  “ a i z m i r s t i e  c e ļ i ” : 
a t G ā d i n ā j u m s  u n  i z a i c i n ā j u m s
Kā kristietības pirmajos 100 gados kristiešu skaits varēja izaugt no 
0 līdz 25 000, bet 310. gadā jau sasniegt 20 miljonus ticīgo? Kā 
līdzīgi procesi iespējami mūsdienu pasaulē?

Marta pirmajā nedēļā vienpadsmit cilvēku komanda no dažādām 
Latvijas draudzēm devās uz Čehiju, lai piedalītos Alana Hirša (Alan 
Hirsch) vadītajā konferencē „The Forgotten Ways” (“Aizmirstie 
ceļi”) un atbildētu uz šiem jautājumiem mūsdienu Latvijas 
kontekstā.

Pēc četrām konferences dienām BPI studenti, jaunu draudžu 
dibinātāji, dalās pārdomās. Māris Dembovskis (Gulbene) sev 
jautā: „Vai mans darbs ir viegli pavairojams un vai es veidoju 
kustību?” Ilvars Ieviņš (Ropaži) saprot, ka Bībeles gaismā „katrs 
kristietis ir jaunas draudzes veidotājs”. Ja būtu tikai viens kristietis 
uz pasaules, ar viņu pietiktu, lai visas pasaules cilvēkus darītu par 
Jēzus mācekļiem, līdzīgi kā katrā sēklā ir potenciāls kokam, katrā 
kokā ir potenciāls mežam. Mārcis Dejus (Karosta, Liepāja) ir 
sajūsmināts par personīgu atziņu, ka „iepretī metodēm un 
programmām visa pamats ir „Jēzus ir Kungs”. Tas ir sākums 
mācekļošanai un draudžu dibināšanai, tas ir piepildījums, tas ir 
mērķis. 

Alans Hiršs dalījās gan ar dziļām zināšanām kristietības kustības 
vēsturē, gan atsvaidzināja tās ar aizraujošiem mūsdienīgiem 
piemēriem. Vērtīgi bija mācīties arī no citu Austrumeiropas valstu 
draudžu dibinātāju pieredzes. Gūtās atziņas latviešu komanda 
pārsprieda un izvērtēja, lai drīz varētu tās pielietot katrs savā 
Latvijas pilsētā.

Materiālu sagatavoja Mārcis Dejus, BPI students, kurš strādā pie 
draudzes dibināšanas Karostā, Liepājā

p a s a u L e s  B a p t i s t u  s a V i e n Ī B a s  
2 0 .  k o n G r e s s
28. jūlijs – 1. augusts, 2010. g., Honolulu, HAVAJU SALĀS
Kongresa moto: “Dzirdi Svēto Garu!” 

Baptistu sieviešu vadītāju 
konference pirms kongresa 
no 24. līdz 27. jūlijam. 
Konferences moto:  
“Kopsolī ar Svēto Garu.”

Vairāk informācijas izdevuma 
Baptistu Vēstnesis šī gada 
marta numurā un mājas lapā 
– www.bwanet.org



cilvēkiem. Lūgsim, lai visi uz Andreja kartītes uzrakstītie cilvēki nodotu savu 
dzīvi Jēzum. Ja visi uz kartītes uzrakstītie cilvēki kļūs par Dieva bērniem, tad 
turpmākos 3 – 5 gadus esiet viņiem par atbalstu, kā arī turpiniet lūgt vēl par 
citiem.  Būsim kā Andrejs un iedrošināsim uz lūgšanām un liecināšanu arī 
apkārtējos kristiešus! 

Festivāla birojs ir izsūtījis draudzēm “Kustība Andrejs – atved draugu!” 
lūgšanu kartītes. Mēs lūdzam kartītes aizpildīt un atsūtīt mums cilvēku skaitu, 
par kuriem jūs lūdzat, lai mēs visi kopīgi varētu lūgt par konkrētu cilvēku 
skaitu. 

i n F o r m ā c i j a

Reģistrējieties uz mācītāju un darbinieku semināriem Valmierā vai 
Jēkabpilī. Semināros pārrunāsim tematus, kas saistīti ar Cerības festivālu, 
kā arī spriedīsim par to, kā draudzes varētu efektīvāk iesaistīties festivāla 
sagatavošanas darbos, kuri nes labumu arī draudzes dzīvē. Semināru 
beigās baudīsim kopīgu maltīti. Semināri notiks 17. aprīlī Valmierā no 
plkst. 10.00 līdz plkst. 12.30 Vidzemes reģiona mācītājiem un 17. aprīlī 
Jēkabpilī no plkst. 16.00 līdz plkst. 18.30 Latgales reģiona mācītājiem. 

24. aprīlī “Arēnā Rīga” notiks seminārs, kurā aicināti piedalīties 
autobusu grupu koordinato ri no visas Latvijas. Katrā no festivāla dienām 
no dažādām draudzēm Latvijā uz Rīgu un atpakaļ kursēs vairāk kā 100 
autobusu, kuros plānots pārvadāt gandrīz 5000 cilvēku. Ar autobusu 
pasūtīšanu un sēdvietu rezervēšanu saistītos organizatoriskos jautājumus 
pārspriedīsim seminārā, kas  notiks “Arēnā Rīga” 24. aprīlī plkst. 11.00. 
Ar semināru saistītie izdevumi tiks kompensēti.

Sekojiet līdzi festivāla lūgšanu vajadzībām, izmantojot lūgšanu telefonu 
vai pievienojieties lūgšanu vajadzību informatīvā izdevuma 
saņēmējiem! Iedrošinot mūs lūgt kopā, esam atvēruši lūgšanu tālruni 
66015030, uz kuru piezvanot, jums ir iespēja noklausīties ziņas par 
aktuālajām lūgšanu vajadzībām. Tāpat arī divas reizes mēnesī izplatām 
informatīvu izdevumu, kurā ietvertas lūgšanu vajadzības. Lai pieteiktos uz 
informatīvā izdevuma saņemšanu, atsūtiet uz Cerības Festivāla biroju savu 
e-pasta adresi. 

Šogad saistībā ar festivālu notiek daudz semināru un pasākumu. 20. martā 
kopā pulcējās bērnu kalpošanas vadītāji, notiek tikšanās vairāk kā 100 
jauniešu vadītājiem no visas Latvijas, bet maija sākumā (8. maijā) notiks 
sieviešu konference un citi pasākumi. Sekojiet līdzi informācijai mūsu mājas 
lapā un medijos. Klausieties radio raidījumu Latvijas Kristīgajā radio 
sestdienās plkst. 16.30 (ar atkārtojumu pirmdienās plkst. 22.00), kā arī 
sekojiet ziņām portālā draugiem.lv (Līsa Korts), Facebook (Ceribas 
festivals) un Twitter.com (CeribasFestival). Iesaistieties un palīdziet veidot 
kopā ar mums lielāko evaņģelizācijas festivālu! 

Cerības festivāla biroja mājas lapa: www.ceribasfestivals.lv
Tālruņi: 66015020 un 27701900   e-pasts: info@bgea.lv

Materiālu sagatavoja Līsa Korts un Dace Šūpule

draudzēmZ I ņ A S

konFerence “draudzes 
iespaids Vietējā saBiedrĪBā”
Garīdznieku brālības (GB) kolēģija un LBDS 
vadība 10. aprīlī aicina uz kopīgu konferenci – 
semināru LBDS garīdzniekus un draudžu 
priekšnie kus. Konferencē tiks atsevišķi iedalīts 
laiks (1 stunda) garīdzniekiem un draudžu 
priekšnie kiem, lai pārrunātu specifiskus jautāju-
mus. GB vadība atskaitīsies par aizvadīto gadu.  
Draudžu priekšniekus uzrunās bīskaps Pēteris 
Sproģis un izpilddirektores Žanna Drūnese un 

Inga Ziņģe-Pupiņa. Kā galvenais 
runātājs aicināts mācītājs Kīts 
Potters no ASV. 2008. gadā viņš 
bija LBDS kongresa viesis un 
runāja par esošo draudžu 
atjaunošanu. Konferences 
galvenais temats ir “Draudzes 
iespaids vietējā sabiedrībā”. 

Ko draudze var darīt, lai veicinātu sabiedrības 
atmodu un kādas ir personīgās evaņģelizācijas, 
labas reputācijas un dažādu kalpošanu loma šī 
mērķa sasniegšanā. Konferences sākums 
10. aprīlī plkst. 10.00 Savienības namā, Rīgā. 
Konferences dalības maksa 5 lati. (Ja nav 
iespējams samaksāt, lūdzam sazinā ties ar 
mums, lai rastu iespēju piedalīties.) Ar dalības 
maksu tiks nosegti konferences izdevumi: 
pusdienas un izdales materiāli. Pārskaitījuma 
tekstā norādīt: Dalības maksa par konferenci – 
semināru. Latvijas Baptistu draudžu savienība, 
konta Nr. LV03UNLA0002000701314 Lūdzam 
garīdzniekus un draudžu priekšniekus 
pieteikt savu dalību LBDS kancelejā līdz 
7. aprīlim. Pieteikšanās un informācija 
pa tālr.: 67223379; 20390979; 29129107.

Turpinājums 7.lpp

K u S t ī B A  Andrejs  –  l ū D Z  p A R 
C I l v ē K I E M ,  K u R I  I R  t u v u 
g l ā B š A N A I

Vairums cilvēku pieņem savā sirdī Jēzu Kristu, pateicoties 
radu, draugu vai paziņu rūpēm. Gluži tāpat kā māceklis 
Andrejs, kurš pie Jēzus sākumā atveda savu brāli, tad 
kādu bērnu un vēlāk jau citu tautību cilvēkus, arī mēs esam 
aicināti uz Cerības festivālu atvest savus radus, draugus un 
kaimiņus, kā arī lūgt par viņiem jau šodien. Veidot 
draudzību nav viegli. Rūpēties par draugu, būt ik dienas 
tam blakus un uzturēt draudzību ir izaicinājums, laika 
veltīšana un atbildība. Evaņģēlija pasludināšana draugam 
ir nopietns izaicinājums draudzībai, un ar to sastopas visi 
mūsdienu kristieši. 

Lai kaut kas patiešām mainītos, katram no mums 
vajadzētu sākt rīkoties, uzņemoties atbildību par 
cilvēkiem, kuri ir mums apkārt. Kas ir šie cilvēki? 
Vai mūsu kaimiņi, radinieki, draugi, darba vai skolas biedri 
jau ir kristieši? Visapkārt mums ir cilvēki, par kuriem lūgt. 
Mums jāizvēlas veltīt laiku un lūgt par šiem cilvēkiem 
katru dienu. Viņu dēļ vērsīsim savu skatu uz augšu un 
dienu no dienas savās lūgšanās nesīsim viņus Dieva 
priekšā. Ja veltīsim katram no 12 cilvēkiem, kas rakstīti uz 
Andreja kustības kartītes, tikai 1 minūti dienā, redzēsim, 
ka aizlūgšanai būs nepieciešamas tikai 12 minūtes! Trešais 
solis ir ļoti praktisks. No patiesas sirds izrietoša rīcība – 
draudzības kopšana, savstarpēja attiecību attīstīšana un 
izlīdzināšanās ar tiem, par kuriem lūdzam. Mēs varam darīt 
to, ko darīja Jēzus. Viņš aicināja pie Sevis tos, kuri vēlas 
Viņu iepazīt. Mēs varam rīkoties līdzīgi, aicinot ciemos 
savus līdzcilvēkus, piedāvājot viņiem pusdienas vai 
vakariņas. Varam cilvēkus uzaicināt kopā sportot, apmeklēt 
kādu izstādi, pastaigāties, doties pārgājienos. Ir būtiski 
aicināt savus draugus arī uz draudzes pasākumiem un tad 
uz Cerības festivālu, kas notiks no 5. līdz 7. novembrim 
“Arēnā Rīga”. 

Ar kustību Andrejs un Cerības festivālu saistītās darbības ir 
ieguldījums nākotnē. Mēs nedrīkstētu pārstāt lūgt par 

G a r Ī d z n i e k u  B r ā L Ī B a
Pirmdien, 5. aprīlī, no plkst. 10.00 līdz 
15.00 Zemgales reģiona baptistu 
draudžu kalpotāju sanāksme 
Jelgavas baptistu baznīcā. 
Aicināti garīdznieki, viņu 
dzīvesbiedres, draudžu priekšnieki 
un padomes locekļi, diakoni un 
nozaru vadītāji. Domājot par 
2. Kor. 6:3 vārdiem “.. lai kalpošana 
netiek pelta”,  skatīsim jautājumus 
par kalpotāju dedzīgumu un 
dievkalpojumu būtību. 
Tiks nodrošināta bērnu pieskatīšana 
un kopīgas pusdienas. Pieteikšanās 
līdz 1. aprīlim.  
Vairāk informācijas varat iegūt, 
zvanot Andrim Jūrmalim pa tālr. 
26878742.



1. Zaļā Ceturtdiena. Pateiksimies līdz ar 
citiem, kas šodien bauda Kristus piemiņas 
mielastu, par lielo Dieva mīlestības upuri. 
Pateiksimies par jauno dzīvi un cerību.

2. Lielā Piektdiena. Pateiksimies, ka varam 
lūgt piedošanu un nākt atpakaļ pie Tēva, 
neskatoties uz to, cik tālu prom esam 
aizgājuši. Pateiksimies, ka Dieva glābjošā 
žēlastība ir pietiekama, mazgājot katru mūsu 
grēku. Lūgsim šodien arī par garīgu 
atjaunošanos mūsu draudzēs un valstī. 

3. Klusā Sestdiena. Lūgsim, lai Dievs 
mums māca klausīties Viņā un cilvēkos, 
kas ir ap mums. Lūgsim, lai klusumā un 
mierā varam piedzīvot īpašu laiku, klausoties 
tajā, uz ko Dievs aicina un pamudina ikvienu 
no mums. Lūgsim pēc drosmes paklausīt 
Dievam, lai kur Viņš mūs aicinātu.

4. Kristus patiesi ir augšāmcēlies! Pa -
teik si mies par Kristus uzvaru pār grēku 
un svinēsim Viņa augšāmcelšanās dēļ 
doto piedošanu, dzīvību un mīlestību. 

5. Pateiksimies un lūgsim 
par Jelgavas krievu draudzi 
un mācītājiem Dmitriju 
Rošioru, Viktoru Abramovu un 
viņu ģimenēm. Lūgsim par 
tām ģimenēm, kuras cieš 
slikto materiālo apstākļu dēļ. 
Aizlūgsim par vīriem, kas 
pelna iztiku ārpus Latvijas, 
par draudzes jauniešiem un 
viņu draugiem. Aizlūgsim par 
draudzes filiāli Olainē un 
meitas draudzi Oglainē.

6. Pateiksimies un lūgsim 
par LBDS vadību un visiem darbiniekiem. 

7. Pateiksimies un lūgsim par Jūrmalciema 
draudzi, mācītāju Gunāru Lemaiķi un viņa 
ģimeni, audžubērniem. Lūgsim par garīgu 
atmodu draudzē un apkārtējo cilvēku sirdīs.

8. Aizlūgsim par kapelānu kalpošanu 
un šī darba attīstību. Lūgsim par tiem, 
kas kalpo armijā, slimnīcās, cietumos 
un paliatīvajā aprūpē.

9. Aizlūgsim par Tuvajiem Austrumiem – 
par Jordānijas baptistu konvenciju ar 
20 draudzēm un 1200 locekļiem un Sīrijas 
baptistu savienību ar 10 draudzēm 
un 600 locekļiem. 

10. Aizlūgsim par Azerbaidžānas evaņ-
ģēlisko kristiešu baptistu savienību, kurā ir 
25 draudzes, kas apvieno 3100 ticīgo.

11. Pateiksimies un lūgsim par Baltijas 
Pastorālo institūtu. Aizlūgsim par tā 
vadību, pasniedzējiem un studentiem. 
Lūgsim, lai Dievs dod spēku un gudrību 
BPI vadībai, mācībspēkiem, studentiem 
un atbalstītājiem.

12. Pateiksimies un lūgsim 
par Kandavas draudzi (svēt-
dienās dievkalpojumi notiek 
kultūras namā, jo esošajās 
telpās ir par maz vietas), 
lūgsim par sludinātāju Oskaru 
Jēgermani un viņa ģimeni. 
Lūgsim, lai izdodas svētīšanās dienas drau-
dzes atjaunošanai. Lūgsim par apkārtējiem 
ciemiem, lai cilvēki Sabilē, Matkulē, Jaunpa-
gastā un Zemītē atsaucas sludinātajai vēstij.

13. Lūgsim par Kristīgās vadības koledžu 
un pateiksimies par tās attīstību. Lūgsim 
gudrību jaunu studiju programmu izstrādē 
un dažādu projektu realizēšanā.

14. Pateiksimies un lūgsim 
par Kauguru draudzi, sludinā-
tā ju Jāni Akmeni un viņa ģi -
meni. Lūgsim par Kauguru 
iedzīvotājiem, lai cilvēki 
me klē   tu Dievu, kā arī kopā ar 
draudzi lūgsim Dievam gudrī-
bu draudzes finansiālo jautājumu risināšanā. 

15. Aizlūgsim par Zviedrijas Interact 
(baptistu) savienību, kurā ir 314 draudzes 
ar 31 000 locekļu.

16. Lūgsim par Muzikālās kalpošanas 
apvienību. Lūgsim Dieva vadību, organizējot 
Latvijas baptistu Dziesmu svētkus Ventspilī. 
Aizlūgsim par BPI Muzikālās kalpošanas 
vadītāju skolas mācībspēkiem un studentiem.

17. Pateiksimies un lūgsim par mūsu valsti 
un valdību. Aizlūgsim par Latvijas iedzīvotā-
jiem, kuri ilgāku laiku dzīvo trūkumā, bailēs, 
vientulībā un neziņā. Lūgsim, lai šis būtu 
laiks, kad cilvēki savās grūtībās un izmisumā 
atsauktos Dievam, kurš meklē cilvēkus 
neatkarīgi no viņu ienākumiem vai parādiem.

18. Lūgsim par Svētdienskolu apvienī bu. 
Aizlūgsim par Dziesmu dienu, kas 1. maijā 
notiks Rīgā, par apvienības nā kot nes 
iecerēm un vasaras apmācības seminā-
riem, kā arī lūgsim, lai Dievs gādā par 
apvienībai nepieciešamajiem resur siem 
un finansējumu šo ieceru īstenošanai.

19. Pateiksimies un lūgsim 
par Krimuldas draudzi, 
sludinātāju Eliju Miķelsonu un 
viņa ģimeni. Lūgsim, lai 
draudzē būtu vairāk brāļu un 
lai sirdīs aizdegas lielāka 
degsme kalpot Jēzum.

20. Pateiksimies un lūgsim par bērniem, 
pusaudžiem un jauniešiem mūsu draudzēs. 
Lūgsim gudrību un spēku cilvēkiem, kas 
strādā šajās nozarēs. Lūgsim, lai Dievs 
palīdz draudzēm ieraudzīt un rast jaunas 
iespējas paplašināt bērnu kalpošanu, 
aizsniedzot bērnus ārpus draudzes. Lūgsim 
arī gudrību vecākiem, kā audzināt savus 
bērnus dievbijībā un patiesā gudrībā.

21. Pateiksimies un lūgsim par Māsu 
apvienību, vadītāju Elitu Lapiņu, māsu 
padomi un kalpošanu draudzēs. Lūgsim par 
Eiropas Māsu apvienību un svētīgu, radošu 
komitejas darba sēdi, kas šajās dienās 
notiek Spānijā, Denijā.

22. Pateiksimies un lūgsim 
par Kuldīgas draudzi, 
mācītāju Gintu Pallo un viņa 
ģimeni. Lūgsim par misiones 
vietām Snēpelē un Vilgalē, 
kā arī par Vilni Šneideru un 
Džulio Valdmani, kas tajās 
kalpo. Aizlūgsim par Alfas kursa 
nodarbībām, kas sāksies pilsētā.

23. Lūgsim par dabas izpostītajām valstīm, 
kurās pēdējā laikā notikušas zemestrīces. 
Lūgsim gudrību, veselību un izturību 
brīvprātīgajiem, kas strādā šajās vietās un 
organizē palīdzības sniegšanu šo valstu 
cilvēkiem.

24. Lūgsim par LBDS Misijas apvienību un 
tās iecerēm nākotnē. Lūgsim, lai vēl daudz 
cilvēku mūsu zemē iepazīst Dievu un liecību 
par Viņa darbiem nes plašajā pasaulē, ejot 
un darot par mācekļiem vēl daudzus citus. 
Aizlūgsim par valstīm un draudzēm, kurās 
notiek vajāšanas.

25. Lūgsim par Garīdznieku brālību. 
Lūgsim pēc atjaunotas ticības un 
pateicības Dievam par Viņa glābšanas 
darbu pie ikviena cilvēka. Lūgsim, 
lai Dievs svētī katru garīdznieku ar jaunu 
spēku, pasludinot vēsti par Jēzu Kristu, 
krustā sisto, kā vienīgo pamatu dzīvai 
cerībai uz Dievu visās lietās.

26. Pateiksimies un lūgsim 
par Liepājas Ciānas draudzi, 
tās sludinātāju Andri Biti un 
viņa ģimeni. Aizlūgsim par 
svētdienskolas bērniem, 
jaunajām māmiņām un 
senioriem draudzē, kā arī par 
jauniešu darba attīstību.  

27. Aizlūgsim par Cerības festivālu. 
Lūgsim Dievam gudrību, kā izmantot šo 
evaņģelizācijas rīku Viņa godam, lai arvien 
vairāk cilvēku varētu piedzīvot izmainītas 
sirdis un dzīves. 

28. Aizlūgsim par Balkānu zemi – Serbijas-
Hercogovinas evaņģēlisko kristiešu baptistu 
savienību ar 14 draudzēm un 700 locekļiem.

29. Pateiksimies Dievam par darbu, 
ko dara izdevniecība “Amnis”, un lūgsim arī 
turpmāk gudrību un izturību izdevniecības 
darbiniekiem. 

30. Aizlūgsim par savām draudzēm un 
īpaši lūgsim par draudzēm, kurās nav 
mācītāju un nozaru vadītāju.

A I Z l ū g š A N u  K A l E N D ā R S

aprīlim
Svētīga tā tauta, kas māk gavilēt; tā 

staigā Tava vaiga spožajā gaismā, 
ak, Kungs! Psalmi 89:16
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B ē r n u  u n  j a u n i e š u  G a d s k ā r t ē j i e  
d z i e s m u  u n  m ū z i k a s  s V ē t k i
1. maijā Rīgā notiks gadskārtējie bērnu un jauniešu kristīgie Dziesmu un 
mūzikas svētki, kuros laipni aicināti piedalīties draudžu svētdienskolu 
ansambļi, mūziķi, individuālie izpildītāji, vecāki, skolotāji un visi 
interesenti.
Svētku pasākumu norises vietas un laiki:
Semināra draudzes lielajā zālē Lāčplēša ielā 37:
plkst. 10.00 – 11.00 apvienotā bērnu un jauniešu kora sadziedāšanās un 
kopmēģinājums diriģentu Daces Freivaldes, Ērika Ešenvalda un Lidijas 
Ēces vadībā; plkst. 11.00 – 12.00 turpat ansambļu un individuālo 
izpildītāju priekšnesumi. Pēc tam došanās uz Pestīšanas Templi 
Lāčplēša ielā 117.
Pestīšanas Templī Lāčplēša ielā 117: 
plkst. 10.00 – 12.30 notiks orķestra ”Būsim kopā” un mūzikla dalībnieku 
kopmēģinājums diriģenta Māra Dravnieka vadībā; plkst. 12.30 – 13.00 
kopmēģinājums korim un orķestrim; plkst. 13.00 – 14.00 pusdienas un 
kafija (bērniem – dalībniekiem bez maksas, pieaugušajiem Ls 1,-). 
Plkst. 14.00 svētku noslēguma koncerts. 
Programmā: kora dziesmas, mūzika, individuālie izpildītāji un mūzikls 
”Viņu redzēsim”, ko izpildīs orķestris, vokālā un kustību grupa. Pasāku-
mu organizē LBDS Svētdienskolu apvienība sadarbībā ar kristīgo mūziķu 
kopu “Būsim kopā”, pateicoties ALBA un LBDS draudžu atbalstam.
Svētdienskolu vadītāji un draudžu pārstāvji, lūdzu, sūtiet savu 
dalībnieku un līdzbraucēju skaitu līdz 15. aprīlim (pēdējais termiņš!), 
ja plānojat piedalīties pusdienās.
Pieteikties, rakstot Dacei Freivaldei uz e-pastu dacefreivalde@inbox.lv vai 
zvanot pa tālruni 29759709, tuvāka informācija Svētdienskolu apvienībā 
(e-pasts – sa@lbds.lv, tālr. 26272244, Elza Roze).
Draudzes, kuras vēlas atbalstīt šo skaisto un skanīgo pasākumu, 
tā sekmējot bērnu un jauniešu muzikālo izglītību, lūdzam sūtīt 
ziedojumus uz Svētdienskolu apvienības kontu. 
Pateicamies par ikvienu ziedojumu!
Svētdienskolu apvienības konts:
Latvijas Baptistu draudžu savienība, Reģ.nr. 90000085765,
AS Swedbanka – LV75HABA0551025782043
Norāde: ziedojums 1. maija Dziesmu dienai

s e n i o r u  d i e n a s  2 0 1 0
Jau trešo reizi Latvijā notiks sadraudzības pasākumi senioriem – 
konferences, koncerti un dievkalpojumi, uz kuriem ir aicināts ikviens – 
gan draudzes, gan pilsētas seniors no jebkuras Latvijas vietas. Senioru 
dienu 2010 mērķis ir iedrošināt seniorus, palīdzot atklāt viņu nozīmīgo 
vietu draudzes, viņu ģimenes un līdzcilvēku dzīvēs, kā arī kopā 
piedzīvojot Dieva mīlestības pilnu sadraudzību, nest tālāk Viņa mīlestības 
vēsti saviem līdzcilvēkiem. Senioru dienu 2010 pasākumus organizē 
Ričardsonas draudze ASV, Dallasā, sadarbībā ar LBDS un Latvijas 
vietējām draudzēm. Šogad senioru konferences notiks Cēsīs un 
Jēkabpilī, bet citi pasākumi – dievkalpojumi, koncerti un sadraudzība – 
arī Rīgā un Limbažos. Latvijā viesosies arī Ričardsonas draudzes 
mācītājs Dr. Ellis Orozco. Visos pasākumos ieeja ir bez maksas, 
bez tam konferencēs tiks nodrošinātas ēdienreizes un izdales materiāli. 
Informatīvie materiāli būs pieejami aprīļa vidū, bet ieplānojiet jau tagad 
Senioru dienas 2010 kā pasākumu savu draudžu un pilsētu senioriem. 
Galveno pasākumu norises laiki:
Sestdien, 1. maijā, plkst. 16.00 pēcpusdienas dievkalpojums un 
sadraudzība Vīlandes baznīcā ar Senioru kora un Zvanu ansambļa 
piedalīšanos.
Svētdien, 2. maijā, plkst. 11.00 dievkalpojums Rīgas Vīlandes draudzē 
ar Ričardsonas viesu piedalīšanos un plkst. 18.00 koncerts Cēsu Svētā 
Jāņa baznīcā ar Senioru kora un Zvanu ansambļa piedalīšanos.
Pirmdien, 3. maijā, un otrdien, 4. maijā, plkst. 9.00 – 16.00 senioru 
divu dienu konference Cēsīs.
Pirmdien, 3. maijā, plkst. 18.00 sadraudzības un evaņģelizācijas 
pasākums Cēsīs.
Otrdien, 4. maijā, plkst. 18.00 sadraudzības un evaņģelizācijas 
pasākums Limbažos.
Trešdien, 5. maijā, un ceturtdien, 6. maijā, plkst. 9.00 – 16.00 senioru 
divu dienu konference Jēkabpilī.
Trešdien, 5. maijā, plkst. 18.00 sadraudzības un evaņģelizācijas 
pasākums Jēkabpilī.
Tuvākai informācijai esiet aicināti zvanīt pa tālr. 20370930 vai rakstīt uz 
e-pastu dace.supule@inbox.lv 

draudzēmZ I ņ A S

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

L Ī G a t n e s  d r a u d z e
11. aprīlī plkst. 11.00 draudzes gadasvētku dievkalpojums. 

m a t e j a  d r a u d z e
Svētdien, 18. aprīlī, plkst. 11.30 Rīgas Mateja draudzē 
sludinātāja  Kaspara Šterna ordinācijas dievkalpojums par 
LBDS mācītāju. 

m ā j a s  L a p a  k a t r a i  d r a u d z e i
Vēlamies atgādināt, ka joprojām ir iespēja izveidot savai 
draudzei bezmaksas mājas lapu, izmantojot mums dāvināto 
sistēmu “NORGE EasyWEB LBDS”. Šobrīd to ir izmantojušas 
vairāk nekā 20 draudzes. Lai izveidotu un uzturētu mājas lapu, 
ir nepieciešamas tikai pamata zināšanas un prasmes darbā ar 
datoru. Tāpat arī labprāt palīdzēsim, ja rodas kādi jautājumi. 
Aicinājums arī draudzēm, kas ir jau ir izveidojušas mājas lapas, 
bet nav paziņojušas par to mums, lūdzu, informējiet mūs, lai 
varam pievienot mājas lapas adresi pie draudzes informācijas 
LBDS mājas lapā. Pieteikties un iegūt informāciju varat, 
rakstot uz e-pastu – krc@lbds.lv

d r a u d Ž u  i n F o r m a t Ī V i e  i z d e V u m i
Lūdzam ikvienu draudzi, kura izdod savu mēnešrakstu vai 
informatīvo ziņotāju, vienu eksemplāru no katra šī gada 
izdevuma nosūtīt uz LBDS kanceleju ar norādi – LBDS preses 
arhīvam. Ja kāda informācija – raksts, reportāža vai intervija – 
par draudzes aktivitātēm un cilvēkiem ir publicēta rajona vai 
novada presē, arī lūdzam  mūs par to informēt, atsūtot raksta 
kopiju. Lai iegūtu sīkāku informāciju, rakstiet uz e-pastu – 
kanceleja@lbds.lv Paldies! 

Ī s t a  m Ī L e s t Ī B a  G a i d a
No 30. aprīļa līdz 2. maijam norisināsies ikgadējais jauniešu 
salidojums “Īsta Mīlestība Gaida”, kas notiks Ogrē, Vidus 
prospektā 15. Šogad tiks domāts par tematu “Kā pastāvēt 
kārdināšanas laikmetā?”. Salidojumā jauniešiem būs iespēja 
dzirdēt lekcijas par puišu un meiteņu attiecībām, pārrunāt 
sasāpējušos jautājumus ar pieredzējušiem cilvē kiem, baudīt 
aktīvu atpūtu un dažādas sadraudzības aktivitātes. 
Pieteikšanās no 5. aprīļa. Vairāk informācijas mājas lapā – 
www.istamilestibagaida.lv vai zvanot pa tālr. 28899025.

k r i s t u s  t V
Kristīgi video latviešu valodā internetā – kristustv.blogspot.com 

L Ī d z j ū t Ī B a
Izsakām dziļu līdzjūtību mācītājam Aivaram Šķuburam, 
dzīvesbiedri Judīti pavadot mūžības ceļā!
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Iepazīšanos ar Baltijas Pastorālā institūta 2010. gada jeb trešā 
iesaukuma studentiem sākam ar jaunāko no studentiem – Mārtiņu 
Anševicu no Pitraga draudzes. Lūgsim par Mārtiņu, viņa mācībām 
un kalpošanu Pitraga draudzē!

Pastāsti par sevi – no kādas ģimenes tu nāc, kur esi uzaudzis? 

Es dzīvoju Pitragā – tas ir jūras krastā 15 kilometrus no Kolkas. 
Nāku no ticīgas ģimenes, bet mans tēvs gan nav kristietis. 
Uz baznīcu eju kopš bērnības. Sākumā, līdz kādiem 11 gadiem, 
es tikai gāju uz baznīcu, bet neko nedarīju, jo nezināju, ko darīt, 
un īpaši neviens arī neiedrošināja kaut ko uzsākt. Apmēram 
15-16 gadu vecumā es pieņēmu Kristu. Tas nenotika uzreiz, 
bet bija kādu gadu ilgs process. 

Jau no agras bērnības liels uzsvars tika likts uz to, ka manas 
ikdienas intereses būs saistītas ar sportu, kas man arī ļoti patika 
un ļoti patīk arī tagad. Šobrīd viens no  maniem lielākajiem 
hobijiem ir galda teniss, kuru spēlēju sešus gadus. Tomēr lielie 
sapņi vienmēr bijuši saistīti ar basketbolu. Viena no mūsu 
draudzes kalpošanām arī šobrīd ir cieši saistīta ar sportu.

Kā tu saprati, ka tavā dzīvē kaut kas jāmaina?

Es redzēju, ka ir daudz cilvēku, kuri saka, ka ir “atgriezušies”, 
bet reāli par to nekas neliecina. Es nonācu pie tā, ka dziļāk sāku 
saprast Dievu, sapratu, ka man ir jāizdara izvēle, jo arī mana dzīve 
bija pa pusei pasaulē, pa pusei – pie Dieva. 

Kādas pārmaiņas tu redzēji, kad nāci pie Kristus? 

Iepriekš es tikai svētdienās gāju uz baznīcu un nekādu citu 
aktivitāšu, kas būtu saistītas ar Dievu, man nebija. Vēlāk es sāku 
iesaistīties nometnēs. Arī Bībeli es pirms tam nelasīju un nepie-
lieto ju savā dzīvē. Pēc tam kļuvu aktīvāks savā ticības dzīvē. Sāku 
par Bībeli domāt pats, cik jau nu varēju saprast. Arī dzīvesveids 
man bija tāds, ka biju pieradis lietot lamuvārdus. Sevišķi sportā – 
ja kaut kas neveicās, tad lamuvārdi spruka laukā pa labi un pa 
kreisi. Šis runas veids bija nepareizs, un arī tas tagad ir mainījies. 

Kā tu nonāci pie lēmuma, ka tavs uzdevums ir būt mācītājam 
un jaunu draudžu dibinātājam? 

Runājot par šo vārdu „aicinājums” – man nekad nav bijis tādas 
ļoti stipras izjūtas, ka jābūt mācītājam, bet man ļoti sāp sirds par 
to, ka manā ciemā pazīstami cilvēki nezina par Evaņģēliju, par 
Dievu. Tas arī bija mans mudinājums, tāpēc arī sāku mācīties BPI. 
Zinu, ka ieguvējs no tā būšu arī es pats.

Kādu tu redzi savu nākotni, ko tu gribētu darīt ar to,  
ko iegūsi BPI?

Man šobrīd ir doma, ka varētu turpināt kalpošanu savā dzimtajā 
Pitraga draudzē.  Esmu sapratis, ka ar laiku varētu būt mācītājs 
Pitragā. Tomēr, ja Dievs aicinās kalpot kaut kur citur, es tam 
nepretošos. 

Kāpēc tu izvēlējies tieši BPI?

Es gribēju mācīties, un pirms vairākiem mēnešiem apmeklēju 
kādu citu kristīgu mācību iestādi. Šī skola nebija slikta, bet es 
redzēju, ka BPI man piedāvā iespēju tieši apgūt māku sludināt. 
Man šķiet, ka BPI māca   mani interesējošās tēmas daudz plašāk. 

Dievam

Pirms diviem gadiem es 
piedalījos BPI ievadkursos, bet 
toreiz vēl neizšķīros nākt – šķita, 
ka būs pārlieku daudz jāziedo. 
Taču pēdējā BPI iesaukumā 
apstiprinājās tas, ko es jau sen 
zināju, – šī man ir īstā vieta.

Kādas ir tavas sajūtas 
pirmajos mēnešos BPI?

Esmu sapratis, ka daudz no tā, 
ko šeit māca, nekad iepriekš 
uz sevi neesmu attiecinājis, 
piemēram, Misijas dienas. 
Kādreiz domāju, ka misijas darbs attiecas tikai uz tiem 
cilvēkiem, kurus Dievs ir iepriekš īpaši izredzējis un kuri brauc 
pie tādiem cilvēkiem un uz tādām zemēm, kur neviens iepriekš 
par Dievu neko nav dzirdējis. Bet es nekad nebiju domājis, ka 
man pašam jābūt misionāram. Tiek lauzts un mainīts arī mans 
priekšstats par to, kā uztvert Bībeli. Kādreiz es domāju, 
ka Bībele ir jāuztver ļoti burtiski un vārds vārdā jāizpilda tas, 
kas tur rakstīts, bet tagad saprotu, ka daudzviet ir atrodamas 
atsauces uz Veco Derību, kas gan ir jāsaprot citādi. 

Ja tu varētu pasapņot par to laiku, kad jau būsi mācītājs, – 
kādu tu gribētu redzēt savu draudzi? 

Manā izpratnē draudzē nedrīkstētu būt neviena draudzes 
locekļa, kam nav kāda pienākuma. Cilvēks nedrīkstētu nākt 
tikai nākšanas pēc. Negribētu redzēt to, ka draudzes locekļiem 
ir tādas kā divas dzīves – svētdienas dzīve un parastā dzīve. 
Dzīvei ir jābūt vienam veselumam, kas tiek vadīts saskaņā 
ar Bībeli. 

Vai tev ir bijusi doma, ka varētu dibināt kādu jaunu draudzi?

Manuprāt, jaunas draudzes ir vajadzīgas, bet uz jauno draudžu 
rēķina nedrīkst atstāt novārtā tā saucamās vecās draudzes. 
Ja Dievs man dotu aicinājumu dibināt kādu jaunu draudzi, 
es šim aicinājumam nepretotos, jo Dieva plāni vienmēr būs ar 
lielākiem augļiem nekā manējie. Draudzē būtu jāmaina cilvēku 
domāšana, ka daudz labāk ir būt devējam, nevis ņēmējam, 
jo tas atbrīvo no lielām problēmām. Šobrīd veidojam vasaras 
projektus jauniešiem, ka viņi varētu iet un praktiski palīdzēt 
cilvēkiem, tādā veidā parādot nekristiešiem mīlestību, ko dod 
tikai Dievs. Ar Dieva palīgu mēs šogad gribētu iet pie tiem, 
kuri vēl nav dzirdējuši Evaņģēliju. 

Kā tava ģimene izturas pret tavu lēmumu kļūt par mācītāju?

Mana ģimene nekad nav jaukusies manās lietās, viņi man 
vienmēr ir uzticējušies un sapratuši arī tad, kad mani lēmumi 
draud radikāli izmainīt manu dzīvi.

Ko tu novēlētu tiem, kuri vēl nevar izšķirties par mācītāja 
darbu?

Dievs man deva skumjas par tiem cilvēkiem, kuri vēl nepazīst 
Dievu. Tas arī palīdzēja izšķirties. Tiem, kuri vēlas būt mācītāji, 
vajadzētu būt šādām skumjām. 

Kā BV lasītāji varētu par tevi aizlūgt? 

Ir daudz lietu manā dzīvē, kuras būtu jālauž un jāmaina. 
Es negribētu tam pretoties. Es gribētu visu dzirdēto un 
iemācīto laist caur sevi un līdz ar to mainīties savā domāšanā. 
Ceru arī, ka mana pasludinātā vēsts pēc skolas beigšanas būs 
daudz dziļāka un saprotamāka. Protams, svarīgi ir lūgt 
par vasaras projektiem – lai tiem ir augļi!

Interviju sagatavoja Vēsma Sandberga

N E p R E t O š O S


