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Un es dzirdēju Tā Kunga balsi sakām: “Ko lai Es sūtu?”

Ar šādu izaicinājumu no 28. līdz 30. janvārim Pestīšanas Tempļa  
drau dzē Rīgā risinājās starpkonfesionālā konference “Misijas dienas”, 
kas šogad atzīmēja savu piekto dzimšanas dienu. Dalībniekiem bija 
iespēja gūt dziļu ieskatu misijas tendencēs pasaulē un konkrētajās 
vajadzībās, dzirdēt misionāru liecības, kā arī uzzināt par misijas 

projektiem. 

Dievam bija vajadzīgas 
sešas dienas, lai radītu 
pasauli un cilvēku, bet 
nu jau vairāk nekā div
tūkstoš gadu turpinās 
Viņa grandiozākais 
misijas projekts pa sau
les vēsturē – cilvēces 
glābšana –, ievadot šī 
gada “Misijas dienas”, 
teica Latvijas evaņģē
liski luteriskās baznī
cas arhibīskaps Jānis 
Vanags. Tāda arī bija 
“Misijas dienu 2010” 
dominante gan plenār
sēdēs, ko vadīja 
Lozan nas evaņģelizā
cijas kustības starptau
tis kais direktors 
Dr. Lindsijs Brauns, 
gan semināros – 
saprast, ka Dievs, kam 
mēs ticam, ir misijas 
Dievs, apzinā ties savu 
identi tāti Kristū. 
Draudzes problēma 
šodien ir apātija 
attiecībā uz misiju, 
pesimisms un 
kompromisi, norādīja 
runātājs. Tās ir lietas, 
kas atkal un atkal 
jānožēlo. Tāpēc ir sva
rī gi turēt kaujas gata

vībā savu kristieša bru ņojumu un, ejot pasau lē, saglabāt savu kristīgo 
patību. Kristus aicina Savu draudzi uz lielāku sirds patiesību, neviltotu 
mīlestību pret saviem ienaidniekiem un degsmi cīnīties par cēlo mērķi – 
sasniegt Dieva valstību un patiesību. Pretējā gadījumā nav iespējams pildīt 
uzdevumu – esot par gaismu un sāli sabiedrībā, paplašināt Dieva valstību.

Saņemts nopietns ilgtermiņa garīgais lādiņš, ir pirmie iespaidi, kādiem jau 
atbildes, kur Dievs aicina tālāk. 

Edgars Purmalis (BPI 1. kursa students, Vaiņodes baptistu draudze): 
““Misijas dienās” esmu pirmo reizi, un man šeit ir vairāki uzdevumi.  
Tētis pats nevarēja ierasties un piekodināja uzmanīgi klausīties un visu 
pierakstīt, lai varu mājās atstāstīt. Arī institūtā būs jāiesniedz atskaite ar 
“Misijas dienās” dzirdētā analīzi. Bet patlaban esmu viss vienā, kur vien 
vajadzīgas rokas, kājas un galva dažādos darbos – celt, nest, vadīt mazās 
grupas. Šī ir otrā diena, bet jau tagad varu teikt, ka esmu ieguvis ļoti daudz. 
Esmu sapratis, ka draudzes tiešām ir ļoti norobežojušās no iešanas un ka 
tas draud ar draudžu panīkšanu. Tā ir liela problēma, ka visu labo, kas 
mums ir, gribam paturēt sev. Noteikti savai draudzei aiznesīšu vēsti, ka nav 
jābaidās atdot vislabāko, lai nestu Evaņģēliju citiem, tad tas atgriezīsies ar 
lielām svētībām.

Šobrīd konkrēta aicinājuma iesaistīties kādā misijas projektā nav. Uzrunāja 
sagatavotais materiāls par Ugandu. Ja būtu tāda iespēja, tad brauktu uz 
turieni. Patlaban gan neapzinos, ko es varētu tur darīt.” 

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

Misijas dienas
Aija Fedotova (Tilžas baptistu draudze): “Šīs man ir otrās 
“Misijas dienas”. Sākumā nebiju īsti droša, vai braukt, – 
šaubījos, vai būs nauda, vai varēšu izbrīvēt laiku. Bet, kad 
izstāstīju draudzenei, kura nekad nebija bijusi “Misijas 
dienās”, cik tas ir vērtīgi, saņēmu atbildi: “Tad tev arī jābrauc.” 
Ar to jautājums bija izlemts. 

Patlaban strādāju par pirmsskolas skolotāju, un garīgā ziņā 
tas ir ļoti grūti, jo iepriekš biju pilna laika kalpošanā kristīgā 
vidē. Tagadējais kolektīvs bērnudārzā ir mazs, bet ļoti naidīgs. 
Labi vismaz, ka ir viena kolēģe, ar kuru pirms nopietnākiem 
pasākumiem varam kopā lūgt Dievu. Šorīt stāstīja, ka mums, 
ejot pasaulē, vienkārši jābūt atvērtiem, ļaujoties Svētā Gara 
vadībai. Būt misionāram savā darba vietā. Man nereti gadās, 
ka darbā Dievu atstāju aiz durvīm. Ir bažas, kā nepadoties 
negatīvajai ietekmei, kā būt par gaismu savā darbavietā, 
kā spīdēt. 

Šeit, “Misijas dienās”, es varu garīgi atspirgt, atjaunoties, 
piepildīties, satikt draugus, ar kuriem kopā pirms trim gadiem 
bijām misijā uz Baškīriju. Sirdī ir vēlēšanās vēl kaut kur doties 
misijā. Konkrēti gan vēl nekas nav skaidrs.” 

Anna Lagzdiņa (studē Latvijas Universitātē somugru valodas, 
Jelgavas baptistu draudze): ““Misijas dienās” esmu pirmoreiz. 
Pagājušajā gadā Vācijā piedalījos Mission Net konferencē, 
kas saistīta ar misiju. Šeit ir latviskā versija. Šis ir viens no 
nopietnākajiem un saturīgākajiem kristīgajiem pasākumiem, 
kas vispār notiek. Gribēju turpināt to virzību, ko guvu Vācijā. 
Ir svarīgi kādas lietas sev atgādināt, uzturēt sevi formā, būt 
attiecīgajā vidē. Ir svarīgi būt šajā atmosfērā, vairāk izprast, 
ko nozīmē misija un kristieša dzīve vispār. 

Esmu sapratusi, ka nākotnē gribu kaut kur braukt, ka tas ir 
mans ceļš. Vakar uzrunāja liecība par Ugandu. Būtu kādreiz 
gatava tam. Esmu guvusi stimulu meklēt brīžus, iespējas un 
formas, lai evaņģelizētu skolā, darbavietā.

Brigita Rencenkulberga (73 gadi, apgalvo, ka esot vecākā 
“Misijas dienu” dalībniece, draudze “Dieva mājas” un 
Dundagas ev. luteriskā draudze): “Šīs man bija ceturtās 
“Misijas dienas”. Pēc katrām “Misijas dienām” Dievs parāda 
tālāko ceļu. Pirms diviem gadiem tas aizveda uz Baškīriju, 
pagājušogad uz citu draudzi, kas būs pēc šīm, laiks rādīs. 
Viennozīmīgi turpināšu kalpot tā dēvētajā baškīriešu komandā, 
vienalga, vai tas šogad būs kaut kur Latvijā vai kādā citā 
zemē. Es paklausu un eju tur, kur Dievs mani sūta. 

Šogad ļoti aizkustināja, ka bija jūtams – mēs visi, kas bijām 
sapulcējušies, degam priekā, ka Dievs mūs aicina. Gaiss bija 
pilns ar – jā, Kungs! Aiz saviļņojuma raudāju, kad jaunieši 
no ASV, Anglijas, Korejas dalījās ar garīgo maizi un kā simbolu 
tai visiem sniedza maizes klaipiņus. Šīs “Misijas dienas” 
raksturoja īpaša sirsnība,  ko jutām no divu cilvēku – 
Čaka Kellija un Lindsija Brauna – personības strāvojuma. 
Ļoti uzrunāja Lindsija Brauna lekcijas. Tagad varu teikt – esmu 
rokas stiepiena attālumā redzējusi cilvēku, kuram ir pieskāries 
Dievs un kurš dzīvo Kristū. Īpašs garīgs piedzīvojums bija 
mācītāja Semjuela Tomasa vadītais seminārs “Izbaudot Dieva 
klātbūtni”. Ir pat grūti pateikt, kā viņš aizved tevi Dieva tuvumā. 
Patika Ģirta Prāmnieka lekcija par Dieva aicinājumu un vadību. 
No tās īpaši palika atmiņā divas lietas, vispirms – tu nevari 
sekot Dieva aicinājumam, ja neesi Jēzū, un nevari atsaukties, 
ja neesi attiecībās ar Jēzu. Otrs – visu dari mīlestībā. Ja dari 
tikai pienākuma pēc, iznākums ir nulle.

Esmu ļoti pateicīga savas mazās grupiņas jauniešiem,  
kas ar lielu sirsnību pieņēma mani tādu, kāda esmu, – 
ar maniem gadiem un sirmajiem matiem.”

Materiālu sagatavoja Tamāra Grīnberga



Šodien ir īstais laiks draudzēm mobilizēties Labās vēsts 
pasludināšanai mūsu valstī! Ieraudzīsim draudzēs cilvēkus, 
kas ir aktīvi lūdzēji, kam ir viesmīlības un sludināšanas 
dāvana, kam ir talants muzicēt, rakstīt vai uzklausīt! 
Iedrošināsim viņus iesaistīties festivāla sagatavošanas 
pasākumos, jo ikviens var kļūt par daļu šī festivāla 
organizēšanā un svinēšanā! Jau tagad ir vairākas iespējas 
– aizlūgt, uzrunāt līdzcilvēkus, organizēt draudžu locekļus. 
Ir kādas jomas, kurās nepieciešama palīdzība vai padoms. 

Lūgšana. Pamats festivāla sagatavošanai ir lūgšana, bet 
pēc tam nāk atbildīgs un grūts darbs.

•	 Katru mēnesi vienu dienu īpaši veltīsim lūgšanām  
par šo festivālu. Sekojiet līdzi lūgšanu kalendāram,  
kas publicēts Baptistu Vēstnesī.

•	 Katru vakaru 22.00 kopā ar tūkstošiem kristiešu 
aizlūgsim par festivālu, tā organizatoru darbu, visām 
komitejām un Latvijas draudzēm, kas iesaistās tā 
veidošanā. Lūgsim par tiem mūsu pilsētu, ciematu 
cilvēkiem, kā arī par saviem tuviniekiem, draugiem, 
kaimiņiem, kas nepazīst Jēzu Kristu. Lūgsim, lai viņiem 
festivāls būtu iespēja piedzīvot Dieva piedošanu un 
jaunas dzīves dāvanu.

•	 Lai darītu zināmas aktuālākās lūgšanu vajadzības, 
darbojas lūgšanu tālrunis (66015030). Pa to piezvanot, 
ir iespēja noklausīties auto atbildētājā ierunātas 
aktuālākās lūgšanu vajadzības.

•	 Festivālam tuvojoties, tiek plānotas Vislatvijas lūgšanu 
un gavēņa dienas. Informācija sekos.

Marta mēnesī katrai draudzei lūgums izvirzīt vienu atbildīgo 
par lūgšanām – cilvēku, kas koordinēs procesu, informēs 
draudzi par aktuālākajām aizlūgšanu vajadzībām un 
sanākšanām! Koordinatora vārdu dariet zināmu Cerības 
festivāla birojam.

“Atved draugu” kustība. Marta mēnesī katrai draudzei 
lūgums izvirzīt arī vienu atbildīgo par “Atved draugu” 
kustību un aizlūgšanām par neticīgajiem. Šis cilvēks 
apzinās situāciju, motivēs draudžu cilvēkus veidot 
attiecības ar neticīgajiem, viņus uzrunājot un pavadot kopā 
vērtīgu laiku, kā arī komunicēs ar citām iesaistītajām 
grupām, kam ir svarīga informācija par cilvēku skaitu, 
iespējām nokļūt festivālā utt. Martā draudzēm tiks 
nogādātas “Atved draugu” kartītes, kuras jāaizpilda, rakstot 
to cilvēku vārdus, par kuriem tiks lūgts un kuri mērķtiecīgi 
tiks aicināti uz festivālu. Ja marta mēnesī neesiet saņēmuši 
kartītes, dodiet ziņu Cerības festivāla birojam.

Muzikālā kalpošana. Plānots, ka Cerības festivāla kora 
sastāvā piedalīsies ap 800 dziedātāju un mūziķu. Katrā 
draudzē ir nepieciešams cilvēks, kas atbild par mūziku un 
tās sagatavošanu, notis drīzumā tiks nosūtītas. Tuvojoties 
festivālam, paredzēti arī kopmēģinājumi Rīgā.

Informācija reģionu draudzēm. Vairāk kā 100 autobusu 
no visas Latvijas dosies uz Rīgu, lai cilvēkiem būtu iespēja 
nokļūt šajā festivālā. Arī šajā nozarē ir vajadzīgs atbildīgais 
no katras draudzes. Jāpiemin, ka finansiāli autobusus 
nodrošinās Billija Grehema asociācija, bet tiek gaidīts, 
ka ne vairāk kā 50% autobusa pasažieru būtu draudzes 
cilvēku. 50% vietu ir paredzētas draudžu cilvēku draugiem, 
darbabiedriem un kaimiņiem, kas nav kristieši, lai primāri 

tieši viņiem būtu iespēja doties uz Rīgu dzirdēt Cerības vēsti. Ja vēlaties uz 
festivālu doties ar autobusu, ņemiet līdzi draugu! Katrā draudzē ir 
nepieciešams cilvēks, kas atbildēs par transportu un šajos jautājumos 
sazināsies ar Cerības festivāla biroju.

Festivālā būs nepieciešami ap 1000 padomdevēju. Apmācības 
padomdevējiem notiks reģionāli, bet no katras draudzes vai reģiona 
(ja apdzīvotā vieta ir maza) jābūt padomdevēju apmācības vadītājiem, 
kas varēs ierasties uz galveno apmācību Rīgā, lai pēc tam mācītu pārējos 
interesentus reģionos. Mazāk apdzīvotās vietās ir iespēja sanākt kopā 
vairāku konfesiju cilvēkiem un izvēlēties vienu vai vairākus apmācību 
vadītājus, kas piedalīsies lekcijās Rīgā. Piesakiet Cerības festivāla birojam 
savu dalību un vēlmi piedalīties jau savlaicīgi.

Informatīvā bāze – mediji (prese, radio un internets)
• Drīzumā tiks izsūtīta pirmā Cerības festivāla informatīvā vēstule. Vēstules 

saņemšanai var pieteikties, rakstot uz festivāla biroja epasta adresi. 

• Festivāla domubiedru grupas drīzumā meklējiet interneta portālos – 
www.draugiem.lv un www.facebook.com.

• Cerības festivāla mājas lapas adrese – www.ceribasfestivals.lv 

• Cerības festivāla radio pārraide Latvijas Kristīgajā radio (LKR) skan 
sestdienās pl. 16.30 ar atkārtojumu pirmdienās pl. 22.30. Raidījumu 
iespējams noklausīties arī LKR interneta arhīvā.

Kā man iesaistīties?
1. Lūgt!

2. Atvest draugu! Jau tagad tu vari lūgt par saviem ģimenes locekļiem, 
draugiem, darba kolēģiem, kaimiņiem, veltot viņiem laiku sarunās un to 
kopīgi pavadot, kā arī plānot kopīgo došanos uz festivālu.

3. Lietot dāvanas un talantus, kādus katram Dievs ir devis! Tu vari palīdzēt ar 
prasmi veidot dizainu, fotografēt, muzicēt. Vari palīdzēt praktiski atvieglojot 
darbu ofisā, piemēram, sūtīt vēstules, kopēt materiālus, atbildēt uz tālruņa 
zvaniem. Vari palīdzēt ar savu transportu vai viesmīlību, jau tagad ieplānojot, 
ka Cerības festivāla pasākumā būsi kārtībnieks, stāvvietu un transporta 
plūsmas organizētājs vai kāds no 200 vietu ierādītājiem. Katrā no 19 
esošajām festivāla komitejām var būt vieta tev un tavai vēlmei palīdzēt!

Atcerieties, ka visu atbildīgo vārdi un kontakti būs nepieciešami jau martā, 
lai sagatavošanas darbi varētu notikt netraucēti un plānveidīgi! 

Būsim atsaucīgi, jo šī ir mūsu iespēja – nest cerības vēsti savā valstī!

Cerības festivāla biroja tālruņi 66015020, 27701900,
e-pasts: info@bgea.lv 

Materiālu sagatavoja Dace Šūpule

PASAULES BAPTISTU SAVIENĪBAS 20. KONGRESS 

28. jūlijs – 1. augusts, 2010. Honolulu, HAVAJU SALĀS 

Kongresa moto: “Dzirdi Svēto Garu!” Ik pa pieciem gadiem notiek 
Pasaules Baptistu savienības (PBS) kongress. Šogad tas notiks ASV, 
Havajas štatā. PBS ietilpst 216 baptistu konvencijas un savienības ar 
vairāk kā 37 miljoniem kristītu locekļu un 105 miljoniem cilvēku, 
kas pieder baptistu kopienai visā pasaulē. Misija – koordinēt baptistu 
saimi, lai ietekmētu pasauli Kristum. Vīzija – Pasaules Baptistu 
savienība ir vispasaules baptistu kustība, kuru vieno kopīga ticības 
apliecība uz Jēzu Kristu, kas vienoti Dieva mīlestībā atbalsta, 
iedrošina un stiprina viens otru laikā, kad Svētā Gara spēkā tiek 
pasludināts un izdzīvots Jēzus evaņģēlijs zudušajai pasaulei. 

Reizi piecos gados baptistu sievietes no visas pasaules pulcējas 
kopā sieviešu vadītāju konferencē, lai iedrošinātu viena otru un 
svinētu vienotību Kristū. Konference notiek dažas dienas pirms lielā 
kongresa. Šogad tā notiks ASV, Havajas štatā, no 24. līdz 27. jūlijam. 
Konferences temats izvēlēts no Vēstules galatiešiem: “Ja dzīvojam 
Garā, tad arī staigāsim Garā.” (5:25.)  
Konferences moto: “Kopsolī ar Svēto Garu.”
Vairāk informācijas mājas lapā – www.bwanet.org



Atsaucoties uz aicinājumu (un pāri visam 
– uz Dieva aicinājumu), 12.–13. februārī 
Rāmavas muižā, Rīgas tuvumā, pulcējās 
13 komandas jeb apmēram 60 mūsu 
draudžu locekļu no dažādām Latvijas 
vietām, lai uzsāktu 2010. gada M4 
draudžu dibinātāju apmācības ciklu.

M4 pamatā ir Lielais Uzdevums, kas dots 
Mateja ev. 28. nodaļā un kura centrā ir 
mācekļu audzināšana. M4 apmācība 
balstās uz pārliecību, ka ikviens Jēzus 
māceklis savā veidā var piedalīties 
jaunas draudzes vai sadraudzības 
grupas uzsākšanā. Apmācību veido četri 
secīgi moduļi, kas tiek apgūti viena gada 
laikā un kuros liela nozīme ir komandu 
patstāvīgam darbam un kalpošanai savā 
vidē. Apmācību vada Oivinds Auglands, 
DAWN sadarbības tīkla Norvēģijā 
vadītājs. DAWN ir 20 gadu pieredze 
draudžu dibināšanā Norvēģijā un citur 
Skandināvijā.

Nākamais M4 modulis notiks 28.–29. 
maijā. 

Šogad M4 apmācības procesā ir 
iesaistījušās 13 komandas, cenšoties 
aizsniegt Kristum un darīt par Viņa 
mācekļiem cilvēkus Liepājas Karostā 
(vadītājs Mārcis Dejus, Mateja draudze), 
Krustpils novada Variešu pagastā 
(Jānis Lūsis, Jēkabpils draudze), 

Ropažos (Ilvars Ieviņš, Mateja draudze), 
Garkalnē (Kaspars Šterns, Mateja 
draudze), Liepā jā (Mārtiņš Balodis, 
Pāvila draudze), Prieku ļos un Ģikšos 
(Oļegs Jermolājevs, Cēsu draudze), 
Grobiņas, Rucavas un Otaņķu apkaimē 
(vadītāji Haralds Bartke vičs, Džonatans 
un Debora Burbo, Gro bi ņas draudze), 
Valmierā (Valters Mitāns, Mazsalacas 
draudze; Andris Akmens, Valmiera 
draudze), Gulbenē (Māris Dembovskis, 
Āgenskalna draudze), vairākās vietās 
Rīgā (Hanss Bērziņš, misionārs no 
Brazīlijas; Edgars Mažis, Āgenskalna 
draudze), Ērgļos un Lubānā (Dastins 
Pītersons, Madonas draudze).

Lūgsim par M4 dalībniekiem:

•	 lai mēs katrs ik dienas dzīvotu dzīvās 
attiecībās ar Jēzu Kristu un darītu 
citus par tādiem Viņa mācekļiem, 
kurus arī raksturo dzīve ar Kristu 
kā Kungu;

•	 lai Dievs turpinātu katrai komandai un 
tās dalībniekam darīt skaidru Savu 
redzējumu par cilvēku aizsniegšanu 
dažādās Latvijas vietās;

•	 lai komandu mentori spētu palīdzēt 
komandām ar patiesu Dieva gudrību;

•	 lai apmācības laikā saprastais 
paļāvībā uz Dievu un Viņa vadībā tiktu 
īstenots dzīvē.

Materiālu sagatavoja Līva Fokrote

M4

Māsu konference Matejā

D R A u D ž u  D I B I N ā t ā J u
A p M ā c ī B A  I R  S ā k u S I E S !

Šī gada 30. janvārī Mateja draudzē uz 
kārtējo sanāksmi pulcējās baptistu 
drau džu māsu darba vadītājas, 
lai iepazī tos ar šīs nozares vadītājas 
Elitas Lapiņas un māsu padomes šim 
gadam ieplānotajiem darbiem, 
apmainītos viedokļiem un aizlūgtu.

Pasākumā bija 
aicināta BPI 
kape lāne Elaine 
Bērziņa ar 
Bībeles studiju 
“Tavas izvēles 
ie tek mē tavu un 
tavas ģimenes 
nākotni”. 
Kopīgi iedziļinājāmies Jozuas grāmatā 
aprakstīto personu Rahābas un Ahana 
izvēlēs un to sekās. 

Rahāba bija vieglas uzvedības 
sieviete, kura deva naktsmājas Izraēla 
izlūkiem un bīstamā situācijā tos 
paslēpa drošā vietā. Kad Jērikas 
pilsēta tika ieņemta, Rahāba un viņas 
ģimene palika dzīvo vidū. Dievs 
izraēliešiem pēc Jērikas ieņemšanas 
bija devis pavēli neko neņemt no 
sveštautiešu lietām personiskām 
vajadzībām, bet kāds vīrs, izraēlietis 
Ahans, piesavinājās apmetni, sudraba 

naudu un zelta stieni. Kaut arī viņš 
atzinās un nožēloja savu rīcību, viņam 
un viņa ģimenei pienācās bargs sods. 

Lektore aicināja ielūkoties 
personīgajās izvēlēs, kas caurvij mūsu 
ikdienu, audzinot bērnus, mīlot savus 
tuvākos, kalpojot tiem, liecinot un 
aicinot citus pie Kristus. Pārdomās 
tikām aicinātas pirms lēmumu 
pieņemšanas ielūkoties Dieva Vārdā 
un kristīgās dzīves pamatprincipos, lai 
neesam par klupšanas akmeni saviem 
līdzcilvēkiem, bērniem, kuri mūs vēro 
un atdarina, kā arī nesagādājam 
ciešanas nākošo paaudžu cilvēkiem.

Ielūkošanās Dieva Vārdā, kristīgā 
sadraudzība un lieliska maltīte 
atjaunoja spēkus, veicināja labu 
apņemšanos dzīvot atbildīgu dzīvi 
savās ģimenēs un izplatīt Labo vēsti 
cilvēkiem, kuru vidū dzīvojam.

Dienas otrā daļā māsas piedalījās 
pateicības dievkalpojumā par Mateja 
draudzes māsu kalpošanas 20 
gadiem. Svētku dievkalpojuma 
organizētāja Anda Vaiče pastāstīja par 
māsu pulciņa izveidošanu un 
kalpošanas veidiem šo gadu laikā. 
Mācītājs Ainars Baštiks runāja par 
māsu iespējām, kalpojot Dievam, un 

Pirms vairākiem mēnešiem BV bija lasāms LBDS 
bīskapa Pētera Sproģa aicinājums: “Lai mēs visi 
kopīgi un katrs atsevišķi tajā vietā, kur Dievs mūs 
aicina, varētu sākt vai turpināt darbu pie jaunu 
draudžu veidošanas un lai mūsu kopējā vīzija par 
jaunu draudžu dibināšanu varētu tikt piepildīta, 
aicinu piedalīties jaunā apmācības programmā.” 

sveica māsas svētkos. Jauniešu ansamblis Diānas 
Dravnieces vadībā priecēja klātesošos ar jaukām 
dziesmām. Mateja māsu kalpošanu vadījušas: Ruta 
Tannenberga, Zigrīda Gintere, Ausma Bērziņa. Tagad 
māsu kalpošanu jau 13 gadus vada Lidija Saulīte. Viņa 
aktīvi darbojas arī Māsu apvienības padomē, pildot 
kasieres pienākumus. Lidija uzrunāja klātesošos, sakot, 
ka Jēzus mums dod iespēju izvēlēties, par ko varam 
lasīt Mat. ev. 25:24: “..ko jūs esat darījuši vienam no 
šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man 
darījuši.”  

Noslēgumā MA vadītāja Elita Lapiņa un Eiropas 
baptistu Sieviešu apvienības prezidente Līvija Lāme 
aizlūdza par turpmāko Mateja draudzes māsu 
kalpošanu.

Materiālu sagatavoja Inese Drēska



L B D S  ī p a š u m i 

LBDS pēdējo 4 gadu laikā ir atguvusi vairākus baptistu draudžu īpašumus, kā arī sakārtojusi šo īpašuma tiesību dokumentus – 
zemesgrāmatas, inventarizācijas lietas, zemes robežu plānus. Zemāk redzamajā tabulā ir atspoguļots atgūto īpašumu saraksts  
uz 2010. gada 1. februāri. Lūdzam atsaukties cilvēkus, kas varētu kaut ko zināt vai kuru rīcībā varētu būt kādi svarīgi dokumenti par vēl 
neatgūtajiem vai arī kādiem citiem baptistu draudžu īpašumiem, kas zemāk redzamajā sarakstā nav minēti. Paldies par atsaucību! 
Lūdzam zvanīt uz LBDS kanceleju pa tālruni 67223379 vai rakstīt uz epastu: kanceleja@lbds.lv

LBDS īpašumu saraksts uz 2010. gada 1. februāri

Apsaimnieko
Nekustamā 

īpašuma (NĪ) 
kad. nr.

NĪ Adrese/Pamatlīdzekļu nosaukums

1. LBDS, Rīgas Semināra draudze 1 000 300 015 Rīga, Lāčplēša iela 37

2. Alūksnes draudze 36010233603 Alūksne, Dārza iela 2

3. Balvu baptistu draudze 38010030062 Balvi, Brīvības iela 56

4. LBDS 56010012951 Jēkabpils, K.Skaubīša iela 6

5. LBDS 66 800 060 069 Limbažu rajons, Umurgas pag., „Cerība”

6. Kauguru (Slokas) baptistu draudze 13000193211 Jūrmala, Vēžu iela 3

7. Liepājas Nācaretes baptistu draudze 17 000 200 104 Raiņa iela 36, Liepāja

8. Liepājas Nācaretes baptistu draudze 17 000 200 071 Lāčplēša iela 30, Liepāja

9. Rēzeknes draudze 21000081204 Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 67

10. Kuldīgas baptistu draudze, misijas stacija 62900060069 Kuldīgas raj., Snēpeles pag.

11. Viesītes baptistu draudze 5615 01 0402 Jēkabpils raj., Viesīte, Smilšu iela 6

12. Vīlandes baptistu draudze 1000110097 Rīga, Vīlandes iela 9

13. Tilžas baptistu draudze 38860030296
Balvu raj., Tilža, Tilžas pag., Pārupes iela 12, Pārupes iela 13, 
Pārupes iela 14

14. SIA LBDS nami 01000400145 Rīga, Krāslavas iela b/n

15. LBDS 68170020177 Ludzas raj., Zilupes nov., Zilupe, Brīvības iela 14

16. Daugavpils baptistu draudze 05000048302 Varšavas iela 26, Daugavpils

17. Ainažu baptistu draudze 66055040002 Kr.Barona iela 6, Ainaži, Salacgrīvas nov.

18. SIA LBDS nami 01000400061 Rīga, Lāčplēša iela 117

19. LBDS 1 001 050 533 Rīga, Drustu iela 28

20. LBDS 90500080388 Engures pag., Tukuma raj., Apšuciems

21. LBDS 27000300304 Ventspils, Bangu iela 33

22. LBDS 98660040073 “Zarona”, Tārgales pag., Ventspils raj.

23. LBDS 88500050078 Vīdales baznīca, Vīdale, Dundagas pag., Dundagas nov.

24. LBDS 64860020094 Ciānas, Sakas pag., Pāvilostas nov.

25. Bolderājas baptistu draudze Nav vēl atgūts Rīga, Bolderāja, Plēksnes ielā 8

26.
Zeme ir AAMB īpašumā,  
bet ēka nav vēl atgūta

44760050344 Daugavpils nov., Nīcgales pag., Kalnišķi, ‘’Betānija’’

27. Mežgalciema baptistu draudze Nav vēl atgūts
Liepājas raj., Otaņķu pag.,  
Mežgalciema baptistu baznīca

V Ē L Ē š a N a S  L B D S  K O N G R E S Ā  V E N T S p i L ī

LBDS Nominācijas komisija aicina draudzes laicīgi gatavoties LBDS kongresam 27. augustā Ventspilī. Nominācijas komisija informē,  
ka šogad LBDS kongresā būs divi svarīgi vēlēšanu jautājumi.  Svarīgākais balsojums būs par LBDS bīskapu, jo jāievēl bīskaps 
nākamajiem 4 gadiem. Saskaņā ar LBDS Satversmi bīskaps Pēteris Sproģis var tikt atkārtoti ievēlēts uz vēl vienu 4 gadu pilnvaru 
termiņu.  Otrs būtiskais balsojums būs par LBDS Padomi. Saskaņā ar Satversmi jāpārvēl 1/3 LBDS Padomes uz 3 gadu termiņu.  
Šogad pārvēlāmie LBDS Padomes locekļi ir  Haralds Bartkevičs (Grobiņas dr.), Edgars Godiņš (Semināra dr.),  
Līvija Lāme (Āgenskalna dr.), Dastins Pītersons (Madonas dr.).

Aicinām draudzes izteikt savus priekšlikumus Nominācijas komisijai rakstiski, sūtot pa pastu. Adrese: Latvijas Baptistu draudžu 
savienība, LBDS Nominācijas komisijai, Lāčplēša iela 37, Rīgā, LV – 1011. Vai arī uz epastu – peteris.eisans@lbds.lv vai arī rakstiski 
sazinoties ar kādu no LBDS Nominācijas komisijas locekļiem. Šogad LBDS Nominācijas komisijā darbojas Abramovs Viktors (Jelgavas 
Krievu dr.), Balodis Mārtiņš (Liepājas Pāvila dr.), Eisāns Pēteris (Rīgas Mateja dr.), Grigs Juris (Viesītes un Subates dr.), Kalējs Jānis 
(Limbažu dr.), Smelte Andis (Dundagas dr.), Šterns Andrejs (Rīgas Gogātas dr.).

Pēteris Eisāns, LBDS bīskapa vietnieks

LBDS ziņojumi

Turpinājums 8.lpp



1. Lūgsim, lai mēs ikviens būtu nodevies 
patiesības ceļa rādītājs visiem meklētājiem, 
lūgsim, lai mūsu mīlestības darbi un 
sludināšana nestu daudz augļu.

2. Pateiksimies un lūgsim par bērniem, 
pusaudžiem un jauniešiem mūsu draudzēs. 
Lūgsim pēc gudrības un spēka vadītājiem 
un viņu palīgiem, kas strādā šajās nozarēs. 
Aizlūgsim par jauno paaudzi, kas dienās būs 
mūsu darba turpinātāji draudzēs un valstī.

3. Pateiksimies un lūgsim 
par Gulbenes draudzi, 
sludinātāju Mihailu Voronovu 
un viņa ģimeni. Lūgsim,  
lai Dievs svētī jau esošos 
darbiniekus un izredz vēl 
cilvēkus kalpošanai bērniem 
un jauniešiem.

4. Pateiksimies un lūgsim par LBDS 
vadību un visiem darbiniekiem. Lūgsim,  
lai Dievs gādā par visiem, kas uzticīgi strādā 
Viņa darbā Savienībā un draudzēs.

5. Pateiksimies un lūgsim par mūsu valsti 
un valdību. Lūgsim par tām vajadzībām, 
kādas tagad ir Latvijai un tās iedzīvotājiem. 
Lūgsim par savām pilsētām – lai draudze ir 
laba liecība visā apkārtnē.

6. Pateiksimies un lūgsim par Māsu 
apvienī bu, māsu kalpošanu draudzēs un  
par māsu vadītājām reģionos. Lūgsim,  
lai Svētais Gars no jauna aizdedzina un 
atjauno. Aizlūgsim arī par MA plānotajiem šā 
gada pasākumiem. 

7. Turpināsim lūgt par dabas izpostīto 
Haiti un tās cilvēkiem. Pasaules un Eiro-
pas baptistu savienības turpina sniegt 
at balstu traģēdijā cietušajai valstij. Lūg-
sim gudrību, veselību un izturību brīvprā-
tī gajiem, kas strādā Haiti un organizē 
palīdzības sniegšanu šīs valsts cilvēkiem. 

8. Pateiksimies un lūgsim 
par Inčukalna draudzi, 
sludinātāju Laimoni Rudzīti 
un viņa ģimeni. Lūgsim, lai 
atmoda nāk pār jauniem un 
veciem. Lūgsim, lai Dievs 
dod mīlestību un lai parādās 
Gara augļi.

9. Pateiksimies un lūgsim par Kristīgo 
baptistu baznīcu Bosnijā un Hercogovinā ar 
14 draudzēm un 200 locekļiem.

10. Pateiksimies un lūgsim par Ģipkas 
drau dzi un par sludinātājiem, kas šeit regu
lā ri kalpo, – Jāni Sudmali, Viesturu Gerhar
du, Ēvaldu Treimani un citiem. Lūgsim, lai 
Dievs liek kādā sirdī aicinājumu kalpot par 
mācītāju šajā draudzē. Ja kāds sirdī jūt sku
bi nājumu atsaukties šai kalpošanai, lūgums 
zvanīt draudzes priekšniekam Dairim Runcim 
pa tālr. 29451382.

11. Lūgsim par LBDS Misijas apvienību un 
tās iecerēm nākotnē. Aizlūgsim arī par tām 
valstīm, kurās kristieši piedzīvo vajāšanas un 
tiek sodīti savas ticības dēļ. 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.

12. Lūgsim par Svētdienskolu apvienību. 
Aizlūgsim par mācību semināru, kas  
13. martā notiks Liepājā, Pāvila draudzes 
dievnamā. Lūgsim veselību, gudrību visiem 
vadītājiem, kas organizē darbu apvienībā  
un draudzēs. Lūgsim, lai Dievs gādā par 
apvienībai nepieciešamajiem resursiem un 
finansējumu nākotnes ieceru īstenošanai.

13. Lūgsim par Kristīgās vadības koledžu 
un pateiksimies par tās attīstību līdz šim. 
Aizlūgsim par koledžas nākotnes iecerēm 
jaunu studiju programmu izstrādē un esošo 
pilnveidošanā.

14. Aizlūgsim par apdzīvotajām vietām 
un ciematiem mūsu draudžu apkaimē, 
lūgsim gudrību aizsniegt tur dzīvojošos 
visu paaudžu cilvēkus. Aizlūgsim arī par 
žēlsirdības kalpošanu mūsu draudzēs.

15. Pateiksimies un lūgsim 
par Jaun jelga vas draudzi, 
sludinātāju Pāvilu Jakovļevu 
un viņa ģimeni, lūgsim, lai 
draudzei rastos mūzikas 
kalpotājs un svētdienskolai 
palīgs.

16. Pateiksimies un lūgsim par Evaņģēliski 
kristīgo baptistu draudzēm Tadžikistānā, 
kurā ir 14 draudzes ar 350 locekļiem.

17. Pateiksimies un lūgsim 
par Jaunpils draudzi, sludi
nātāju Oskaru Jēgermani un 
viņa ģimeni. Lūgsim, lai 
draudzes locekļos vairāk 
būtu evaņģēlija dedzīgums – 
aicināt cilvēkus pie Kristus.

18. Lūgsim par Muzikālās kalpošanas 
apvienību. Aizlūgsim par BPI Muzikālās 
kalpošanas vadītāju skolas studentiem un 
pasniedzējiem. Lūgsim, lai sekmīgi rit 
sagatavošanās darbi Dziesmu svētkiem,  
kas notiks augustā Ventspilī.

19. Pateiksimies un lūgsim par Baltijas 
Pastorālo institūtu. Aizlūgsim par tā 
vadītājiem, pasniedzējiem un studentiem. 
Lūgsim, lai Dievs ikdienas steigā dod spēku, 
gudrību un mieru ikvienam, kas ir iesaistīts 
BPI  darbā.

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

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

22. Pateiksimies Dievam par darbu, ko 
dara izdevniecība „Amnis”, un lūgsim arī 
turpmāk gudrību un izturību izdevniecības 
darbiniekiem. Lūgsim, lai šis darbs vēl 
daudziem nestu cerības gaismu.

23. Pateiksimies un lūgsim par Bulgārijas 
baptistu savienību ar 107 draudzēm  
un 4950 locekļiem.

24. Pateiksimies un lūgsim 
par Jēkabpils draudzi, 
mācītāju Jāni Lūsi un  
viņa ģime ni. Lūgsim par 
draudzes misijas vietu 
Variešu ciemā, lai Dieva 
Gars turpina modināt sirdis.

25. Pateiksimies un lūgsim par darbu, ko 
dara Garīdznieku brālība. Pateiksimies un 
lūgsim par tās vadītāju Andreju Šternu un 
viņa ģimeni. 

26. Aizlūgsim par žēlsirdības kalpošanu 
mūsu draudzēs. Lūgsim, lai arī šī tuvāk
mīlestības kalpošana vēl daudzu sirdis 
piepilda ar Dieva mīlestību un atver tās 
grēku nožēlai, dodot cerību un uzsākot 
jaunu dzīvi ar Dievu.

27. Aizlūgsim par savām draudzēm. 
Lūgsim, lai Dievs dod gudrību un resursus, 
lai attīstītu kādas jaunas kalpošanas 
nozares, caur kurām uzrunāt apkārtnes 
iedzīvotājus un iesaistīt savas draudzes 
locekļus kalpošanā.

28. Lūgsim par draudzēm, kurās nav 
mācītāja vai nozaru darbinieku. Lūgsim 
paļāvību Svētā Gara vadībai un atvērtību 
Dieva plānam caur mums – jautāsim 
Dievam, nebaidoties sadzirdēt un 
paklausīt, vai neesam tie, kurus Viņš 
aicina Savā darbā šeit un tagad. 

29. Lūgsim par garīgu atjaunošanos mūsu 
draudzēs un valstī. Lūgsim, lai cilvēku sirdis 
pieķeras Dievam, iemīl Viņu un paklausa, 
ilgojoties piepildīt Viņa plānu.

30. Pateiksimies un lūgsim par Horvātijas 
baptistu savienību ar 50 draudzēm un 2000 
locekļiem.

31. Pateiksimies un lūgsim 
par Jelgavas draudzi, mācī
tāju Andri Jūrmali un viņa 
ģime ni. Lūgsim, lai ticībā 
stiprie nezaudē drosmi un 
mīlestību kalpošanā. Lai 
Svētais Gars modina ticībā 
remdenos un grēkā 
pagrimušos kristiešus.

A I Z L ū G š A N u  k A L E N D ā R S

martam
Svētīga tā tauta, kas māk gavilēt; tā 

staigā Tava vaiga spožajā gaismā, 
ak, Kungs! Psalmi 89:16



B ī B E L E S  L A S ī J u M I  
M A R t A M

1. Apustuļu d. 21
2. Apustuļu d. 22
3. Apustuļu d. 23
4. Psalmi 1315
5. Apustuļu d. 24
6. Apustuļu d. 25
7. Apustuļu d. 26
8. Apustuļu d. 27
9. Apustuļu d. 28

10. Salamana pam. 6
11. Psalmi 2526
12. 1. Timotejam 1
13. 1. Timotejam 2
14. 1. Timotejam 3
15. 1. Timotejam 4
16. 1. Timotejam 5

17. 1. Timotejam 6
18. Psalmi 2729
19. 2. Timotejam 1
20. 2. Timotejam 2
21. 2. Timotejam 3
22. 2. Timotejam 4
23. Psalmi 3031
24. Salamana pam. 7
25. Titam 1
26. Titam 2
27. Titam 3
28. Psalmi 32-33
29. Salamana pam. 8
30. Filemonam
31. Psalmi 3435

G a R ī D Z N i E K u  B R Ā L ī B a
6. martā 10.00 Liepājā notiks Sanāksme Dienvidkurzemes reģiona 
mācītāju sanāksme.
Informācija – Mārtiņš Balodis, tālr. 26404896

20. martā Siguldā Ziemeļvidzemes reģionālā sanāksme. 
Informācija: Agris Miķelsons, tālr. 29262279

m Ā S u  a p V i E N ī B a
6. martā 11.00 Ventspilī notiks Kurzemes reģiona māsu konference. 
Tēma: “Brīvība Kristus brīvībā.”
Lektori: Elita Lapiņa un Līvija Lāme: “Māsu kalpošana LBDS 150 gadu 
vēsturē.” Pēteris Tervits: “Brīvība Kristus brīvībā.” Būs debates grupās, 
draudzēšanās, Ventspils māsas vārīs zupu, jūs tiekat aicinātas līdzi 
ņemt kādu saldumiņu pie kafijas. Aicināti visi interesenti!

S V Ē T D i E N S K O L u  a p V i E N ī B a
2010. gada otrais mācību seminārs svētdienskolotājiem notiks Liepājā 
sestdien, 13. martā, no 10.00 līdz 15.00 Liepājas baptistu Pāvila 
draudzes svētdienskolas telpās Liepājā, Kuršu ielā 21- 5. 
Programma 
9.30 Reģistrācija un rīta kafija.

10.00 Uzruna, Liepājas Ciānas draudzes sludinātājs Andris Bite.
10.30 Lekcija “Saimes attiecību dinamika ticības dzīvē”,
 Mag. teol., mācītājs Mārtiņš Balodis.
12.00 Pieredzes apmaiņa “Kā efektīvi mācīties pašam (skolotājam)
 un mācīt bērnus”, Aigars Atvars.
12.30 Pusdienas, kafija.
13.00 Dalīšanās pieredzē par dažādām aktivitātēm svētdienskolas 

darbā – rokdarbi, sporta aktivitātes u. c. –, kas veicina zināšanu 
nostiprināšanu, vada Marta Siksne.

14.30 Informācija. 
14.45 Noslēgums.
Dalības maksa (pusdienas, kafijas pauzes) – Ls 2. Pieteikšanās 
semināram līdz 8. martam pa epastu – saseminari@inbox.lv 
vai pa tālruni – 29162326, Marta Siksne (lūgums zvanīt vakaros).

V ī L a N D E S  D R a u D Z E
14. martā 11.00 draudzes gadasvētku dievkalpojums.
Viesis: Valmieras draudzes mācītājs Andris Akmens.

20. martā no 9.00 notiks seminārs par Bēbīšu skoliņas uzsākšanu 
draudzē. Tajā piedalīsies Vīlandes Bēbīšu skoliņas komanda ar 2 
nodarbībām, būs liecības no vecākiem, kuri, pateicoties skoliņas 
darbam, ir atraduši Vīlandes draudzi. Būs arī rokdarbu darbnīca, video 
prezentācijas, dziedāšanas nodarbības, mācītāja Greijema Rīda 
(Šefīlda, Anglija) lekcija, diskusijas, intervijas ar Bēbīšu skoliņas 
darbiniekiem un loterija, kā arī neliels rotaļlietu un bērnu lietu tirdziņš 
sadarbībā ar misiju Pakāpieni. 
Semināra noslēgumā 16.00 būs īpašs pasākums visiem, kuri draudzēs 
strādā ar bērniem, – LŪGŠANAS PĀR LATVIJAS BĒRNIEM. 
Tās būs lūgšanu stacijas, kurās būs slava un pielūgsme, uzruna, video 
par bērniem, kuri nonākuši dažādās smagās situācijās, piemēram, 
nabadzībā, slimībās, piedzīvojuši vardarbību utt. Pavisam būs 10 
šādas lūgšanu stacijas un katrā no tām būs iespēja lūgt par konkrētām 
jomām. Seminārs tiek organizēts sadarbībā ar Māsu apvienību, 
organizāciju Vispasaules Bērni un Ričardsonas draudzi Amerikā. 
Seminārs ir bez maksas. Līdzdaliet šo informāciju cilvēkiem savā 
draudzē! Pieteikšanās zvanot Intai Ašnevicai pa tālr. 26141640 
vai arī rakstot uz epastu asne2@inbox.lv.

Ā G E N S K a L N a  D R a u D Z E 
21. martā plkst. 11.00 draudzes gadasvētku dievkalpojums.
Viesi no Cēsu draudzes: mācītājs Oļegs Jermolājevs un dziedātāji.

S V E i C a m  J u B i L E J Ā !
18. martā Ainaram Purmalim 45 gadi (Vaiņodes un Paplakas 
draudzes sludinātājs)

S V E i C a m !
Sveicam Aivaru Vadoni ar sludinātāja licences 
saņemšanu 7. februārī!

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 B D S  ī p a š u m S  u m u R G a S  p a G a S T Ā
Lūdzam atsaukties draudzes un kristīgās organizācijas, 
kurām būtu interese apsaimniekot LBDS īpašumu “Cerība” 
17,3 ha platībā. Īpašums atrodas Limbažu rajona Umurgas 
pagastā, un tā ir laba vieta nometņu organizēšanai, 
konferencēm, brīvdabas dievkalpojumiem. Šeit ir iespēja 
attīstīt kristīgu centru, jo uz īpašuma atrodas pamesta 
jaunbūve ar 399,6 kvadrātmetru platību. Interesentus 
lūdzam zvanīt pa tālr. 21948854 LBDS izpilddirektorei. 

L B D S  i N F O  C E Ļ V E D i S  2 0 1 0
Izdevniecība “Amnis” laidusi klajā LBDS šī gada 
informācijas ceļvedi. To aicinām iegādāties “Amnis” veikalos 
Rīgā un Liepājā. 

“ B ī B E L E S  D R a u G u  L ī G a ”  p i E D Ā V Ā
Biedrība “Bībeles draugu līga” piedāvā vietu nometnes 
organizēšanai Saldus rajona Brocēnos. Nometnē dzīvošana 
iespējama nelielās koka mājiņās, ir pieejamas labiekārtotas 
tualetes telpas un dušas ar silto ūdeni. Uz kopīgiem 
pasākumiem un ēdienreizēm, kā arī lietus laikā var pulcēties 
lielajā mājā. Maltīšu gatavošanai ir plaša virtuve. 
Nometnē ir sporta laukums, peldēties var netālu esošajā 
Cieceres ezerā. Lai iegūtu sīkāku informāciju par iespēju 
izīrēt nometnes vietu, zvaniet Anitai pa tālr. 295055356 vai 
rakstiet uz epastu bdl@bdl.lv



p a L ī D Z ī B a  H a i T i  Z E m E S T R ī C Ē 
C i E T u š a J i E m
Otrdien, 12. janvārī, Latvijas un visas pasaules ziņu aģentūras 
ziņoja par spēcīgo zemestrīci Haiti, kuras spēks bija 7,3 balles 
un tās epicentrs atradies 16 kilometru attālumā no galvas
pilsētas. Bojā gājuši ap 200 000 cilvēku un daudz vairāk tika 
ie vai noti. Jau 3 dienas vēlāk Pasaules Baptistu alianses (Baptist 
World Alliance (saīs. PBA)) palīdzības komandas iera dās Haiti 
ar medikamentiem un palīdzību. Palīdzības darbs tiek organi
zēts sadarbībā ar vietējām baptistu draudzēm un misijām. 
Daudz ir paveikts, bet posta apjoms ir neaptverami liels. 

Visaktīvāk palīdzības sniegšanu caur PBA ir atbalstījuši baptisti 
Dienvidkorejā, Taivanā, Malaizijā, Indijā, Vācijā, Lielbritānijā, 
Horvātijā, Čehijā, Beļģijā, Dienvidāfrikā, Kanādā un ASV,  
kas jau ir ziedojušas 150 000 USD. LBDS draudzes ir aicinātas 
atbalstīt palīdzības sniegšanu Haiti zemestrīcē cietušajiem. 
Mateja, Talsu, Mazsalacas, Pāvilostas draudzes jau ir 
ziedojušas Haiti cietējiem. Tā kā starptautiskā pārveduma 
izmaksas ir salīdzinoši lielas, tad draudzes, kas vēl vēlās ziedot 
Haiti, aici nām ziedot caur LBDS kontu ar norādi “Ziedojums 
Haiti zemes trīcē cietušajiem“, tā vairāk līdzekļu nonāks līdz 
tiem, kam tas ir vajadzīgs. Bankas informācija – Swedbanka, 
bankas konts: LV11HABA0551025781934, pārskaitījuma mērķī 
lūdzam rakstīt – „Ziedojums Haiti”.

L B D S  G a R ī D Z N i E K u  S a i m Ē  J a u N S 
S L u D i N Ā T Ā J S
7. februārī Nīcas novada Otaņķu pagasta kultūras namā notika 
Aivara Vadoņa sludinātāja amatā ievešanas dievkalpojums. 
Aivars kopā ar savu sievu Sandru jau ilgāku laiku ir 
iesaistījušies Otaņķu sabiedrības dzīvē, veidojot kontaktus 
ar vietējiem iedzīvotājiem – gan ar mazajiem, gan lielajiem. 

Šī ziņa no Latvijas Rietumu nostūra, no kurienes cilvēkiem 
drīzāk ir tendence doties prom uz citām vietām Latvijā un 
pasaulē, negaidīti pārsteidz – tā ir atsaukšanās Kristus 
aicinājumam kalpot Otaņķos. Loģika saka, ka tādās vietās 
visam vajadzētu beigties, nevis sākties. Šī kalpošana Aivaram 
un Sandrai jau sākās krietnu laiku  pirms kādas domas par 
oficiālu amatu. Šis ir labs piemērs tam, kur un kādos apstākļos 
cilvēks saņem Kristus aicinājumu kļūt par ganu un vadītāju. 
Tas notiek, kalpojot un saskatot vajadzību nest Kristus vēsti 
konkrētiem cilvēkiem. 

Aivar, tava degsme Kristum vienkāršībā un uzticamībā ir bijusi 
un joprojām ir liela svētība Grobiņas draudzei. Turēsim tevi 
un ģimeni aizlūgšanās.

Grobiņas draudzes mācītājs Haralds Bartkevičs

LBDS Padomes informatīvs izdevums

Lāčplēša iela 37, Rīga, LV1011, tālrunis: 67227195, 67223379,  epasts: vestnesis@lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Līva Fokrote, Līvija Lāme, Zanda Simenovska, Dace Šūpule,
korektori Aigars Baštiks un Ilze Reveliņa, maketētājs Filips Tālbergs

www.lbds.lv     

Šī gada 19. janvārī jau trešo reizi Baltijas Pastorālais institūts 
svinēja jauna studiju gada sākumu. BPI studenti, darbinieki, viesi 
un atbalstītāji pulcējās BPI telpās, lai kopā lūgtu Dieva svētību un 
vadību studentiem, pasniedzējiem un studiju procesam.

Dievs uzticīgi turpina aicināt darbiniekus no mūsu draudzēm,  
kas ir gatavi darboties Viņa Valstības labā un apzinās, ka viņiem 
ir tam jāsagatavojas. Trešajā BPI iesaukumā Viņš ir aicinājis 
Mārtiņu Anševicu no Pitraga draudzes, Agri Dzelmi no Rīgas 
Mateja draudzes, Aināru Ginteru no Jelgavas draudzes, 
Andri Jēgermani no Kandavas draudzes, Edgaru Purmali, 
kas iesaistījies kalpošanā Vaiņodes un Paplakas draudzēs, 
un Aivaru Gaidžūnu no Kauguru draudzes. 

Svētbrīdī klātesošos ar Dieva Vārdu sveica un uzrunāja LBDS 
bīskaps Pēteris Sproģis. Novēlējuma un stiprinājuma vārdus 
studentiem veltīja BPI vadība – Starptautisko attiecību dekāns 
Čārlzs Kellijs un BPI Mentoringa programmas vadītājs Igors 

Rautmanis, kā arī profesors Ilmārs Hiršs 
un Garīdznieku brālības vadītājs mācītājs 
Andrejs Šterns. Sveicienus no Zviedrijas 
nesa Vollijs Skūns, kas jau otro gadu 
kalpo BPI, mācot jaunajiem studentiem 
kristīgās dzīves pamatus. Noslēgumā 
bīskaps Pēteris Sproģis aicināja mācītājus 
ar ilggadēju kalpošanas pieredzi aizlūgt 
par jaunajiem BPI studentiem. 

Turpinājums LBDS ziņojumiem

trešais sākums

Lūdziet par jaunajiem studentiem to, ko Pāvils raksta 
efeziešiem 3:1419: “Tādēļ es loku savus ceļus Tēva priekšā, 
no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu, 
lai Viņš Savā godības bagātībā jums dotu Savu Garu un darītu 
stipru jūsu iekšējo cilvēku un lai Kristus, jums ticību turot, 
mājotu jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā, 
ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, 
garums, augstums un dziļums, un izprastu Kristus mīlestību, 
kas ir daudz pārāka par katru atziņu, un, ar to piepildīti, iegūtu 
visu Dieva pilnību.”

Materiālu sagatavoja Līva Fokrote

B A L t I J A S  
p A S t O R ā L ā  

I N S t I t ū t A

Vollijs Skūns nes 
sveicienus no Zviedrijas

Uzrunu saka LBDS bīskaps un BPI direktors Pēteris Sproģis

Aizlūgšanas par 
BPI 2010. gada 

iesaukuma 
studentiem


