
Dziesma Latvijas dvēselei

Skaitīt līdz 8 nav nekāda māksla. Tieši tik jāskaita, lai tiktu līdz 
Cēsīm!

Liepāja – 1, Liepāja – 2, Talsi – 3, Ogre – 4, Ventspils – 5,  
Liepāja – 6, Ventspils – 7,... un šovasar Cēsis – 8! Kopš pirmās 
Latvijas baptistu Dziesmu svētku kopā sanākšanas reizes 
Liepājā 1925. gada vasarā šogad būs pagājuši 90 gadi! Tāds 
krietns mūžs vienam pamatīgam cilvēkam vai paaudzei.  

Svētku spēks ir kopībā, saskanīgumā un Vēstī.  

Mēs kalpojam kopā. Mēs visā mūsu draudžu pastāvēšanas 
155 gadu laikā kopjam kolektīvās muzicēšanas jeb 
kordziedāšanas tradīciju, kuras Dziesmu svētku spēku Dikļos 
iemēģināja mācītājs Juris Neikens. Lielākas un mazākas 
dziedošas grupas ar mūzikas skaņām piepilda mūsu sapulces. 
Izdziedāts Evaņģēlijs un pielūgsme ar dziesmu ir mūsu 
draudžu iksvētdiena, bet kopā sabraukšana reizi piecos 
gados – unikāls notikums, lai tas sajūsminātu mūs visus un 
pulcētu Cēsīs šovasar no 13. līdz 19. jūlijam.

Mēs kalpojam saskanīgi. Mēs dziedam vienbalsīgi, lai sajustu 
kaut ko no Vecajā Derībā aprakstīta notikuma – Salamana 

tempļa atvēršanas dievkalpojuma: “Un, vienlaicīgi iesākoties 
mūzikai un dziesmai, šķita, it kā būtu tikai viens, kas taurētu, un 
viens, kas dziedātu, un tikai skanētu viena balss, kas To Kungu 
teiktu un slavētu Viņu.” Mēs dziedam un muzicējam 
daudzbalsīgi, lai kaut nedaudz izteiktu to atmosfēru, par ko 
lasām Atklāsmes grāmatas ainās: Un es dzirdēju visu radību 
debesīs, virs zemes, apakš zemes, jūrā un visus, kas tur ir, 
sakām: „Tam, kas sēd goda krēslā, un tam Jēram, lai ir 
pateicība, gods, slava un vara mūžu mūžos.” 

Mēs kalpojam ar Vēsti. Mēs pielūdzam Dievu un dziedam par 
Dievu, Kurš radīja, Kurš glāba un glābj šodien ikvienu, kurš 
dzird par Kristu un tic Kristum.

Dziesmas gadu gaitā nāk un aiziet, dziedoņu paaudzes 
nomaina cita citu, bet mūsu draudzēm uzticētā Vēsts paliek!

Lai Tā skan un tiek sadzirdēta!

Uz tikšanos Cēsīs Latvijas baptistu VIII Dziesmu svētkos 
„Dziesma Latvijas dvēselei”!

Māris Dravnieks
LBDS Muzikālās kalpošanas apvienības vadītājs
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Pašizmaksa 0.60 €
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LBDS NākotNeS reDzējumS

Kas ir vienkāršība – garīga 
disciplīna, gēns vai varbūt 
mērķis, kas atstāts novārtā? 
Nesen lasīju kādu 
apgalvojumu, kam, domāju, 
mēs katrs piekritīsim: „Tas vēl 
nebūt nav kaut kas unikāls 
izveidot sarežģītas lietas. 
Patiesi ģeniāli ir sarežģītas 
lietas padarīt vienkāršas.” Ja 
domājam par garīgām 
disciplīnām, arī par tām, kas 
apskatītas iepriekšējos 
Baptistu Vēstneša numuros, 
iespējams, vienkāršība būs 
visgrūtāk tveramā, jo tā sevi 
nereklamē un nesaka: 
„Iepazīstieties – esmu 
vienkāršība!” Neesmu arī 
pārliecināts, ka vidusmēra 
kristietis savās ikdienas gaitās 
apcer vienkāršību kā tādu. 
Taču, kad sastopamies ar 
cilvēkiem, kuri izstaro patiesu 
vienkāršību, mēs konstatējam, 
ka ir patīkami un viegli ar 
šādiem cilvēkiem kontaktēties. 
Ceru, ka mēs sev šādos 
gadījumos vismaz uzdodam 
jautājumu – kas ir tas, kas šo 
cilvēku tādu padara? Atļaušos 
izvirzīt domu, ka patiesa 
vienkāršība pati par sevi 
atsevišķi nemaz nepastāv, tā 
iet kopā ar beznosacījumu 
agape mīlestību, kas 
izpaužas cilvēkmīlestībā un 
mīlestībā uz Dievu. Palīdzēt 
virzīties uz šo garīgo disciplīnu 
mums varētu arī tādi atslēgas 
vārdi kā bērns un mūsu pašu 
garīgā nabadzība kā pretstats 
Kristus bagātībai.

K r i s t u s  v i e n K ā r š ī b a

Tas nav nekas neparasts, kad 
vienkāršība kļūst par iekārotu 
mērķi – pie tās šodien plaši 
atgriežas klientu apkalpošanas 
sfērā un to ļoti vajadzētu arī 
valsts pārvaldē un izglītības 
mācību programmās. Esam 
noteikti ievērojuši, ka modē 
nākusi arī priekšvēlēšanu laika 

„politiskā” vienkāršība, kad 
mūsu priekšstāvji cenšas sevi 
atrādīt kā vienkāršus ļaudis, 
eksponējot savus 
mājdzīvniekus, realitātes šovā 
gatavojot ēst vai kopā ar 

vienkāršo tautu piedaloties 
maratonā. Taču tam pamatā 
var būt arī dārgs sabiedrisko 
attiecību pētījums ar 
piesolītām reitingu izmaiņām, 
kas vēlāk tiek pārvērstas varas 
ietekmē un/vai naudas 
izteiksmē.

Uzlūkojot mūsu Kunga Jēzus 
Kristus dzīvi, prātā nāk 
pravieša Jesajas vārdi: „Viņš, 
Tā Kunga kalps, uzauga 
neticīgā pūļa priekšā kā atvase 
un kā saknes atzarojums 
izkaltušā zemē. Viņam nebija 
nekāda izskata, nedz arī kāda 
skaistuma, lai mēs to ar 
labpatiku uzlūkotu; tur nebija 
arī nekā ārēji redzama, lai mēs 
viņā būtu atraduši ko 
patīkamu. Taisni otrādi, viņš 
bija nicināts, labāki ļaudis no 
viņa vairījās, vīrs, kam nebija 
svešas sāpes un kas bija 
norūdīts ciešanās, tāds, kura 
priekšā aizklāja vaigu, tā 
nicināts, ka mēs viņu ne par 
ko neturējām.” (Jes. 53:2-3) 
Šis pravietojums mums vēsta 
par Kristus ārējo vienkāršību, 
taču vēl vairāk mani nebeidz 
pārsteigt Viņa radošā 

vienkāršība. Mēs zinām, ka 
Kristus zemes dzīves laikā 
bauslība bija padarīta 
necaurskatāma un sarežģīta. 
Taču mēs redzam – Kristum 
tas rūp! „Un kāds no rakstu 
mācītājiem ... nāca un Viņam 
vaicāja: „Kurš ir augstākais 
bauslis par visiem?” Jēzus 
atbildēja: „Augstākais ir: 
klausies, Israēl, Tas Kungs, 
mūsu Dievs, ir viens vienīgs 
Kungs. Un tev būs To Kungu 
savu Dievu mīlēt no visas 
savas sirds un no visas savas 
dvēseles, un no visa sava 
prāta, un no visa sava spēka. 
Otrs ir šis: tev būs mīlēt savu 
tuvāku kā sevi pašu; cita 
lielāka baušļa par šiem nav.” 
(Mk. 12:28-31) Vai arī cits 
piemērs, kad Kristus atbild uz 
farizeju jautājumu par 
nodokļiem: „Tad dodiet 
ķeizaram, kas ķeizaram pieder, 
un Dievam, kas Dievam 
pieder.” (Mt. 22:21)

t o p i  K ā  b ē r n s

Jēzus sacīja: „Patiesi Es jums 
saku: ja jūs neatgriežaties un 
netopat kā bērni, tad jūs 
nenāksit Debesu valstībā.” 
(Mt 18:3) Vienkāršībai kā 
garīgai disciplīnai ir jāizriet no 
mūsu – Kristū atjaunotās 
dzīves (atgriešanās) un no 

mūsu ikdienas svēttapšanas 
procesa. Jaunajā Derībā 
lasām, ka pirmie kristieši 
veidoja pastāvīgas draudzes, 
kuras raksturoja garīgā 
apziņas brīvība, sirsnība, kā arī 
noteikta skaidra kārtība. 
Vēlākos gadsimtos, kad 
baznīca attālinājās no Jaunās 
Derības gara, joprojām 
neizzuda ticīgie, kas ilgojās 
pēc minētajām vērtībām. 
Apustulis Pāvils savā laikā 
izteica bažas attiecībā uz 
Korintas draudzi: „Bet es 
baidos, ka čūska, kas ar savu 
viltību piekrāpa Ievu, tāpat 
nesamaitā arī jūsu domas un 
nenovērš no vienkāršības un 
skaidrības, kas ir Kristū.” 
(2. Kor 11:3) Vēlākās un 
vairākkārtējas baznīcas 
atjaunotnes kustības, tostarp 
19. gadsimta vidū Latvijā, (kas 
drīz vien formē Latvijas 
baptistu kustību) vienmēr 
pavadījusi vienkāršība. 
Apzināsimies, novērtēsim un 
vairosim to! Ja mēs turpināsim 
sekot tam, par ko apustulis 
Pēteris saka (2.Pēt 3:18a): 
„Bet audziet mūsu Kunga un 
Pestītāja Jēzus Kristus 
žēlastībā un atziņā!”, tad arī 
vienkāršība mūsu dzīvē un 
kalpošanā būs skaidri 
pamanāma.

p r a K t i s K i  i e t e i K u m i

1) Aprunājies ar pazīstamiem bērniem un pajautā, lai viņi 
uzskaita trīs, līdz piecas lietas, kas viņus iepriecina un kas 
uztrauc. Centies būt vienkāršs un konkrēts. Ko tu būtu 
atbildējis viņu vietā? Salīdzini atbildes un pārdomā!

2) Centies ikdienā uzskaitīt un savās lūgšanās vairāk 
pateikties Dievam par lietām, bez kurām tev nebūtu 
iespējams dzīvot, bet kuras tu saņem un lieto bez maksas.

3) Ja esi atbildīgs par kādu kalpošanu vai pienākumu draudzē, 
tad pastāvīgi lūgšanās un Dieva vārda pārdomās esi 
nomodā par savas kalpošanas vienkāršību un skaidrību 
Kristū.

Šogad „Baptistu Vēstnesis” aicina mūs labāk iepazīt, pārdomāt un praktizēt garīgās disciplīnas. 
Tas ir veids, kā aktualizēt LBDS vīzijas 3 vērtības: kristocentrisks, misionāls, pavairoties spējīgs. 

BV maija numurā aicinām vairāk iepazīt vienkāršību.

Garīgā disciplīna –  
vienkāršība

Pirmie kristieši 
veidoja 
draudzes, kuras 
raksturoja 
garīgā apziņas 
brīvība, 
sirsnība...

Andis smelte
DunDagas DrauDzes sluDinātājs
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DzieSmu Svētki

Mūsu Dziesmu svētki jau pavisam tuvā nākotnē pieskandinās 
Cēsu Pils parka estrādi, un ceram, ka jau gatavojaties šim 
notikumam. Cēsis atrodas aptuveni 90 kilometru attālumā no 
Rīgas – pašā Vidzemes sirdī. 

Mēs nevaram nedziedāt! Lai arī Latvijas baptistu draudžu vēsturē 
kora mūzikas saknes meklējamas tālajā 19. gadsimta otrajā 
pusē, tā nav dziesma mūsu vēsturei vai šodienai. Mūsu dziesmu 
pamatā ir gaviles Glābējam Jēzum Kristum, un mēs vēlamies 
izdziedāt glābšanas vēsti.

Ikviens ir aicināts pievienoties Dziesmu svētkiem kā dalībnieks, 
kā brīvprātīgais vai kā apmeklētājs. Atgādināsim, ka no 17. –19. 
jūlijam norisināsies Dziesmu svētku lielie pasākumi, bet no 
13. –16. jūlijam notiks nometne bērniem un jauniešiem „Būsim 
kopā”, BPI DRAFTS un mākslinieku plenērs “IMAGINATIONS”, 
būs arī atsevišķi koncerti un pasākumi. Dziesmu svētku 
programmu varat aplūkot www.cesudraudze.lv, www.lbds.lv, kā 
arī „Baptistu Vēstnesis” jūnija un jūlija numuros.

P r a k t i s k a  i n f o r m ā c i j a
Dalībniekiem aktuāli jautājumi par naktsmājām, ēdināšanu un 
pieteikšanās kārtību.

n a K t s m ā j a s

Dziesmu svētku laikā nodrošinātas vairākas nakšņošanas 
iespējas par cenu no 2 līdz 7 EUR. Naktsmājas par 2 EUR būs 
pieejamas Cēsu izglītības iestādēs gulēšanai uz matračiem. 
Naktsmājas par 7 EUR būs pieejamas Priekuļu tehnikuma 
dienesta viesnīcā gulēšanai gultās. Līdzi jāņem gultasveļa.

Ir iespējas rezervēt vietu arī viesnīcās. Pieteikšanās un tuvāka 
informācija par nakšņošanu, zvanot  26315231.

ē d i n ā š a n a

Ir iespēja pieteikties centralizētai ēdināšanai. Vienas ēdienreizes 
(pusdienas vai vakariņas) cena 3 EUR. Maltīti termotraukos 
varēs saņemt ēdiena izdales vai centralizēto naktsmītņu vietās. 
Ja nepieciešams, tiks piegādātas arī brokastis. 

Protams, Cēsu pilsētā ir vairākas iecienītas sabiedriskās 
ēdināšanas iestādes, kā arī pārtikas veikali.

p i e t e i K š a n ā s

Mūziķus un kora dziedātājus 
aicinām savu dalību pieteikt 
caur Muzikālās kalpošanas 
apvienību. Pārējie svētku 
dalībnieki, kuriem 
nepieciešamas naktsmājas 
un centralizēta ēdināšana, 
aicināti pieteikties telefoniski 26315231 vai elektroniski  
www.cesudraudze.lv. Lūdzam pieteikties laicīgi, tas palīdzēs 
organizētājiem padarīt jūsu dalību svētkos maksimāli patīkamu 
un ērtu.

ī p a š i  j a u t ā j u m i

Piesakoties lūdzam neaizmirst norādīt īpašu informāciju, kuru 
Dziesmu svētku organizatoriem, jūsuprāt, būtu jāzina attiecībā 
uz jūsu diētas vai veselības jautājumiem.

m a K s ā j u m i  u n  z i e d o j u m i

Maksājumus par naktsmājām un ēdināšanas pakalpojumiem 
esat aicinām ieskaitīt Cēsu baptistu draudzes kontā līdz 
1. jūlijam, norādot maksājuma mērķi.

Reliģiskā organizācija „Cēsu baptistu draudze” 

Reģistrācijas Nr. 99500001456 

Swedbank konts: LV30HABA0551024766196

Esam pateicīgi Cēsu novada domei un Cēsu Tūrisma un kultūras 
centram par atbalstu. Pateicoties tam, varēs notikt bezmaksas 
pasākumi Cēsu pils parkā un citur pilsētvidē. Tomēr, lai nosegtu 
Dziesmu svētku izmaksas (no tām lielāko daļu veido 
apskaņošanas izmaksas), ir nepieciešams arī ziedotāju atbalsts. 
Jau iepriekš pateicamies visiem par sniegto palīdzību. 

Atcerēsimies, ka Dziesma Latvijas dvēselei ir dziesma par Jēzu 
Kristu, kurš atdevis Savu dzīvību arī par katru Latvijas iedzīvotāju. 
Ar Dziesmu par Kristu aicināsim ikvienu tās klausītāju pie 
personiskām un atjaunotām attiecībām ar Glābēju!

Uz tikšanos Cēsīs!

Dziesma Latvijas dvēselei
Oļegs JermOlāJevs
Cēsu DrauDzes māCītājs

L a t v i j a s  B a P t i s t u  d r a u d ž u  s a v i e n ī B a s  
v i i i  d z i e s m u  s v ē t k i 

2 0 1 5 .  g a d a  1 3 .  – 1 9 .  j ū L i j s

10. maijs

Mātes diena

Spēks un skaistums ir viņas ietērps; viņa pati 
smaidīdama bez rūpēm raugās austošai 
dienai pretī. – Salamana Pamācības 31:25

Pateicamies Dievam par mūsu stiprajām un 
skaistajām māmiņām un vecmāmiņām un 
lūdzam, lai Dievs stiprina viņas katrai jaunai 
dienai!
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vaDītāji uN garīDzNieki

Intervija ar BPI pirmā kursa studentu, mūziķi, 
Vīlandes baptistu draudzes pielūgsmes un 
jauniešu kalpošanas „Metro” vadītāju 
Jāni Upleju. 

Kuras atmiņas vai notikumi raksturo tevi 
bērnībā, skolas laikā? 

Es neesmu gājis bērnudārzā. Mana mamma 
ir grāmatvede, viņa strādāja no mājām, 
tāpēc varēja mani pieskatīt. Mēs katru dienu 
braucām uz laukiem, tur mums līdz omes 
mājām kilometrs sanāca iet kājām. Mamma 
man stāsta, ka visu ceļu vienmēr esmu kādu 
pašsacerētu pasaku stāstījis, vai tajā brīdī 
sacerētu dziesmu dziedājis. Kaut kādā veidā 
sacerēšana manī bija jau bērnībā. Es 
apbrīnoju savu mammu, ka viņa manu lielo 
runāšanu un dziedāšanu izturēja.

Atceros ar mammu un omu kopā pavadīto 
laiku. Viņas ir tik spēcīgas sievietes! Es ļoti 
novērtēju to, ko viņas man devušas. 
Saprotu, ka nebija viegli mani audzināt. 
Viņas tiešām darījušas labāko, ko varējušas. 

Man ir astoņus gadus vecāks brālis. Tagad 
viņš dzīvo Anglijā, ir precējies, viņam ir divas 
meitiņas. Vecākā no viņām ir mana 
krustmeita.  Bērnībā ar brāli, protams, daudz 
strīdējāmies. Mums joprojām ir grūti nopietni 
sarunāties, viens otru apceļam. Viņš, 
piemēram, mani sauc par strinkšķinātāju. 
Taču atceros, ka brālis vienmēr mani 
aizstāvēja, pat no mammas, tāpēc es nekad 
neesmu dabūjis kārtīgu pērienu. Mēs viens 
par otru iestājāmies jau no paša sākuma. 

Mana ģimene nav perfekta, kā saka, nav arī 
pilna ģimene, bet tie ir cilvēki, kuriem es līdz 
mūža galam būšu pateicīgs par to, ko viņi 
manā labā darījuši. 

Tu esi pirmās paaudzes kristietis?

Es biju pirmās, tagad esmu trešās paaudzes 
kristietis. Pēc tam, kad kļuvu par kristieti, 
visas sarunas ar omu sākās kā diskusijas, 
strīdi par politiku, taču tās beidzās ar 
kristietības tēmu. Mana mamma nevar izturēt 
veidu, kā mēs abi sarunājamies. Viņa grib 
mieru mājās. Bet mēs ar omu pēc tam varam 
apskauties un mierīgi dzīvot tālāk, it kā 
nekas nebūtu noticis.

Vienu brīdi omu biju „norakstījis”, bet mūsu 
sarunu laikā pamanīju, ka noticis zināms 
progress – sākumā viņa aizstāvējās, sakot, 
ka viņa ir labs cilvēks, ka ar viņu viss ir 
kārtībā, ka ir par viņu daudz sliktāki cilvēki. 
Pēc tam vairākas sarunas noslēdzām ar 
jautājumu, kāpēc par viņu kādam būtu 
jāmirst, ja viņa ir slikts cilvēks.

Pēkšņi vienā reizē oma paziņoja, ka 
nesaprot, kas tajā Vecajā Derībā rakstīts. 
Kad teicu, ka vajadzētu sākt ar Jauno 
Derību, viņa atbildēja, ka to jau ir izlasījusi. 
Tagad mana oma ne tikai skatās svētdienas 

dievkalpojumus, 
bet pat piedalās 
Svētajā 
Vakarēdienā, ja 
tas ir daļa no 
televīzijas 
dievkalpojuma. 
Kad oma stāsta 
par lietām, ko 
Dievs darījis 
viņas vai 
apkārtējo 
cilvēku dzīvēs, 
redzu, ka oma 
izdzīvo 

kristietību ikdienā. 

Arī mamma sāka nākt man līdzi uz baptistu 
draudzi, kristījās. Tagad viņai draudzē 
piedāvā iesaistīties sieviešu kalpošanas 
vadīšanā. Viņa nekad neko nav vadījusi, bet 
es viņu uz to ļoti iedrošinu. 

Kā tu kļuvi par kristieti?

Mācījos Talsu kristīgajā vidusskolā, jo man 
bija veselības problēmas. Mammai šķita, ka 
privātskolā attieksme būs labāka, nekā 
parastā mācību iestādē. Tā ir ļoti laba skola, 
novērtēta valsts līmenī. Līdz 9. klasei man 
kristietība neko nenozīmēja, nopietni 
interesējos par citām reliģijām. Internetā 
nepārtraukti meklēju informāciju par 
visdažādākajām garīguma izpausmēm. 
Beigās tas bija tāds riktīgs mikslis, kam 
ticēju. 

Kas tevi, tādu pusaudzi, kam par 
meitenēm un sportu būtu jāinteresējas, 
pamudināja pētīt dažādus pasaules 
uzskatus?

Tā kā mācījos kristīgajā skolā, daudz 
dzirdēju par kristietību. Divpadsmit, 
trīspadsmit gadu vecumā kristietības vēsts 
man likās pārāk vienkārša: tev tikai jāpieņem 
Dievs, un tad viss – esi sasniedzis galveno 
mērķi, lai tiktu nākošajā līmenī – Debesīs. 

Taču meklējumi citās reliģijās mani nekur 
neaizveda. Nevienā no tām nebija tas, ko 
gribēju atrast. Tagad es to sauktu par mieru. 
Savā dzīvē esmu trīs reizes dzirdējis balsi – 
skaidru domu, par kuru simtprocentīgi 
zināju, ka tā nebija mana. 

Pirmā reize bija tad, kad es vēl biju pret 
kristietību. Balss teica, ka man jātiek vaļā no 
lietām, kuras darīju. Es paklausīju, daļēji. 
Pārtraucu diskusijas dažādu reliģijas 
pārstāvju domubiedru grupās „Draugiem.lv”, 
kur sazinājos ar līdzīgi domājošiem, vairs 
neveicu nekādus rituālus, taču turpināju lasīt 
grāmatas, kuras turpat Talsu ezotērikas 
veikalā varēja nopirkt. 

Otro reizi, kad dzirdēju balsi, tā teica, ka 
man jāiet pie Viņa cilvēkiem. Īsti nesapratu – 
Talsos visi, kurus pazinu, bija kristieši. Pie kā 

tad man jāiet?  Aizgāju uz baznīcu, kas ir 
vistuvāk manām mājām. Tā bija brīvā 
draudze „Talsu Kristīgā sadraudzība”. 
Pēc dievkalpojuma pie manis pienāca 
pielūgsmes vadītāja, kura, nepazīstot mani, 
sāka stāstīt par savu draudzeni. Viņa bija 
iesaistīta ezotērikā. Šīs draudzenes dzīve 
izmainījās, kad viņa kļuva par kristieti. 
Man tas bija kaut kas īpašs. Atpakaļceļā uz 
mājām teicu Dievam – skaidrs, tas viss, ko 
esmu par Tevi dzirdējis, ir patiesība. No tā 
brīža viss mainījās. 

Nākamajā svētdienā nevarēju fiziski aiziet uz 
šo draudzi. Nesapratu kāpēc, jo tikko biju 
kļuvis par kristieti. Tad izlēmu, ka aiziešu 
apskatīties, kas notiek baptistu draudzē. 
Tur arī paliku. Pēc pāris mēnešiem kristījos. 
Liels ieguldījums tajā visā bija Aivaram 
Šķuburam. Viņš man ir kā foršs vectēvs, 
kurš bieži ar mani aprunājās, palīdzēja 
justies iederīgam draudzē.

Kas bija tā trešā lieta, ko dzirdēji no 
Dieva?

Tas bija dažas nedēļas pēc tam, kad kļuvu 
par kristieti. Biju Talsu Kristīgās skolas 
nometnē, kuras organizēšanā tagad pats 
piedalos. Skolas direktore Inguna Gruzniņa 
stāstīja, kā Dievs viņu klusajā laikā uzrunājis 
ar konkrētu Bībeles rakstu vietu. Klausījos, 
bet tā – ar zināmu skepsi. Taču tajā brīdī 
mani atkal uzrunāja – man bija jāizlasa 
Efez. 4:1: ”...dzīvojiet, kā to prasa jūsu 
aicinājuma cieņa.” Sapratu, ka Dievs mani 
aicina, lai spēlēju ģitāru Viņam par godu. 
Līdz tam es neko nedarīju saistībā ar 
mūziku, turklāt zināju, ka mana ģimene 
nevar atļauties nopirkt ģitāru. 

Izstāstīju par to vienam amerikāņu draugam. 
Pēc kāda laika viņš man atsūtīja vēstuli, kurā 
bija ielikti 70 lati un zīmīte, lai nopērku ģitāru. 
Uz veikalu gāju kopā ar savu topošo ģitāras 
skolotāju Normundu Priednieku. Man patika 
melna akustiskā ģitāra, kas maksāja 90 latu, 
taču tai aizmugurē bija skrāpējums, tāpēc 
man iedeva 20 latu atlaidi. Sapratu, ka tā ir 
mana ģitāra. 

Normunds man ir ne tikai ģitāras skolotājs, 
bet mentors – pirmais vīrietis, kurš manī 
ieguldīja enerģiju. Dažreiz pēc nodarbībām 
runājām vienu, divas stundas. Normunds 
man daudz iemācīja, arī to, ko nozīmē būt 
vīrietim. Sapratu, ka ir atšķirība starp 
meitenēm un zēniem ne tikai fiziski, bet arī 
aicinājumā, dzīves uztverē, lomu ziņā. Viņš 
pats varbūt pat neapzinās, cik daudz man ir 
devis. 

Mamma un oma jau bija pieradušas, ka 
aizraujos ar kaut ko, par ko pēc pavisam 
neilga brīža man pazūd interese. Tomēr 
kristietība un ģitāra joprojām ir manas dzīves 
svarīga daļa.

Tāda viena pareizā 
nemaz nav...

Jānis Uplejs.  
Foto: Marta Gercāne
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Lūkass (otrais no labās) sarunā ar BPI Atvērto durvju dienas dalībniekiem

Tāda viena pareizā 
nemaz nav...

Tu ne tikai spēlē ģitāru, dziedi, bet sace ri 
pats savas dziesmas. Par ko tās ir? 

Tiklīdz iemācījos pirmos akordus, tā sāku 
rakstīt dziesmas. Nesen noskatījos savus 
pirmos ierakstus, kurus esmu iedziedājis 
datorā. Dziesmas ir pilnīgs „Nirvanas” 
plaģiāts. Mazais Kurts Kobeins ar gariem 
matiem un flaneļa kreklu, kas dzied 
briesmīgā, sīcošā balsī. Grūti klausīties. 

Dziesmās atspoguļojās viss, ko piedzīvoju. 
Viena, piemēram, ir par to pārdzīvojumu, kas 
manī radās naktī pēc „Maximas” traģēdijas. 
Es reti raudu, bet tā bija viena no šīm 
reizēm. Dziesmās izlieku to, kā jūtos. Mans 
iekšējais kritērijs dziesmām, ko saceru – ja 
man pašam pielīp, tad ir vērts piefiksēt, 
ierakstīt. 

Man ilgu laiku nebija pielūgsmes dziesmu, 
tagad man ir divas pielūgsmes dziesmas, 
kuras esmu spēlējis ārpus savas istabas. 

Kas ir tavs lielākais sasniegums vai 
prieks muzikālā ziņā? 

Dziesma, kuru ierakstīju Jaunajā slavas 
dziesmā – „Neesmu pelnījis to”. Viens 
draugs bija nofilmējis un man atsūtīja 
ierakstu, kur kāds no pielūgsmes grupas 
sastāviem spēlēja šo dziesmu. Man ir milzīgs 
prieks redzēt, ka to spēlē kāds cits, ka tā 
kādu uzrunājusi. Ir sajūta, ka pielūgsmes 
dziesmas nav manas, ka tās pieder visiem. 
Dziesma ir sasniegusi savu mērķi, ja tā kādu 
uzrunājusi. 

Man bija liels piedzīvojums arī tas, ka varēju 
spēlēt kopā ar  Uldi Marhilēviču dziesmu 
ciklā „Gaismas atgriešanās”. Tāpat kā 
uzstāšanās mūzikas un mākslas festivālā 
„Bildes”. 

Mūzika ir labs līdzeklis, kā pagodināt Dievu, 
uzrunāt cilvēkus. 

Kāpēc esi pievienojies Vīlandes draudzei? 
Jums, talsiniekiem, ir līgums ar Vīlandi? 

Kad sāku mācīties Rīgā, gribēju visur aiziet, 
lai redzētu, kas, kur un kā notiek. Biju 
dzirdējis daudz stāstu, ka, atnākot uz Rīgu, 
draudzes jaunieši pārstāj vispār apmeklēt 
baznīcu. Negribēju, lai ar mani un manējiem 

tā notiek, tāpēc vilku sev līdzi arī citus 
talsiniekus, kas tajā pašā gadā kopā ar mani 
bija atnākuši uz Rīgu.

Kārlis Kārkliņš mani uzaicināja vadīt 
pielūgsmi „Metro”. Pēc tam laiku pa laikam 
Valters aicināja piespēlēt elektrisko ģitāru. 
Man izveidojās kontakts ar visiem un 
ieraudzīju savu vietu pielūgsmē. Mācītājs 
Ģirts Ašnevics man ir kā tētis. Pat tādā 
līmenī, ka esmu pie viņa dzīvojis. Iespējams, 
ja es būtu citā draudzē, nekad nepiekristu 
vadīt jauniešus. Arī, ja nebūtu Kārļa Kārkliņa, 
kas manī saskatīja kaut ko tādu, ko neviens 
pirms tam nebija ievērojis, es nemācītos BPI. 
Tagad esmu pielūgsmes un „Metro” vadītājs, 
un no septembra arī BPI students. 

Pirms tam man bija pavisam citi plāni. Tā kā 
esmu studējis kultūras menedžmentu 
„Alberta koledžā”, biju plānojis, ka 
organizēšu ar mūziku saistītus pasākumus, 
varbūt kādā draudzē vadīšu pielūgsmi, 
finansiāli atbalstīšu draudzes kalpošanas. 
Iznāca citādāk. 

Ko tev nozīmē studijas BPI?

Pirms aizgāju uz BPI, runāju ar Pēteri Sproģi. 
Prasīju viņam, kas tas BPI ir, vai, ja negribu 
būt mācītājs, es tik un tā varu tur studēt? 
Viņš teica, ka ne jau visi BPI absolventi ir 
mācītāji, daļa vada cita veida kalpošanas. 
Kārlis arī mani iedrošināja, jo katram 
cilvēkam, kas ir kalpošanā, studijas BPI ir ļoti 
noderīgas. BPI nav tikai par sludināšanu. 
Ļoti daudz te tiek slīpēts raksturs. Man ir 
audzis gribasspēks. Studijas šeit man daudz 
iemācījušas par vadīšanu. Mūsu pasniedzēji 
nav tikai cilvēki, kuri gudri teoloģiski kaut ko 
studējuši, bet kas daudz dara arī praktiski. 
Viņi savas domas pamato ar darbiem. Te nav 
pļāpātāju. Daudz redzam reālus vadītāju 
piemērus, kad uz rīta intervijām atnāk tik 
dažādi cilvēki. Piemēram, Ģirts Ašnevics, 
kas ir īsts savas draudzes gans, tad Pēteris 
Samoiličs – stratēģis, organizētājs. Jau 
pirms BPI man šķita, ka man ir ļoti plašs 
redzes loks, bet tagad tas kļūst arvien 
plašāks.

Arī puiši, ar kuriem mācos kopā, katrs ir no 

cita konteksta – kāds no kristīgas dzimtas, 
cits no ģimenes, kurā nav kristiešu, vēl kāds 
darbojas kopienā, cits – vecā, tradicionālā 
draudzē. Tā ir tik ļoti liela dažādība, ka 
saprotu – nav viena pareiza varianta. Tie visi 
ir pareizi. Arī Bībelē nav viena draudzes 
modeļa, pēc kura visu mērīt.

Arī pastorālā padomdošana man noderēs, 
jo strādāju ar cilvēkiem. Varbūt nekad 
negribēšu organizēt padomdošanas 
konsultācijas, bet, kad pēc dievkalpojuma 
pie manis pienāk kādi jaunieši, zinu, ko 
runāt. 

Mācoties BPI, vairāk iepazīstu sevi – 
apzinos, ka esmu intraverts, lai arī protu 
uzvesties kā ekstraverts. Apzinos savas 
robežas. Zinu, ka nekad neplānošu piecas 
dziļas sarunas dienā. 

Kādi ir tavi nākotnes plāni? 

Man nav desmitgades, bet ir trīsgades plāns. 
Pabeigt mācības BPI. Visu to laiku, 
visticamāk, būšu „Metro” vadītājs un reizē 
vajadzēs atrast sev pēcteci. Tas, ko daru ar 
pielūgsmi, turpināsies. Šajā virzienā man arī 
ir vairāki sapnīši, bet vēl nezinu, kurā 
virzienā viss pagriezīsies.

Es gribētu ierakstīt albumu. Tam gan 
nepieciešams daudz līdzekļu.

Ko tu gribētu, lai cilvēki par tevi lūdz šajā 
posmā? 

Par visu, ko daru – turpinu lietas, kuras kāds 
cits iesācis. Lūdziet, lai šajā posmā es 
mācos. Domāju, varētu lūgt arī par manu 
ģimeni – mammu, omi, brāli, viņa ģimeni 
Anglijā. Un par to, lai draudzes Latvijā 
nebūtu vienādu cilvēku, domubiedru 
grupiņas, bet lai mēs katrs gribētu un varētu 
aizsniegt cilvēkus, kuri tik ļoti neatbilst 
tradicionālajam baznīcas standartam – 
tetovētos, homoseksuāli orientētus, arī 
tādus, kas šķiet „norakstīti” un mēs pat 
nepieļaujam domu, ka viņi varētu būt 
kristieši. Lai mēs atrastu veidus, kā viņiem 
liecināt. Mēs varētu lūgt par to, lai apkārtējie 
mūs pazīst kā cilvēkus, kas studē Bībeli un 
saprot to, kam tic.

BPI atver savas durvis
21. martā notika ikgadējā Baltijas Pastorālā institūta Pastorālās 
kalpošanas studiju programmas Atvērto durvju diena. 

Deviņi vīri, kas tuvākā vai tālākā nākotnē interesējas par iespēju studēt, 
„uz savas ādas” piedzīvoja, ko nozīmē mācīties BPI. Viesiem, kas vēl 
tikai pieņem lēmumu saistībā ar savu aicinājumu, bija iespēja uzdot 
jautājumus BPI darbiniekiem, absolventiem un studentiem par mācību 
ikdienu un kalpošanas izaicinājumiem, beidzot studijas. Puiši 
„izgaršoja” BPI pasniedzēju vadītu Bībeles studiju, iegūstot priekšstatu, 
kā notiek mācību process institūtā. BPI direktors, bīskaps Pēteris 
Sproģis aicināja puišus domāt par pēcgaršu, ko atstāj un atstās viņu 
pieņemtie lēmumi, nodzīvotās dzīves. Labu pēcgaršu atstāj darbi, kas 
darīti, un dzīve, kas dzīvota saskaņā ar Dieva doto aicinājumu.

Atgādinām, ka ir sākusies pieteikšanās studijām BPI. Dokumenti 
jāiesniedz līdz 15. maijam. Vairāk informācijas atradīsi BPI mājas lapā 
www.bpiriga.lv
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BPI studenti darbībā Karostā

BPI studenti misijā Karostā
Katru gadu Baltijas Pastorālā 
institūta 1. kursa studenti 
dodas misijā uz kādu vietu 
Latvijā. Šogad kalpošana 
notika Liepājas Karostā BPI 
absolventa, draudzes 
dibinātāja, sludinātāja Mārča 
Dejus vadībā. Februāra 
mēnesī Mārcis palīdzēja 
puišiem sagatavoties 
teorētiski, lai no 9. līdz 15. 
martam viņi praktizētos ielu 
evaņģelizācijā Karostā un 
apkārtnes lauku teritorijā. 

Kā atzīst puiši, misijas nedēļā 
viņi mācījušies klausīties Dievā 
un uzticēties Viņa vadībai, 
sarunājoties ar cilvēkiem. 
Kārlis Kleinhofs-Prūsis saka: 
„Misija ir tā lieta, ko tu nevari 
izdarīt savā spēkā. 
Tas tev māca pilnībā paļauties 
uz Dievu, jo tu pats nevari 
izmainīt cilvēku sirdis.” 

Visiem studentiem nedēļas 
notikums bija viesošanās 
mājās pie cilvēkiem, kuri 

līva FOkrOte
BPi Pastorālās kalPošanas Programmas vaDītāja

vaDītāji uN garīDzNieki

Semināra draudzei jauns sludinātājs

Mācītājs Raimonds Locs tagad Bauskā

Rīgas baptistu Semināra draudzē 12. aprīlī notika aizlūgums par draudzes jauno 
sludinātāju Kārli Kārkliņu. Piepildītā dievnamā tika dziedāts Dievam par godu Vīlandes 
draudzes pielūgsmes mūziķu vadībā.

Svētrunu sacīja Vīlandes draudzes mācītājs Ģirts Ašnevics, kuram nebija viegli šķirties no sava 
palīga. Ar aizlūgumu jauno sludinātāju svētīja bīskaps Pēteris Sproģis, Dr. Ilmārs Hiršs, Ģirts 
Ašnevics, Edgars Godiņš un Margareta Rudena (mācītāja no māsu draudzes Norčēpingā). 
Ērģeļu sveicienu bija sarūpējis Prof. Tālivaldis Deksnis.

Kārlis Kārkliņš ar dzīvesbiedri Ruti un dēlu Jēkabu piesaistījis vēl divas vienaudžu ģimenes 
jauna sākuma atbalstam.

Dievkalpojuma noslēgumā draudze pateicās iepriekšējam mācītājam Edgaram Godiņam par 22 
gadu kalpošanu Semināra draudzē un vēlēja Dieva palīdzību jaunajā bīskapa vietnieka amatā.

Informācija no Rīgas Semināra draudzes 

29. martā Bauskas drau dzē 
bija svētku diena, ilggadējam 
draudzes sludinātājam 
Jānim Čakšam kalpošanas 
darbā pievienojās mācītājs 
Raimonds Locs. Līdz šā 
gada februārim viņš bija 
Ainažu draudzes mācītājs.

Dievkalpojumā piedalījās un 
kalpoja Ainažu draudzes locekļu 
grupa un draudzes sludinātājs 
Juris Vasulis. Svētrunu sacīja 
LBDS Garīdznieku brālības 
priekšsēdētājs Edgars Mažis. 
Viņš kopā ar sludinātājiem 
Jāni Čakšu un Juri Vasuli vadīja 
aizlūgumu par Agritu 
un Raimondu Lociem. 

Ainažu draudzē garīdznieks 
kalpoja septiņus gadus, un 
februāra sākumā notika 

edgars gOdiņš
lBDs BīskaPa vietnieks

edgars mažis
garīDznieku BrālīBas PriekšsēDētājs

Raimonda Loca atvadu dievkalpojums. Tajā par 
mūzikālo daļu parūpējās jelgavnieki, solists Juris 
Vizbulis un klavieru virtuozs Māris Treijs. Draudze 
pasniedza mācītājam un viņa dzīvesbiedrei, svēt-
dien skolotājai un pianistei Agritai, katram savu foto-
salikumu, kas neļaus aizmirst svarīgākos mirkļus, 
kas pavadīti kopā ar Ainažu draudzi: dievkalpojumi 
ar viesiem, dievnama kapitālie remonti, viesi no 
ASV, iedrošinošas divsarunas, kristības brīvā dabā, 
svētki draudzes lokā, Agritas vadītās nodarbības 
bērniem, Vasaras Bībeles skola, bērnu līdzdalība 
dievnama atjaunošanā un dievkalpojumos.

Strādājot blakus aktīvajai Locu ģimenei, par 
sludinātāju ir kļuvis Ainažu draudzes brālis Juris 

Vasulis. 2014. gada 9. februārī viņš saņēma 
sludinātāja licenci un svētību kalpošanai Ainažu 
draudzē. Pēc kopīgā kalpošanā ar Raimondu Locu 
pavadītā gada Juris Vasulis turpinās draudzes 
vadību, savukārt Locu ģimenei kopā ar Bauskas 
draudzes sludinātāju Jāni Čakšu paveicami daudzi 
svarīgi uzdevumi. 

Draudzei šobrīd vislielākā vajadzība ir dievnama 
jumta un ēkas remonts. Informāciju par to varējāt 
lasīt „Baptistu vēstneša” februāra numurā. Ikviens ir 
aicināts atbalstīt šo projektu, īpaši tāpēc, ka 
Bauskas draudzes dievnams atrodas pilsētas 
vēsturiskajā centrā, un tā atjaunošana ir svarīga 
liecība Bauskas pilsētai.

Aizlūgums par sludinātāju Kārli Kārkliņu

Bauskas draudze ar viesiem. Foto: Billijs LocsAinažu draudze ar viesiem

atvēruši sava nama durvis viņiem, svešiniekiem, izrādījuši 
viesmīlību un labprāt runājuši par savu dzīvi un Dievu.
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aiciNājuma SvētDieNa

24. maijā Vasarsvētku dievkalpojuma ietvaros vai 
jebkurā citā citā šā mēneša dievkalpojumā svinēsim 
Aicinājuma svētdienu. 

Kāpēc? Jo bez atsaucīgiem un pašaizliedzīgiem 
kalpotājiem nevarētu notikt dievkalpojumi, nebūtu 
slavēšanas, svētdienskolas... Nenotiktu nekas. 
Tāpēc esam pateicīgi Dievam par katru brāli un māsu, 
kuri iesaistās dažādās kalpošanas jomās. 

Mums katram Dievs devis kādas īpašas spējas, talantu un vēlmi 
darboties kādā noteiktā jomā. Viens prot skaisti dziedāt, citam ir 
talants strādāt ar bērniem, jauniešiem vai kalpot senioriem, vēl 
kāds ir īstens „cipargalva” un lieliski prot pārvaldīt finanses, 

bet kāds cits prot izcept brīnumgardas smalkmaizītes, ar ko 
kafijas pauzēs pacienāt, piemēram, kāda semināra vai citas kopā 
sanākšanas dalībniekus. Dievs mūs katru izredzējis kādam 
mērķim un devis šīs spējas, lai mēs tiktu galā ar savu misiju, 
tāpēc pārdomāsim Dieva aicinājumu uz kalpošanu un 
atsauksimies tam. Uzmundrinoša ir Donalda Millera atziņa: „Mēs 
dzīvojam pasaulē, kur tiek stāstīti skumji stāsti. Tie māca, ka 
dzīvei nav jēgas un cilvēcei – mērķa. Tāpēc stāstīt Labāku Stāstu 
ir labs aicinājums. Labāks Stāsts mirdz spoži, un pasaule veras 
tajā ar apbrīnas pilnām acīm. Mēs priecājamies dzirdēt šo Stāstu 
un pārstāstīt to citiem.” 

Atsaucies Dieva aicinājumam un piedzīvo, cik noderīga var būt 
tava kalpošana kādam.

Saki JĀ Dieva aicinājumam!

sigita ābOltiņa
āDažu misijas DrauDze

„Atsaucāmies aicinājumam dibināt draudzi...”
Oskars Lūsis: „Abi ar sievu Elīnu 
pagājušā gada nogalē sajutām Dieva 
aicinājumu pievērsties jaunas draudzes 
dibināšanai. Šis aicinājums mums nāca 
negaidīti, un tas noteikti nav iepriekš 
plānots. Patiesībā tas ir pretrunā ar to, 
ko darījām līdz šim. 

Mēs abi nebijām dedzīgi jaunu draudžu 
dibināšanas atbalstītāji. Uzskatījām, ka 
jāpapildina jau esošās draudzes, un 
drīzāk atbalstījām kristiešus, kas 
pārvietojas no vienas draudzes uz citu vai 
pievienojas jau esošām draudzēm. Tikai 
vairāk iedziļinoties tajā, ko Kristus mums 
pavēlējis, spējām saprast Jēzus 
mantojumu.

Ikdienā mēs ar Elīnu strādājam sekulāros 
darbos – abi esam vai bijām skolotāji. 
Elīna ir mūzikas skolotāja vidusskolā, bet 
es strādāju Rīgas Tehniskajā universitātē. 
Laulībā esam piecus gadus un nesen 
sagaidījām mūsu pirmo mazuli. Tādēļ vēl 
jo vairāk dažiem apkārtējiem mūsu 
lēmums nav saprotams. Savukārt mēs 
skaidri redzam Dieva virzību un šobrīd jau 
spējam atbildēt uz daudziem jautājumiem, 
lai gan vēl salīdzinoši nesen varējām 
sniegt tikai pretjautājumu – kāpēc?

Abi esam Rīgas baptistu Vīlandes 
draudzes locekļi, Elīna vadījusi Vīlandes 
zvanu ansambli, es esmu bijis 
svētdienskolas skolotājs. Mūsu draudzē 
misijas apziņa, Dieva vārda sludināšana 
bijusi neatņemama sastāvdaļa, un tā aug 
aizvien plašāk. Pateicoties aktīvajiem 
jauniešiem „Metro”, ar mācītāja Ģirta 
Ašnevica un draudzes atbalstu veidojas 
jaunu kristiešu paaudze. Viņi nebaidās būt 
starp nekristiešiem, viņi nav gatavi pasīvi 
sēdēt baznīcas solā un tikai klausīties 
mācītāja teiktajā, bet viņi ir gatavi sludināt, 
mācīties un izplatīt evaņģēliju.

Bieži par misijām iedomājamies tikai 
nabadzīgu Āfrikas vai islāma radikāļu 
pārņemtu valstu kontekstā, bet mums 
līdzās ir daudz kristiešu, kuri katru dienu 
dodas savās kristīgajās misijās – uz 
darbu, pie draugiem, pie radiem. Tagad 
mēs viņus pamanām daudz labāk un 
saprotam, cik patiesībā maz laika veltām 
saviem brāļiem un māsām, cik maz viņus 
stiprinām šajos izaicinājumos un 
kārdinājumos. Cik maz mēs par viņiem 
lūdzam. Un cik daudz spēka dod ikviena 
brāļa un māsas aizlūgums!

Mums ir daudzas liecības, kā esam 
sadzirdējuši Viņa aicinājumu, bet, 
mūsuprāt, spilgtākā un pārbaudījumiem 
bagātākā ir Elīnas grūtniecība. Bērniņš 
pieteicās pēc gana ilga laika laulībā un 
lūgšanām, kad mēs domājām, ka Dieva 
nasta mums jau ir par smagu. Lai arī 
grūtniecības laiks mums sagādāja daudz 
satraukumu, esam par to pateicīgi, jo caur 
piedzīvotajām grūtībām esam stiprinājuši 
savu ticību un laulību. Roberts piedzima 
pirms noteiktā laika, taču mēs ticam, ka 
viņš būs un jau ir stiprs puika un augs 
Dievam par godu. 

Vēlēdamies kontrolēt savu dzīvi, esam 
piemirsuši par Dievu, par prieku ticēt un 
paļauties. Lai arī ikdienā pateicamies 
Viņam par sniegto žēlastību, cilvēcīgi 
vēlamies būt noteicēji paši pār „savu 
dzīvi”, „savu naudu”, „savu mantu”, 
„savu laiku”. Bet vai Dievam nepieder viss 
debesīs un virs zemes?

Kā mēs rīkotos, ja ieraudzītu mazu bērnu, 
kas paņēmis rokā sērskābes pudelīti un to 
vēlas izdzert? Vai mēs nemestos klāt, lai 
glābtu viņu, neatkarīgi no tā, ko par mums 
domās citi? Nedomādami, ka paši varam 
apdedzināties vai sabojāt savas drēbes. 
Vai mēs ar tādu pašu dedzību metamies 
glābt tos, kuri mums ir līdzās un dzer 
pavisam citu kausu? Vai, nonākot Dieva 
priekšā, mēs tiešām varēsim teikt, ka 
glābām, cik spējām?”

Osvalds Čembers teicis: „Tas, vai es 
sadzirdu Dieva aicinājumu vai nē, nav 
atkarīgs no manu ausu stāvokļa. Tas, ko es 
saklausu, ir atkarīgs no manas garīgās 
attieksmes.”   

Elīna un Oskars

Tagad saprotam, 
cik maz laika veltām 
saviem brāļiem un 
māsām, cik maz mēs 
par viņiem lūdzam.
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BērNi uN jauNieši

Februāra pēdējā sestdienā Ventspils 
Olimpiskā centra Basketbola halles 
laukumi tika nodoti bērnu rīcībā, un 
varēja notikt Latvijas Svētdienskolu 
3. Sporta diena.

Elza Brauna, Latvijas Svētdienskolu 3. 
Sporta dienas organizatoru komandas 
darbiniece, stāsta: “Skaistā sestdienas 
rītā satikās 12 svētdienskolēnu 
komandas no visas Latvijas, lai 
piedalītos gadskārtējā Sporta dienā, 
kas nu jau trešo reizi noritēja Ventspilī. 
Svētdienskolu bērni mērojās spēkiem 
dažādos sporta veidos – 
tautasbumbā, futbolā, basketbolā un 
minihandbolā. Līdzi atbraukušie 
skolotāji, vecāki un draugi centīgi 
turēja īkšķus par savējiem.”

Sacensībās piedalījās bērni no Rīgas 
Mateja draudzes, Rīgas Āgenskalna 
draudzes (divas komandas), Talsiem, 
Skatres, Kalnišķiem, Rudes, Liepājas 
Pāvila draudzes, Mērsraga, Užavas, 
Ventspils, Tārgales, Priekules, 
Dundagas, Ķemeriem un Vaiņodes. 
Kā redzam, sarakstā ir vairākas 
apdzīvotas vietas, kur draudzes vēl 
nav, bet notiek svētdienskolas 
nodarbības.

Komandas tika apbalvotas gan katrā 
sporta veidā atsevišķi, gan 
kopvērtējumā. Šogad 1. vietu izcīnīja 
un uzvaras kausu, kā arī medaļas 
mājās veda Priekules draudzes 
svētdienskola. 2. vietu ieguva Rīgas 
Mateja draudzes svētdienskolas 
bērni, bet 3. vietā ierindojās viena 
no divām Rīgas Āgenskalna 
draudzes komandām.

Katra komanda, kura piedalījās, 
izcīnīja vismaz vienu uzvaru kādā no 
spēlēm, un katrai komandai bija 
jāmācās arī no zaudējumiem. Tādās 
reizēs viena no biežāk dzirdētajām 
frāzēm, ko teica skolotāji, bija: „Mēs 
esam komanda! Mēs aizvien esam 
komanda!” Aktuāls ir jautājums – kas 
vairāk veido komandu – uzvaras vai 
zaudējumi?

Paldies skolotājiem, kuri lieliski 
izmantoja šo dienu, kuru bērni 
pavadīja kopā cits ar citu un ar 
skolotājiem, lai ne vien mudinātu uz 
uzvarām sporta laukumā, bet arī 
mācītu par uzvarām, kurām ir 
nepārejoša vērtība.

Uz tikšanos nākamajā gadā!

Sporta spēles svētdienskolu 
komandāmPēteris tervits

ventsPils DrauDzes māCītājs

foto: Paula ZveJa uN iNga kalNieša

vita liePiņa
viesītes DrauDze

Aprīļa sākumā Viesītes baptistu 
draudzes rīkotajās Vidusdaugavas 
sporta spēlēs piedalījās astoņas 
svētdienskolu komandas no Āgens
kalna, Bauskas, Cēsīm, Jaunjelgavas, 
Jēkabpils, Neretas, Ogres un Viesītes. 

Jau rīta agrumā sākās aktīva rosība, 
lai godam uzņemtu sportistu komandas. 
Pēc rīta kafijas iemalkošanas un brokastu 
maizīšu notiesāšanas, visi pulcējās 
Viesītes sporta skolas lielajā zālē. Ar lūg-
ša nu sacensības atklāja Viesītes baptistu 
draudzes mācītājs Juris Grigs, bet pēc 
tam atbraucējus sveica Viesītes pašvaldī-
bas izpilddirektors Alfons Žuks. Ar sirsnīgu 
uzrunu un nelielām enerģijas dāvanām 
klātesošos uzrunāja arī LBDS Svētdien-
skolu apvienības vadītāja Estere Roze.

Rīta cēliens iesākās ar visiem zināmo 
tautas bumbas spēli. Paralēli norisinājās 
netradicionālās sporta aktivitātes: „Precīzi 
mērķī!”, „Čūskas audzēšana”, „50 pret 50” 
un „Kaučuka tenisists.” Pēcpusdienas 
cēliens sākās ar florbola spēli. Paralēli 
savas zināšanas varēja pārbaudīt „Bībeles 
stafetē”, kuru sagatavoja Viesītes 
svētdienskolas vadītāja Svetlana Dronka. 
Noslēgumā visas komandas varēja izvirzīt 
sešus pārstāvjus AWANA kombinētajai 
stafetei. Jāatzīst, azarts bija liels, un 
rezultāti ļoti blīvi. Sasummējot sporta 
dienas rezultātus, kopvērtējumā trīs 
komandas dalīja 5. – 7. vietu. Tikai par 
vienu punktu no bronzas medaļniekiem 
atpalika un 4.vietu ieguva Ogres 
komanda, bet bronzu mājās aizveda 
Jēkabpils baptistu draudzes komanda, 
kurā piedalījās arī bērni no Variešiem. 
Sudraba medaļas nonāca Neretas 
luterāņu draudzes svētdienskolas 
komandā, savukārt lielo kausu un zelta 
medaļas otro gadu pēc kārtas ieguva 
Viesītes svētdienskolnieki. Katra komanda 
saņēma arī diplomu par aktīvu 
līdzdarbošanos sporta dienā un Viesītes 
pašvaldības sarūpētu balvu. Ar diplomiem 
un piemiņas balvām tika sveikti arī 
individuālo sporta veidu godalgoto vietu 
ieguvēji, kā arī Bībeles stafetes laureāti. 

Prieks un saviļņojums bērnu acīs pierādīja, 
ka šāda veida sadraudzība ir ļoti svētīga 
ikvienam. Īpašs paldies tiesnešiem un 
visiem, kas atbalstīja šīs sporta spēles, kā 
arī spēja sevī paturēt šo Vidusdaugavas 
sporta spēļu moto: „Uzvarēt ne vienmēr 
nozīmē būt pirmajam. Uzvara – tas ir tad, 
kad Tu esi palicis labāks, kā biji.” (Kreigs 
Belamijs).
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No kreisās: Peips Sārs, Kaspars Šterns,  
Dītrihs Šindlers, Pēteris Sproģis

Dītrihs Šindlers

Tomass Šulcs

Konferences dalībnieki sludinātāja Mārča Dejus  
vadītajā darba grupā

DrauDžu DiBiNāšaNa

Atskaņas no konferences 
„Izaicinājums 2015”

17. un 18. aprīlī, Rīgā, Latvijas 
Baptistu Draudžu savienības namā, 
norisinājās konference „Izaicinājums 
2015”. Tās mērķis bija palīdzēt 
kristiešiem padziļināt Evaņģēlija 
izpratni, iedvesmot viņus iesaistīties 
draudžu dibināšanā, kā arī stiprināt 
draudžu dibināšanas vadītājus un 
komandas. 

Varējām mācīties no lieliskiem, 
pieredzējušiem draudžu dibinātājiem – 
Dītriha Šindlera, Peipa Sāra un bīskapa 
Pētera Sproģa. Tāpat praktiskas 
zināšanas varēja apgūt sešās dažādās 
darba grupās, kuras pasniedza esošie 
jaunu draudžu dibinātāji.

Darba grupas vadīja praktiķi – Latvijas 
draudžu dibinātāji, ļaujot mums 
mācīties no viņu pieredzes. Sludinātājs 
Nauris Graudiņš, kurš darbojas 
draudžu dibināšanā Ziemeļkurzemē, 
stāstīja par tā saucamā „miera cilvēka” 
lomu, uzsākot draudzes dibināšanu 
jaunā vietā. „Miera cilvēks” ir atslēgas 
cilvēks kādā vidē (pilsētā, uzņēmumā), 
caur kuru paveras iespējas aizsniegt 
citus šīs vides cilvēkus.

Sludinātājs Edgars Deksnis, 
jaundibināmās draudzes „Hebrona” 
vadītājs Rīgā, mācīja, kā izmantot 
dažādas iniciatīvas – jaunas idejas, 
kalpošanas, projektus, lai iepazītu 
cilvēkus, uzrunātu viņus ar Evaņģēliju 
un aicinātu pievienoties draudzei. 

Rīgas Centra jaundibināmās draudzes 
vadītājs Krišjānis Jukumsons–
Jukumnieks rosināja domāt par 
mācekļu veidošanu ikdienas kontekstā, 
to cilvēku vidū, ar kuriem saskaramies 
darba vai dzīves vietā.

BPI absolvents, Rīgas jaundibināmās 
draudzes „Mājvieta” viens no 
vadītājiem Tomass Šulcs vairākus 
gadus veiksmīgi izmanto materiālu 
„Dieva stāsts”. Darba grupā viņš 
stāstīja par materiāla saturu un kā to 
izmantot grupās, lai aizsniegtu 
nekristiešus. 

Vislabāk apmeklētajā darba grupā 
konferences viesis Dītrihs Šindlers 
stāstīja, kā uzrunāt mūsdienu 
postmoderno sabiedrību, izmantojot 
diskusiju materiālu „My Story”. Drīzumā 
tas būs pieejams arī latviešu valodā 
(Sekojiet informācijai:  
www.jaunasdraudzes.lv). 

Arī daudzās atsauksmes apstiprina 
konferences lielo vērtību.

Juris krūmiņš 
konferenCes koorDinators

Sludinātājs Nauris Graudiņš

P i e r e d z e

Konference bija svarīgs pagrieziena punkts

Diāna Molnika:

„Esmu Dievam ļoti pateicīga, ka varēju 
apmeklēt konferenci 18. aprīlī. Šī bija viena 
no praktisku padomu piepildītākajām 
konferencēm, ko esmu apmeklējusi. Turp 
devos ar nastu sirdī – kas ir draudzes 
pamata misija, ko Dievs īsti sagaida no 
draudzes?

Šindlera lekcija daudzas lietas sakārtoja to 
pareizajā secībā attiecībā uz draudzes 
misiju, bet Sārs iedvesmoja un iedrošināja 
ar savu pieredzi. Vērtīga bija arī darba grupa 
ar Kasparu Šternu, daloties savā pieredzē, 
draudzes uzsākšanā šeit pat Latvijā. Šobrīd 
lasu grāmatu „100% Draudze” un esmu 
pilnīgi pārliecināta, ka šī konference bija 
svarīgs pagrieziena punkts jaunajiem 
draudžu līderiem aicinājumā aizsniegt 
pazudušo, kas mums ir līdzās.” 

Veselīgas draudzes rada sev līdzīgas

Ieva Dadona:

„Mani personīgi uzrunāja vairākas idejas: 

— statistika par to, ka jaunas draudzes 
procentuāli pieaug vairāk nekā esošās;

— jaunas draudzes ir nepieciešamas 
kultūras atšķirību dēļ; 

— veselīgas draudzes rada sev līdzīgas, sevi 
atražojot, nevis kļūstot arvien lielākas un 
lielākas.”

Klausīšanās ir mīlestības dāvana

Mārcis Zīverts:

„Konferences galveno gūto atziņu varu 
aprakstīt vienā teikumā: „Cilvēkiem jāmāca 
paklausīt to, ko viņi jau zina.” (D. Šindlers)  
Katrs lektors deva kādu jaunu atziņu un 
aicinājumu praktizēt dzirdēto. Dītrihs 
Šindlers palīdzēja saprast un atgādināja 
vairākas lietas, kā piemēram: katrs kristietis 
ir ne tikai misionārs, bet arī mācekļu 
darinātājs. Vērtīgs bija 3 soļu ieteikums 
katram draudzes loceklim vai kristietim, kurš 
ir piedzīvojis Kristu savā dzīvē, kā to var 
vienkārši pavairot. Stāstīt citiem par Jēzu! 
Ikdienas sarunas un satikšanās ar 
nekristiešiem – tā ir vienkāršākā metode, kā 
uzsākt sarunas. Pastāsti man, kā tev klājās. 
Tad, kad esi bijis labs klausītājs, tu esi šo 
cilvēku mīlējis. Klausīšanās ir mīlestības 
dāvana. Kad cilvēks ir dalījies ar savu stāstu, 
pajautā vēl. Pastāsti man vairāk! Pēc tam, 
kad notikusi laba klausīšanās un saruna, 
palūdz atļauju par to visu aizlūgt.” 
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DrauDžu atjauNotNe

„ENTRUST apmācībās nokļuvu īstajā laikā, jo savā ziņā tās mani 
pamodināja no garīgas snaudas. Mācības mani tuvināja Dievam, un 
es atkal iemīlējos Viņā, Viņa Vārdā un lūgšanās. Mani ļoti uzrunāja 
tas, ka mācību pamatā bija Jēzus dzīves piemēri it visā – grupas 
vadīšanā, jautājumu uzdošanā un nodarbības veidošanā.

ENTRUST laikā vēl vairāk sapratu, ka Dievs mani aicina kalpot citām 
sievietēm, lai kopīgi iepazītu Kristu un pieaugtu ticībā un paļāvībā. 
Pēkšņi manā dzīvē ienāca sievietes, kurām Dievs ļāva būt līdzās un 
kalpot! Viņa vadībā šobrīd vadu mazo grupiņu, kurā studējam 
„Staigājot ar Kristu”. Esmu pateicīga Dievam par iespēju kalpot šīm 
sievietēm un īpaši priecājos, ka mūsu grupā ir arī nekristiete! Es 
pateicos Dievam par ENTRUST, jo tas man devis vērtīgas zināšanas, 
iedrošinājumu, īpašu draudzību ar sievietēm, ar kurām kopā mācījos, 
un jaunas iespējas kalpot! Es aicinu ikvienu sievieti iesaistīties 
ENTRUST un ļaut, lai Dievs Jūs lieto!”

„ENTRUST mani pamodināja...”

ENTRUST – UZTICIES!
Māceklība sievietēm. Sieviete kalpo sievietei. 
www.entrust4.org/about/ourministries/wwmt

LBDS Sieviešu kalpošanas apvienība pagājušā gada rudenī 
organizēja apmācību semināru ar misijas ENTRUST piedāvāto 
programmu. Tā ietver māceklības principus, lai sieviete pati 
iesakņotos Kristū un varētu kalpot sievietēm gan individuāli, gan arī 
apgūtu prasmes vadīt mazo grupu. 

Šogad pirmā grupa mācīsies tālāk nākamo kursu, taču ir iespēja 
uzsākt apmācības jaunām dalībniecēm. Mācību kursa īpatnība ir 
tāda, ka jāmācās jau mājās pirms tikšanās seminārā.

Uz jauno apmācību kursu aicinātas kristīgo draudžu sievietes (vēlams 
ar draudzes mācītāja rekomendāciju); sievietes, kuras apzinās savu 
spēju pulcināt citas sievietes un vēlas pieaugt caur grupas kopību; 
sievietes, kuras pēc apmācības kursa beigšanas ir gatavas apmācīt 
citas vadītājas gan draudzē, gan misijas vietās.  Pirmā kursa 
apmācībā iekļautas tēmas: 

• Pieaugušo izglītība – pieaugušo vajadzības iepretim skolotāju 
ieradumiem; 

• Kā mācīja Jēzus; 
• Kā uzdot pareizos jautājumus; 
• Pieaugušo sagatavošana – mērķis un iespējas; 
• Mazo grupu vadīšana; 
• Semināru plānošana; 
• Pavairošanas stratēģijas izveide;
• Perspektīvas nozīme un pārveide. 

Mācību datumi plānoti divas nedēļu nogales: no 15.  18. oktobrim 
un no 22.  25. oktobrim (no ceturtdienas vakara līdz svētdienas 
pēcpusdienai) Rīgā, Lāčplēša ielā 37. Pieteikšanās līdz 15. maijam.

Mācības notiks angļu valodā, pilna kursa apguve ir 4 gadi. 
Pieteikšanās un informācija par mācību materiālu un kursa izmaksām 
LBDS Sieviešu kalpošanas apvienībā, zvanot: 27037931, 26352823 
vai e-pasts: marta.kalpo@lbds.lv

Piedāvājam draudzēm iespēju mazā grupā apgūt kursu „Staigājot ar 
Kristu” latviešu valodā divas reizes mēnesī. Grupas vadītāja iespēju 
robežās dotos uz jūsu draudzi, iepriekš par to vienojoties.

lāsma ašme
ventsPils DrauDze

Pasaules Baptistu Alianse (PBA) ir 
globāla baptistu kustība, ko vieno ticība 
Jēzum Kristum, mīlestība uz Dievu un 
mērķis iedrošināt citam citu pasludināt 
Evaņģēlija vēsti par Jēzu Kristu caur 
Svēto Garu pazudušajai un ievainotajai 
pasaulei. 

Pasaules Baptistu Alianse ir 223 
konvenciju un apvienību sadraudzība 120 
valstīs, kas ietver 42 miljonus biedru 
177 000 baznīcās. PBA kalpošana notiek 
vairākās jomās:  
1) pielūgsme, sadraudzība un vienotība,  
2) misija un evaņģelizācija,  
3) atbalsts cilvēkiem, izmantojot palīdzības 
un ilgtspējīgas kopienas attīstību,  
4) cilvēktiesību un tiesiskuma aizstāvība,  
5) teoloģisko pārdomu un izglītošanas 
veicināšana. 

PBA kongress notiek reizi piecos gados, 
un pirmo reizi vairāk nekā 100 gadu 
vēsturē tas notiks Āfrikā.

21. Pasaules Baptistu Alianses 
kongress 22.  26. jūlijs, 2015 – Durbanā, 
Dienvidāfrikas Republikā

Tēma: „Jēzus Kristus – durvis”

Informācija: www.bwanet.org  

Pasaules Baptistu Sieviešu Vadītāju 
konference 18.  21. jūlijs – 
Johannesburgā

Tēma: „Celies un spīdi!”

Informācija: www.bwawd.org  

Ja vēlaties piedalīties, tad steidzīgi 
jāreģistrējas! 

PBA aicina aizlūgt par šiem lielajiem 
svētkiem – par grandiozo pasākumu 
organizatoriem un pasākumu drošību, 
dalībnieku vīzām un tehniskiem 
risinājumiem; par kongresa programmu un 
izpildītājiem, kā arī par jaunajiem 
vadītājiem, kas tiks ievēlēti nākošo 5 gadu 
posmam – PBA Prezidentu un Baptistu 
Sieviešu apvienības Prezidenti.

Informāciju no PBA, www.bwanet.org, 
sagatavoja Līvija Godiņa

Āfrika 2015!

Lāsma (ar ziediem) kopā ar grupas meitenēm
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DrauDžu atjauNotNe

Seminārs „Draudzes vadīšana”
Jau ienākot semināra telpā, uzrunāja 
Daniela Godiņa ievadvārdi par 
samariešu sievas tikšanos ar Jēzu pie 
akas. Arī mums reizēm jāiet cauri 
„Samarijai” – konfliktiem, grūtiem 
apstākļiem, sarežģītām situācijām, bet 
Jēzus vienmēr ir klāt. Viņš redz mūsu 
garīgo situāciju, maina fokusu, iedod 
mums to, kas vajadzīgs.

v e s e l ī g a  d r a u d z e

Mācītāja Viljama Bila Hoita (ASV) lekcija 
bija veltīta kalpošanas principiem, kuri 
pielietojami, ja vēlamies būt līdzīgāki 
Kristum un gribam veselīgu draudzi ar 
ietekmi tajā vietā, kur atrodamies. 

Veselīgas draudzes padomes pazīmes:

	Garīgs briedums (1.Timotejam 3) – 
kristīgas īpašības, Gara augļi 
(Galatiešiem 5:22,23). Padomes 
veselība sākas ar garīgi veseliem 
cilvēkiem – tu esi atbildīgs par savu 
garīgo izaugsmi!

	Bibliskais kalpošanas modelis ir koman
da. Arī Dievs ir komanda – Tēvs, Dēls un 
Svētais Gars! Katram ir sava loma, katrs 
ir atkarīgs no cita, uzticas cits citam, 
dara savu darbu komandā. Pat tad, ja 
nemaz nepiekrītam cits citam. Vai tu zini 
savas dāvanas, iema ņas, stiprās puses, 
spējas, ko Dievs tev devis?

	Uzticība – veselīgā draudzes padomē 
valda uzticība. Tas nenozīmē, ka 
viedokļi neatšķiras, bet svarīgi ir cienīt, 
uzticēties.

	Prioritātes – veselīgā padomē runā par 
lietām, kas ir vissvarīgākās, nevis par 
mazsvarīgākām vai vispār nesvarīgām! 
Nozīmīgākais ir visas draudzes garīgā 
veselība un efektivitāte.

p a r  v e s e l ī b u  j ā r ū p ē j a s

Svētīga un praktiski noderīga bija Igora 
Rautmaņa vadītā intervija ar draudžu 
priekšniekiem – Mārci Rožkalnu (Rīgas 
Āgenskalna draudze), Rūdolfu Ašmi 
(Ventspils draudze) un brāli no ASV – par 
īsto cilvēku izvēli draudzes padomē, 
komandas darbu, citu spēju ieraudzīšanu 
un pienākumu deleģēšanu padomes 
locekļu starpā, par garīgā darba 
efektivitāti un sadarbību ar mācītāju, arī 
par finansēm un citiem ļoti svarīgiem 
jautājumiem un pieredzi, kā šie jautājumi 
tiek risināti minētajās draudzēs. Atziņa: 
„Tu redzi manas spējas, Dievs, tas ir Tavs 
darbs, Tava draudze, parādi ceļu!” Dievs 
lieliski atrisina jebkuras situācijas!

Pēcpusdienas lekcijā mācītājs Viljams Bils 
Hoits runāja par draudzes spēju 
koncentrēties – par fokusu uz draudzes 
misiju, uzdevumu, ko Dievs draudzei 
devis (Mateja ev. 28:19, 20) un redzējumu, 
kā šo misiju piepildīt. Lūk, daži 
pamatprincipi:

	Jauni vadītāji – palīdzēt ikvienam 
draudzē ieraudzīt to kalpošanu, ko 
Dievs viņam ieplānojis jau pirms viņa 
glābšanas, un redzēt, kā Dievs viņu 
caur to svētī.

	Plānošana ilgtermiņā – ko mēs kā 
drau dze plānojam nākotnē, kāds ir 
rezultāts.

	Vienkāršs un mazs padomes 
sastāvs – padome atbalsta tos, kas ved 
citus pie Jēzus, jo darbs padomē nav 
kalpošana, kalpošana ir vest cilvēkus 
pie Jēzus!

	Īsas padomes sapulces – vērstas uz 
rezultātiem, kā palīdzēt, lai cilvēki varētu 
nākt pie Jēzus.

Noslēgumā mācītājs Edgars Godiņš 
atbildēja uz iesniegtajiem jautājumiem par 
draudžu darbu un pavadījām laiku, ar 
dziesmām slavējot Dievu, kā arī 
aizlūgšanās. Brāļi no ASV īpaši aizlūdza 
par Alūksnes draudzi, kura jau ilgstoši ir 
bez mācītāja.

Prieks par saturīgajām lekcijām, brīnišķīgi 
organizētajām kafijas pauzēm un 
garšīgajām pusdienām, par sadraudzību 
un iespēju savstarpēji iepazīties un dalīties 
pieredzē.

Viljams Bils Hoits vēl atgādināja – veselība 
nav nekas paliekošs vai nemainīgs. 
Draudzē, tāpat kā dzīvē, nekad nebūsim 
100% veseli. Tāpēc regulāri jālūdz un 
jārūpējas par to, lai mēs kā draudze šeit 
un tagad esam veseli!

Semināra dalībnieki

aiJa kalNa
liePājas Ciānas DrauDze

Latvijā viesojas oklahomieši 

Marta beigās Latvijā 
viesojās Oklahomas 
Baptistu draudžu 
savienības vadības 
komanda septiņu cilvēku 
sastāvā, lai iepazītu LBDS 
draudžu darbu un 
apsvērtu sadarbības 
perspektīvas ASV un 
Latvijas draudžu starpā.   

LBDS bīskaps Pēteris Sproģis 
un bīskapa vietnieks Kaspars 
Šterns vairāku gadu garumā 
veidojuši sadarbību ar 
Oklahomas baptistu draudžu 
vadītājiem, iepazīstinot ar 
kalpošanas darbu Latvijā un 
aicinot atbalstīt Latvijā 
uzsāktās iniciatīvas. 
Oklahomas Baptistu draudžu 
savienība vairākkārt 
atsaukusies bīskapa 
aicinājumam un līdzfinansējusi 
vairākus LBDS un BPI 

projektus. Savienības vadība 
izrādījusi ieinteresētību vēl 
ciešākai sadarbībai ar LBDS 
draudzēm, tāpēc marta beigās 
Oklahomas Baptistu draudžu 
savienības vadītāji, tostarp arī 
Oklahomas Baptistu draudžu 
savienības prezidents Dr. 
Hanss Dilbeks (Hance Dilbeck) 
un  izpilddirektors Dr. Antonijs 
Džordans (Anthony Jordan), 
viesojās Latvijā. Savas vizītes 
laikā viņi satikās ar LBDS un 
BPI nozaru vadītājiem, kuri 

stāstīja par LBDS vīziju un 
nozaru mērķiem. Oklahomas 
delegācija tikās arī ar 
vairākiem draudžu mācītājiem 
un draudžu dibinātājiem, kuri 
stāstīja par savu darbu, saviem 
plāniem un sapņiem. 

Maija mēnesī bīskaps Pēteris 
Sproģis un bīskapa vietnieks 
Kaspars Šterns dosies atbildes 
vizītē uz Oklahomu, lai 
vienotos par konkrētiem 
sadarbības soļiem nākotnē.

NOra rautmaNe
BPi Programmu aDministratore
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DrauDžu aktuaLitāteS

Mums visiem patīk saņemt dāvanas, 
un vēl jaukāk ir tad, ja nezinām, 
kas slēpjas iesaiņojumā. Nu jau 
13. gadu Viesītes draudze aktīvi 
piedalās „Samariešu somas” 
rīkotajā akcijā „Vislielākā dāvana.” 

v a i r ā K  p a r  5 0 0

Kā allaž pašvaldības autobuss uz Viesītes 
kultūras pili atvizinājis daudz lielākus un 
mazākus dāvanu saņēmējus, šoreiz  bērnu ir 
mazliet vairāk par 500. Mazajiem ir grūti 
nosēdēt mammai klēpī, jo satraukums ir 
liels, bet vēl lielāka ir vēlme pēc iespējas 
ātrāk saņemt dāvanu. 

Sākas koncerts, un čalas pamazām 
pieklusušas. Mācītāja Jura Griga ikgadējā 
uzruna mudina vecākus pārdomāt, kas ir tā 
vērtība, kura ir pati galvenā – vai tie ir bērni, 
ar ko Dievs viņus svētījis, vai neliels 
atvieglojums ikdienas dzīvē, jo ne visiem ir 
iespējas bērniem sagādāt lielus un biežus 
pārsteigumus un apdāvināt viņus, vai tā ir 
atelpa rosīgajā dzīves ritmā? Interesanti, ka 
uz mācītāja jautājumu: „Cik ir to cilvēku, kas 
paši pirms 13 gadiem saņēmuši savu pirmo 
„Vislielāko dāvanu” un tagad uz to atveduši 
savus bērnus?”, pacēlās daudzas rokas. Tas 
liecina par to, ka cilvēks zina patiesās 
vērtības un tās nodod saviem bērniem, kā 
tas minēts Rakstos: „Un atgādini tos saviem 

bērniem un runā tos, sēžot savā namā un pa 
ceļu ejot, guļoties un ceļoties”(5.Mozus 6:7). 

b r ī n u m a i n a i s  „ p a l d i e s ”

Slavēšanas grupas priekšnesumi, pagodinot 
Dievu, lika ikviena dvēseles stīgai ietrīcēties 
no jauna. Svētdienskolas uzvedumi dažbrīd 
izraisīja smieklus un ovācijas, bet vienmēr 
mudināja padomāt – kāds es esmu ikdienā? 
Vai tas, kurš rāda uz ticīgo ar pirkstu un viņu 
apsmej, vai tas, kurš pāridarījuma gadījumā 
vēršas pie Dieva ar lūgumu pēc aizstāvības? 
Vai ļaunu atmaksājam ar labu? Cik stipram 
man jābūt, lai drosmīgi visiem parādītu, ka 
Jēzus ir Kungs manā dzīvē un es jau esmu 
saņēmis „Vislielāko dāvanu”? 

Pašus mazākos bērnus gaidīja vēl viens 
pārsteigums – viņiem svētdienskolas 
skolotāja Ilze bija sagatavojusi leļļu izrādi, 
kurā akcentēts bauslis „Tev būs savu tēvu un 
māti godāt”(5.Mozus 5:16a). Tā pie nāca arī 
dāvanu pasniegšanas laiks, un bērni līksmi 
steidza saņemt katrs savu dāvaniņu. Citi 
nepacietīgi to vēra vaļā uz reiz, citi sacī ja, ka 
to darīšot mājās, bet vēlme ieraudzīt, kas 
šoreiz būs kastītē, bija ikvienam. 

Dzirdējām arī liecību, ka viens bērns no 
Viesītes jau trīs gadus aktīvi sarakstās ar 
„Vislielākās dāvanas” dalībnieci no 
Amerikas. Šķiet, neticami, ka izvēle aizrakstīt 
vienkāršu „paldies” un pastāstīt, ka viņas 
sagatavotā dāvana ir nonākusi Latvijā, 

nedaudz pastāstīt par savu valsti, var dot tik 
daudz. Tagad šis bērns katru gadu saņem 
dāvanas no Amerikas gan Ziemassvētkos, 
gan dzimšanas dienā, gan arī tāpat vien. 
Un cik liels prieks redzēt, ka arī šis mazais 
puika ar lielu aizrautību domā, kā viņš varētu 
iepriecināt savu draudzeni Mariju. Mazliet 
gan saskumdināja fakts, ka no kundzes 28 
sagatavotajām dāvanām tikai viens cilvēks 
aizrakstījis un pateicies par sagādāto prieku. 
Gluži kā Bībeles stāstā, kurā no desmit 
Jēzus dziedinātajiem spitālīgajiem tikai viens 
atgriezās, lai pateiktos. Būsim pateicīgi un 
spēsim saskatīt to, ka Dieva dodošā 
mīlestība ir mūsu drošības patvērums. 
Lai Dieva svētība ir pār mums ik dienas, un 
mēs joprojām spētu vairāk dot, nekā ņemt 
(Ap.20:35).

„Vislielākā dāvana” Viesītēvita liePiņa
viesītes DrauDze

Šī gada sākumā, pateicoties 
brīnišķīgai Dieva vadībai un 
daudzu cilvēku atbalstam, mūsu 
ģimenei bija iespēja divus ar 
pusi mēnešus pavadīt Teksasā, 
ASV. Vērojām un mācījāmies, kā 
notiek kalpošana draudzēs citā 
pasaules malā.

Piedzīvojumu un iespaidu ir 
daudz, un daļu no tiem nav 
iespējams pārtulkot Latvijas 
kontekstam. Tomēr ir vairāki 
principi, kuri pielietojami, 
neatkarīgi no tā, kurā pasaules 
daļā tu mājo. Vēlos pastāstīt par 
vienu no tiem un aicinu mūsu 
draudzes lūgt un mēģināt 
izdzīvot to arī savā ikdienā.

Vairums draudžu Amerikā 
patiešām novērtē un atbalsta 
bērnu un jauniešu kalpošanu. 
Viņi pieņem darbā jauniešu 
mācītājus, atvēl budžetā 
līdzekļus jauniešu kalpošanai un 
reizēm pat speciāli pakārto 

draudzes kalendāru jauniešu 
kalpošanas vajadzībām. Tas viss 
ir lieliski, tomēr ne par to ir stāsts.

Mani visvairāk iepriecināja tas, 
ka draudzē, kurā biju praksē, ir 
desmitiem pieaugušu cilvēku, 
kuri kalpo draudzes jauniešiem. 
Tie ir cilvēki, kuriem ir regulārs 
darbs, pienākumi draudzē, 
ģimene un bērni, kā arī daudzas 
citas lietas, kuras prasa laiku un 
uzmanību. Tie ir cilvēki, kuri 
kalpo bez atalgojuma, viņi 
neieņem arī kādu īpašu amatu 
draudzē saistībā ar jauniešu 
kalpošanu. Šie cilvēki vienkārši 

vēlas kalpot jauniešiem. 
Viņi vēlas ieguldīt jauniešos 
laiku, enerģiju un pat naudu, lai 
jaunieši varētu augt savās 
attiecībās ar Dievu un kļūtu par 
Kristus mācekļiem. Šie cilvēki 
draudzējas ar jauniešiem, aicina 
viņus ciemos pie sevis, lūdz par 
viņiem un lūdz kopā ar viņiem, 
kā arī regulāri vada Bībeles 
studijas jauniešiem. Tie ir cilvēki, 
kuri pieņem jauniešus tādus, 
kādi viņi ir, un mīl viņus no visas 
sirds. Tie ir cilvēki, kuri ir gatavi 
jauniešiem dot padomu un viņus 
uzklausīt.

Jauniešu dzīvē nepieciešami 
pieauguši cilvēki, kas spēj viņus 
uzklausīt un pieņemt. Ir 
brīnišķīgi, ja jaunietim ir 
dievbijīgi vecāki, tomēr ar to 
nepietiek. Īpaši pusaudžu 
vecumā, kad jaunieši dabiski 
vēlas dumpoties pret saviem 
vecākiem, ir nepieciešami citi 
cilvēki, kuri atrastu laiku 
uzklausīt, lūgt, dot padomu vai 
vienkārši būt līdzās viņiem. Tā ir 
taisnība, ka jauniešus vislabāk 

saprot jaunieši, tomēr viņi ne 
vienmēr spēj cits citam palīdzēt. 
Arī jauniešu kalpošanas vadītājs 
draudzē ir liela svētība, tomēr 
viens cilvēks nespēj būt draugs 
visiem, īpaši, ja daudz laika 
aizņem organizatoriski jautājumi, 
citi pienākumi, darbs un ģimene.

Redzu, ka draudzēs ir liela 
vajadzība pēc cilvēkiem, kuri 
apņemtos mīlēt jauniešus, atvērt 
savu dzīvi un būt par piemēru 
viņiem. Ja vecākās paaudzes 
neieguldīs laiku un mīlestību, lai 
palīdzētu jaunākajai paaudzei 
veidoties, tad apkārtējā 
sabiedrība veidos šo paaudzi 
pēc savas līdzības. 

Teodors Rūzvelts teicis: 
„Nevienam nerūp, cik daudz tu 
zini, bet tikai līdz brīdim, kad viņi 
uzzina, cik daudz viņi rūp tev!” 

Jaunatnes apvienība meklē 
cilvēkus, kuriem rūp jaunieši. 
Ja tu esi viens no viņiem, sūti 
savu kontaktinformāciju uz 
epastu:  
jaunatnes.apvieniba@lbds.lv.

kārlis kārkliņš
jaunatnes aPvienīBas vaDītājs 
rīgas semināra DrauDzes sluDinātājs

Jauniešu dzīvē 
nepieciešami 
pieauguši cilvēki, 
kas spēj viņus 
uzklausīt un 
pieņemt.

Teksasā gūtā pieredze
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Lieldienas ar Misiju
Lieldienu laikā no vietējā kultūras 
nama saņēmām aicinājumu organizēt 
starpkonfesionālu Lieldienu 
dievkalpojumu. Tā kopā ar Iģenes 
Luterisko draudzi, kurā kalpo BPI 
absolvents Andis 
Ķivičs, tika organizēts 
Lieldienu dievkalpo-
jums. To apmeklēja 
aptuveni 30 cilvēki no 
vietējā pagasta. 
Dievkalpojumā 
piedalījās dziedātāji no 
Talsiem, kuri arī 
pastāstīja, ko Dievs 
darījis viņu dzīvēs. Pēc 
dievkalpojuma bija 
Lieldienu pasākums, 
kuru apmeklēja 
apmēram 120 cilvēku. 

Patiess prieks redzēt, kā Dievs veido 
savu draudzi Vandzenē. Šobrīd aktīvi 
gatavojamies vasaras sezonai, kas 
solās būt notikumiem bagāta. Aicinu 
lūgt par kalpošanu Vandzenē, lai 
Dieva gars arī turpmāk vada un lai 
Dievs uzrunā cilvēku sirdis. 

Paldies ikvienam, kas atbalstījis šo 
kalpošanu un turpina to darīt!” 

K a r o s t a

Par to, kā Kristus augšāmcelšanās 
stāsts izdzīvots Liepājas Karostā, stāsta 
topošās Karostas draudzes sludinātājs 
Mārcis Dejus:

„Liepājā un Karostā Zaļajā ceturtdienā 
70 bērni no 2. – 4. klasei piedalījās 
Labo darbu dienā. Bērni sadalījās 

grupiņās pa četriem un apmeklēja trīs 
sociālās mājas, lai iepazītu tur mītošos 
cilvēkus un viņiem nestu Lieldienu 
vēsti. Citi bērni gatavoja mākslas 
darbus izstādei Liepājas neredzīgo 

biedrībā, bet vēl daļa uzstājās ar 
priekšnesumiem. Kādai 82 gadus 
vecai kundzei jautājām, kas viņu 
iepriecina? Viņai acīs saskrēja asaras 
atbildot, ka mēs esam viņas prieks. 
Viņa bija vientuļa. Bērni piedzīvoja to, 
ka nevajag daudz, lai kādu 
iepriecinātu. 

Apmeklējot šos cilvēkus, skolnieki 
lasīja pasaku par Olu, Zaķi un Jēzu, 
kuri klauvē pie cilvēka mājas durvīm. 
Pasakā atklājās, ko katrs personāžs 
ienes Lieldienu svētkos un ko sagaida 
no cilvēka. Noslēgumā visi bērni 
atzina, ka viņi atvērtu durvis Jēzum! 
Tikai viens puisis šaubījās – varbūt 
tomēr Zaķim?”

dace lektauere
valDemārPils-ārlavas DrauDze

Aprīļa vidū Rīgas Āgenskalna draudzes 
telpās notika seminārs sievietēm, kuras 
šobrīd dzīvo vienas. Tas pulcēja 
interesentes no dažādām konfesijām. 

Sanākušos uzrunāja Kristīna Bardilla, 
Bekija Arvana, Džeina Howitt, Lotti Šūm un 
māsas Anni un Emmi. Viss sacītais bija 
māsu dzīvēs izdzīvots, tādēļ ļoti praktiski 
pielietojams. Lekcijās viņas, balstoties uz 
Bībeli, parādīja, ka visas esam unikālas un 
vajadzīgas. Tev nav jājūtas nevērtākai tikai 
tādēļ, ka esi viena. Īstenībā laulība ir tikai 
uz īsu brīdi, tā ir maza daļiņa no Mūžības. 
Jēzus ir mūsu dzīves centrs un Viņš mums 
katrai dod dažādas dāvanas – kādai ir 
dāvana apprecēties, citai dāvana dzīvot 
vienai. Abos gadījumos var būt piepildīta 
dzīve, taču svarīgi, kā mēs uz to 

skatāmies. Koncentrējoties uz zaudējumu 
vai neiegūto, rodas sevis žēlošana. Tādos 
gadījumos jāpieņem lēmums pārtraukt 
domu plūsmu, sakot: „Stop! Dievam ir 
labs plāns priekš manis, kaut arī šajā brīdī 
es to nesaprotu.” Mīlestība ir mūsu 
visdziļākā sūtība un piepildījums. 
Saņēmuši no Kristus, mēs to varam dāvāt 
citiem. Dievs mūs radījis vispirms 
sadraudzībai ar Sevi un arī sadraudzībai ar 
citiem cilvēkiem. Ja esam neprecēti, 
varam veidot citādus sadraudzības 
modeļus. Neprecēta cilvēka dzīve nevar 
tikt izdzīvota, ja nav labas, atvērtas 
attiecības ar līdzcilvēkiem. 

Vienalga, vai esam precēti vai neprecēti, 
katra cilvēka dzīvē pienāk krīzes. Ikvienu 
no tām varam uztvert kā iespēju, jo krīze 

dod jaunu pieredzi ar Dievu, vairo izturību, 
veicina jaunas īpašības manī. Kad esmu 
krīzes dziļākajā punktā, situācijā, kur neko 
nevar mainīt, ja paļaujos uz Dievu, varu 
būt droša, ka krīze beigsies. Interesants 
bija salīdzinājums ar bambusu. Labos 
apstākļos bambuss aug ļoti ātri, bet 
sliktākos augšana it kā apstājas, tomēr tā 
notiek bambusa iekšienē, kur veidojas 
posmi. Ja to nebūtu, bambuss salūztu. 

Šķīrāmies priecīgas un stiprinātas ar jaunu 
apņemšanos augt un kalpot tajā situācijā, 
kādā esam. 

Redakcijas piezīme: Interviju ar Kristīnu 
Bardillu varat lasīt SKA žurnāla „Marija un 
Marta” marta numurā un www.lbds.lv

Dzīvot vienai piepildītieuNika gOdiņa
talsu DrauDze

Kristus Augšāmcelšanās svētki Karostā

Lieldienas Vandzenē

„Kristus ir augšāmcēlies!” – ar šo seno 
sveicienu Lieldienu rītā cits citu sveica 
kristieši. Vairākās mūsu draudzēs tika 
īpaši domāts par to, lai Labā Vēsts 
sasniegtu arī apkārtnes iedzīvotājus. 

v a n d z e n e

Sludinātājs Kaspars Maķevics kalpo Vandzenē – 
mazā Kurzemes ciematā. Viņš stāsta par Lieldienu 
laiku šajā vietā: 

„Uguņciema baptistu draudze uzsāka kalpošanu 
Vandzenē 2013. gadā ar mērķi veidot jaunu 
draudzi. Dievs patiesi bijis uzticams līdz pat 
šodienai. Ir realizēti vairāki sociāli projekti, lai 
varētu palīdzēt cilvēkiem, kuri nonākuši trūkumā. 
Tāpat katru trešdienu misionāri Roberts un Janice 
Mooney brauc uz Vandzeni, lai mācītu vietējiem 
iedzīvotājiem angļu valodu. Piektdienās notiek 
jauniešu vakari, kuros tiek stāstīts par Dievu. 

baptistu vēstnesis 13



B ī B e L e s  L a s ī š a n a s  u n 
a i z L ū g š a n u  k a L e n d ā r s maijam “Māci man, Kungs, Tavu ceļu…” 

Ps. 27:11

1
Darba svētki.  
LR Satversmes sapulces sasaukšanas diena. 
3. Moz. 27; Ef. 5:1-21
Lūgsim par Bērnu dziesmu un mūzikas svētkiem. 
Lūgsim par bērniem visā Latvijā.
Svētdienskolu apvienības Bērnu dziesmu un 
mūzikas svētki Templī.

2
4. Moz. 1; Ef. 5:22-6:9
Lūgsim par garīdznieku ģimenēm.
2. 4. Garīdznieku laulību stiprināšanas seminārs.

3
4. Moz. 2; Ef. 6:10-24
Lūgsim par bīskapu Pēteri Sproģi un viņa ģimeni.

4
LR Neatkarības deklarācijas atjaunošanas diena. 
4. Moz. 3-4; Fil. 1:1-26
Lūgsim par Latvijas valsti un valdību.

5
4. Moz. 5; Fil. 1:27-2:11
Pateiksimies un lūgsim par Liepājas Pāvila draudzi un 
mācītāju Mārtiņu Balodi.

6
4. Moz. 6; Fil. 2:12-30
Lūgsim par Ukrainas Baptistu savienību ar 2382 
draudzēm un 125 509 locekļiem. Lūgsim par mieru.

7
4. Moz. 7; Fil. 3:1-4:1
Lūgsim par Kazahstānas valsts atmodu, par jauniem 
garīdzniekiem un par prioritātēm kalpošanā.

8
Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara 
upuru piemiņas diena. 
4. Moz. 8; Fil. 4:2-23
Pateiksimies un lūgsim par Līgatnes draudzi un 
mācītāju Mārtiņu Rijnieku.

9
Eiropas diena. 
4. Moz. 9:1-1:14; Kol. 1:1-20
Lūgsim par Garīdznieku brālības konferenci.
Garīdznieku brālības konference Rīgā.

10
Ģimenes (Mātes) diena. 
4. Moz. 9:15-10:10; Kol. 1:21-2:5 
Lūgsim par visām mammām. Pateiksimies par rūpēm 
un mīlestību, ko viņas mums dāvā.

11
4. Moz. 10:11-36; Kol. 2:6-23
Pateiksimies un lūgsim par Sieviešu kalpošanas 
apvienības darbu, lūgsim par vadītāju Solvitu Zīveri 
un viņas vīra veselības atjaunošanos.

12
4. Moz. 11; Kol. 3:1-17
Pateiksimies un lūgsim par Limbažu draudzi un 
sludinātāju Mārtiņu Anševicu.

13
4. Moz. 12; Kol. 3:18-4:18
Lūgsim par Šveices Baptistu savienību ar 
12 draudzēm un 1084 locekļiem.

14
4. Moz. 13-14; 1. Tes. 1 
Pateiksimies un lūgsim par Madonas draudzi.

15
Starptautiskā ģimenes diena. 
4. Moz. 15; 1. Tes. 2:1-16
Lūgsim par ģimenēm.

16
4. Moz. 16-17; 1. Tes. 2:17-3:13 
Lūgsim par jaunu draudžu dibināšanas vietu Rīgas centrā.

17
Ugunsdzēsēju un glābēju diena. 
4. Moz. 18-19; 1. Tes. 4:1-12
Pateiksimies un lūgsim par ugunsdzēsēju un glābēju 
dienestu darbu un cilvēkiem.

18
4. Moz. 20-21; 1. Tes. 4:13-5:11
Lūgsim par Cēsu draudzi un gatavošanos Baptistu 
VIII Dziesmu svētkiem.

19
4. Moz. 22; 1. Tes. 5:12-22 
Lūgsim par Mālpils draudzi un atjaunotu kalpošanu.

20
4. Moz. 23-24; 1. Tes. 5:23-28
Lūgsim par Vācijas Baptistu savienību ar 805 
draudzēm un 81 769 locekļiem.

21
4. Moz. 25; 2. Tes. 1 
Pateiksimies par Kristus žēlastību šai dienai.

22
4. Moz. 26; 2. Tes. 2:1-12 
Pateiksimies un lūgsim par Mazsalacas draudzi.

23
4. Moz. 27; 2. Tes. 2:13-3:5
Lūgsim par Labo darbu dienu, kuras mērķis iegūt 
līdzekļus nometnei bērniem ar īpašām vajadzībām.
Labo darbu diena Ventspilī.

24
Vasarsvētki. Svētā Gara svētki. Aicinājuma svētdiena.
4. Moz. 28-29; 2. Tes. 3:6-18 
Pateiksimies par Svēto Garu, kas mums visu māca un 
atgādina. Lai Svētais Gars izaicina jaunām kalpošanām.

25
4. Moz. 30; 1. Tim. 1
Lūgsim par sociālo māju iemītniekiem un darbiniekiem.

26
4. Moz. 31; 1. Tim. 2
Pateiksimies un lūgsim par Mērsraga draudzi.

27
4. Moz. 32; 1. Tim. 3
Lūgsim par Serbijas (ziemeļu) Baptistu savienību ar 
69 draudzēm un 1983 locekļiem.

28
4. Moz. 33:1-49; 1. Tim. 4
Lūgsim par skolu beidzējiem, kas kārto eksāmenus, 
un par gudrību viņiem, izvēloties tālāko ceļu.

29
4. Moz. 33:50-34:29; 1. Tim. 5:1-6:2
Pateiksimies un lūgsim par Mežgalciema draudzi un 
sludinātāju Aivaru Vadoni.
BPI semestra noslēgums.

30
4. Moz. 35-36; 1. Tim. 6:3-21 
Lūgsim par jaunu draudžu dibināšanas vietu Rīgas „Upītī”.

31
5. Moz. 1; 2. Tim. 1:1-7
Lūgsim par vasaru un visām nometnēm, kas 
norisināsies. Īpaši lūgsim par bērnu drošību un veselību.
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LBDS KONGRESS 2015
SESTDIEN, 18. jūlijā, plkst. 9:3015:00 Cēsīs

PIETEIKŠANĀS

Lūdzam Kongresa delegātu un viesu sarakstu (VĀRDS, UZVĀRDS, 
DZIMŠANAS GADS, TĀLRUNIS, E-PASTS, DRAUDZE, STATUSS) 
protokola izraksta veidā ar draudzes vadītāju parakstiem sūtīt uz: 
LBDS, Lāčplēša ielā 37, Rīga, LV-1011, vai 

e-pastu: kanceleja@lbds.lv (pēc tam nosūtot arī protokola izraksta 
oriģinālu). 

Termiņš: līdz 15. jūnijam. 

DALĪBAS MAKSA

Dalības maksa ir 12 EUR par katru delegātu vai viesi. Dalības 
maksā iekļautas Kongresa sagatavošanas izmaksas, pusdienas, 
kafijas pauzes, Kongresa mapes sagatavošana u.c.

Lūdzam iemaksāt LBDS bankas kontā līdz 1. jūlijam.

Latvijas Baptistu draudžu savienība

Reģ. nr. 90000085765

SEB banka, LV03UNLA0002000701314 vai 

Swedbanka, LV11HABA0551025781934

Norāde: Kongresa dalībnieku iemaksas par (draudzes 
nosaukums), pārstāvju skaits

DELEGĀTU UN VIESU IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA

Aprēķini jāizdara, ņemot vērā draudzes locekļu skaitu uz 2015. 
gada 1. janvāri:

Ja draudzes locekļu skaits ir mazāks par 50 – jāievēl 1 delegāts;

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

Papildus no katras draudzes, neatkarīgi no draudzes locekļu 
skaita, – vēl 1 delegāts.

Šī gada Kongresā laicīgi pieteikto viesu skaits netiek ierobežots.

Dalībnieka delegāta statuss Kongresā ir Garīdznieku brālības 
ordinētiem garīdzniekiem, kuri dalībnieka draudzē vai dalībnieka 
pārraudzībā esošās jaundibināmās draudzēs kalpo kā draudzes 
mācītāji vai sludinātāji. LBDS garīdznieki, pamatojoties uz LBDS 
Satversmes punktu Nr. 6.3.2., nav jāievēl (taču ir jāpiesaka). Viņi 
automātiski ir Kongresa delegāti, bet tas neatbrīvo viņus no 
Kongresa dalības maksas.

Priekšlikumi par Kongresa darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem 
iesniedzami LBDS Padomei rakstiskā veidā līdz šī gada 15. 
maijam.

IELŪGUMS

Kongresā īpaši aicināti piedalīties LBDS pensionētie 
garīdznieki un garīdznieku atraitnes, kam LBDS sedz dalības 
maksu. 

LBDS aicina piedalīties Kongresā viesa statusā tos 
garīdzniekus, kuri dotajā brīdī nekalpo konkrētā draudzē, 
un jaundibināmo draudžu pārstāvjus.

 
 

DARBA KĀRTĪBA

9:0010:00 Reģistrēšanās

10:0012:00 Pirmā sēde. Vada LBDS bīskapa vietnieks, 
mācītājs Edgars Godiņš.

Svētbrīdis, Kongresa atklāšana, konstruēšanās

Viesu sveicieni 

Pateicība par mūža ieguldījumu

Mūžībā aizgājušo darbinieku pieminēšana

Mandātu komisijas ziņojums

Bīskapa Pētera Sproģa uzruna

Aizlūgums par LBDS jaunajiem garīdzniekiem

12:00-12:20 Pauze

12:2014:00 Otrā sēde. Vada LBDS bīskapa vietnieks 
jaunu draudžu dibināšanas jautājumos, mācītājs 
Kaspars Šterns.

Jaunas draudzes uzņemšana LBDS

Nominācijas komisijas ziņojums par LBDS Padomes 
kandidātiem, Padomes vēlēšanas

Nominācijas komisijas ziņojums par 2016. gada komisiju 
kandidātiem, komisiju vēlēšanas

Revīzijas komisijas ziņojums, LBDS finanšu darbības 
pārskata un budžeta apstiprināšana

Informācija par Dziesmu svētku pasākumiem

LBDS apvienību, nozaru aktualitātes

Padomes, komisiju locekļu sveikšana

Kolekte, informācija

LBDS Kongresa noslēgums

Pusdienas
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www.lbds.lv

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, Sigita Āboltiņa, Līvija Godiņa, Elza Roze, Agnese Spura   
maketētājs Filips Tālbergs

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

23/5

Rakstu mācīšanas iespaids un misija
Kalpošana atšķirīgas kultūras bēgļiem
Praktiskas misijas idejas mazām draudzēm
Misijas pieredzes stāsti
Pielūgsme, lūgšanu un liecību laiks
Pusdienu zupa

Pieteikšanās:
www.vilande.lv
misijasdiena@gmail.com
Vairāk informācijas: 27799666
Dalības maksa: Ziedojums ar mērķi palīdzēt Sīrijas bēgļu bērniem Jordānijā 
uzsākt mācības speciāli izveidotajā skolā, kas uzsāks savu darbu vasaras sākumā.

Konferences runātāji:John Ramey, Aslan Child Rescue prezidents
un viņa kolēģis, kas kalpo bēgļiem Tuvajos Austrumos

Rīgā, Vīlandes baznīcā, Vīlandes ielā 9, plkst. 10.00 - 17.00
M I S I J A S  D I E N A

23/5

s i r s n ī g i  s v e i c a m !
“Pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis  
Dievam par godu.” Rom.15:7

16. maijā Tērvetes un Ziedkalnes draudzes sludinātājam 
Eināram Vanagam aprit 50 gadi.

19. maijā Vaiņodes draudzes sludinātājam 
Edgaram Purmalim aprit 30 gadi.

29. maijā Rīgas „Evaņģēlija” draudzes sludinātājam 
Jervandam Grbačjanam aprit 65 gadi.

Jaunjelgavas draudzes sludinātāju Māri un viņa sievu 
Agnesi ar dēliņa Timoteja piedzimšanu 22. aprīlī.


