
Franču rakstnieks Antuāns de Sent-Eksziperī grāmatā “Mazais 
princis” raksta: „Cilvēki audzē piectūkstoš rožu vienā pašā 
dārzā… un neatrod to, ko meklē... Un tomēr to, ko viņi meklē, var 
atrast vienā pašā rozē vai ūdens lāsē…”

Bieži vien mēs redzam tikai to, ko esam gatavi ieraudzīt. Dzirdam 
to, ko esam gatavi sadzirdēt. Gatavība redzēt un dzirdēt var liegt 
mums satvert daudz lielāku realitāti. Iespējams, tāpēc Jēzus 
teica, ka mums ir acis, tomēr varam nesaredzēt; mums ir ausis, 
tomēr varam nesadzirdēt.

Jēzus Kristus pasaulē nākšanas notikums māca ieraudzīt Dieva 
klātbūtni ikdienišķajā un nemeklēt to mākslīgās garīguma 
konstrukcijās. Kas spēs ieraudzīt Dievišķo mazajā, tas sāks 
saskatīt arī lielās sakarības.

Lielajā Ziemassvētku notikumā, kuru tikko svinējām, lasījām 
Lūkas evaņģēlija 2. nodaļā rakstīto: „Un gani bija ap to pašu vietu 
laukā. Tie, nomodā būdami, sargāja naktī savus lopus.” Gani bija 
turpat, līdzās Jēzus Kristus pasaulē nākšanas notikumam, bet 
neaptvēra, kas notiek. Fiziskajā līmenī notiekošais bija pavisam 
ikdienišķs un vienkāršs. Tik vienkāršs, ka to varēja nepamanīt, 
mierīgi paiet garām. Bet tad eņģeļi uz brīdi atver debesis un 

paskaidro, kas notiek: „Jums šodien Glābējs dzimis.” Eņģeļi 
palīdz ganiem ieraudzīt notiekošā jēgu, pirms notikums paslīdējis 
garām nepamanīts. Kad tas tika ieraudzīts, tad realitāte mainījās – 
izmainījās pasaule.

Lai eņģeļi arī mums atver acis, ka spējam ieraudzīt Dieva darbību 
mums līdzās, ikdienišķajā: tu esi sāpinājis, bet tevi joprojām mīl; 
tu esi pievīlis, un tev joprojām piedod. Tev būtu iemesls nepiedot, 
bet tu dāvā piedošanu. Tev pašam ir daudz vajadzību, bet tu 
ziedo citiem, kuriem vajadzību ir vēl vairāk... Kāds ir desmitreiz 
kritis, bet no jauna ceļas. Kāds cits kalpojis – devis labāko, par 
vienu kļūdu ticis nežēlīgi kritizēts, tomēr bez rūgtuma turpina darīt 
labu.

Tā Dievs ienāk pasaulē. Dieva līdzība, kurā mēs katrs esam radīti, 
izlaužas brīvībā. Kā skaists putns, kuru nevar iesprostot būrī. Kā 
trausla margrietiņa, kura uzlauž asfaltu, lai ziedētu.

Lai mums visiem 2016. gadā ir acis ieraudzīt Dievišķo sev līdzās, 
līdzcilvēkos un sevī. Lai Dievišķais var uzziedēt ikvienā un, ja 
nepieciešams, – uzlauzt asfaltu.
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Psalms 23:1 Dāvida dziesma. Tas Kungs ir 
mans gans, man netrūks nenieka.

Mēs daudzi labi zinām šo psalmu un 
varam pat citēt to no galvas. Taču nereti 
tas, ko citējam, nesaskan ar to, ko darām. 
Mēģināsim kopīgi paskatīties, vai tas, ka 
mums ir attiecības ar Dievu, palīdz droši 
teikt: „Man netrūks nenieka!”

D ā v i D a  a t t i e c ī b a s  a r  a v ī m

Dāvids raksta šo psalmu no pozīcijas – „es 
esmu avs, bet Dievs ir gans”. Lielākā daļa 
no mums nav bijuši reālās ganībās kopā ar 
īstiem ganiem. Esam lasījuši Bībeles stāstus, 
latviešu pasakas par ganiņiem, redzējuši 
filmas, taču, lai labāk izprastu šo līdzību, 
mums nedaudz jāiedziļinās gana un avs 
attiecībās.

Parasti Izraēlā gani jau no bērnības uzauga 
kopā ar savu ganāmo pulku. Tie bija šo 
bērnu tuvākie draugi. Viņiem nebija 
datorspēles vai internets, bet viņi katru rītu 
cēlās un katru vakaru gāja gulēt kopā ar 
savām avīm. Iespējams, šie bērni nosauca 
katru avi savā vārdā. Viņi iepazina šo 
dzīvnieku raksturu, individualitāti, plusus un 
mīnusus. Visticamāk, bērna sirds tik ļoti 
iemīlēja šos dzīvniekus, ka viņi darīja visu, lai 
tos aizstāvētu no plēsējiem. Šie gani 
neaizstāvēja tikai aitas, jo viņiem tas 
nozīmēja aizstāvēt arī savus „draugus”. 
Šāds gans bija arī Dāvids. Viņš noteikti 
zināja, kādas ir gana un avs attiecības. Viņš 
zināja, ka gana uzdevums ir pasargāt un 
rūpēties par avju labklājību. 

c i k  l a b s  g a n s  i r  D i e v s ?

Dāvids vairākkārt piedzīvoja Dieva rūpes par 
savu dvēseli, uzvarot lauvas un lāčus, 
pieveicot Goliātu, sakaujot filistiešus un 
izbēgot no ķēniņa Saula vajāšanām. Dievs 
pasargāja Dāvidu, izveda viņu ārā no 
briesmām un ieveda zāļainās ganībās. 
Dāvids skaidri redzēja, ka Dievs izturas pret 
viņu, kā labs gans izturas pret savu mīļo avi. 
Tas mums parāda vairākas lietas par Dieva 
attiecībām ar mums:

• Dievs ir bijis mums klāt pie mūsu 
dzimšanas;

• Dievs kopā ar mums „uzaudzis” jeb bijis 
klāt katrā mūsu dzīves posmā;

• Dievs zina visas mūsu vajadzības un ir 
gatavs tās nodrošināt;

• Dievs vēlas mūs pasargāt un vadīt.

Kāpēc bieži vien mēs, kristieši, 
nepiedzīvojam šo brīnišķīgo apziņu, kāda 
bija Dāvidam, un kāpēc mēs nevaram teikt 
ar pārliecību – „Tas Kungs ir mans gans, 
man netrūks nenieka!”? Mēs drīzāk sakām: 
„Tas Kungs ir mans gans, bet man trūkst 
dzīves piepildījuma.” Vai arī – „pietrūkst 

mīlestības”, „draugu”, „drošības sajūtas”, 
„laika”, „finanšu” utt. Mēs runājam vienu, bet 
sirdī jūtam citu. Izskatās, ka bieži vien mūsu 
galva nedraudzējas ar mūsu sirdi! Jo Dāvids 
nerunā tikai par tagadni, bet arī par nākotni. 
Viņš saka: „...man netrūks nenieka.” Tas 
nozīmē, ka viņam ir pilnīga pārliecība – 
„tagad un vienmēr Dievs par mani 
parūpēsies”. 

Vai tev arī ir tāda pati pārliecība kā Dāvidam? 
Ja jā, tad ir labi! Bet, ja nē? Varbūt tev ir 
šaubas, vai Dievs par tevi parūpēsies? 
Iespējams, tev šķiet, ka pats esi sev „laimes 
kalējs”. Tu šaubies, vai Viņš būs klāt arī tad, 
kad būsi kļūdījies, pievīlis citus, neizdarījis 
savus darbus, pateicis to, ko nevajadzēja 
teikt? Kas varētu būt par iemeslu tam, ka tev 
ir grūti uzticēties Dieva rūpēm par tevi?

k a s  v e i D o j a  D ā v i D a 
p ā r l i e c ī b u

Paskatīsimies uz Dāvidu un pajautāsim, 
kāpēc viņš varēja ar pārliecību teikt: „...man 
netrūks nenieka.” Pirmkārt, Dāvidam bija 
pieredze par to, ko nozīmē rūpēties. Viņa 
tēvs bija Isaja, kurš spēja rūpēties par visiem 
saviem dēliem, kā arī uzturēt lielu avju pulku. 
Isaja vectēvs Boass bija pārticīgs un savā 
laikā pieņēma moābieti Ruti par savu sievu. 
Dāvids auga dzimtā, kurā bija pārticība un 
kur rūpes citam par citu pārmantojās no 
paaudzes paaudzē. Vēlāk Dāvids pats sāka 
rūpēties par avīm un sargāt tās. Kad viņš 
redzēja Dieva rūpes par sevi, Dāvidam bija 
viegli to pieņemt un saprast, jo tas nebija 
kaut kas jauns.

Otrkārt, kad Dāvids tika svaidīts ar Svēto 
Garu (1.Samuēla 16:13), viņš piedzīvoja 
Dievu personīgi. Viņš ne tikai zināja par 
Dievu no citu stāstītā, bet pats saņēma 
regulāru atklāsmi no Svētā Gara. Daudzi no 
vismaz 70 sarakstītajiem Dāvida psalmiem 
citēti Jaunajā Derībā. Ir teikts, ka Svētais 
Gars ir runājis ar Dāvida muti (Apustuļu 
darbi 1:16). Tas nozīmē, ka Dāvida 
personība bija spēcīgi ietekmēta no Svētā 
Gara darbības. Ebreju vārds „gans” apzīmē 
arī „draudzību un sadarbību”. Dāvids 
piedzīvoja šo ciešo sadraudzību un 
sadarbību ar Dievu caur Svēto Garu. Dāvids 
ne tikai zināja par Dievu, bet arī pazina Viņu, 
pateicoties Svētā Gara atklāsmei.

Treškārt, Dāvids darīja to, ko Dievs saka. 
Viņš sauc Dievu par Kungu. Dāvids ne tikai 
zināja, kāds ir Dievs, bet arī rīkojās saskaņā 
ar Viņa gribu. Dāvida ticība bija saskatāma 
rīcībā. Viņš regulāri prasīja Dieva prātu, 
pirms rīkojās. Divos gadījumos, kad viņš to 
nedarīja (grēks ar Batsebu un karapulku 
skaitīšana), tas atstāja smagas sekas viņa 
ģimenē un tautā. Katru reizi, kad Dāvids 

paklausīja Dievam, Tas Kungs sevi 
apliecināja ar vareniem darbiem un atklājās 
kā Gans, kurš rūpējas.

t a v a  s i t u ā c i j a

Kāda ir tava situācija? Vai esi uzaudzis 
ģimenē, kur vecāku rūpes par tevi ir bijusi 
norma? Tu zināji, ka būsi paēdis, 
nodrošināts un apgādāts. Ja tev ir tāda 
pieredze, tad to vari attiecināt uz Dievu. 
Vai tad Viņš, kurš radījis tevi tavas mātes 
miesās (Ps.139:13), tevi mīl mazāk kā tavi 
vecāki? Bet, ja tomēr nepazīsti vecāku rūpes 
par sevi un nezini, kā tas ir, ka kāds tevi 
aizstāv, apgādā un sniedz labklājību, tad, 
iespējams, tev ir grūti uzticēties arī Dievam. 
Ko tu vari darīt? Atzīt patiesību! Saki to 
Dievam: „Dievs, es Tev neuzticos tāpēc, ka 
es to nekad savā dzīvē neesmu piedzīvojis! 
Es lūdzu, izmaini mani un palīdzi Tev 
uzticēties! Es gribu, lai Tu par mani 
parūpējies tāpat, kā Tu rūpējies par Dāvidu!” 

Varbūt tu nevari pateikt „man netrūks 
nenieka”, jo tev nav pareiza priekšstata par 
Dievu? Iespējams, vairāk esi dzirdējis par 
Dievu, bet neesi pats pavadījis pietiekamu 
laiku lūgšanā un Bībeles lasīšanā, lai Viņš 
tev personīgi atklātos? Jēzus Kristus teica, 
ka „Viņš ir Labais Gans, kuram avis rūp”. Tu 
vari piedzīvot Dievu, ticībā atverot savu sirdi 
Jēzum Kristum. Paliekot tuvās attiecībās ar 
Jēzu, tev vairāk un vairāk radīsies sapratne 
par to, kāds ir Dievs un kāda ir Viņa 
mīlestība uz tevi.

Bet, iespējams, tev pietrūkst trešās lietas. Tu 
pazīsti Dievu, varbūt esi gājis svētdienskolā 
vai esi ilggadējs draudzes apmeklētājs, 
centies būt kārtīgs un paklausīgs kristietis, 
taču tev vienas lietas pietrūkst. 100% 
paklausība Dievam. Ir sfēras tavā dzīvē, 
kurās „ganies” viens. Tu neļauj Kungam būt 
tavam ganam un vadīt tevi. Tu centies pats 
parūpēties par savu dvēseli, taču vienmēr 
apmaldies. Kas tās ir par sfērām? Varbūt 
attiecības, finanses, seksualitāte, brīvais 
laiks, atpūta? Kamēr neatzīsi, ka esi avs, 
kurai vajadzīga palīdzība, tev būs grūti 
nonākt zāļainās ganībās. 

Ir grūtāk atrast nomaldījušos avi, kas klusē, 
nekā to, kura brēc pēc palīdzības. Neklusē! 
Runā par savu problēmu. Runājies atklāti ar 
Dievu. Meklē garīdznieka vai uzticamu brāļu 
vai māsu palīdzību. Sakārto savas attiecības 
ar Labo Ganu un tu redzēsi, ka tava dzīve 
sāks kārtoties ar dievišķu palīdzību no 
augšienes!

Tas Kungs ir mans gansDainis PanDars
Ogres Trīsvienības 
bapTisTu draudzes 
sludināTājs

Aizvadītajā gadā iepazinām, pārdomājām un praktizējām garīgās disciplīnas,  
šogad analizēsim, domāsim un pielietosim praktiski 23. Psalmu.

baptistu vēstnesis2



2015. gadā LBDS garīdznieku 
saimei pievienojās pieci 
sludinātāji un viens mācītājs. 

2014. gada 25. novembris bija 
nozīmīga diena Rucavas 
draudzē, kur sludinātājs Jānis 
Bērze–Bērziņš saņēma kalpo-
šanas licenci. 2015. gada 
30. augustā kalpošanu Brocēnu 
draudzē uzsāka sludinātājs 
Andrejs Sergejevs, bet tā paša 
gada 27. septembrī Rīgas 
Misiones draudzē svinēja 
dubultus svētkus – kalpošanā 
tika ievesti sludinātāji Vitālijs 
Petrenko un Aleksandrs Zvirids. 
Savukārt 11. oktobrī Priekules 
draudze svinēja sava sludinātāja 
Mārča Zīverta ievešanu mācītāja 
amatā. Brāļi atklāj šajā gadā 
piedzīvoto, nākotnes ieceres, 
izaicinājumus un lūgšanu 
vajadzības.   
 
Rucavas draudzes sludinātājs 
Jānis Bērze–Bērziņš:

„Gads bijis interesants un 
pārbaudījumu pilns. Interesants 
tāpēc, ka esmu otrreiz atgriezies 
Rucavas draudzē kā sludinātājs. 
Pirmo reizi mani par sludinātāju 
Rucavas draudzē ieveda 1997. 
gada 14. decembrī. Paldies 
bīskapa vietniekam Edgaram 
Godiņam, ka varēju tikt ievests 
kalpošanā otrreiz. Man bija liels 
prieks, ka, pateicoties projektam 
„Vislielākā dāvana”, varēju 
šogad būt Rucavas novada 
skolās un bērnudārzos – uzrunāt 
bērnus un skolotājus. Protams, 
šīs brīnišķīgās dāvaniņas, ko 
mazie saņēma, radīja prieku un 
vairoja mīlestību. Vēl lielāks 
prieks ir par to, ka nākamgad 
atkal varēšu būt šajās mācību 
iestādēs kopā ar bērniem. 
Kā jau sacīju, šis bija arī 
pārbaudījumu laiks. Neesmu no 
tiem cilvēkiem, kuri mēdz par 
savām problēmām runāt tik 
atklātā veidā, bet šis laikam būs 

izņēmuma gadījums. Kādā 
janvāra dienā man paziņoja, ka 
mūsu uzņēmumā tiek atlaisti 
astoņi darbinieki, es tai skaitā. 
It kā bija prieks, jo jau iepriekš 
gribēju meklēt citu darbu, bet 
tajā pašā laikā radās nedrošības 
sajūta – kā būs, un ko Dievs man 
sagatavojis. Arī veselība 
sagrīļojās. Likās, kā tāda lavīna 
nāk viss uzreiz – tu zaudē darbu, 
pēc nedēļas klāt slimība... Divas 
reizes nācās ārstēties slimnīcā. 
Un tad domāju: ko, Dievs, Tu 
man gribi caur visiem šiem 
notikumiem pateikt? Dievs 
gribēja, lai atpūšos no laicīgā 
darba, jo septiņus gadus nebiju 
baudījis kārtīgu atvaļinājumu. 
Visam pāri tā bija Dieva žēlastī-
ba, kaut brīžiem asaras bira un 
šķita – kāpēc? Tā sanāca, ka 
Dievs man ļāva vasaras mēne-
šos pastrādāt savā iepriekšējā 
darba vietā un man piedāvāja tur 
palikt. Kaut nākotne man bija 
neskaidra, es atteicos, jo jutu, ka 
Dievs liek man teikt „nē”. 
Mācījos uzticēties Viņam, kaut 
rītdiena vēl bija miglā tīta. Vienu 
gan zināju – nekas nenotiek 
tāpat vien, un Dievs zina, ko Viņš 
dara. Tas bija kopīgs mūsu 
ģimenes pārdzīvo jums. Liels 
paldies sievai Lindai, kura mani 
stiprināja un palīdzēja tajā laikā, 
kad iesāktie Dieva darbi bija 
jāpabeidz līdz galam. 
Lūdzu, aizlūdziet, lai es 
nezaudētu ticību vētrā un 
skatienu vērstu vienīgi uz Jēzu. 
Lai Dievs mums kā draudzei 
parāda Savu redzējumu uz 
dievnama pārbūves darbiem.

Mana pateicība ir par Dieva 
žēlastību – esam maza draudze, 
bet mēs visi kalpojam. Paldies 
Dievam par to!”

Brocēnu draudzes sludinātājs 
Andrejs Sergejevs:

„Vasarā izdevās vairākas dienas 
kopā ar ģimeni atpūsties Gaujas 
Nacionālajā parkā, izbraucām 
kopīgi pa Gauju, kā arī 
apmeklējām LBDS Dziesmu 
svētkus. Vecākā meita beidza 9. 
klasi – domāju, ka tie ir gada 
lielākie notikumi mūsu ģimenē. 
Draudzē viens no lielākajiem 
notikumiem – esam uzņemti 
LBDS sastāvā. 30. augustā 
svinējām Brocēnu baptistu 
draudzes atvēršanas svētkus.

Būtiski, ka deviņi cilvēki no 
draudzes piedalījās GLS samitā 
– tas noteikti bija liels ieguldī-
jums komandas veidošanā un 
arī draudzes nākotnē. Esam 
uzsākuši dialogu ar pašvaldību 
un NVO Brocēnos, meklējam 
sadarbības iespējas. Darbs ir 
pašā sākuma stadijā, taču par to 
liels prieks. Esam uzrakstījuši 
projektu ar mērķi gūt pašvaldī-
bas līdzfinansējumu pasākumam 
„Ziemassvētku ieskaņu pietura”, 
kurā sveiksim pilsētas iedzīvotā-
jus Kristus dzimšanas svētkos, 
sagādājot mazas dāvaniņas ar 
novēlējumu. Piedāvāsim pilsētas 
laukumā visiem kopā nobaudīt 
cienastu un dziedāt līdzi Ziemas-
svētku dziesmas. Tikko (8. 
decem brī) saņēmu ziņu, ka šis 
projekts ir apstiprināts Attīstības 
komitejā, taču vēl darba daudz, 
un par to varēšu vairāk stāstīt 
pēc 25. decembra.

Lūdzu, aizlūdziet, lai Dievs dod 
izturību, gudrību un mieru, un lai 
mūsu draudze ir kā gaisma 
pilsētā, lai esam vienoti.

Lielākā pateicība Dievam ir par 
ģimeni, draugiem, kā arī par 
atbalstu, ko saņemu no LBDS 
brāļiem. Pateicība arī par drau-
dzes komandu un kalpotājiem.”

Rīgas Misiones draudzes 
sludinātājs Vitālijs Petrenko: 

„Šajā gadā tiku ordinēts par 
sludinātāju. Lai gan garīgajā 
kalpošanā esmu jau vairāk nekā 
25 gadus, šis bija ļoti svarīgs 
solis manā dzīvē un kalpošanā. 
Ļoti ceru, ka tas būs arī par 
svētību mūsu draudzei.

Vēlētos, ka „Baptistu Vēstneša” 
lasītāji lūgtu, lai mana kalpošana 
būtu par svētību gan draudzei, 
gan Latvijas Bībeles centram, 
gan arī Latvijai. Vēlos, lai mana 
dzīve un kalpošana atspoguļotu 
Kristu, Viņa vērtības un misiju.

Esmu patiešām pateicīgs Dievam 
par Viņa neizmērojamo mīlestī-
bu, arī par pārbaudīju miem, 
vadību un svētību, ko izjūtu savā 
dzīvē, ģimenē un kalpošanā. 
Dievs ir pārsteidzošs un varens!”

Rīgas Misiones draudzes 
sludinātājs Aleksandrs Zvirids: 

„Šis gads bijis īpašs man 
personīgi, jo 27. septembrī mani 
iesvētīja sludinātāja kārtā un 
saņēmu ordinācijas apliecību, 
bet 5. oktobrī mūsu ģimenē 
piedzima otrā meitiņa Elli.

Draudzes dzīvē 2015. gads bija 
ļoti darbīgs, organizējām 
Vasaras Bībeles skoliņu un divas 
draudzes vasaras nometnes, 
kurās piedalījās arī bērnunamu 
bērni un jaunieši. Šajās nomet-
nēs piedalījos kā koordinators.

Lūdzu, aizlūdziet, lai Dievs dod 
man iespēju turpināt mācības 
Bībeles Teoloģijas seminārā 
Ļvovā. Lūdziet arī par draudzē 
esošo kalpošanu attīstību, kā arī 
par Ģimeņu kalpošanas un Mazo 
grupu kalpošanas uzsākšanu.

Lielākā pateicība Dievam ir par 
manu ģimeni, par brīnišķīgo 
draudzi, par draudzes vadību. 
Īpaša pateicība arī par bērnu, 
jauniešu un misionāru 
kalpošanas attīstību.” 

Aktualitātes 2015. gadā 
ordinēto garīdznieku kalpošanā

J. Bērze-Bērziņš ar sievu Lindu un 
dēlu Anriju

A. Sergejevs, no kreisās: sieva Evita, 
dēls Efraims, meitas Heidija un Beāte

Dace Lektauere
valdemārpils-ārlavas  
bapTisTu draudze

A. Zvirids ar sievu Olgu un  
meitām Elzu un Elli

V. Petrenko ar sievu Esteri un 
dēlu Lūkasu
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Dzimšanas dienas dāvana  
Mateja draudzei...

Sludinātāja amatā kapelāna kalpošanai NBS 
ieved Zigmāru Atvaru

Latvijas Baptistu draudžu savienības 
sludinātāju rindas papildinājušās – 3. 
Adventes rītā Rīgas baptistu Vīlandes 
draudzē notika Zigmāra Atvara ievešana 
sludinātāja amatā kapelāna kalpošanai NBS. 

Sirsnīgā un draudzīgā atmosfērā jauno armijas 
kapelānu sveikt un veltīt kādus vārdus nāca ne 
vien draudze, bet arī Zigmāra tēvs, mācītājs 
Aivars Atvars, kā arī mācītāji Raimonds Locs – 
Zigmāra mentors, Edgars Godiņš un Elmārs 
Pļaviņš.

Katrs no viņiem atzina, ka tas, kam Zigmārs 
turpmāk ies cauri, būs labs, taču 
pārbaudījumiem pilns posms, tādēļ savās 
uzrunās tika atgādinātas kādas pamatlietas, kā 
arī novēlēti dažādi gara ieroči, lai paliktu stipri 
pie Dieva. Elmārs Pļaviņš savā svētrunā izcēla 
konkrētas lietas:

Lūgšanu spēku; nekad nepadoties un 
vienmēr savas dzīves priekus un bēdas 
uzticēt Dievam; uzklausīt tos, kuri var 
pamācīt; Dieva Gara spēku, kura vadībā 
mēs varam neiespējamo; uzklausīt 
Dieva balsi un veidot draudzību ar 
citiem.  

Svinīgajā dievkalpojumā varējām baudīt 
arī vijoles un čella koncertu Agates un 
Konstantīna sniegumā. Pēc tam, kad 
Zigmārs Atvars kopā ar sievu Silvu 
draudzes priekšā ar četriem „jā” 
apliecināja apņemšanos pildīt jaunos 
uzdevumus, par sludinātāju kapelāna 
kalpošanai aizlūdza klātesošie mācītāji. 
Garīdznieku Brālības priekšnieks, mācītājs 
Edgars Godiņš svinīgi pasniedza 
Zigmāram Atvaram sludinātāja licenci.

Zigmārs Atvars ar ģimeni. Foto: Iveta Logina

Kaiva anna vilnīte

Priekules draudzes mācītājs 
Mārcis Zīverts:

„Šis gads iesākās ar manas 
vecākās meitas Rebekas un 
manas mammas Anitas 
kristībām. Tas man nozīmēja ļoti 
daudz. Es pats viņas kristīju. 
Pavasarī piedzīvoju grūtus 
brīžus, kad vienlaikus notika 
vairākas lietas, kuras nevarēju 
ātri atrisināt. Jaunākā meita 
saslima, un mēs bijām neziņā, 
ko iesākt. Lūdzām, meklējām 
palīdzību pie brāļiem 
mācītājiem, ārstiem un 
draugiem. Tad saplīsa mašīna, 
kas prasīja lielus izdevumus, 
kuri bija paredzēti citiem 
mērķiem. Tas man bija ļoti 
nozīmīgs laiks. Sapratu, ka 
Dievs bija jau priekšā visās 
grūtībās. Tagad novērtēju savus 
reģiona mācītājus, mentorus un 
draugus. Dievs ir labs. Nozīmīgs 
brīdis pašam bija ordinācijas 
dievkalpojums. Kad tas tuvojās, 
sajutu vēl lielāku atbildību par 
aicinājumu, ko daru, un jutos, ka 
neesmu cienīgs šo darbu 
turpināt. Tagad viss turpinās un 
kalpošanā Dievam piedzīvoju 
pārmaiņas. Dievs man atvēris 

durvis strādāt divās skolās un 
iepazīstināt bērnus un skolotājus 
ar Jēzu Kristu.

Draudze, kurā kalpoju, ir Dieva 
dāvana manai dzīvei. Draudze 
mani izaicina, audzina un palīdz 
pieaugt Kristū. Aizvadītajā gadā 
svinējām četrus kristību svētkus. 
Dievs bijis ļoti žēlīgs mums, ka 
varējām piedzīvot un būt 
liecinieki tam, kā Viņš pārveido 
cilvēku dzīves un ved pie Sevis 
caur kristībām. Draudzē aug 
jauni vadītāji, un kopā ar brāļiem 
un māsām piedzīvojam arī 
daudz sāpīgus un ciešanu 
pilnus brīžus. Es mīlu savu 
draudzi. Ticu, ka manai draudzei 
ir cerība. Cerība būs arī 
Priekules novadam. 

Lūdzu, aizlūdziet par jauniem 
vadītājiem un kalpotājiem, lai 
viņi atsaucas aicinājumam 
kalpot novadā. Lūdziet, lai 
Priekules draudzē katrs kristietis 
varētu atklāt savu Svētā Gara 
dāvanu un stiprās puses, ar ko 
kalpot draudzē un novadā. 
Lūdziet, lai draudzes locekļi 
spētu pielietot dzīvē to, ko viņi 
jau zina par Jēzu Kristu. Lūdziet 
par manu izaicinājumu neiemīlē-
ties Kristus līgavā – draudzē. Tā 
pieder Viņam. Man ir jāmīl mana 
ģimene. Lūdziet, lai spēju vēl 
vairāk veltīt laiku, enerģiju un 
uzmanību savai ģimenei.

Es pateicos Dievam, ka Viņš 
mani izredzējis, devis spēju ticēt 
un mīlēt cilvēkus. Pateicos 
Dievam par savu sievu Dagniju. 
Mīlu viņu! Pateicos Dievam par 
saviem bērniem. Mums viss 
pietiek. Draudze par mums 

rūpējas ļoti daudz! Visvairāk 
pateicos, ka saprotu Jēzus 
dotos divus baušļus. Mīli Dievu 
un mīli savu tuvāko. Mācāmies 
to praktizēt un, par brīnumu, 
mēs pilsētā pie grēciniekiem 
sastopam Dievu! Tas ir 
apbrīnojami. Dievs ir labs.

Es varētu rakstīt vēl. Tas būtu ļoti 
daudz. Dievs ir daudz darījis 
caur mūsu sirdīm un dzīvēm.”

Sludinātājs NBS kapelānu 
kalpošanā Zigmārs Atvars:

„Kaut arī turpinu darboties 
ilūzijas mākslas un kristīgo 
motociklistu kalpošanās, tomēr 
viennozīmīgi vislielākās 
pārmaiņas bijušas saistītas ar šī 
gada studijām Latvijas 
Nacionālās Aizsardzības 
akadēmijas virsnieku speciālistu 
programmā, kuru beidzot kļūšu 
ne tikai par Nacionālo bruņoto 
spēku kapelānu, bet arī 
militārpersonu – virsleitnantu. 
Lai arī mana kalpošana primāri 
nav tik daudz saistīta ar Rīgas 
baptistu Vīlandes draudzes 
garīgo vadīšanu, tomēr šobrīd 
aktīvāk esmu iesaistījies 
Svētdien skolas darbā, kur šajā 

gadā mainījusies vadītāja un 
vairāki skolotāji, līdz ar to arī 
pārmaiņas visā komandas 
darbā. Uz pārmaiņām var 
skatīties dažādi – es mēģinu tās 
vērtēt kā jaunas iespējas, kas 
jāizmanto. 

Šogad mūsu ģimenē vissvarīgā-
kais notikums bija meitas pie-
dzim šana. Nu jau kopā esam 
četri, un arī ar šīm pārmaiņām 
jāaprod visiem.

Kā jebkuram kalpotājam arī man 
un manai ģimenei, uzņemoties 
jaunu kalpošanu, jārēķinās ne 
tikai ar viegliem, bet arī ar grū-
tiem posmiem. Esmu pateicīgs 
Dievam, ka man ir sieva, kas 
grūtībās saredz garīgas cīņas 
aspektu un lūdz par to – tas 
palīdz turpināt kalpošanu. Manā 
dzīvē sākas jauns kalpošanas 
posms un līdz ar to – pārmaiņas. 
Tie ir jauni izaicinājumi, kas 
neļauj apstāties, bet mudina 
virzīties uz priekšu. Lūgšanām ir 
spēks, un būšu pateicīgs, ja 
atcerēsieties mani, manu ģimeni 
un kalpošanas savās aizlūgša-
nās. Aizlūdziet arī par draudzi, 
tās garīgajiem vadītājiem un 
kalpošanām. Nākotnē vēlētos 
aktīvāk kalpot draudzes 
ģimenēm –, lai Dievs uz to vada. 

Pateicos Dievam par Viņa vadī-
bu un sargāšanu. Tikai paļaujo-
ties uz Dievu no visas sirds un 
visu ieliekot Viņa gādīgajās 
rokās, es un mana ģimene esam 
svētīti. Pateicība Dievam par 
draudzi un tās garīgajiem 
vadītājiem, kas prot draudzei 
pasniegt ne tikai garīgu pienu, 
bet arī kārtīgu rupjmaizi.”

No labās: M Zīverts ar sievu Dagniju, 
dēliem Timoteju, Kristiānu, Gabrielu, 

meitām Elizabeti un Rebeku

Zigmārs Atvars, sieva Silva, dēls 
Jēkabs, meita Anna
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Iespēja kalpot turpinās
Ventspils baptistu draudzes rīkotais 
Adventes labdarības tirdziņš šogad 
notika 12. decembrī. Organizētāji atzīst, 
ka tā ir lieliska iespēja draudzei 
iesaistīties kalpošanā, būt sadraudzībā 
un veidot ciešākas attiecības citam ar 
citu. 

Iesaistīties šajā kalpošanā var dažādos 
veidos: pagatavojot kaut ko skaistu vai 
garšīgu tirdziņam, atnesot savas lietas 
pārdošanai, palīdzot sagatavoties 
pasākumam, ziedojot naudu iepērkoties, 
bet pāri visam – esot kopā sadraudzībā, 
priekā un mīlestībā!

Visi saziedotie līdzekļi tiek novirzīti diviem 
mērķiem: draudzes sirmgalvju 
iepriecināšanai ar Ziemassvētku paciņām 
un svētdienskolas vasaras nometnes 
organizēšanai.

Kad Ziemassvētku paciņas gatavas, 
iespēja kalpot turpinās – katrs ir aicināts 
paņemt vienu dāvaniņu un doties pie 
sirmgalvja, kurš fiziski vairs nespēj atnākt 
uz draudzi, lai kopīgi pavadītu laiku. Tik 
daudz iespēju mums Dievs dod, kuras 
izmantot, lai kalpotu kopīgi kā draudze!

Šogad tirdziņā 
darbojās kafejnīca, 
piparkūku cepšanas 
darbnīca, bija loterija, 
krāmu tirdziņš, stūrītis 
ar nosaukumu 
„Rotaļlietu jaunā 
dzīve”, kur bērni 
pārdeva savas 
rotaļlietas. Savukārt 
stendā ar nosaukumu 
„Sajūti Ziemassvētkus” 
varēja iegādāties 
dažādas lietas 
svētkiem - citu 
iepriecināšanai un sev! 
Sveces, kartītes, 
dažādus skaisti 
noformētus gardumus, rokdarbus svētku 
noskaņojumam un praktiskai lietošanai! 
Šogad pirmo reizi bija skaists tirdziņa 
papildinājums – labdarības pusdienas! 
Tās notika baznīcas 3. stāva zālē 
mierpilnas mūzikas pavadījumā, par kuru 
parūpējās draudzes mūziķi. Mācītājs ar 
savu ģimeni radīja viesmīlīgu, patīkamu, 
priecīgu un svinīgu atmosfēru, apkalpojot 

viesus. Tas bija skaists noslēgums 
tirdziņam, kur doties, lai mierīgi 
papusdienotu vai pavadītu laiku ar saviem 
mīļajiem. 

Paldies ikvienam, kas kalpoja, kas lūdza 
un kas piedalījās! Atkal piedzīvota skaista 
diena, kurā tik īpaši sajutām Dieva vadību 
un to, kā Viņš mūs kā draudzi tuvina un 
stiprina!

Tīsu ģimenes muzikālais sveiciens

Svētku kliņģeris bija ļoti gards

Gadasvētki Semināra draudzē
Trešās Adventes dievkalpojums Rīgas 
baptistu Semināra draudzei šogad bija īpašs. 
Līdzās trijām Adventes svecēm draudzes 
dievnamā dega vēl 23 spožas sveču 
liesmiņas – pateicība Dievam par draudzes 
pastāvēšanas 93 gadiem un 23 gadiem kopš 
draudzes atjaunošanas.

Svētku kliņģera smarža un muzikālās Tīsu ģimenes 
balsis dievnamā ienesa pacilātu svētku noskaņojumu. 
Viesos atbraukušais mācītājs Aivars Šķuburs sveica 
draudzi un atgādināja, cik liela nozīme ir vārdiem, 
ko runājam gan viens ar otru, gan ar Dievu. 

Šķiet, draudze ņēma vērā Aivara Šķubura 
atgādinājumu – priecīgas sarunas un rosība pie svētku 
kafijas galda vēl ilgi nenorima.

Paldies mīļajiem viesiem par svētku bagātināšanu, 
paldies ikkatram Semināra draudzes loceklim par 
uzticīgo kalpošanu draudzē. Vislielākais paldies 
Dievam, ka Viņš jau tik daudz gadus ir rūpējies, 
lai pašā Rīgas centrā būtu vieta, kur cilvēki var 
atrast savas garīgās mājas.

Rute KāRKliņa
rīgas bapTisTu  
semināra draudze

lāsma ašme
venTspils bapTisTu draudze

Liela nozīme ir vārdiem, ko 
runājam gan viens ar otru, 
gan ar Dievu.

Lāsma Ašme ar prieku piedalās tirdziņā
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Vakara īpašie viesi – Marlēna un Arvīds Keiņi, Agate un Pēteris Ozoliņi

Pateicību par Mūža ieguldījumu 2015 saņem Pāvils 
(Jevgēņijs) Pallo un viņa kundze

„Tikai tās dienas, kad izdodas kādu 
iepriecināt, kādam palīdzēt, ir 
nodzīvotas vērtīgi,” sacīja Latvijas 
Baptistu draudžu savienības bīskaps 
Pēteris Sproģis, uzrunājot sanākušos 
ikgadējās Pateicības Vakariņās un 
Baltijas Pastorālā institūta 6. izlaidumā. 

p a t e i c ī b a  p a r  m ū ž a 
i e g u l D ī j u m u

Svētku vakaru ieskandināja Marlēnas un 
Arvīda Keiņu brīnumainā dziedāšana 
čellistu Agates un Pētera Ozoliņu 
pavadījumā. Mākslinieku sniegums 
klātesošos priecēja visa vakara garumā. 

Pēc pirmās muzikālās pauzes, skanot 
sirsnīgiem aplausiem, uz skatuves kāpa 
LBDS mācītājs Pāvils (Jevgēņijs) Pallo. 
„Varam brīnīties par to, ka pasaulē, ko 
radījis labais Dievs, ir tik daudz ļaunuma, 
un varam brīnīties arī par to, ka pasaulē, 
kurā ir tik daudz ļaunuma, var sastapt 
daudz labu cilvēku,” sacīja bīskaps Pēteris 
Sproģis, sveicot mācītāju P. Pallo un 
pasniedzot viņam Pateicības rakstu par 
mūža ieguldījumu, strādājot Dieva druvā. 
Videofilma vēstīja, ka mācītājs dzimis 
Baškīrijā un bijis septītais bērns ģimenē. 
1950. gadu vidū ģimene pārcēlās uz 
Latviju, un par viņu draudzi kļuva 
Āgenskalna baptistu draudze. Par spīti 
stingrajiem aizliegumiem un iespējamām 
represijām, padomju varas laikā Pāvils 
kopā ar dzīvesbiedri Mirdzu savas mājas 
pagrabā glabāja kristīgo literatūru. Tad 
1981. gadā viņš kļuva par sludinātāju 
Siguldas draudzē, pēc tam kā mācītājs 
kalpoja Mazsalacas draudzē. 

Kad 1989. gadā Āgenskalna draudze 
atguva dievnamu, Pāvils Pallo aktīvi 
iesaistījās nama atjaunošanā. Vēlāk viņš 
kalpoja arī Rīgas Vīlandes draudzē.

„Mana ticības dzīve sākās ap 10 gadu 
vecumu Baškīrijā. Mani seši brāļi un abas 

māsas palika uzticīgi Dievam, mamma 
katru vakaru uz ceļiem nodevās karstai 
lūgšanai. Mani vecāki pretojās tā laika 
varai, nestājās kolhozā, tomēr mūsu 
ģimene palika neskarta, lai gan daudzus 
citus izsūtīja,” stāstīja mācītājs Pallo un 
piebilda: „Jādzīvo tā, lai Dievs ir manī un 
viss, kas izdarīts, ir Viņa darbs. Es esmu 
tikai instruments.” 

i D e ā l i  n e p a s t ā v  b e z  u p u r a

Vakars turpinājās ar tradicionālo bīskapa 
Pētera Sproģa uzrunu, kurā šogad tika 
akcentētas divas domas - nepieciešamība 
pēc ideāliem, kuri mūs iedvesmo un kuru 
dēļ esam gatavi upurēties, un mūsu katra 

līdzdalība – upuris – darbā, kas nav pa 
spēkam vienam, bet ir kopīgi darāms. 
Šajā kontekstā izskanēja aicinājums 
atbalstīt Baltijas Pastorālā institūta 
darbību kā kopīgi darāmu darbu.

Videofilmā vairāki BPI absolventi un 
studenti atklāja, ko guvuši, studējot BPI 
Pastorālās kalpošanas programmā. 
„Studējot BPI, ieguvu lielu mugursomu 
ar instrumentiem, ko pielietot vajadzības 
gadījumā,” sacīja Andrejs Goloborodko, 
viens no šī gada absolventiem, 
Grobiņas draudzes jauniešu vadītājs un 
viens no BPI DRAFTS nometņu 
organizatoriem.

Videostāsts par Ogres Trīsvienības 
baptistu draudzes sludinātāju un BPI 
absolventu Daini Pandaru vēstīja ne tikai 
par šo studiju nozīmi viņa dzīvē, bet arī 
parādīja, kā Dainis turpina ieguldīt savu 
laiku, zināšanas un prasmes citos puišos – 
gan kā BPI pasniedzējs, gan mudinot 
citus uzsākt studijas šajā programmā. 

„BPI mēs cenšamies iedvesmot jaunus 
cilvēkus ideāliem, nepazaudēt tos, lai viņi 
dibi nā tu vai atjaunotu draudzes. Ideāli 
nepastāv bez gatavības upurēt, ziedot, ... 
Daudzi no BPI studentiem upurējuši savas 
karjeras, atstājot labi atalgotus darbus, lai 
studētu. Mēs katrs varam upurēt, ziedojot 

Pateicības Vakariņas  
BPI izlaiduma gaisotnē

sigita āboltiņa
misijas bapTisTu draudze
FOTO: guntis gRosvalds 
un toms daRbinieKs

Intervija ar BPI šī gada absolventu A. Goloborodko un 2.kursa studentu  
V. Strašnovu par studijās BPI iegūto un kalpošanu 

Uzņēmējs Renārs Lipskis, BPI atbalstītājs“BPI DRAFTS nometne mainīja manu dzīvi.” 
– Aleksandrs Kenigsvalds
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Pateicības Vakariņu viesu ierašanās

BPI 2015. gada absolventi — Mārtiņš Straume, Raivis Deksnis, Andrejs Goloborodko, Gatis Jūrmalis, Rūdolfs Kroičs, Arnolds Bērziņš

šim darbam,” uzsvēra bīskaps Pēteris Sproģis. 

To, cik nozīmīgas ir mācības BPI, apliecināja arī viens no 
pašreizējiem studentiem, ar lielisku humora izjūtu 
apveltītais Vjačeslavs Strašnovs. Viņš ir viens no 
nedaudzajiem krievu tautības studentiem Pastorālās 
kalpošanas programmā, kalpo jaundibināmā draudzē 
Vecmilgrāvī un ir gatavs atsaukties Dieva aicinājumam arī 
citās kalpošanas jomās.

p i r m a i s  s o l i s  –  b p i  D r a F t s

Viena no BPI iniciatīvām, kuru klātesošie tika aicināti 
atbalstīt, ir BPI DRAFTS nometnes. Kā uzsvēra Pēteris 
Sproģis, DRAFTS nav izklaide pusaugu puišiem, bet vide, 
kurā viņi tiek izaicināti noskaidrot savus ideālus, kuriem 
veltīt dzīvi.

Videorullītī BPI DRAFTS galvenais cilvēks, mācītājs Kaspars 
Šterns un citi vadītāji atgādināja, kā organizēta BPI 
DRAFTS darbība un ka šīs nometnes ir Dieva dots, unikāls 
un iedarbīgs instruments pusaudžu aizsniegšanai un 
mentorēšanai. Pēc piedalīšanās BPI DRAFTS nometnēs 
daļa puišu uzsāk studijas BPI Pastorālās kalpošanas 
programmā. 

Jau vairāku gadu garumā BPI DRAFTS nometnes ir vieta, 
kurā Dievs būtiski sapurina jaunus puišus. Tā notika ar 
Aleksandru Kēnigsvaldu, deviņpadsmitgadīgu puisi no 
Pastendes (starp citu, viņš ieguvis augstāko vērtējumu 
spēka trīscīņā Latvijas jauniešu vidū), kurš nometnē sāka 
sekot Kristum un drīz vien kristījās. Kā saka Aleksandrs, 
tagad “es eju uz sporta zāli ne tikai, lai trenētos, bet arī, 
lai pastāstītu citiem puišiem Labo vēsti”. 

D i p l o m i  u n  D ā v a n a s

Pateicības Vakariņas noslēdza BPI 6. izlaidums. Šogad 
diplomu un simbolisko gana zizli saņēma: Arnolds Bērziņš 
(Rīga), Raivis Deksnis (Tukums), Andrejs Goloborodko 
(Grobiņa), Gatis Jūrmalis (Rīga), Klāvs Kārklis (Tukums), 
Rūdolfs Kroičs (Varakļāni) un Mārtiņš Straume (Tukums).

Absolventi kā pateicību BPI un LBDS darbiniekiem bija 
sagatavojuši no koka izgrebtu Latvijas karti ar vārdiem: 
“Lielas lietas vēl notiks šeit; lielas lietas vēl jāpaveic šajā 
tautā,” simboliski turpinot pasākumu caurvijošo tēmu par 
mūsu atbildību Dieva priekšā par šo laiku un vietu.

Svinīgo vakara daļu noslēdza visu kopīgi dziedātā R. Grantovska 
dziesma „Svētī, Kungs”. 

Pateicības Vakariņu gaitā saņemtie ziedojumi un ziedojumu 
solījumi ļaus 2016. gadā nodrošināt BPI studentu stipendijas 
EUR 12600 apmērā, kā arī veikt kopmītņu labiekārtošanas darbus 
EUR 12000 apmērā un atbalstīt BPI DRAFTS nometnes EUR 2000 
apmērā.

Paldies Jums katram, kas apliecinājis gatavību nākamajā gadā 
iesaistīties BPI darba atbalstīšanā!

Pateicamies Dievam
BPI Pastorālās kalpošanas programmu kopumā 
absolvējuši 49, bet mācības turpina 14 vīri. 
No viņiem 15 ir LBDS licencēti sludinātāji vai 
ordinēti mācītāji, 15 – draudžu dibinātāji, 6 – par 
sludinātājiem licencēti draudžu dibinātāji, 5 – 
jauniešu kalpošanas vadītāji, 14 – draudžu vadības 
komandu locekļi un 8 – kalpotāji draudzēs.
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Sirdstirdziņš – lai dotu

Labdarības tirdziņš  
novada mērogāmāRcis ZīveRts

priekules bapTisTu draudze

arta PLatace
rīgas āgenskalna bapTisTu draudze

Dienu pirms pirmās Adventes, 28. novembrī, Āgenskalna 
baptistu draudzē notika jau par labu tradīciju kļuvušais 
labdarības pasākums - Sirdstirdziņš. Tas kārtējo reizi tika 
rīkots, lai atbalstītu trūcīgās daudzbērnu ģimenes Āgenskalnā 
un tos draudzes cilvēkus, kuri pēkšņi nonākuši grūtībās. Tāpat 
Sirdstirdziņš ir vieta un laiks  sadraudzībai – gan mazajās 
grupās gatavojoties, gan pasākuma laikā.

Kā ik gadu, Sirdstirdziņā varēja iegādāties dažādus gardumus, 
rokdarbus, dāvaniņas, neiztika arī bez ļoti pieprasītajiem 
Adventes vainagiem. Pasākuma laikā darbojās radošās 
darbnīcas, kafejnīca, kā arī notika izloze.  Tajā šogad varēja 

iegūt gan 
praktiskas, gan 
gardas lietas, kā arī 
iespēju doties uz 
dažādām vērtīgām konsultācijām, koncertiem vai doties otrajās brokastīs (brančā) kopā ar 
mācītāju Edgaru Maži.

Sirdstirdziņš noslēdzās ar koncertu, kas pulcēja pilnu baznīcas zāli. Koncertā uzstājās un par 
savu Ziemassvētku gaidīšanas laiku stāstīja: dziedātāja Lība Ēce-Kalniņa, dziesmu autore Aija 
Volka, dziedošā Stengrevicu ģimene, savukārt savu pirmo uzstāšanos piedzīvoja Āgenskalna 
BIGband. 

Sirdstirdziņā piedzīvojām brīnumu, jo tika iegūti 1742 Eiro. Daļa no summas tiks izlietota, 
lai papildinātu dāvanas 22 trūcīgajām daudzbērnu ģimenēm Āgenskalnā. Savukārt janvārī notiks 
īpašs pasākums daudzbērnu ģimeņu bērniem.

Āgenskalna draudzē šādi labdarības pasākumi notiek divreiz gadā – ziemā ir Sirdstirdziņš, 
bet vasarā – Dārza svētki. Pateicoties cilvēku dāsnumam un vēlmei dot, ir izveidots sociālās 
palīdzības kalpošanas fonds, un ar tā līdzekļiem iespējams palīdzēt tiem, kuri pēkšņi nonākuši 
finansiālās vai kādās citās grūtības.

„Ziemassvētkus gaidot” – tāds nosaukums tika dots 
Priekules baptistu draudzes organizētajam labdarības 
tirdziņam, kas lielus un mazus apmeklētājus pulcēja 
Priekules kultūras namā.

Īpašajā labdarības tirdziņā varēja iegādāties Adventa vainagus, 
adījumus, traukus, drēbes, apsveikumu kartītes, dekorācijas un 
daudz citu ģimenei un mājai, kā arī dāvināšanai noderīgu lietu. 
Bija īpaša vieta atmiņu veidošanai – foto stūrītis, darbojās kafej-
nīca, kā arī dažādas radošās darbnīcas bērniem un pieaugu ša-
jiem, kur daudzi labprāt iemēģināja savu roku radošās izpausmēs. 

Apmeklētāji atzina, ka tirdziņā varēja sajust siltumu, ģimenisku-
mu un tuvojošos svētku klātbūtni. Liels gandarījums ir par to, ka 
labdarības tirdziņš ar darbnīcām kļuvis ne tikai par brīnišķīgu 
tradīciju, kuru katru gadu pilnveidot, bet ka tajā ik gadu iesaistās 
arvien jauni kalpotāji, kas gatavi darboties, iepriecinot novada 
ļaudis.

Esam pateicīgi Dievam un atsaucīgajiem ziedotājiem – labdarības 
tirdziņā ziedojumos ienāca 1085 EUR, un līdzekļi joprojām turpi-
na ienākt. Ar tirdziņā gūtajiem ieņēmumiem un arī vēlāk saņemta-
jiem mērķziedojumiem sadarbībā ar novada sociālo dienestu 
atbalstīsim Priekules novada bērnus ar kustību traucējumiem 
dalībai nometnē Pelčos vai cita veida rehabilitācijai.

Labdarības tirdziņš ir draudzes Māmiņskolas izauklēta ideja. 
Daudzus gadus tas noticis draudzes dievnama ietvaros, bet jau 
trešo gadu mēs organizējām to novada mērogā Priekules 
kultūras namā.

Labdarība nebija pašmērķis. Pasākums ir ar pārdomātiem 
maziem mērķiem. Tā bija iespēja iesaistīt kalpošanā esošus 

draudzes locekļus, kā arī tos, kuri nāk uz draudzi, bet vēl nav 
nodevušies Jēzum Kristum. Tur mēs piedāvājam iespēju kalpot 
cilvēkiem no biedrībām, organizācijām, bet jaunieši aicina 
palīdzēt savus draugus no skolas. Darbībā ir vislabāk veidot 
māceklību. Kafejnīcā bija iespēja veidot labas sarunas ar 
cilvēkiem, kuri ir tikai paziņas. Sarunu gaitā varēja veidot jaunas 
attiecības un draudzību. Katram apmeklētājam mēs devām 
bukletu ar nelielu aprakstu par draudzi un aicinājumu uz 
Ziemassvētku ieskaņas koncertu, kas arī notika Kultūras namā, 
kā arī ielūgumu uz Ziemassvētku dievkalpojumiem baznīcā. 

Pārsteidzoši ir tas, ka pirms pasākuma joprojām bija kalpotāju 
trūkums, taču noslēguma kopbildē viņu ir ļoti daudz. Īpašs 
paldies Kristīnei Jaunzemei par izcili paveikto organizatorisko 
darbu.

Pamēģiniet to īstenot savā pilsētā!

Tirdziņa kņada. (Foto: Mārtiņš Barkovskis)

Uzstājas Lība Ēce-Kalniņa un Āgenskalna 
BIGband. (Foto: Anna Roze)
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Skrīveru draudzes 
namam jauns jumtsaivaRs gRīnbeRgs

skrīveru draudzes priekšnieks

Beidzot tas ir noticis – 11. decembrī ekspluatācijā nodots 
Skrīveru baptistu draudzes nama jaunuzceltais jumts. 

Celtniecības darbus uzsākām jūnijā. Pirmie tika sagatavoti un 
apstrādāti kokmateriāli. Tad sekoja vecā jumta seguma (asfalta 
kārtas) un siltumizolācijas (būvgružu) noņemšana, pēc tam 
nedēļu to visu vācām nost no jumta. Paralēli būvgružu vākšanai 
uz atbrīvotajām griestu pārsedzēm tika uzslietas pirmās spāres. 
Darbojāmies 30 grādu svelmē, taču katru rītu uz draudzes namu 
devos ar azartu, arī pārējo acīs pamanīju to pašu degsmi.

Kad lielākā daļa jumta seguma bija novākta un jaunais jumts vēl 
nebija uzlikts, mūs pārsteidza laika ziņas – vakarā būs liels 
negaiss. Ko nu? Apklāt jumtu nav jēgas, jo vējš noraus nost. 
Draudzes māsas, kuras darbiniekiem gatavoja pusdienas, lūdza 
mūsu Debesu Tēvu, mēs, pabeidzot darba dienu, raidījām 
pazemīgus skatienus uz Debesīm. 

Vakarā sākās kārtīgs, karstai vasarai raksturīgs negaiss, lietus lija 
arī naktī. Tas, ko ieraudzījām draudzes namā, pārsteidza mūs 
visus – uz grīdas vienā telpā bija maza peļķīte kā smaidoša 
vēstulīte: „Es jūs mīlu, turpiniet iesākto darbu...” Runājot ar 
pārējiem strādātgribētājiem, sapratām, ka kārtīgi bija lijis 
visapkārt draudzes namam, pat pus kilometra attālumā. Slava 
Dievam, Viņš ir žēlīgs.

Pēc pāris dienām darbs pie nesošās konstrukcijas izgatavošanas 
bija pabeigts, un jumtu sedza kondensāta plēve. Metāla jumta 
segums tika uzmontēts ātri. Vēl tikai karnīzes un noteksistēma, 
ko pabeidza oktobra beigās, bet decembra sākumā uzstādīja arī 
zibensaizsardzību. 

Paldies Dievam un paldies katram no jums, kas piedalījāties šajā 
darbā gan klātienē, gan neklātienē. Īpašs paldies Kristoferam 
Aberam un viņa ģimenei, kurš bija šī projekta galvenais 
virzītājspēks, kā arī Raimondam Putenim un viņa ģimenei, ar kuru 
Kristofers sadarbojas jau daudzus gadus. Vēl paldies mācītājam 
Ainaram Baštikam, kurš iedrošināja mūs informatīvi dalīties ar 

akūto draudzes vajadzību. Paldies daudziem, daudziem, Dievs 
jūs visus zina un pazīst. Ticu, ka jūsu sirdis ir ielīksmotas, 
skatoties uz šīm fotogrāfijām, jo tā ir liecība, ka Dieva žēlastība ir 
liela, arī Skrīveros. Tas, ka jumts ir uzcelts, nenozīmē, ka mums 
vairs nav vajadzīgas Jūsu aizlūgšanas. Lūdzu, turpiniet to darīt.

Pastāsti savu stāstu!
Tagad arī Latvijā katram no mums ir 
dota iespēja pastāstīt savu stāstu, kā 
Dievs darbojas mūsu dzīvē, un ievietot 
to globālā tīmekļa vietnē Mystory.me, lai 
cildinātu Dieva varenību un stiprinātu 
brāļus un māsas visā pasaulē. 

„Jūs saņemsiet Svētā Gara spēku, kas 
nāks pār jums, un jūs būsiet mani 
liecinieki gan Jeruzalemē un visā Jūdejā, 
gan Samarijā un līdz pat pasaules 
galam.” (Ap.d. 1:8).

Turpinot lasīt Apustuļu darbus, neviļus 
gribas jautāt: „Kur mūsdienās ir palicis šis 
spēks?” Tomēr tas nekur nav pazudis, 
katram kristietim arī šodien ir pieejams tas 
pats Gars, kurš mums liek saukt „Aba, 
Tēvs” (Rom. 8:15), kura spēkā mēs 
spējam visu (Filip. 4:13), pat piepildīt 
Jēzus pavēli iet un darīt tautas par 

mācekļiem (Mat. 28:18-20), neatkarīgi no 
mūsu izglītības, pieredzes, nodarbošanās, 
pat personīgajām rakstura īpašībām. 

Šogad mēs, Agape Latvija, esam sākuši 
„stāstīt stāstus” un aicinām arī tevi mums 
pievienoties un kļūt par daļu no 
vispasaules projekta Mystory.me. Tā ir 
globāla tīmekļa vietne, kurā reģistrējoties, 
ikviens kristietis var ievietot savu stāstu 
(tekstu un video) dažādās valodās, tā 

dodot iespēju gan saviem draugiem un 
paziņām, gan „nejaušiem garāmgājējiem” 
no visas pasaules uzzināt par savu 
pieredzi kopā ar Dievu. 

Tas ir vienkāršs un neuzbāzīgs veids, lai 
pavēstītu citiem, kā tu sāki sekot Jēzum 
vai kā Viņš mainījis kādu nozīmīgu tavu 
dzīves jomu. Ja iedosi kādam mystory.me 
kartīti vai ievietosi stāsta fragmentu 
facebook.com, draugiem.lv u.c., katrs pats 
varēs izlemt, vai vēlas ar to iepazīties. 
Varbūt tavs stāsts būs pirmais impulss, 
kas mudinās izlasīt arī citu kristiešu 
stāstus, kas savukārt radīs vēlmi uzzināt 
vairāk par Dievu.

Uzzini vairāk par projektu: agape.lv/
mystory

Piesaki bezmaksas semināru „Mans 
stāsts” savai draudzei, jauniešiem vai 
mazajai grupai: mystory.me@agape.lv

dace cīRule
Mystory.Me prOjekTa vadīTāja laTvijā

Varbūt tavs stāsts būs 
pirmais impulss, kas 
mudinās uzzināt vairāk 
par Dievu.
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„Zvaigzne austrumos” pusceļā
Paldies visiem, kas piedalījāties akcijā „Zvaigzne austrumos”. 
Mūsu mērķis šogad bija savākt un nosūtīt 6000 dāvaniņas karā 
cietušajiem bērniem Jordānijā, Ēģiptē un Maltā. Savācām 3560 
kastītes, kas ir par 10 vairāk nekā aizvadītajā gadā. 

s ī r i e š i e m  u n  i r ā k i e š i e m

Šogad akcijā lietuvieši piedalījās pirmo reizi, bet igauņi krietni palielināja 
savu līdzdalību, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Tomēr nosūtīt dāvaniņas 
uz jaunajām vietām Ēģiptē un Maltā nebija iespējams, jo netika savākts 
iecerētais kastīšu skaits. Šogad atkal nosūtījām 12 metrus garo 
konteineru sīriešu un irākiešu bērniem pie mūsu partneriem Jordānijā. 
Šobrīd, kad lasi šo rakstu, tas jau ir pusceļā.

Piedalīties kādā pasākumā pirmo reizi ir interesanti, bet darīt to atkārtoti 
jau prasa zināmas pūles, un tas kļūst par kalpošanu. Paldies par 
atsaucību! Paldies par uzticību! Paldies par kalpošanu! Pateicos arī 
visiem akcijas kalpotājiem un palīgiem par nesavtīgo darbu!

K ā p ē c  š o g a d  n e s a n ā c a  i e c e r ē t a i s ?

Varētu minēt dažus tehniskus negludumus, taču galvenais iemesls ir 
vide. Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, politiskais fons Eiropā ir radikāli 
mainījies. Vārds „bēglis” tagad rada diametrāli pretējas, bet ļoti spēcīgas 
emocijas. Tas nav bez pamata. Arī fakts, ka akcijas sākumā Parīzē notika 
viens no asiņainākajiem teroraktiem Eiropā, nekādā veidā nepalīdzēja 
satraukumu un apjukumu sabiedrībā mazināt. Tāpēc daļa aizvadītajā 
gadā aktīvu dalību ņēmušo cilvēku šogad nespēja rast motivāciju 
piedalīties. Vēl vairāk, dažiem nepiedalīšanās bija pat kā tāda protesta 
forma, jo Eiropas Savienības nostāju mainīt nav iespējams, bet kaut kā 
aizstāvēt kristietību pret islama ekspansiju gribas. Taču nevēloties 
atbalstīt musulmaņu bērnus, netika atbalsts arī kristiešu bērniem. 
Piemēram, mūsu Jordānijas partneri palīdz sīriešu bērniem, kas parasti 
ir musulmaņi, bet viņi vienlaicīgi palīdz arī irākiešu bērniem, kas visi ir no 
ISIS izvērstā kristiešu genocīda aizbēgušie. Viņi izbēguši no nāves 
burtiski par mata tiesu. Nedomāju, ka tie, kas izlēma nepiedalīties, 
gribēja atraut savas dāvaniņas vajāto kristiešu bērniem Tuvajos 
Austrumos. Drīzāk tā ir mūsu neprasme to pietiekami labi izskaidrot un 
pārliecināt visus pagājušā gada akcijas dalībniekus piedalīties arī šogad.

K a s  b i j a  l a b ā K  š o g a d ?

Mediju kampaņa. Šogad labāk izdevās uzrunāt medijus nekā iepriekšējā 
gadā. LNT ziņas, LTV1 „Panorāma” un Vidzemes TV Valmierā rādīja ziņu 
sižetus. Latvijas Radio Ģimenes studijā un arī LKR „Aktuālajā diskusijā” 
bija vienu stundu garš raidījums veltīts akcijai. Latvijas Radio krievu ziņās 
un LKR izskanēja telefonintervijas par akciju. Žurnāls IR un portāls delfi.
lv publicēja rakstus par akciju. Salīdzinot aizvadītajā gadā bija ļoti maza 
mediju interese. 

Mājaslapa. Šogad mājaslapa jau bija pieejama latviešu, lietuviešu un 
igauņu valodās ar trīs video stāstiem. Aizvadītajā gadā tā bija skatāma 
tikai vienā valodā un tajā bija ievietots viens video. 

Kastīšu nodošanas punkti. Pagājušajā gadā bija 28 nodošanas vietas 
Latvijā un Igaunijā. Šogad jau 56 nodošanas vietas visā Baltijā. 

Atpazīstamība. Daļa cilvēku šogad iesaistījās tāpēc, ka par akciju bija 
dzirdējuši iepriekšējā gadā. Bija vairāki, kas zvanīja vai rakstīja un 
norādīja, ka pagājušajā gadā par to uzzinājuši, tikai akcijai noslēdzoties, 
tāpēc šogad viņi piedalās pirmo reizi. Bija kādi, kas laicīgi uzrunāja 
savus darba kolēģus, skolas biedrus, draugus, lai arī viņi iesaistītos 
akcijā. 

V a i  b ū s  n ā K a m ā  a K c i j a ?

Jā, visticamāk, nākamajā rudenī atkal notiks akcija „Zvaigzne 
austrumos” #kurpjukaste. Ja nākamajā gadā pirksiet kurpes, tad 
iesaiņojuma kasti neatstājiet veikalā!

D i v a s  a u s t r u m u  z v a i g z n e s  –  l a t v i j ā ! 

Nedaudz nosalušas un apjukušas, bet dzīvas, sveikas un 
veselas Latvijā atgriezās „divas zvaigznes no austrumiem” – 
Liene Svoka un Ilona Leduskukaine. Meitenes pēc gandrīz trīs 
Jordānijā pavadītajiem mēnešiem ir pateicības pilnas. 
Pirmkārt, mūsu Debesu Tēvam par lielisko vadību, klātbūtni un 
apsardzību. Paldies tiem, kuri atbalstīja šo braucienu gan 
lūdzot, sūtot iedrošinošas vēstules un tikpat iedrošinošas 
šokolādes, gan palīdzot finansiāli. Jordānijā redzētais, 
piedzīvotais, saprastais, atklātais un izjustais vēl ilgi paliks 
prātā un sirdī. Šobrīd jārod kāds laika sprīdis, lai to visu 
sakārtotu domu plauktos, taču jau drīzumā kādā no Baptistu 
Vēstnešiem piedāvāsim plašāku atskatu uz Jordānijā 
piedzīvoto.

Dāvanas ceļo pie bērniem

Kurpju kastes tiek rūpīgi iesaiņotas lielākās kastēs transportēšanai

PēteRis eisāns
akcijas „zvaigzne ausTrumOs” vadīTājs

a K c i j a s  K o p s a V i l K u m s
Plānotais kurpju kastīšu skaits – 6000
Kopīgais nosūtītais kastīšu skaits – 3560
No Latvijas – 2725
No Igaunijas – 545
No Lietuvas – 290
Meitenēm (2–4 g.) – 566 kastītes
Meitenēm (5–9 g.) – 1186 kastītes
Meitenēm (10–14 g.) – 327 kastītes
Zēniem (2–4 g.) – 405 kastītes
Zēniem (5–9 g.) – 859 kastītes
Zēniem (10–14 g.) – 217 kastītes
Bēgļu segām saziedots – 2744 Eiro
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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 janvārim “Tas Kungs ir mans gans, 

man netrūks nenieka.” Ps. 27:11

1
Jaungada diena
1. Laiku 1; Mt. 1:1-25 
Pateicība Dievam par šo jauno gadu! Lai Dieva žēlastība un 
Viņa vadība visās gada dienās.

2
1. Laiku 2; Mt. 2:1-18
Pateiksimies un lūgsim par Ainažu draudzi un sludinātāju 
Juri Vasuli.

3
1. Laiku 3; Mt. 2:19-23; 3
Pateiksimies un lūgsim par bīskapu Pēteri Sproģi un viņa 
ģimeni.

4
1. Laiku 4; Mt. 4:1-22
Lūgsim par Armēnijas evaņģēlisko kristiešu Baptistu savienību 
ar 155 draudzēm un 4920 draudzes locekļiem.

5
1. Laiku 5; Mt. 4:23-25 & 5:1-20
Pateiksimies un lūgsim par Aizputes draudzi un mācītāju Jāni 
Balodi un mācītāja palīgu Kārli Pēteri Balodi.

6
Zvaigznes diena 
1. Laiku 6; Mt. 5:21-42 
Lūgsim par mieru pasaulē.

7
1. Laiku 7; Mt. 5:43-48 & 6:1-24 
Lūgsim par vajātiem kristiešiem visā pasaulē.

8
1. Laiku 8; Mt. 6:25-34 & 7:1-23
Pateiksimies un lūgsim par Aizvīķu draudzi un sludinātāju 
Arti Peterlevicu.

9
1. Laiku 9; Mt. 7:24-29 & 8:1-22
Slavēsim Dievu par Viņa plānu, būsim paklausīgi sekot Viņa 
vadībai.

10
1. Laiku 10; Mt. 8:23-34 & 9:1-13 
Lūgsim piedošanu, kam esam nodarījuši pāri.

11
1. Laiku 11; Mt. 9:14-38
Lūgsim par Maķedonijas Baptistu savienību ar 2 draudzēm 
un 100 draudzes locekļiem.

12
1. Laiku 12; Mt. 10:1-31 
Pateiksimies un lūgsim par Alūksnes draudzi.

13
1. Laiku 13; Mt. 10:32-42 & 11:1-15
Lūgsim Dievam iedrošinājumu, lai uzsāktu darbus, kuros Viņš 
mūs aicina.

14
1. Laiku 14; Mt. 11:16-30 
Lūgsim par savām draudzēm.

15
1. Laiku 15:1-16:3; Mt. 12:1-21 
Lūgsim  par jaunu draudžu dibināšanas vietu Kalētos.

16
1. Laiku 16:4-43; Mt. 12:22-45
Lūgsim par Eiropas Baptistu federācijas Bērnu un Jaunatnes 
departamenta konferenci no 15.-18. janvārim Lionā, Francijā, 
“Nepārdedz, bet dedz gaiši!”

17
1. Laiku 17; Mt. 12:46-50 & 13:1-17 
Lūgsim par stiprām ģimenēm.
11:30 mācītāja Pētera Eisāna amatā ievešanas 
dievkalpojums Madonas draudzē.

18
1. Laiku 18-20; Mt. 13:18-35
Pateiksimies un lūgsim par Auces draudzi un sludinātāju 
Aldi Šneideru.

19
1. Laiku 21:1-17; Mt. 13:36-58 
Lūgsim par Turcijas Baptistu aliansi ar  4 draudzēm.

20
1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena 
1. Laiku 21:18-22:19; Mt. 14:1-21
Lūgsim par Latvijas valdību.

21
1. Laiku 23-24; Mt. 14:22-36 & 15:1-9
Pateiksimies par saviem darba kolēģiem un cilvēkiem, kas ir 
ar mums kopā ikdienā.

22
1. Laiku 25; Mt. 15:10-39
Pateiksimies un lūgsim par „Jēzus Kristus atkalnākšanas” 
Balvu draudzi un mācītāju Mihailu Voronovu.

23
1. Laiku 26; Mt. 16:1-20
Lūgsim par Reģionālo tikšanos, kas šodien norisinās Cēsīs.
Reģionālā tikšanās Cēsīs.

24
1. Laiku 27; Mt. 16:21-28 & 17:1-13
Lūgsim, lai akcijas Zvaigzne Austrumos dāvanas netraucēti 
sasniedz galamērķi – Jordāniju.

25
1. Laiku 28; Mt. 17:14-27 & 18:1-9
Lūgsim par Austrijas Baptistu savienību ar 26 draudzēm un 
1467 draudzes locekļiem.

26
LR starptautiskās (de jure) atzīšanas diena 
1. Laiku 29:1-22a; Mt. 18:10-35
Lūgsim par Latvijas valsts attiecībām ar citām valstīm. 
Lūgsim par mieru.

27
1. Laiku 29:22b-30; Mt. 19:1-15
Darīsim ikdienas darbus ar prieku un pateicību!

28
2. Laiku 1; Mt. 19:16-30
Kungs, dod mums spēku pasludināt Evaņģēliju savā ikdienā.

29
2. Laiku 2; Mt. 20:1-19
Pateiksimies un lūgsim par draudzi "Evaņģēlija gaisma" un 
mācītāju Sergeju Garkušu.

30
2. Laiku 3; Mt. 20:20-34
Lūgsim par Timoteja skolu un tās vadītāju Esteri Rozi. 
Svētdienskolu apvienības gadskārtējā konference.  
Timoteja skolas izlaidums.

31
2. Laiku 4; Mt. 21:1-17 
Lūgsim  par Karostas jaundibināmo draudzi.

s i r s n ī g i  s V e i c a m !
“Viņš ir mūsu miers...” Ef.2:14

2. janvārī Līgatnes draudzes mācītājam Mārtiņam Rijniekam  
aprit 55 gadi.

3. janvārī Gulbenes draudzes sludinātājam Artūram Ruigam  
aprit 60 gadi.

s V e i c a m !
Sveicam Baltijas Pastorālā institūta sestā izlaiduma absolventus:
Arnoldu Bērziņu, Raivi Deksni, Andreju Goloborodko, Gati Jūrmali, 
Klāvu Kārkli, Rūdolfu Kroiču, Mārtiņu Straumi.

13. decembrī Rīgas Vīlandes draudzē Zigmārs Atvars licencēts par 
sludinātāju kapelāna kalpošanai NBS.

Bībeļu, grāmatu, dziesmu grāmatu remonts un iesiešana. 

Žurnālu gada gājumu iesiešana. Cietos, mīkstos vai ādas 
vākos. Grāmatsējēja Tabita Runce, tālr. 25535005.
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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

LBDS REĢIONĀLĀS TIKŠANĀS 2016
LBDS bīskaps Pēteris Sproģis un Padome aicina draudžu garīdzniekus, draudžu 
priekšniekus, kalpošanas nozaru vadītājus un ikvienu interesentu uz LBDS 
Reģionālajām tikšanās reizēm:

2016. gada 23. janvāris, Cēsis, plkst. 10:00-16:00
2016. gada 6. februāris, Liepāja, plkst. 10:00-16:00
2016. gada 20. februāris, Rīga, plkst. 10:00-16:00
2016. gada 27. februāris, Viesīte, plkst. 10:00-16:00

Tikšanās ir iespēja kopīgi pārdomāt, izvērtēt un tālāk stiprināt mūsu draudžu 
dzīvi un darbību. Šogad, bīskapa P. Sproģa rosināti, pārdomāsim mūsu katra 
individuālo un mūsu kā draudžu kopīgo atbildību par Dieva uzticēto vietu, 
laiku un kalpošanu. 
Tikšanās laikā draudžu pārstāvjiem būs arī iespēja uzzināt par LBDS un ASV 
Oklahomas un Kalifornijas Dienvidbaptistu draudžu savienību sadarbību un 
veidiem, kā mūsu draudzes var iesaistīties šajās partnerattiecībās. Pašlaik 
sadarbības ietvaros draudzes var iesniegt kalpošanas projektu pieteikumus, 
aicinot ASV draudzes iepazīt Latviju un atbalstīt Dieva darbu šeit visdažādāka-
jos veidos.

Aicinām draudžu vadītājus savlaicīgi informēt 
draudžu locekļus par LBDS Reģionālo tikšanos norisi 
un rosināt pieteikšanos.
Lūdzam katru draudzi iesūtīt LBDS kancelejai saraks-
tu, norādot draudzes pārstāvjus, kas plāno piedalīties 
konkrētā tikšanās reizē. Uzmanību: Jūsu draudzes 
ieguvums būs nozīmīgāks un kvalitatīvāks, ja tikšanās 
reizē piedalīsies vismaz 2-3 draudzes pārstāvji.
Pieteikšanās: mob. 20390979 vai  
e-pasts: kanceleja@lbds.lv

LBDS Reģionālās tikšanās  
2016. gadā plānotas:

23. janvāris Cēsis 
6. februāris Liepāja
20. februāris Rīga 
27. februāris Viesīte
LBDS Kongress 21. maijā – Rīgā, Savienības namā.

 

 

LBDS SVĒTDIENSKOLU 
APVIENĪBAS KONFERENCE UN 

BPI TIMOTEJA SKOLAS 
2. IZLAIDUMS 

 
30. janvārī 10:00-16:00 

Vīlandes baptistu baznīcā 
Rīgā, Vīlandes ielā 9 

 

Pieteikšanās līdz 25. janvārim 
sa@lbds.lv, 26091697 
Dalības maksa 3 EUR 

 

Aicināti visu draudžu svētdienskolotāji 
un interesenti! 

LBDS ir jāapkopo ziņas no draudzēm par 2015. gadu un tās 
jāiesniedz LR Tieslietu ministrijas Nozaru politikas 
departamenta Sabiedrisko attiecību un reliģisko lietu nodaļai. 
Lūdzam ziņas par 2015. gadu iesniegt janvāra mēneša laikā, 
taču ne vēlāk kā līdz 2016. gada 25. janvārim.

Draudžu informācija ir jāiesniedz anketu veidā un jāieraksta 
atbilstošā veidlapā. Anketas forma “Draudžu ziņas par 2015. 
gadu” tiks nosūtīta elektroniski vai pa pastu ar Baptistu 
Vēstneša janvāra numuru. Anketu lūdzam aizpildīt saprotami, 
pārbaudīt tajā iekļautās ziņas, lai tās būtu aktuālas, un 

parakstītu nosūtīt pa pastu uz Savienības namu un arī 
elektroniski uz LBDS kancelejas e-pastu: kanceleja@lbds.lv.

Lūdzam iesniegt ziņas laicīgi, jo jārēķinās, ka anketas vēl ir 
jāizskata un vajadzīgie dati jāapkopo, kā arī, ja būs kādas 
neskaidrības, tās varētu tikt precizētas, sazinoties ar draudzi. 

Lūdzam arī aizpildīt sadaļu ”Draudzes plānotie notikumi 2016. 
gada garumā”, lai varētu veidot kopīgo notikumu kalendāru, 
kur plānotie notikumi 2016. gada garumā tiks izvietoti LBDS 
mājas lapā un publicēti BV notikumu un aizlūgšanu kalendārā.

i n F o r m ā c i j a  D r a u D z ē m

Ja Dievs Tev dāvājis spēju rakstiski 
atspoguļot notikumus, atsaucies! 
Izdevuma „Baptistu Vēstnesis” 
komanda meklē reģionālos 
korespondentus, kas iesūtītu ziņas par 
baptistu draudžu notikumiem reģionos. 

Sīkāka informācija un pieteikšanās 
LBDS kancelejā: 20390979 vai 
kanceleja@lbds.lv.


