
LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

“Tad nu ej, ēd savu maizi ar prieku un dzer savu vīnu ar priecīgu 
sirdi, .. Nēsā allaž baltas drēbes, un lai tavai galvai netrūkst 
svaidāmās eļļas. Baudi šo dzīvi ar savu mīļoto sievu visās tajās 
ātri zūdošās dzīves dienās, ko Dievs tev ir piešķīris zem saules, 
cauri visam tavam niecības pilnam mūžam; patiesi, tas ir tas, kas 
piekrīt tev šai mūžā, un tas ir atalgojums tev par pūlēm, kādām tu 
nododies zem saules.” (Salamans mācītājs 9:7-9)

Kā svinēt dzīvi? Dievs radīja pasauli, lai cilvēks tajā varētu 
dzīvot un justies labi. Tāds bija Dieva sākotnējais un arī šī brīža 
nodoms. Grēka dēļ daudz kas ir izkropļots, arī mūsu izpratne par 
dzīvi. Citētā Rakstu vieta rosina domāt, kā dzīvot un priecāties 
par dzīvi.

Priecājies par ēdienu (7. pants). Kad esam pateicīgi Dievam 
par dzīvi, tad nav jāmokās ar ēstgribas trūkumu. Maize un vīns 
Austrumu kultūrās ieņem būtisku vietu. Baptisti ir atturīgi pret 
alkoholu, un Bībele runā par mērenību, paškontroli. Protams, ir 
jāuzmanās, ka nekļūstam par bohēmistiem, kas bauda dzīvi 
vieglprātīgi. Prieks par ēdienu un dzērienu ir prieks par to, ko 
Dievs dod, – kad garšo un ir prieks ēst. Tas ir cieši saistīts ar 
apziņu, ka Dievs par mani gādā. Dievs dod visu nepieciešamo, 
lai man pietiktu. Tāda ir Dieva gādība mūsu dzīvē. 

Mācies svinēt (8. pants). Baltas drēbes un eļļa uz galvas tolaik 
bija prieka un svētku simboli. Šis aicinājums ietver attieksmi pret 
dzīvi. Vai mēs mākam svinēt? Nereti esam iemācījušies sērot un 
pieminēt, bet ne svinēt. Vai drīkstam svinēt? Jā! Dievs mums ir 
devis šo dienu. Mums ir izvēle – pieņemt to kā Viņa dāvanu vai 
gausties, ka nav labi. Vai mans skats uz dzīvi ir pilns prieka? 
Prieka par dzīvi, ko Dievs dod. Varbūt man vienkārši jālūdz: 
Kungs, dod man prieku, palīdzi priecāties par mazām lietām!

Baudi laulību (9. pants). Laulība ir vide, kurā kopā varam baudīt 
dzīvi. Sieva vai vīrs, kurš, gadiem ejot, nekļūst svešāks un 
neciešamāks, bet gan mīļāks un tuvāks. Statistika par laulību nav 
iepriecinoša, jo daudzi nespēj baudīt kopā. Bet ir laulības, kuras 
ir dzīvelīgas, augošas, kur vīrs un sieva ir kopā un joprojām 
iemīlējušies. Laulība ir labs iemesls svinēšanai. 

Svini dzīvi: priecājies par ēdienu, par šo dienu, baudi savu 
laulību, ja tev tāda ir un tā ir laba. Jo ir tikai viena dzīve - kas 
tāds, ko mēs nevaram atkārtot.

Edgars Mažis
Rīgas Āgenskalna draudzes mācītājs
Garīdznieku brālības priekšsēdētājs
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Bez lielām traģēdijām 
“Kristiešiem vajadzētu būt ļoti izglītotiem un 
gudriem. Ne tāpēc, ka zināšanas varētu 
pasauli izskaidrot, bet lai varētu diskutēt ar 
speciālistiem sekulārā vidē,” intervijā saka 
Amerikas Latviešu baptistu apvienības 
priekšsēdis Dr. Uldis Ukstiņš. Viņš tikko ir 
saņēmis LBDS apbalvojumu par mūža 
ieguldījumu Kristus Evaņģēlija 
pasludināšanā, daudzus gadus ir atbalstījis 
baptistu draudzes un mācītājus Latvijā, 
ieguvis maģistra grādu ķīmijā, nekad nav 
dzīvojis Latvijā, bet sauc sevi par latvieti.  

Iepriekš Latvijā bijāt pirms desmit 
gadiem. Jūsuprāt, kaut kas ir mainījies?

Vizuāli mainījies ir ļoti daudz. Rīgā, protams, 
ir vairāk veikalu, uzņēmumu. Arī Savienības 
nams (Latvijas Baptistu draudžu savienības 
nams Rīgā, aut.) ir mainījies. Kad biju šeit 
pirms desmit gadiem, telpas nebija tik 
gaišas un modernas kā tagad. 

Kā Jūs vērtējat LBDS attīstību?

Nedomāju, ka esmu kompetents spriest par 
attīstību, bet esmu priecīgs par darbu, 
ko Savienība un bīskaps Sproģis dara. 
Viņš tiešām ir daudz paveicis savos astoņos 
darbības gados – gan finansiāli, gan garīgi 
bīskaps ir veicinājis augšanu, ir dibinātas 
jaunas draudzes, izveidots Baltijas 
Pastorālais institūts. Tieši šorīt (19.05.) 
satikos un iepazinos ar BPI studentiem. 
Man bija liels prieks.

Par ko vēl Jums ir prieks?

Par visu darbu, kas tiek darīts. Manuprāt, 
BPI ir virziens, kurā dodas mūsu laika 
teoloģiskā mācība. Tas ir ne tikai šeit Latvijā, 
bet arī Amerikā. Vairs nav tradicionālā 
scenārija – četru gadu studijas koledžā vai 

universitātē un tad mācības seminārā. 
Tagad jebkurš pieaudzis cilvēks, neatkarīgi 
no vecuma, izglītības un darba pieredzes, 
var iestāties seminārā. Daudz vairāk ir to 
studentu, kuri ir mācījušies un strādājuši citā 
profesijā un tad nākuši izzināt teoloģiju.

Kas Jūs pārsteidza šajā braucienā?

Jāsaka, ka nekas mani nepārsteidza. Nav 
jau tā, ka nezināju, kas notiek Latvijā. Kaut 
arī personīgi neesmu klāt, caur masu 
medijiem, caur Savienības tīmekļa lapām 
esmu saņēmis informāciju un sekojis līdzi 
tam, kas notiek.

Kāpēc Jums Latvija ir tik īpaša?

Kā jau teicu Kongresā (LBDS Kongress 
2014, aut.), savā sirdī esmu latvietis, kaut arī 
piedzimu Vācijā un visu mūžu nodzīvoju 
ASV. Pirmkārt, dzīves lielāko daļu Amerikā 
esmu pavadījis latviešu vidē. Kad ierados 
Klīvlendē, gāju latviešu draudzē, apmeklēju 
latviešu skautus, iesaistījos dažādos 
pasākumos un biedrībās. Tā, protams, bija 
mana izvēle. Varēju pievienoties Amerikas 
videi, daudzi tā arī darīja. Kad pabeidzu 
semināru Bostonā, mani aicināja kalpot 
vairākās vietējās draudzēs, bet es tiešām 
jutu, ka cita ceļa man nav, kā tikai latviešu 
draudze. Otrkārt, tas ir mantojums no 
vecākiem. Kaut arī viņi izbrauca no Latvijas, 
viņu sirds palika Latvijā. Varbūt tas izklausās 
dīvaini, bet man liekas, ka es nebūtu varējis 
izvēlēties citu dzīves ceļu.

Tā bija Jūsu izvēle – iet uz latviešu 
draudzi?

Kā jau katram bērnam – līdz zināmam 
vecumam jāiet tur, kur ved vecāki. Mans 
vectēvs ir nācis no Priekules baptistu 
draudzes, mamma nākusi no luterāņu 
aprindām. Patiesībā mūs ar mammu abus 
kopā kristīja Klīvlendes draudzē. Ja jautājat, 
vai tā bija mana izvēle, tad sākotnēji nē, bet 
vēlāk – tā bija mana izvēle dzīvot latviešu 
vidē. Uzaugu Klīvlendē, pabeidzu skolu, 

ieguvu maģistra grādu ķīmijā un tad jutu 
aicinājumu doties uz semināru. Bostonā, kur 
pabeidzu semināru, bija latviešu draudze, 
kurā sāku kalpot kā palīgmācītājs.

Kā no ķīmijas nonācāt līdz teoloģijas 
semināram?

Uzaugot Klīvlendē, draudzei manā dzīvē bija 
centrālā loma. Biju iesaistīts dažādās 
kalpošanas nozarēs, darbojos kā 
svētdienskolas skolotājs. Mācītājs Artūrs 
Meija, kad brauca uz Padomes sēdēm vai 
svētkiem kādā no mūsu latviešu draudzēm, 
regulāri ņēma mani līdzi un vienmēr aicināja 
teikt arī kādu vārdu vai liecību. Tā arī viss 
pamazām veidojās. 

Tas tomēr drosmīgs solis – tik krasi 
mainīt profesionālo virzienu. Turklāt 
Jums jau bija maģistra grāds ķīmijā...

Nu... nezinu, bet tas, protams, 
bija pagrieziena punkts manā dzīvē. 

Kā Jūs pieņēmāt šo lēmumu?

Jutu, ka Dievs aicina to darīt. Pie Kristus 
nācu kā relatīvi jauns bērns, toreiz biju 
divpadsmit gadus vecs. Nevaru teikt, ka 
man bija tāda paša veida piedzīvojums kā 
Pāvilam, ka man parādījās gaisma un 
Kristus teica: “Ej uz semināru!” Šis lēmums 
sirdī auga pamazām, bet ar pārliecību. 
Biju jau mācījis svētdienskolā, teicis liecības 
draudzēs, Bībele man bija ļoti tuva, 
interesēja teoloģija, pirms semināra jau biju 
izlasījis sistemātisko teoloģiju. Tas izveidoja 
manī aicinājumu studēt seminārā.

Jūs esat dzīvē daudz pieredzējis.  
Vai ir kādreiz nācies vilties Dievā?

Ceru, ka tas neskanēs iedomīgi, bet nē, 
neesmu Dievā vīlies. Man jāatzīstas, ka savā 
dzīvē neesmu piedzīvojis nekādas 
graujošas traģēdijas. Protams, ir nākušas 
slimības, arī manai dzīvesbiedrei Benitai 
vairākkārt ir bijušas tādas, kas apdraud 
dzīvību, bet nekad neesmu jutis jautājumu: 
“Kādēļ Dievs tā ir rīkojies?” Tā nav mana 
sapratne par Dieva rīcību. Nav jau tā, 
ka saprotu visu, ko Dievs dara. 
Nupat Pestīšanas templī runāju par Ījaba 

grāmatu, kuru esmu apcerējis visai plaši. 
Pamatā grāmata ir par ciešanām, un 
galvenā mācība ir, ka mūsu sapratne 
daudzās lietās ir ļoti ierobežota. 

Sveiciens LBDS Kongresam 2014 no ALBA

Aizlūdzot par Latviju ar BPI studentiem
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Mums nav atbildes par to, kāpēc notiek 
traģēdijas, kāpēc nomira mūsu bīskapa 
(Pētera Sproģa, aut.) meitiņa. Bet... tas 
vairāk ir no intelektuālas puses. Kā jau 
teicu, neesmu gājis cauri lielām ciešanām, 
neesmu bijis izsūtīts uz Sibīriju kā mācītājs 
Dzelmītis (Vilis Dzelmītis, aut.), nav 
personīgā dzīvē traģiskas lietas notikušas, 
kas emocionāli var sagraut. 

Bet kā Jūs uztverat Dievu?

Dieva atklāsme mums kā kristiešiem ir Jēzū 
Kristū. Mēs redzam – Kristus bija nevainīgs 
cilvēks un cieta tās pašas sāpes un 
ciešanas, kuras mēs. Tas nenozīmē, ka nav 
smagi un grūti, bet Dieva varenība un 
godība ir atklāta šajā pasaulē. Un Viņa 
mīlestība atklāta Jēzū Kristū.

Jums nekad nav bijušas šaubas par 
Dievu, ticību Viņam?

Par Dieva būtību man nav bijušas šaubas. 
Nav bijušas domas par to, ka Dieva nav, ka 
Viņš mani nemīl. Cenšos apzināties, 
pieņemt, ka tad, ja es kaut ko nesaprotu, 
tas ir tāpēc, ka Viņa domas ir pārākas par 
manējām.   

Kā to apziņu saglabāt krīzes brīžos?

Pēteris (Sproģis, aut.) teica, ka ir divas 

lietas, kas mūs veido, – lielas ciešanas un 
liela mīlestība. Lielās ciešanas mūs 
iznīcinātu, ja nebūtu mīlestības, ko Dievs 
atklāj caur cilvēkiem mums apkārt, kas dod 
spēku un drosmi pastāvēt. 

Teoloģijas studijas Jums ir palīdzējušas 
iepazīt Dievu vai tieši otrādi – padarījušas 
Viņu teorētiskāku?

Domāju, ka manai personībai studijas ir 
palīdzējušas. Teoloģija man ir atklājusi 
Dieva būtību, dziļumu. Nekad neesmu 
domājis, ka zināšanas var cilvēku attālināt 
no Dieva. Dievs ir radījis šo pasauli. Nezinu, 
vai tā ir teoloģiska tērzēšana, bet, ja kāds 
saka, ka zināšanas var attālināt no Dieva, 
uzskatu, ka tas ir tikai aizbildinājums. 
Kādreiz cilvēki pieķeras zinātnei un saka, 
ka pasaule ir izskaidrojama tīri 
materiālistiskā plāksnē, ka Dievs nav 
vajadzīgs, lai to izskaidrotu. Bet, manuprāt, 
tas ir, neaptverot pasaules būtību un Dieva 
lomu, varenību, godību. Tā pati par sevi 
cilvēka prātam ir kaut kas neaptverams. 
Tāpēc, jo vairāk mēs zinām par šo pasauli, 
jo vairāk apbrīnojam Dievu. 

Savā laikā teologi un mācītāji bija 
izglītotākie ļaudis. Manuprāt,  tas ir dīvains 
uzskats, ka zināšanas mācītāju var samaitāt 

vai atņemt ticību. Praktiski jau reizēm tā 
notiek, cilvēks aiziet uz skolu un pazaudē 
savu ticību, bet tad man jāsaka, ka viņam 
nemaz nav bijusi ticība. Visas zināmās 
universitātes  –  Prinstona, Kembridža, 
Jeila – tās visas bija semināri, pirms kļuva 
par koledžām. Mums, kristiešiem, vajadzētu 
būt ļoti izglītotiem un gudriem. Ne tāpēc, 
ka zināšanas varētu pasauli izskaidrot, 
bet citādāk mēs nevaram diskutēt un 
sarunāties ar speciālistiem sekulārā vidē.

Kas Jums ikdienā sagādā prieku?

Man? Ģimene, meitas, mazbērni, laiks kopā 
ar ģimeni. Tā ir žēlastība, ka man ir trīs 
meitas, kuras ar savām ģimenēm dzīvo 
mums ļoti tuvu, līdz ar to bieži varam 
satikties, svinēt kopā dzimšanas dienas, 
doties izbraukumos, piknikos.

Jūsu meitas runā latviski?

Jā, jo viņas uzauga, runājot latviski. 
Bet divas no viņām ir precējušās ar 
amerikāņiem, tāpēc latviešu valodu 
saglabāt ir grūtāk.

Jūs neiebilstat?

Man liekas, ka to nevaru īsti ietekmēt. Mani 
vecāki necentās man ieaudzināt latviskumu.

Amerikas Latviešu baptistu apvienības 
(ALBA) priekšsēdis Dr. Uldis Ukstiņš 
viesojās Latvijā no 14.-27. maijam, 
atsaucoties bīskapa Pētera Sproģa un 
LBDS Padomes aicinājumam piedalīties 
LBDS Kongresā 2014. 

LBDS Kongresa laikā Dr. U. Ukstiņam tika 
pasniegts apbalvojums par ilggadēju 
kalpošanu un mūža ieguldījumu Kristus 
Evaņģēlija pasludināšanā. Tā LBDS 
draudzes pauda pateicību par U. Ukstiņa 
ieguldījumu, pildot ALBAs priekšsēža 
pienākumus kopš 1986. gada un stiprinot 
latviešu draudzes ASV; radot iespējas 
padomju varas gados iesūtīt Latvijā Bībeles 
un dziesmu grāmatas; kopā ar dzīvesbiedri 
Benitu Ukstiņu parādot nenogurstošu 
interesi un organizējot atbalstu baptistu 
draudzēm un darbiniekiem Latvijā; dibinot 
Latvijas evaņģelizācijas fondu, lai sekmētu 
garīgo darbu  Latvijā; atbalstot LBDS 
Teoloģisko semināru un LBDS garīdznieku 
studijas ASV; kā arī nenogurstoši 
interesējoties par LBDS attīstību.

Vizītes laikā ALBAs priekšsēdis iepazinās ar 
LBDS, tās nozaru un apvienību aktualitātēm, 
tiekoties ar to vadītājiem un pārstāvjiem. 
Viesis tikās ar Garīdznieku brālības 
priekšsēdētāju, mācītāju Edgaru Maži, 
Svētdienskolas apvienības pārstāvēm Elzu 
Rozi un Esteri Rozi, Sieviešu kalpošanas 
apvienības vadītājām, bīskapa vietnieku 

draudžu dibināšanas jautājumos Kasparu 
Šternu, brazīļu izcelsmes mācītāju Hansu 
Bērziņu, vēsturnieku un mācītāju Oļegu 
Jermolājevu, labu draugu un mācītāju 
Edgaru Godiņu un citiem. Dr. Ukstiņš guva 
ieskatu Baltijas Pastorālā institūta darbā un 
tikās ar studentiem klātienē. Piedaloties 
Kristīgās vadības koledžas Padomes sēdē, 
tika gūts nozīmīgs ieskats tās nākotnes 
plānos.

Dr. Uldis Ukstiņš bija mīļi gaidītais ciemiņš 
Rīgas Mateja, Pestīšanas tempļa, Bauskas, 
Jelgavas, Ventspils un Cēsu draudzēs, 
sludinot dievkalpojumos un piedaloties citās 
aktivitātēs. Ventspils draudzē viesis tikās ar 
Elitu Lapiņu un piedalījās Labo darbu dienā, 
kuras laikā tika vākts finansējumu nometnei 
bērniem ar īpašām vajadzībām “Cerību 
planēta’’. Pateicoties Rīgas Mateja draudzes 
mācītājiem P. Eisānam un A. Baštikam, 
Dr. Ukstiņš viesojās Rīgas Domē un 
iepazinās ar Rīgas attīstības koncepciju. 

Dr. U. Ukstiņš ir izteicis vissirsnīgāko 
pateicību LBDS Padomei un bīskapam 
personīgi par uzaicinājumu uz LBDS 
Kongresu un par saņemto pateicību un 
novērtējumu ALBAs kalpošanai un 
U. Ukstiņa personiskajai darbībai Latvijas 
labā.

Paldies ALBAs Padomei par iespēju 
Dr. Uldim Ukstiņam ciemoties Latvijā. 
Paldies Dievam par spēku un izturību 
Dr. Ukstiņam, viesojieties Latvijā un tiekoties 
tik īsā laikā ar tik daudziem cilvēkiem! 
Šie ciemošanās brīži mums paliks jaukā un 
neaizmirstamā atmiņā.

Žanna Drūnese
LBDS izpilddirektore

ALBAs priekšsēža  
Dr. U. Ukstiņa vizīte Latvijā

Saņemot apbalvojumu no bīskapa P. Sproģa
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Tas notika dabīgi. Kad manas meitas bija 
mazākas, viņas uzauga latviešu draudzē. 
Bet šobrīd latviešu sabiedrība Amerikā 
paliek arvien mazāka, līdz ar to iespējas kaut 
ko darīt kopā arī paliek arvien mazāk. Ir 
ļaudis, kuri izvēlas palikt latviski, bet tas nav 
kaut kas, ko var pavēlēt, ieaudzināt ar varu. 
Manas meitas apzinās savu kultūru, bet, ja 
es saku, ka esmu dzimis Vācijā, uzaudzis 
Amerikā un esmu latvietis, tad varbūt viņas 
tā neteiktu.

Jūs par to pārdzīvojat?

Es personīgi to nepārdzīvoju. Dievs tā ir 
nolicis. Tā nebija mana izvēle braukt uz 
Ameriku – braucu līdzi vecākiem. Savā veidā 
izvēle bija palikt Amerikā. Varējām jau pēc 
kara braukt atpakaļ uz Latviju, bet kas tādā 
gadījumā būtu noticis... Paps bija armijā, 
cīnījās pret sabiedrotajiem. Grūti pateikt, vai 
viņš būtu izdzīvojis, bet tas tā... Es sāpīgi 
pārdzīvotu, ja meitas nebūtu ticīgas. Kaut arī 
man Latvija ir mīļa un es nevaru savu dzīvi 
iedomāties bez tās, neredzu to kā absolūtu 
augstāko vērtību, ka mani bērni ir latvieši. 
Citiem tas varētu izklausīties ķecerīgi, bet kā 
augstāko vērtību redzu to, ka esam Dieva 
bērni un esam tur, kur Dievs mūs ir nolicis. 

Kur Dievs Jūs ir nolicis?

Specifiski jūtu, ka Dievs mani ir aicinājis būt 
par mācītāju latviešu draudzē Amerikā un 
atbalstīt Latvijas baptistus. To esmu jutis kā 
savas dzīves aicinājumu un esmu pateicīgs, 
ka varu to darīt. 

Kā Jums izdevies saglabāt latviešu 
valodu?

Kā jau minēju, tas tāpēc, ka Amerikā visu 
laiku esmu dzīvojis un strādājis latviešu vidē. 
Pirmais devums ir no vecākiem. Bērna 
valoda ir pirmā, kuru cilvēks iemācās, un tā 
paliek. Patiesībā man ir akcents, runājot 
angļu valodā. Pats jau to nejūtu, bet reizēm 
man kāds paprasa: “Kas tas tev par 
akcentu?” Pārāk bieži gan tā negadās, 
parasti jau cilvēki tādas lietas nesaka.

Kāpēc nekad neesat atgriezies Latvijā?

Kad Latvija kļuva brīva, nevarētu teikt, ka 
būtu bijis neiespējami atgriezties, bet tas 
būtu bijis grūti. Taču ne tāpēc neesmu 

pārcēlies. Ja būtu jutis 
aicinājumu dzīvot Latvijā, tad 
to būtu darījis. Bet šādu 
aicinājumu nejutu. Manas 
meitas un mazbērni nebrauktu 
uz Latviju. Tā būtu izšķiršanās 
– braukt un atstāt viņus. Un es 
nejutu, ka tas ir mans 
aicinājums. Es tikpat labi varu 
kalpot latviešu baptistu 
darbam, esot Amerikā. Mēs 
esam centušies to darīt, kaut 
arī padomju gados iespējas 
palīdzēt bija ļoti ierobežotas. 
Sūtījām paciņas. Tajā laikā 
draudzēm nevarēja neko sūtīt, 
sūtījām kā indivīdiem. Bijušais 
bīskaps Eisāns (Jānis Eisāns, aut.) vairākkārt 
pieminēja, ka savā laikā šīs paciņas bija liels 
atbalsts. 

Kā padomju laikā Jums izdevās uz Latviju 
atsūtīt Bībeles un dziesmu grāmatas?

Vairumā jau nesūtījām. Būtībā vienīgā 
iespēja kaut ko ievest bija tiem, kuri brauca 
uz Latviju. Es vismaz neatceros, ka mēs būtu 
kaut ko sūtījuši. Zinu, ka bija organizācijas, 
kas pagrīdes ceļā mēģināja ievest grāmatas 
un daudz ko citu, bet par to tik daudz 
nezinu. Bet katrs, kurš brauca uz Latviju, 
paņēma līdzi Bībeli un dziesmu grāmatu. Tās 
ļāva ievest. 

Cik šobrīd Amerikā ir latviešu baptistu 
draudžu?

Kad sākām pēc kara, bijām septiņas 
draudzes, kurās kopā bija ap tūkstots 
locekļiem, bet tagad esam daudz mazāk. 
Viena draudze vēl ir Kanādā, un pārējās ir 
Čikāgā un Klīvlendē. Tagad (skaitliski, aut.) 
esam turpat, kur latvieši bija 1880. gadu 
beigās.

Uz Ameriku vēl brauc latvieši?

Brauc, jā. Bet es nezinu statistiku, neesmu 
tik sīki izpētījis. Pirms dažām nedēļām biju 
uzaicināts vadīt vienu no rīta svētbrīžiem 
Amerikas Latviešu apvienības Kongresā, 
kurā bija arī jūsu ministru prezidente 
Laimdota Straujuma. Viņa arī uzmanīgi manī 
klausījās. Viena no lietām, par kurām 
Kongresā runāja, bija, kā atrast veidus, kā 

piesaistīt latviešus, kuri izceļojuši uz 
Ameriku. Ne tikai kā piesaistīt draudzēm, 
bet jebkurām latviešu organizācijām, 
biedrībām. Praktiski ir mazs procents to 
atbraukušo latviešu, kuri iesaistās. Runājot 
vispārīgā terminoloģijā, vai nu neesam viņus 
pienācīgi uzņēmuši vai arī viņi nevēlas būt 
ar latviešiem. 

Kā šobrīd iet Amerikas Latviešu baptistu 
apvienībai?

Mums skats ir vērsts uz Latviju. Sevi vairāk 
uzskatām kā misijas grupu, kas regulāri 
sanāk kopā svētdienās. Mūsu lielais 
aicinājums ir palīdzēt Latvijai, cik nu mums 
vēl ir spēka. Manai sievai Benitai, kura ir 
palīdzības darba vadītāja, sevišķi rūp 
svētdienskolas un sieviešu kalpošana, īpaši 
nometnes bērniem ar īpašām vajadzībām. 
Kad atgriezīšos mājās, 1. jūnija pēcpusdienā 
kopā ar Filadelfijas luterāņu draudzi rīkosim 
labdarības koncertu, lai vāktu ziedojumus šī 
gada nometnei. Ziemassvētku laikā mūsu 
draudzes telpās notiek Ziemassvētku 
tirdziņš, kur amerikāņu sabiedrība nāk un 
pērk dzintarus, vīrakus, kāpostus, pīrādziņus 
un daudzas citas lietas, ko sarūpējušas 
latviešu draudzes. Katru gadu saņemam 
prāvas summas, kādus piecus, sešus 
tūkstošus, kurus izlietojam dažādiem 
pasākumiem Latvijā  – nometnei, 
svētdienskolas darbam, draudzēm. Tas ir 
veids, kā esam centušies atbalstīt. 

Sagatavoja Evija Mileiko

„Ar Uldi un Benitu mūs vieno kopīga kalpošana Kristum Latvijā, 
kas kļuvusi par labu draudzību,” saka Līvija Godiņa,  

SKA vadītāja no 1992.-2008. gadam

godātie lasītāji! Nākamais “Baptistu Vēstneša” numurs iznāks 

septembrī.

sakarā ar izmaiņām “Baptistu Vēstneša” komandā, aicinām atsaukties 

cilvēku, kurš ir gatavs papildināt komandu ar savām zināšanām un 

pieredzi un uzņemties redaktora pienākumus. 

interesentus lūdzam sazināties ar LBDs Kanceleju (mob. 20390979, 

tālr. 67223379).
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Garīdznieki un vadītāji

Godātie LBdS draudžu garīdznieki!
LBDs Kanceleja ir sagatavojusi un jums nosūtījusi jaunās garīdznieku apliecības.  
ja jūs neesat saņēmis savu apliecību pa pastu vai tajā ir ieviesušās neprecizitātes,  

lūdzu, sazinieties ar Kanceleju (mob. 20390979, kanceleja@lbds.lv).

Šī gada 26. aprīlī Savienības namā notika 
LBDS Garīdznieku brālības konference, kurā 
mācītājiem un sludinātājiem bija iespēja 
garīgi stiprināt vienam otru, mācīties, kā arī 
sastapties ar viesi Sandi Ratnieku, kurš ir 
luterāņu mācītājs un ģimeņu psihoterapeits.

Garīdznieku brālības (turpmāk GB) vadītājs, 
Rīgas Āgenskalna draudzes mācītājs Edgars 
Mažis, iesākot konferenci, sadalīja 
garīdniekus divās grupās: jaunie un vecākie, 
tad aicināja jaunos un vecākos kopā lūgt par 
draudzes un personīgajām vajadzībām, kā 
arī pateikties par Dieva vadību. Tas bija īpašs 
brīdis, kas palīdzēja pārkāpt kādam iedomu 
slieksnim starp jauno un veco. Bija patīkami 
redzēt, ka daži vecāki brāļi pirmie uzaicināja 
jaunākos aprunāties un lūgt. Tāpat bija 
patīkami redzēt, kā jaunākie brāļi uzrunāju 
vecākos, lai kopā darītu to pašu – lūgtu.

Mācītājs E. Mažis mūs uzrunāja ar ļoti 
nepieciešamu atgādinājumu visiem 
garīdzniekiem par pastorālo aprūpi un 
Bībeli. “Pastor” ir cēlies no latīņu vārda 
“gans” un “ganīšana”. Tas ir garīdznieka 
pirmais un svarīgākais uzdevums. Reizēm 
pastors jeb draudzes gans pilda vienlaicīgi 
daudz uzdevumu, kas nereti viņu novirza no 
galvenā – rūpēties par draudzes un pilsētas 
cilvēku dvēselēm. Tāpēc tikām uzrunāti no 
vairākām Rakstu vietām (Jeremijas 23:1-3, 
Jāņa 10:3-5, 1. Pētera 5:2-3), lai saņemtu 
atgādinājumu un iedrošinājumu turpināt 
darīt svarīgāko. 

Turpinājumā dzirdējām, kā lietot Bībeli 

sarunās ar cilvēkiem. Bībele jālieto, lai 
palīdzētu cilvēkiem risināt problēmas. Bieži 
domājam, ka Bībeles teksts visu atrisinās, 
taču ir būtiski, ka cilvēks tiek uzklausīts, tiek 
veltīts laiks, lai saprastu, kāda ir cilvēka īstā 
vajadzība. Kā to izdarīt? Tikām rosināti 
domāt par to, cik lielā mērā Bībeles teksts 
palīdz man pašam, kad piemeklē grūtības. 
Vai, palīdzot saviem mājas ļaudīm un pats 
sev, tu lieto Bībeles pantus kā atbildes? Ja 
tas nepalīdz pašam, tad ir saprotams, ka 
garīdznieks pats maz lietos Bībeles tekstus 
sarunās. Ja Svētie Raksti neietekmē manu 
ikdienu, es tos nelietošu sarunās ar citiem 
cilvēkiem.

Noslēgumā E. Mažis runāja par grēksūdzi 
un tās nepieciešamību šodien. Īsi tikām 
uzrunāti no pravieša Ecēhiēla grāmatas 
33:11. Balstoties uz šo Rakstu vietu, 
uzklausot cilvēku, kurš nāk ar savu nastu, 
mēs varam redzēt, ka Dievs priecājas par 
cilvēku, kurš atgriežas no sava ļaunā ceļa. 
Luters ir teicis: “Kur grēku piedošana, tur arī 
dzīvība un svētlaime.” Sarunās secinājām, 
ka cilvēkiem pietrūkst grēksūdzes. 
Mēģinājām saprast, kāpēc grēksūdzes brīži 
ir stipri samazinājušies mūsu draudzēs. Vai 
vajadzība ir mazinājusies? Taču nē! Tas 
paliek katram garīdzniekam un arī tev, lasītāj, 
kā jautājums. Vai tava vajadzība pēc 
grēksūdzes ir mazinājusies? Kā tu to 
praktizē? Kam tu to iesaki, ja tev tā palīdz?

Mūsu īpašais viesis Sandis Ratnieks, 
luterāņu mācītājs, attiecību un ģimeņu 

konsultants, psihoterapeits, iesākot uzrunu, 
uzreiz atklāja, ka ir grūti savienot mācītāja un 
terapeita darbu. Mēs tikām iepazīstināti ar 
to, ko dara terapeits, kādās situācijās ir labi 
meklēt terapijas palīdzību un kad mācītājs 
var ieteikt terapiju. Secinājām, ka šodienas 
cilvēki biežāk meklē palīdzību pie 
psihoterapeita nekā pie garīdznieka. Nav 
teikts, ka garīdznieks nevar palīdzēt, bet 
cilvēki vēlas, lai viņi tiktu saklausīti. 
Iespējams, traucē tās reizes, kad garīdznieki 
rīkojas neētiski, izpaužot grēksūdzes 
noslēpumu. Šādu situāciju atkārtošanās ir 
rosinājusi cilvēkus meklēt neatkarīgu 
palīdzību. Pārrunājām arī to, ka 
garīdzniekam ir labi dzirdētos pārdzīvojumus 
nepaturēt sevī, bet atdot Dievam, – 
piemēram, kāds garīdznieks ir lūdzis Jēzum 
Kristum pēc amnēzijas, lai dzirdētās lietas 
tiek izdzēstas no viņa atmiņas.

Paldies Sandim Ratniekam par ievadu un 
iepazīstināšanu ar savu pieredzi un praksi. 
Mēs dzīvojam laikā, kad terapija nav vairs 
noslēpums un netiek uzskatīts, ka tā ir no 
velna. Ir labi dzirdēt, ka terapija palīdz 
cilvēkiem ar īpaši ievainotām dzīvēm un 
dvēselēm. Paldies brāļiem, kuri bija 
ieradušies, ka varējām kādu laiku atkal būt 
kopā. Priecājos, ka garīdznieku rindas 
papildinās, un aicinu lasītājus lūgt, lai Tas 
Kungs sūta strādniekus savā pļaujā (Mateja 
9:37-38).

Mārcis Zīverts
Priekules draudzes sludinātājs

Šī gada 25. maijā Jūrmalciema draudzē notika Kārļa Baštika, Baltijas Pastorālā 
institūta absolventa, licencēšanas dievkalpojums. Viesi no vairākām apkārtnes 
draudzēm piepildīja mazo baznīcu. Dievkalpojumā jauno sludinātāju un viņa 
ģimeni svētīja un par viņiem aizlūdza mācītāji Edgars Mažis, Mārtiņš Balodis un 
Egils Ķeiris, kā arī līdzšinējais draudzes mācītājs Gunārs Lemaiķis, kuram tika 
izteikta pateicība par uzticīgo kalpošanu draudzē. Mācītājs, Garīdznieku 
brālības priekšsēdētājs Edgars Mažis svētrunā atgādināja, kas nepieciešams 
kalpošanā gan jaunajam sludinātājam, gan katram kristietim. Dievkalpojumā 
bija jūtama Svētā Gara klātbūtne, un pēc dievkalpojuma vairāki viesi pauda 
prieku par kopības un sadraudzības gaisotni.

Skarbo jūras vēju apmīļota, šogad savu 80. pastāvēšanas gadu sagaida 
Jūrmalciema baptistu baznīca. Tā celta laikā, kad bija liela vajadzība pēc 
telpām, jo noturēt sapulces privātmājā kļuva par šauru. 1934. gada rudenī 
Jēkabs Smāģis uz savas zemes atvēlēja vietu un ar mācītāja Roņa palīdzību 
uzcēla baznīcas ēku. Pašlaik draudzes priekšnieks ir Ilmārs Gusts Smāģis, 
Jēkaba Smāģa dēls, kurš ir dažus gadus vecāks par pašu celtni. Savā 
pastāvēšanas laikā draudze ir pieredzējusi gan atmodas laiku, gan atslābumu. 

Garīdznieku brālības konference

No kreisās: mācītājs Mārtiņš Balodis, Ev. luteriskās baznīcas 
mācītājs Arvīds Bobinskis, bijušais Jūrmalciema draudzes mācītājs 
Gunārs Lemaiķis, sludinātājs Kārlis Baštiks, mācītājs, Garīdznieku 

brālības priekšsēdētājs Edgars Mažis un mācītājs Egils Ķeiris

Kārlis Baštiks – Jūrmalciema draudzes sludinātājs

Pašlaik esam samērā neliels pulciņš un esam pateicīgi, 
ka, Dieva aicinājumam atsaucoties, kalpošanu ir 
uzņēmies sludinātājs Kārlis Baštiks ar savu ģimeni. 

Jūrmalciema draudze
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vadītāji un Garīdznieki

Šī gada 1. jūnijā Baltijas Pastorālā 
institūta Muzikālo vadītāju skolas 
(MVS) studenti sadarbībā ar 
bērniem no muzikālās apmācības 
“Nošu kāpnes” un Rīgas Mateja 
draudzes Ropažu misijas grupu 
rīkoja koncertu “Stāsts Tev”. 
Koncerta mērķis bija iepazīstināt ar 
Dieva vārdu un pasludināt 
Evaņģēliju dziesmās un liecībās. 

Gatavošanās koncertam aizsākās 
pirms vairākiem mēnešiem – rakstot 
scenāriju, izvēloties dziesmas, 
domājot par dekorācijām, reklāmu 
un tehniskām lietām. Visi MVS 
studenti piedalījās lielajā 
organizēšanas darbā, katram 
atradās savs pienākums.

Koncerts bija paredzēts gan 
kristiešu, gan nekristiešu 
auditorijai. Neizpalika 
uzvedums arī mazākiem 
klausītājiem, kurā 
Evaņģēlija vēsts tika atklāta 
aizkustinošā stāstā, 
papildinot to ar dažādām 
radošām izpausmēm – 
mazām koka figūriņām, 
video translāciju un skaņas 
specefektiem. Pēc koncerta 
dalībnieki un klausītāji 
uzkavējās kopējā 
sadraudzībā un sarunās.

Šāda veida koncertus BPI MVS studenti gatavo katra pusgada noslēgumā, sadarbojoties ar kādu no baptistu draudžu dibināšanas 
iniciatīvām Latvijā. Koncertos studentiem ir iespēja praktizēt mācībās iegūtās zināšanas, attīstītos talantus un prasmes, kā arī iegūt 
nenovērtējamu pieredzi un zināšanas pasākumu organizēšanā.

Sintija Blumberga Bredika 
BPI MVS absolvente, Rīgas Āgenskalna draudze

BPI MVS 2014. gada absolventi un pasniedzēji

Evaņģēlija vēsts bērniem Absolventu priekšnesums

Sludinātājs Ilvars Ieviņš

 “Stāsts Tev”

Atbalstīsim pensionētos garīdzniekus
“Sirmas galvas priekšā tev būs piecelties, un godini vecu cilvēku, bīsties 
sava Dieva, – Es esmu Tas Kungs!” (3. Mozus 19:32)

Mīļās māsas un brāļi draudzēs! Rakstu Jums, lūdzot iesaistīties LBDS pensionēto 
garīdznieku atbalstīšanā. 

Garīdznieki, kuri kalpoja draudzēs padomju laikā, šobrīd saņem mazu valsts 
noteikto pensiju. Jau bīskapa Jāņa Tervita laikā LBDS tika izveidots atbalsta fonds 
pensionētajiem garīdzniekiem. Garīdznieku brālības Kolēģija šo atbalstu ir 
turpinājusi meklēt un sniegt gan ikmēneša pabalsta formā, gan ar ikgadējām 
veselības apdrošināšanas polisēm. Esam pateicīgi brālim Gunvaldim Vēsmiņam 
un Amerikas Latviešu baptistu apvienības draudzēm par nozīmīgajiem 
ziedojumiem šim mērķim.

Tagad ir pienācis brīdis, kad esam aicināti iesaistīties šajā kalpošanā arī kā 
draudžu locekļi un draudzes. Rūpes par pensionētajiem garīdzniekiem ir mūsu 
mīlestības darbs, pateicoties Dievam par viņu kalpošanu grūtajos padomju gados. 
Būsim priecīgi, ja atbalstīsiet mūsu pensionētos garīdzniekus ar ziedojumiem.

Dievpalīgu vēlot,

Edgars Mažis, Garīdznieku brālības priekšsēdētājs, mācītājs

B P I  M u z I k ā l o 
v a d ī t ā j u  s k o l a s

ziedojumus lūdzam pārskaitīt 
Garīdznieku brālības kontā ar norādi: 
LBdS pensionēto garīdznieku 
atbalstam.

rekvizīti:

reliģiska organizācija  
“Latvijas Baptistu draudžu savienība”

reģistrācijas nr. 90000085765

a/S Citadele

konts: Lv12 ParX 0012 7121 40001
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vadītāji un Garīdznieki

Baltijas Pastorālā institūta Pastorālās kalpošanas 
programmas pavasara semestris finišējis ar spraigu 
un bagātīgu maija mēnesi, lai tikpat sparīgi no jauna 
startētu 2. septembrī. 

No 12.-16. maijam, atsaucoties uz absolventu un draudžu 
vadītāju pausto vajadzību, pirmo reizi rīkojām intensīvu 
angļu valodas apmācību. Tās mērķis ir palīdzēt 
vadītājiem uzlabot angļu valodas prasmes, kas 
nepieciešamas komunikācijai ar sadarbības draudzēm, 
kalpošanai noderīgu tekstu izprašanai un dalībai 
konferencēs. Piedaloties pilotprojektā, dalībnieki arī 
palīdzēja mums saprast, kāds ir labākais angļu valodas 
apmācības veids BPI kontekstā ilgtermiņā.

Šo ideju varējām īstenot, 
pateicoties Montija Ervina 
iniciatīvai. Montijs un viņa 
ģimene nav svešinieki mūsu 
draudzēs. No 1996.-2002. 
gadam viņi dzīvoja Latvijā kā 
Dienvidbaptistu konvencijas 
misionāri, veicinot draudžu 
dibināšanu Latvijā. No 1996.-
2001. gadam Montijs mācīja 
angļu valodu LBDS 
Teoloģiskajā seminārā. 
Pašlaik viņš sagatavo ārzemju studentus akadēmiskām 
studijām ASV augstskolās. Tomēr viņa sirds pieder 
Latvijai. Montijs kopā ar savu dēlu Treju, arī angļu valodas 
pasniedzēju, mācīja angļu valodu aizrautīgā un dinamiskā 
veidā, iekustinot pat šķietami angliski nerunājošos 
dalībniekus. 

Ilvars Ieviņš, sludinātājs un draudzes dibinātājs Ropažos, 
vēlējās uzlabot savu runātprasmi un gramatiku un 
uzskata, ka viņam tas izdevās. “Es ieguvu labas idejas un 
mācīšanās metodes angļu valodas uzlabošanai. 
Pasniedzēju profesionalitāte un fantastiskā attieksme 
radīja iedrošinošu vidi, kur ikvienam tika dota lielāka 
pārliecība par angļu valodas pilnveidošanas iespēju. 
Esmu ļoti pateicīgs un priecīgs par šo nedēļu!”

Laimnesis Pauliņš, mācītājs un NBS kapelāns: “Montija 
lielākais un vērtīgākais devums bija viņa personīgais 
piemērs, kas izpaudās viņa attieksmē pret studentiem un 
attiecībās ar dēlu. Pasniedzējam ir ne vien pedagoga 
dāvana, bet arī dvēseļu kopēja sirds. Esmu pateicīgs BPI 
un Montijam par šo vērtīgo laiku kopā.”

Maija 
pēdējās 
nedēļas 
īpašais un 
pastāvīgais 
viesis jau 
vairākus 
gadus ir Dr. 
Sems Erps. 
Šajā reizē 
viņš vadīja 
studentus 
ceļojumā pa Jāņa evaņģēliju. Kā ierasts, Sems ne vien palīdzēja izprast dziļāk 
Rakstus, bet arī rosināja studentus uz interesantām diskusijām. Ar prieku un 
pateicību Dievam mēs gaidām Sema viesošanos BPI arī nākamā gada maijā.

Priecājāmies arī uzņemt Amerikas Latviešu 
baptistu apvienības priekšsēdi, mācītāju 
Dr. Uldi Ukstiņu, kurš viesojās Latvijā, lai 
piedalītos LBDS 2014. gada Kongresā un 
saņemtu pateicību par ilggadējo kalpošanu un 
ieguldījumu Evaņģēlija pasludināšanā. 
Viesojoties BPI, Dr. Ukstiņš pastāstīja par 
latviešu baptistu darbību ASV, kā arī iepazinās 
ar BPI studentiem un viņu  kalpošanām.

Maija otrajā pusē pēc bīskapa P. Sproģa 
uzaicinājuma Latvijā viesojās grupa no 
Marshilas draudzes (Sietla, ASV,  

www.marshill.com). Divi no šīs lielās draudzes, kas pulcējās 12 vietās Sietlas 
apkārtnē, mācītājiem – Deivids Ferčailds un Klifs Elliss – iepazīstināja 
BPI studentus ar Marshilas draudzes vadības modeli, darbības principiem un 
vērtībām, kā arī izaicināja mūs domāt par to, kā mēs dzīvojam Evaņģēlijā 
ikdienā.

Septembrī studijas uzsāks jaunie – 2014. gada iesaukuma – studenti. 
Kā jau iepriekš informējām, šogad jauno studentu uzņemšana saskaņota ar 
vispārpieņemto skolas gadu (no septembra līdz maijam), jo vairāki kandidāti 
vasarā absovlē iepriekšējo izglītības iestādi. Šis ir pirmais gads, kad vairums 
jauno studentu ir BPI DRAFTS nometņu absolventi. Tas apliecina, ka 
stratēģiska pieeja jaunu vadītāju sagatavošanai, izaicinot puišus jau 
pusaudžu vecumā meklēt Dieva aicinājumu un stiprināt raksturu, ir svarīga un 
nes augļus. Lūdzu, lūdziet par šiem puišiem un vīriem, lai Dievs turpina 
apstiprināt savu aicinājumu viņu dzīvēs un lai BPI ir noderīgs instruments 
Dieva rokās, veidojot un sagatavojot viņus turpmākai kalpošanai.

Līva Fokrote
BPI Pastorālās kalpošanas pragrammas vadītāja

Dr. Sems Erps (centrā) ar BPI studentiem

Montijs Ervins

Dr. Uldis Ukstiņš

Māceklība sievietēm
LBDS Sieviešu kalpošanas apvienība sadarbībā ar “Entrust” 
misiju (ASV) Latvijas draudžu sievietēm piedāvā apmācību kursu 
“Staigājot ar Kristu”. Tā mērķis ir palīdzēt apgūt prasmes vadīt 
sieviešu mazās grupas. Apgūstot kursu, katra dalībniece pratīs 
apmācīt jeb mācekļot citas sievietes kristīgas dzīves pamatos. 
Kursā iekļautas tādas tēmas kā: Kristus – mūsu drošais pamats; 
Mūsu dienišķā maize – Dieva vārds; Dzīve ticībā; Dzīvot kā Dieva 
namturim; Izprast dzīves ciešanas; Dzīve ģimenē; Kalpojoša dzīve; 
Pabeidzot skrējienu un citas.

Lai sagatavotu pirmās kursa vadītājas Latvijā, 2014. gada 16.-19. 
un 23.-26. oktobrī, Rīgā, Lāčplēša ielā 37 notiks apmācība. Uz 
apmācību 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. 
Apmācībā iekļautas tādas tēmas kā: Pieaugušo izglītība: pieaugušo 
vajadzības un skolotāju ieradumi; Kā mācīja Jēzus?; Uzdot pareizos 
jautājumus; Pieaugušo sagatavošana: mērķis un iespējas; 
Mazo grupu vadīšana; Semināru plānošana; Pavairošanas stratēģijas 
izveide un Perspektīvas nozīmes un pārveide. 

Apmācība notiks angļu valodā. Mācību materiālu un  
kursa izmaksas: EUR 50. Pieteikšanās līdz 6. jūlijam.

Vairāk informācijas: LBDS Sieviešu kalpošanas apvienībā, zvanot: 
Līvija Godiņa (mob. 26352823)

www.entrust4.org/about/our-ministries/wwmt

BPI finišs... un starts
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Šī gada 6. jūnija vakarā 43 Rīgas baznīcās, 
arī baptistu dievnamos, norisinājās pirmā 
Baznīcu nakts. Kā ziņo mediji, tā pulcējusi 
vairāk nekā 20 000 cilvēku, un tas mudina 
pasākuma organizatorus jau domāt par 
nākamo Baznīcu nakti. Šajā naktī ikviens 
bija aicināts atvērt Rīgas baznīcu durvis un 
ienākt, lai iepazītu baznīcu garīgo un 
kultūras mantojumu un uzdotu jautājumus 
par to darbību. Vakara gaitā draudzes bija 
sarūpējušas plašu pasākuma programmu – 
no pazīstamu mūziķu koncertiem, radošām 
aktivitātēm līdz kopīgiem aizlūgumiem par 
Latviju. 

Kā viesi tika sagaidīti mūsu draudzēs? Un 
ko, dāvājot citiem prieku un rosinot uz 
ticību, saņēmām mēs paši? Par to stāsta 
mūsu draudžu Baznīcas nakts aktīvisti. 

R ī g a s  Ā g e n s k a l n a 
d R a u d z e :  M ē s  k o p Ā 
e s a M  b a z n ī c a ( Ā ) !

Baznīcu naktī Āgenskalna draudze uzņēma 
gandrīz 300 viesu. Tas bija īpašs pasākums 
draudzei, jo ar to atklājām draudzes 
130. pastāvēšanas gadskārtu.

Baznīcu naktij izvēlējāmies vadmotīvu 
“Kopā mēs esam baznīca(ā)!”. To var 
saprast divējādi. Pirmkārt, neskatoties uz to, 
ka 1961. gadā draudze dievnamu zaudēja 
un piespiedu kārtā to nodeva televīzijas 
rīcībā, kopš 1990. gada mēs atkal esam 
baznīcā. Dievnama atjaunošanas darbi 
turpinās un pamazām tiek piepildīts sapnis 
par torņa atjaunošanu. Otrkārt, mēs visi 
kopā esam baznīca, jo – ko dod baznīcas 
mūri vai tornis, ja neesam vienoti ticībā 
Jēzum Kristum un nepildām Viņa norādes 
par draudzes misiju pasaulē? 

Baznīcu nakts mudināja novērtēt dāvanas, 
ko Dievs devis mūsu draudzei. Ja mums 
nav torņa un zvana, ar ko ieskandināt 
Baznīcu nakts sākumu, tad mums ir lieliski 
mūziķi, kuri var izveidot zvanu ansambli, un 
ieskaņas ir klusākas, bet ne mazāk 
melodiskas. Viesi varēja baudīt arī kora 
mūziku, klaviermūziku, vijoļspēli, piedzīvot 
slavas un pielūgsmes koncertus. Sešu 
stundu laikā mūsu viesi varēja vērot 
pantomīmas izrādes, dzirdēt draudzes 
cilvēku liecības par draudzi un savu ticību 
video vēstījumos, uzzināt draudzes 130 

gadu vēstures faktus. Īpaši izveidotā 
lūgšanu vietā uzklausījām lūgšanu 
vajadzības un kopā par tām lūdzām. 
Savukārt citi steidza izzināt draudzes 
mācītāja Edgara Maža darba specifiku, 
piedaloties galda spēļu mačos. 

Daudziem bija unikāla iespēja viesoties 
vietā, kas vienlaicīgi ir un nav, – baznīcas 
tornī. Tornis ir īpašs baznīcas un draudzes 
vēstures liecinieks, kas parāda, cik Dievs ir 
uzticams. Dievs pašķira lietainos 
padebešus, lai mēs izbaudītu brīnišķīgu 
saulrietu baznīcas “torņa pakājē”, radot 
īpaši neaizmirstamus mirkļus.

Esam priecīgi un pateicīgi, ka pasākums 
mudināja mūsu “kaimiņus” jeb apkārtnes 
ļaudis mest pie malas kautrību un spert soli 
pāri dievnama slieksnim. Mūsu viesu bija 
tieši tik daudz, lai mēs ar viņiem iepazītos, 
aprunātos un, ja Dievs dos, tiktos atkal kādā 
svētdienā – būtu kopā baznīcā.

Arta Platace 

R ī g a s  M a t e j a  d R a u d z e : 
b a u d i e t  M i e l a s t u !

Rīgas Mateja draudze Baznīcu naktī 
iepazīstināja ar savām kalpošanas nozarēm. 
Muzikālās kalpošanas kolektīvi visa vakara 
garumā sniedza pusstundas koncertus, 
kurus papildināja mācītāju uzruna par 
pasākumam izvēlēto tēmu – Mielasts. Īstu 
mielastu varēja baudīt ikviens nejaušs 
garāmgājējs, mērķtiecīgs Baznīcu nakts 
apmeklētājs vai draudzes loceklis. Vislielāko 
pārsteigumu sniedza āra “terase” – 
kafejnīca ar galdiņiem un nojumi uz Matīsa 
ielas trotuāra! Pārsteidzoša bija draudzes 
māsu rosība ap bagātīgajiem pašizcepto 
kūciņu galdiem. Garāmgājēju izsaucieni: 

“Skat, kādas kūciņas! Piesēžam?” lika 
pasmaidīt. Es ticu, ka tieši šāda viesmīlība 
un sirsnība uzrunā tos, kuri vēl baidās 
ienākt pa baznīcas durvīm. Draudzes locekļi 
aktīvi iesaistījās, lai parādītu, ka šeit tiek 
gaidīts ikviens – gan paši mazākie, kurus 
gaidīja dažādas radošās darbnīcas, gan tie, 
kuri vēlas uzzināt par kristietību vai par 
draudzes programmu “Īsta brīvība”. 
Protams, bija arī pārsteigumi – galda tenisu 
un galda futbolu spēlējoši mācītāji, ar 
kuriem varēja sacensties ikviens! 

Ap pusdesmitiem vakarā dievnama lielā 
zāle bija pārpildīta ar tiem, kas vēlējās 
noklausīties vokālās grupas “Latvian 
Voices” koncertu. Koncerta laikā valdīja 
milzīgs klusums, miers un bija sajūtama 
Dieva mīlestība. Pēc koncerta ļaudis 
uzkavējās draudzes foajē, sveicinājās, 
čaloja un nesteidzās doties mājup, jo šajā 
vakarā viņi biji saņēmuši ko īpašu. Vēl visu 
turpmāko nedēļu draudzes locekļi dalījās 
stāstos par to, kā kolēģi, draugi, radi un 
svešinieki pauduši prieku par piedzīvoto un 
par izmainīto skatījumu uz baznīcu. Esmu 
pateicīga varenajam Dievam, ka dzīvojam 
valstī un pilsētā, kur šāds pasākums drīkst 
notikt. 
Elīna Mikijanska

R ī g a s  p e s t ī š a n a s 
t e M p ļ a  d R a u d z e :  j a u k a 
v i e s M ī l ī b a s  s a j ū t a

Mūsu draudze gaidīja ciemiņus ar lūgšanām 
sirdī un smaidu sejās. Zāle bija skaisti 
sakārtota, lai varētu labāk redzēt video par 
draudzes vēsturi un sekot līdzi tās cīņām un 
uzvarām, zinot, ka visos laikos Kristus 
vienmēr ir uzturējis savu draudzi.

Mūsu pieredze Baznīcu naktī bija ļoti 
pozitīva, jo pie mums ienāca cilvēki, 
kuri bieži neapmeklē baznīcu. Viņi nāca, 
lai redzētu baznīcu, un daudz atklāja, 
iepazīstoties ar dzīvu draudzi. Pie mums 
ieradās arī bērni, kuri dzīvo baznīcas 
apkārtnē un kādreiz bija iesaistīti mūsu 
svētdienskolā. Viņiem bija īpašs laiks kopā 
ar draudzes bērniem, piedaloties 
sacensībās un interesantās spēlēs.

Varam minēt daudzus jaukus brīžus, bet divi 
cilvēki mūsos izraisīja īpašas pārdomas. 
Kāda sieviete jautāja: “Kur ir baznīcas 
altāris?” Atbildējām: “Tur – priekšā!’” Viņa 
ātri atteica: “Tas nav altāris, tā ir skatuve. 
Altāris ir svēta vieta.” Mēs skaidrojām, ka 
Dievs nedzīvo baznīcas altārī, bet gan 
mūsos, mūsu sirdīs un prātos, un mūs 
veido katru dienu līdzīgākus Viņam.

Kāds cits cilvēks arī uzdeva interesantu 
jautājumu. Viņš atnāca ar skaidru mērķi, 
jautājot: “Ar kuru cilvēku es varēšu lūgt, 
runāt un kopā dzert tēju?” Tas bija viens no 
mūsu piedāvājumiem Baznīcu nakts 
bukletā. Tad kāda draudzes sieviete, kura 
seko Jēzum jau daudzus gadus, pavadīja ar 
šo cilvēku ilgāku laiku jaukā sarunā par 
dažādām tēmām, kā arī pastāstīja par savu 
ticību un cerību uz Jēzu.

Baznīcu naktī pieredzētais mūs ļoti 
iedrošināja un vienoja kā draudzi, un to ir 
vērts atkārtot! Paldies organizatoriem un 
mūsu draudzes cilvēkiem, no sirds – 
paldies! Un gaidām nākamo Baznīcu nakti!

Elaine Brasil Bērziņa

Mūsu draudzes Baznīcu naktī

Galda spēles ar mācītāju E. Maži

Vokālā grupa “Latvian Voices”
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R ī g a s  s e M i n Ā R a  d R a u d z e : 
l a i  v i s s  t o p  g a i š s !

“... Jēzu, Tu esi gaisma šai pasaulē/ ... Lai 
viss top gaišs!” Tāds bija Baznīcu nakts 
pasākuma nolūks Rīgas Semināra draudzē. 

Šajā vakarā aicinājām cilvēkus iepazīt 
baptistu dziesmu grāmatas un garīgās 
vērtības, piedāvājot virkni koncertu. Tajos 
bija lieliski dzirdēt slavu Dievam vairāku 
koru dziedājumā, kas nāca no visas sirds 
un bija rūpīgi apgūts neskaitāmos 
mēģinājumos. Koncertos uzstājās Jelgavas  
pilsētas pašvaldības iestādes “Kultūra” 
kamerkoris “Mītava” (mākslinieciskā 
vadītāja un diriģente Agija Pizika), vīru koris 
FRA CHO RI (Fraternitas chori Rigensis, 
mākslinieciskais vadītājs un diriģents 
Andrejs Mūrnieks, diriģents Aivars 
Opincāns) un solisti, kā arī Jelgavas 
baptistu draudzes koris. Intrumentālo 
programmu sniedza Ivars Strautnieks (alta 
saksafons) un Indris Egle (oboja). 

Dievnams atvērās ikvienam, kas ikdienā tam 
garām steidz, taču jūt ziņkāri ielūkoties. 
Galu galā – baznīca nav drūma ēka, kas 
atvērta tikai izredzētajiem. Un es ticu un 
ceru – varbūt kaut viens tomēr sajuta vēlmi 
atgriezties vēlreiz un pastāstīja citiem ar 
piedzīvoto Baznīcu naktī. Lai viss top gaišs!

Indris Egle

R ī g a s  v ī l a n d e s  d R a u d z e : 
t u  e s i  š e i t  g a i d ī t s !

Tuvojoties 6. jūnijam, baznīcā arvien biežāk 
risinājās kārtošanas, dekorēšanas un 
patīkamas vides radīšanas darbi, lai 
Vīlandes telpas ikvienam atnācējam ļautu 
sajust – Tu esi šeit gaidīts! Jau pirms 

pulksten sešiem pie ieejas pirmos 
apmeklētājus sagaidīja Metro tēja (to 
iecienījuši jauniešu dievkalpojuma “Metro” 
apmeklētāji) un pašcepti kēksiņi. Ienākot 
baznīcā, katrs varēja uzrakstīt savu lūgšanu 

un piespraust to pie lūgšanu koka, lai 
svētdien draudze par to aizlūgtu. Bērni 
iekārtojās savā stūrītī un kopā ar draudzes 
svētdienskolotājiem darināja rokdarbus. 
Pusaudži un jaunieši visbiežāk Vīlandē 
ieskrēja, jo piedalījās “Baznīcu skrējienā” – 
stafetē pa Rīgas baznīcām, veicot 
uzdevumus un atbildot uz jautājumiem. 

Visu vakaru baznīcā skanēja mūzika. Ar 
koncertprogrammu Vīlandē viesojās Latvijas 
Kultūras akadēmijas jauktais koris “Sōla”, 
kas nesen pieskandināja Vīni Eiropas koru 
sadziedāšanās festivālā. Draudzes mūziķi 
priecēja klausītājus gan ar klasisko, gan 
mūsdienu mūziku. Pateicoties baznīcas 
lieliskajai akustikai, mūzika aizskāra sirdis ar 
īpašu dzidrumu. Katra nots, akords un 
izdziedātais vārds izskanēja pilnīgi un 
dziedējoši. Vīlandē, tāpat kā citās baznīcās, 
lūdzām par Latviju – mūsu zemi un tautu, 
bet noslēgumā kopā ar mūziķiem dziedājām 
lūgšanu “Svētī, Kungs, šo mūsu zemi”.

Katrs viesis mājup devās ar pastkarti – 
Vīlandes baznīcas ēkas attēlu, informāciju 
par iknedēļas aktivitātēm un atgādinājumu, 
ka “Vīlande ir vieta, kur ļaujam Jēzum 
Kristum celt savu Baznīcu ar vienkāršu 
cilvēku rokām”. 

Būt par gaismu viens otram, būt atvērtiem, 
sagaidot atnācējus, un saņemto gaismu 
nest ārpus baznīcas sienām – to jo īpaši 
piedzīvojām Rīgas pirmajā Baznīcu naktī.

Dace Šūpule

B ē r n u  u n  j a u n I e š u 
k r I s t ī g ā s  M ū z I k a s 
n o M e t n e  “ B ū s I M  k o P ā ” 

28. jūlijs – 2. augusts Mazsalacā

Aicinām dalībniekus vecumā no 10-18 gadiem, 
kas spēlē flautu, saksofonu, vijoli, čellu, klarneti, 
trompeti, mežragu, eifoniju, trombonu, tubu, 
oboju, fagotu, sitamos instrumentus vismaz trīs 
gadus vai arī mācās dziedāt kora klasē, lai 
kopīgiem spēkiem nedēļas laikā radītu mūziklu. 

Nometnē Tevi sagaida muzikālas nodarbības 
grupās, kopīga muzicēšana orķestrī, aktīva 
atpūta, radošās darbnīcas, vakara koncerti un 
tikšanās ar kristīgiem mūziķiem.

Dalības maksa: EUR 110

Pieteikšanās līdz 18. jūlijam, norādot dalībnieka 
vārdu, uzvārdu, vecumu un instrumentu.

Informācija un pieteikšanās: Dace Reizniece, 
mob. 29482894, busim-kopa@inbox.lv. 

Nometni organizē Limbažu baptistu draudze.

Kamerkoris “Mītava” (mākslinieciskā vadītāja un 
diriģente Agija Pizika)

“Metro” tēja ar keksiņiem
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Šis gads Jelgavas baptistu draudzē aizrit 140 gadu 
jubilejas noskaņās. Skaista jubilejas ieskaņa bija kora 
jubilejas dievkalpojums 18. maijā, kad kopā savijās 
senākas un jaunākas dziesmas ar interesantiem 
vēstures faktiem un stāstiem no draudzes 
pirmsākumiem līdz mūsdienām, vēstot par draudzes 
mācītājiem un mūziķiem, kuri gadu desmitiem dažādos 
veidos un katrs ar savu dāvanu nesuši Kristus vēsti 
Dieva godam un cilvēkiem par svētību. Kā min 
draudzes kora ilggadējais diriģents un muzikālās 
kalpošanas vadītājs Edgars Šķerbergs: “Bez dziesmas 
un mūzikas nav iedomājami mūsu baptistu draudžu 
dievkalpojumi. Jelgavas draudzē dziesma un mūzika 
skan jau kopš 1874. gada. Mainījušās paaudzes, 
aizgājušo vietā nākuši jauni talantīgi dziedātāji un 
mūziķi, dziesma draudzē nav apklususi. Katrā 
dievkalpojumā skan vairākas kora, ansambļa vai solo 
dziesmas un visas draudzes kopā dziedāšana.”  
Svētku dievkalpojumā koris muzicēja kopā ar Latvijā 
pazīstamu dziedātāju, jelgavnieku Juri Vizbuli un Dieva 
vārdu sludināja mācītājs, Dr. Ilmārs Hiršs. Draudzē 
viesojās arī bijušie kora dziedātāji un diriģenti, kuri 
dalījās atmiņās par laiku Jelgavas draudzes korī. 

Lai mūsu dziesmas izskanētu arī ārpus dievnama, 23. 
maijā sniedzām koncertu Jelgavas pilsētas vadībai un 
sadarbības partneriem atjaunotajā Jelgavas Svētās 
Trīsvienības baznīcas tornī, kas ir viens no mūsu 
pilsētas vēstures simboliem. Draudzes nozīmīgumu un 
svētību pilsētai akcentēja draudzes bijušais mācītājs 
Pēteris Eisāns, kura kalpošanas laikā sadarbība ar 

Arhīvi glabā rakstītos vēstures  avotus. 
Vēstures avoti savukārt ir kā logi, pa 
kuriem varam ieskatīties vēstures 
notikumos, sastapties ar konkrētā laika 
cilvēkiem un piedalīties notikumos. 
Sastapšanās nereti sniedz jaunas 
atbildes, iedrošinājumu un izaicinājumu 
šodienai. Novērtēsim pienācīgi vēstures 
nozīmi mūsu draudžu dzīvē un Latvijas 
baptisma identitātes izzināšanas procesā. 

Praktiski tas nozīmē, ka LBDS draudzes 
ir aicinātas parūpēties, lai LBDS Arhīvā 
(turpmāk tekstā – Arhīvs) tiktu nodoti 
draudžu dokumenti vai to kopijas, kuri 
raksturo draudzes darbu, pārvaldi, 
draudzes darbības iekšējo kārtību, kā arī 
draudzes dzīves notikumus raksturojošus 
dokumentus, draudžu periodiskos 
izdevumus (2 eksemplāri no katra 
izdevuma), vēstures aprakstus, nozīmīgu 
notikumu fotouzņēmumus u. c. 
informāciju. 

LBDS garīdznieki ir aicināti parūpēties, 
lai Arhīvā tiktu iesniegtas dokumentu 
kopijas, kuras jūs iesniedzāt Garīdznieku 
brālībā licencēšanas, ordinēšanas 
procesā, autobiogrāfiju, rakstītas 
svētrunas. Šajā jautājumā Arhīvs 
konsultēsies ar Garīdznieku brālību un 
sazināsies ar katru LBDS garīdznieku. 
Garīdznieki ir aicināti iesniegt savu dzīvi, 
izglītību un kalpošanu raksturojošus 
dokumentus vai to kopijas.

LBDS nozaru vadītāji ir aicināti iesniegt 
to darbību aprakstošus dokumentus, 
periodiskos izdevumus, nozīmīgus 
fotouzņēmumus vai citus darbību 
raksturojošus dokumentus.

Visi kopā būsim saprotoši un veltīsim šim 
darbam daļu no sava laika vai draudzēs 
nozīmēsim atbildīgos, kurus interesē 
vēsture, lai LBDS Arhīvs varētu saņemt, 
apzināt un uzskaitīt jūsu rīcībā esošos 
Latvijas baptistu vēstures avotu oriģinālus.

Plašāka informācija par arhīva darbu, 
iesniedzamajiem dokumentiem un 
iesniegšanas kārtību tiks atspoguļota 
nākamajos “Baptistu Vēstneša” 
izdevumos.

Atstāsim aiz sevis atvērtus logus 
nākamajām paaudzēm! Dosim viņiem 
iespēju sastapties ar mums un gūt daļu 
no atbildes sava laika izaicinājumiem. 
Tā mēs būsim atbildīgi izturējušies arī paši 
pret savu šodienas darbu un kalpošanu. 
LBDS Arhīva darbinieki labprāt palīdzētu 
padarīt iespējamu šo satikšanos!

Dokumentu oriģināli iesniedzami LBDS 
Arhīvā (Rīgā, Lāčplēša ielā 37), 
otrdienās un ceturtdienās no plkst. 
9:00-14:00. Dokumentu kopijas var tikt 
nosūtītas pa pastu vai elektroniski uz 
e-pastu: kanceleja@lbds.lv.

Oļegs Jermolājevs
Mācītājs, LBDS Arhīva vadītājs

LBDS Arhīvs – liecības nākotnei

pilsētas vadību un arī citu konfesiju draudzēm bija īpaši cieša. Tas bija 
patiesi emocionāls pārdzīvojums gan korim, gan klausītājiem, kad torņa 
augstumos izskanēja Ērika Ešenvalda “Dvēseles dziesma” kopā ar solistu 
Jāni Kurševu, kuru arī saucam par savējo. 

Turpmākajos mēnešos draudzes dievkalpojumos tiks akcentētas pārējās 
draudzes nozares: jūnijā – jauniešu kalpošana, jūlijā – sieviešu kalpošana 
un augustā – svētdienskola. 

Skaista svētku kulminācija būs draudzes gadasvētku dievkalpojums 
21. septembrī. 

Aicinām Jūs sekot līdzi Jelgavas draudzes aktualitātēm un iepazīties ar 
tās vēsturisko pārskatu informatīvajā izdevumā “Par mums” draudzes 
mājaslapā: www.jbd.lv. Svarīgas ir arī Jūsu aizlūgšanas par mūsu draudzi 
un vajadzību pēc pastāvīga mācītāja.

Tabita H. Šķerberga, Jelgavas draudze

Jelgavas draudzes koris un bijušie koristi kora jubilejas dievkalpojumā

veSeLīBaS aPdrošināšanaS PoLiSeS 
Aicinām pieteikties baptistu draudžu locekļus, kuri vēlētos iegādāties veselības apdrošināšanas 

polises sadarbībā ar LBDs, līdz 31. jūlijam LBDs Kancelejā (mob. 20390979, tālr. 67223379, 
epasts: kanceleja@lbds.lv)

Jelgavas draudzes 140. jubilejas gads
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MiSija

Pateicoties Jūsu atsaucībai un finansiālam atbalstam, Agrita 
Drēska ir varējusi atgriezties mājās no Rinkonas misijas Bolīvijā. 
Piedāvājam nelielu ieskatu Agritas piedzīvojumos.

2012. gada 18. septembrī ierados Rincón del Tigre evaņģēliskajā 
misijā Bolīvijā. Pirmās nedēļas pagāja, iepazīstot Rinkonas ļaudis – 
misionārus, skolotājus, strādniekus un skolēnus, un darbus: tīrīju 
aptieku un šķiroju zāles, kārtoju rokdarbu piederumus vešūzī, virtuvē 
griezu dārzeņus salātiem, veikaliņā piestrādāju par pārdevēju, tīrīju 
internāta istabas. Pēc 12. klases izlaiduma 27. oktobrī tiku pie pirmā 
īstā pārbaudījuma – Veltiņa (Velta Kaģis) aizbrauca uz Brazīliju 
ārstēties un apciemot radus, un es paliku par vietnieci. Veltiņa dara 
DAUDZ – vada virtuves un vešūža darbu, tirgojas veikaliņā, aptiekā 
un gaļnīcā, piegādā 
gultasveļu viesu istabiņām, 
veic kasieres un sekretāres 
pienākumus, uzrauga 60 
internāta meitenes. No šo 
pienākumu apgūšanas 
brīvajā laikā ciemojos pie 
misijas veterāna Harija, kurš 
man rādīja bildes un stāstīja, 
kā bija tais senajos laikos, 
kad misija vēl bija bērnu 
autiņos.

Pēc šī pārbaudījuma bija 
nopelnījusi pirmās brīvdienas 
Brazīlijā. Vispirms devos uz kalnu un pludmaļu ieskauto 
Riodežaneiro, kur mani uzņēma mana mīļā Latvijas draudzene 
Zanda ar vīru Thiago. Piedzīvoju tipisku brazīļu ģimeni, biju brazīļu 
draudzē, pie kuras dibināšanas roku pielikuši latvieši, redzēju 
lielveikalus, favelas (graustu rajonus), pludmales, koloniālo 
arhitektūru, pilsētas galveno tirgu, mākslas izstādi, nobaudīju 
dažādus eksotiskus augļus un saldās picas.

Atvaļinājuma pēdējās dienas pavadīju ar Liepiņu ģimeni Kampinašā. 
Vienu dienu viesojos arī Novodesā, lai satiktu draudzeni Andželu un 
daudzus citus. Ēdu pasaulē labākās kūkas “Emporio da Daisy”, 
iepazinu Novodesas ielas uz divriteņa un raudzījos uz Brazīlijas 
mežu iemītniekiem zoodārziņā.

Atgriezos atpakaļ Rinkonā uz Jaungada svinībām. Gada sākumā 
turpināju darīt lielākus un mazākus darbiņus no Veltiņas arsenāla. 
Februāra sākumā beidzās gan manas Brazīlijas, gan Bolīvijas tūristu 
vīzas termiņš un vajadzēja tikt pie uzturēšanās atļaujas ar konkrētu 
mērķi: būt par brīvprātīgo darbinieku Rinkonas misijā. Brazīlijas 
pierobežas pilsētā Korumbā to iedeva uz 30 dienām, marta sākumā 
Santakrusā to piešķīra uz gadu.

Februārī tiku pie sava pirmā īstā amata Rinkonā – virtuves pārzine. 
Tas nozīmē gādāt, lai virtuvē vienmēr ir gana daudz produktu, lai ik 
dienas varētu pabarot 120 bērnus, 14 misionārus un viņu ģimenes 
locekļus, kā arī 9 skolotājus, koordinēt tīrīšanas grafiku, izdomāt 
ēdienkarti, dot rīkojumus internāta meitenēm, kas palīdz virtuvē. 
Normāla darba diena iesākas apmēram plkst. 5:00, kad ir 
jāsagatavo brokastis bērniem. Kad brokastis paēstas, tiek mazgāti 
trauki un veikti kādi citi tīrīšanas darbi, gatavotas pusdienas, klāti 
galdi, ēsts un atkal mazgāti trauki. No plkst. 12:00-14:00 ir siesta 
(pusdienlaiks). Pēcpusdienas maiņa ir no plkst. 14:00-18:00. Un tā 
katru dienu – vai saule spīd, vai lietus līst, vai stundas skolā atceltas 
aukstuma dēļ, vai bolīvieši svin kādus nacionālos svētkus, jo 
vēderam brīvdienu nav.

Pašā karstākajā darba laikā palaidu divas uzticīgas Rinkonas 
darbinieces Veltiņu un Ondinu (Ondina Kreplina) mazā “špacierī” – 
pirmo reizi apciemot savu Tēvzemi Latviju. Viņu prombūtnes laikā 6. 
augustā Bolīvija svinēja savu Neatkarības dienu. No rīta bija krāšņa 
svētku programma, pēc kuras visi svētku viesi tika aicināti uz 
pusdienām. Ēdienkartē – rīsi, pupiņas, spagetti un liellopa gaļa. 
Dievs bija man žēlīgs un atsūtīja ap 350 viesu, citus gadus mēdzot 
būt pat 500-600 cilvēku.

Es braucu uz Rinkonu uz vienu gadu. Kad tuvojās manis plānotā 
termiņa beigas,  daudz domāju, lūdzu, pat cīnījos ar jautājumu – 
palikt vai braukt atpakaļ uz Latviju? Kaut arī kādā brīdī biju gatava 
pirkt lidmašīnas biļeti mājupceļam, Dievs mani tomēr apturēja un 
pārliecināja, ka grib, lai es palieku un turpinu kalpot Rinkonā vēl 
kādu laiku.

2013. gada 28. oktobrī Rinkonas skolu absolvēja 12 skolēni, kas 
papildus skolas zinībām bija apguvuši arī Bībeles stāstus, dziesmas, 
mācījušies un paši savā dzīvē pielietojuši kristīgas dzīves principus 
un vērtības. Četri no viņiem šī gada pavasarī devās uz Santakrusu, 
lai mācītos augstskolā. Novembrī veicām dažādus mācību gada 
beigu darbus – mazgājām gultasveļas, kārtojām internātus, taisījām 
drēbju paciņas, ko dāvināt vietējiem iedzīvotājiem. 

Īsi pirms Ziemassvētkiem atkal devos uz Brazīliju brīvdienās, kā arī 
svarīgā misijas uzticētā uzdevumā – janvāra sākumā Sanpaulas 
lidostā sagaidīt jauno misionāri Rasu Zālīti un atvest viņu uz 
Rinkonu. Pēc mazas iepazīšanās ar Brazīlijas latviešiem un 
draudzēm Novodesā 
sēdāmies autobusā un 
devāmies 24 stundu 
garajā braucienā uz 
Bolīviju. Ierodoties 
misijā, mums tika 
uzticēta jaunāko zēnu 
(1.-6. klase) internāta 
uzraudzīšana. No rīta 
zēni jāmodina, jāskatās, 
lai viņi laikā ir gatavi 
brokastot, lai kārtīgi 
saģērbjas uz skolu. 
Kamēr zēni apguva 
zinības, varējām 
palīdzēt virtuvē pie 
pusdienu gatavošanas. 
Būt par palīgu virtuvē ir 
daudz vieglāk nekā vadīt visu tās darbu! Pēcpusdienās kopā ar 
zēniem tīrījām internātu un tā pagalmu, palīdzējām mājas darbu 
pildīšanā, pēc vakariņām noturējām svētbrīdi. 

Kad biju palīdzējusi Rasai iejusties un iestrādāties, Dievu lūdzot, 
pieņēmu lēmumu atgriezties Latvijā, jo beidzās mana uzturēšanās 
atļauja Bolīvijā un man vienkārši gribējās uz mājām. Bet naudas 
mājupceļa biļetei nepietika. 

Liels paldies visām draudzēm, kas ziedoja un palīdzēja man nokļūt 
atpakaļ Latvijā!

Agrita Drēska, Rīgas Vīlandes draudze

Agrita Drēska  
atgriezusies  
no Rinkonas

Siera bulciņas jeb pão de queijo gatavas!

Atvadu bilde ar kādiem no zēnu internāta 
iemītniekiem

Kopā ar meitenēm tīrot virtuvi, atradām pavāra cienīgas micītes
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draudžu diBināšana

Aicinām draudzes un aktīvus kristiešus iesūtīt 
aprakstus par to, kā jūs šajā vasarā kalpojat savas 
apkārtnes iedzīvotājiem vai kādai cilvēku grupai, 
radoši un praktiski nesot Evaņģēliju. Jūsu apraksti 
palīdzēs veidot “Vasaras raibumu” lappusi “Baptistu 
Vēstnesī”. Apraksta apjoms – līdz 2000 zīmēm. 
Lūdzam pievienot 2-3 kvalitatīvas fotogrāfijas. 
Aprakstu un fotogrāfijas sūtiet uz epastu:  
kanceleja@lbds.lv vai pa pastu: LBDS, Lāčplēša 
iela 37, Rīga, LV-1011. Termiņš: 20. augusts.

Gaidām draudžu 
“Vasaras raibumus”

No 23.-28. maijam Visvā, Polijā, notika Eiropas vadības 
forums (EVF; www.euroleadership.org). Tā mērķis ir 
iedvesmot kristīgus vadītājus, kuri kalpo dažādos nacionālos 
un sociālos kontekstos Eiropā, ar praktisku biblisku mācību, 
personiskām attiecībām un 
kontaktu un sadarbības 
veidošanas iespējām. Šogad 
forumā piedalījās 700 
dalībnieki no 44 valstīm un 6 
kontinentiem. Nedēļas gaitā 
dalībnieki piedalījās vairāk 
nekā 120 semināros un 
darbojās 24 tīklos jeb 
kalpošanas fokusgrupās.

Pēc EVF Draudžu dibināšanas 
tīkla vadītāja Oivinda Auglanda uzaicinājuma un ar Norvēģijas 
draugu atbalstu forumā piedalījās LBDS bīskapa vietnieks 
draudžu dibināšanas jautājumos Kaspars Šterns, sludinātājs un 
draudzes dibinātājs Ropažos Ilvars Ieviņš un BPI Pastorālās 
programmas vadītāja Līva Fokrote. 

K. Šterns kopā ar citu Eiropas valstu draudžu dibināšanas kustību 
pārstāvjiem diskutēja par kustību tagadni un nākotni. Šo grupu 
vadīja Dītrihs Šindlers, kuru Latvijā klātienē varējām uzklausīt šī 
gada februārī, Baltijas Draudžu konferencē. Savukārt I. Ieviņš un 

L. Fokrote kopā ar kolēģiem no  
Čehijas, Rumānijas, Slovākijas, 
Šveices un Vācijas apguva 
intervēšanas metodi, kas būs 
noderīga Latvijas potenciālo un 
esošo draudžu dibinātāju 
izvērtēšanā, kā arī pielāgojama 
BPI Pastorālās programmas 
vajadzībām. 

Kā atzīst Latvijas pārstāvji, 
piedalīšanās šī gada EVF bijusi 
svētīga, vērtīga, iedrošinoša un 
izaicinoša. Kaspars Šterns atzinīgi 
vērtē iespēju satikties ar citu 
valstu draudžu dibināšanas 

kustību vadītājiem, lai uzklausītu viņu pieredzi – gan kļūdas, gan 
panākumu stāstus. Tas, viņaprāt, rosina  izvērtēt Latvijas pieredzi 
un domāt, kas no citu valstu pieredzes varētu noderēt arī pie 
mums. EVF bija arī iespēja mums, latviešiem, kopīgi pārrunāt 
dzirdētās uzrunas un semināru tēmas Latvijas vajadzību 
kontekstā. Mājās atgriezāmies ar atjaunotiem spēkiem, iedvesmu 
un skatījumu uz Kristus darbu Latvijā.

Līva Fokrote
BPI Pastorālās kalpošanas pragrammas vadītāja

Latvija Eiropā – arī draudžu 
dibināšanas jomā
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izGLītīBaS ieSPĒjaS

B P I  t I M o t e j a  s k o l a
Šī gada septembrī mācības 
uzsāks jauna dalībnieku grupa.

Ja esi gatavs ne tikai mācīt 
citus, bet arī pats mācīties, tad 
Timoteja skolas dalībnieku vidū 
ir vieta arī Tev. Zināšanas, 
prasmes un atjaunota 
sirdsattieksme – to Timoteja 
skola vēlas sniegt katram, kas 
saprot – lai dotu, vispirms ir 
jāsaņem.

Pieteikšanās un informācija: Estere Roze  
(mob. 29110770, timotejaskola@lbds.lv)

k r I s t ī g ā s  v a d ī B a s  k o l e d Ž a 
ir lieliska iespēja studēt visiem, kuri vēlas iegūt izglītību 
un pieredzi praktiskajā teoloģijā vai sociālā darba jomā, 
apvienojot mācības ar aktīvu profesionālo darbu vai 
kalpošanu.

Ja esi aicināts palīdzēt citiem apgūt Bībeles saturu un 
kristietības pamatus, tad studiju programmā “Pastorālais 
darbs” vari apgūt teoloģijas pamatus un praktiskās 
teoloģijas pielietojumu draudzes misijas kontekstā. 
Iegūstamā kvalifikācija: pastorālā darba speciālists. 
Studiju maksa: EUR 350 semestrī.

Ja esi aicināts kalpot citiem praktiskā veidā, tad studiju 
programmā “Sociālās palīdzības organizēšana” ir 
iespēja sagatavoties sociālā darba organizatora 
profesijai.  
Studiju maksa: EUR 415 semestrī.

Pieteikties studijām var ar vidējo vai vidējo profesionālo 
izglītību. Studiju ilgums abās  programmās 2,5 gadi 
(pieci semestri). Nodarbības notiek divreiz mēnesī 
piektdienu vakaros un sestdienās. 

Studiju maksu var maksāt vairākās daļās, vienojoties pie 
līguma slēgšanas. Ar labām sekmēm vai praktisku 
kalpošanu draudzes darbā ir iespēja pretendēt uz studiju 
maksas atlaidi katrā nākamajā semestrī. 

Pieteikšanās un informācija:  
Oļegs Jermolājevs (olegs.jermolajevs@kvk.lv, 
“Pastorālais darbs”), Sigita Vēvere (sigita@kvk.lv, 
“Sociālās palīdzības organizēšana”), kā arī: www.kvk.lv

Nāc mācīties!
B P I  M u z I k ā l o  v a d ī t ā j u  s k o l a
BPI Muzikālo vadītāju skolas mērķis ir 
sagatavot muzikālos vadītājus un 
kalpošanas dalībniekus šodienas un 
rītdienas draudzēm. Tā ir praktiska, 
profesionālajā muzikālajā izglītībā 
balstīta, radoša, ar baptistu draudžu 
pielūgsmes tradīciju saistīta, dinamiska un ik gadu pilnveidē esoša 
apmācība.

Programmas: kora diriģents, ansambļa vadītājs, pielūgsmes vadītājs, 
bērnu un jauniešu muzikālais vadītājs, kora vai pielūgsmes grupas 
dziedātājs un instrumentālists (klavieres, ģitāra, ērģeles, bungas u. c.)

Apmācības forma un ilgums: nodarbības 10 sestdienas jeb reizi 
mēnesī mācību gada laikā no plkst. 9:30-19:00 Rīgas Mateja draudzes 
telpās

Maksa: atkarībā no izvēlētās programmas EUR 50-90 par vienu mācību 
dienu

Pieteikšanās: līdz 15. augustam. Mācību sākums: 6. septembris.

Pieteikšanās un informācija: Rudīte Tālberga (mob. 28613883, 
epasts: ruditet@gmail.com), Māris Dravnieks (mob. 29463682, 
epasts: maris@matejs.lv)

l a t v I j a s  B ī B e l e s  c e n t r s
Gudrais meklē zināšanas – nāc mācīties uz Latvijas Bībeles 
centru! LBC piedāvā trīs klātienes mācību programmas: sertifikāts 
“Teoloģija un kalpošana”, diploms “Teoloģija un vadība” un diploms 
“Kristīgā izglītība”. 

Mācības notiek Rīgā, (Mārupes ielā 16), Talsos un Daugavpilī vienu 
nedēļu mēnesī no ceturtdienas līdz sestdienai (ceturtdien un piektdien 
no plkst. 18:00–21:00, sestdien – visu dienu). Pasniedzēji ir kvalificēti 
eksperti no dažādām valstīm, tostarp Lielbritānijas, ASV, Austrālijas, 
Īrijas, Izraēlas un Latvijas. Tiek nodrošināts tulkojums latviešu un 
krievu valodās. Studiju maksa par vienu kursu – EUR 25. Ir pieejams 
finansiāls atbalsts. Studiju sākums: 6. septembris.

Šogad pirmo reizi iespējams apgūt akadēmiskos kursus tālmācībā. 
Pirmais priekšmets, kuru varēs apgūt, ir “Bībeles studiju metodes”. 
Kursi tiks piedāvāti videolekciju formā, kas satura ziņā ir identiskas ar 
klātienes lekcijām sertifikāta līmenī.

Norvēģijas Teoloģijas un Vadības skola sadarbībā ar Latvijas Bībeles 
centru piedāvā akreditētu bakalaura programmu “Teoloģija un 
vadība”. Mācības notiek angļu valodā tālmācības formātā.

LBC ir viena no lielākajām starpkonfesionālajām neformālās izglītības 
iestādēm Latvijā ar vairāk nekā 20 gadu darbības pieredzi. Tās mērķis 
ir apmācīt draudžu vadītājus un locekļus kalpošanai, praktiski 
pielietojot Dieva Vārdu un mācot kalpošanas prasmes. LBC ir lielāko 
Latvijas konfesiju atzīta mācību iestāde. Tās studentu un absolventu 
vidū ir cilvēki ar dažādu dzīves gājumu, pieredzi un arodu.

Pieteikšanās un informācija: mob. 27014222, lbc@bible.lv,   
www.bible.lv
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jūlijs / augusts
1.-6.
jūlijs

Lasījumi 
Ap. d. 21:1-26; Ps. 78:56-72
Ap. d. 21:27-22:22; Ps. 79
Ap. d. 22:22-23:11; Sal. pam. 16:8-17
Ap. d. 23:12-35; Ps. 80:1-7
Ap. d. 24:1-27; Ps. 80:8-20
Ap. d. 25:1-22; Ps. 81:1-7 
Lūgsim par Mežgalciema draudzi un sludinātāju 
Aivaru Vadoni; par Garīdznieku brālību un tās 
priekšsēdētāju Edgaru Maži; par Gruzijas Evaņģēlisko 
baptistu savienību ar 72 draudzēm un 5017 locekļiem; 
par Pasaules Baptistu savienības gadskārtējo tikšanos 
Turcijā; pēc tuvām attiecībām ar Kristu sev, draudzei 
un tiem, kas vēl ceļā uz Viņa atzīšanu.

7.-13. 
jūlijs

Lasījumi 
Ap. d. 25:23-26:23; Sal. pam. 16:18-27
Ap. d. 26:24-27:12; Ps. 81:8-17
Ap. d. 27:13-44; Ps. 82
Ap. d. 28:1-16; Ps. 83
Ap. d. 28:17-31; Sal. pam. 16:28-17:4
Rom. 1:1-17; Ps. 84:1-7
Rom. 1:18-32; Ps. 84:8-13 
Lūgsim par Nāriņciema draudzi un Jāni Sudmali; 
par Nurmižu draudzi un sludinātāju Sandiju Aizupieti; 
par mūsu draudžu vasaras nometnēm; par Beļģijas 
Baptistu savienību ar 23 draudzēm; pēc aizsardzības 
bērniem, vasaras priekus baudot.

14.-20. 
jūlijs

Lasījumi 
Rom. 2:1-16; Ps. 85:1-7
Rom. 2:17-3:8; Sal. pam. 17:5-14
Rom. 3:9-31; Ps. 85:8-14
Rom. 4:1-15; Ps. 86:1-10
Rom. 4:16-5:11; Ps. 86:11-17
Rom. 5:12-21; Sal. pam. 17:15-24
Rom. 6:1-14; Ps. 87 
Lūgsim par Oglaines draudzi un mācītāju Viktoru 
Abramovu; par draudžu dibināšanas grupām Rīgā; 
par Norvēģijas Baptistu savienību ar 97 draudzēm 
un 6380 locekļiem; par LBDS Padomes darbu; pēc 
iedrošinājuma kristiešiem, kas ikdienā strādā garīgi 
un emocionāli sarežģītās situācijās, īpaši slimnīcās, 
patversmēs, cietumos un bērnu namos.

21.-27. 
jūlijs

Lasījumi 
Rom. 6:15-7:6; Ps. 88:1-9
Rom. 7:7-25; Ps. 88:9-19
Rom. 8:18-39; Ps. 89:1-8
Rom. 8:1-17; Sal. pam. 17:25-18:6
Rom. 9:1-21; Ps. 89:9-13
Rom. 9:22-10:4; Ps. 89:14-18
Rom. 10:5-11:10; Sal. pam. 18:7-16 
Lūgsim par Ogres Evaņģēlisko draudzi un mācītāju 
Vadimu Kovaļevu; par Ogres Trīsvienības draudzi un 
sludinātāju Daini Pandaru; par BPI DRAFTS 
nometnes 2. līmeni (21.-26.07.); par SKA nometni 
“Atklāj nozīmīgo”(25.-27.07.); pēc glābšanas mūsu 
draugiem, radiem un paziņām, kuri vēl nepazīst 
Kristu.

28.jūlijs - 
3.augusts

Lasījumi 
Rom. 11:11-32; Ps. 89:19-29
Rom. 11:33-12:21; Ps. 89:30-37
Rom. 13:1-14; Ps. 89:38-45 
Rom. 14:1-18; Sal. pam. 18:17-19:2
Rom. 14:19-15:13; Ps. 89:46-53
Rom. 15:14-33; Ps. 90:1-10
Rom. 16; Ps. 90:11-17 
Lūgsim par Olaines draudzi un mācītāju Dmitriju 
Rošioru; par Paplakas draudzi un sludinātāju Ainaru 
Purmali; par Vācijas Baptistu savienību ar 54 
draudzēm un 5389 locekļiem; par LBDS Jaunatnes 
apvienību un vadītāju Gati Jūrmali; pēc piedošanas 
par mūsu grēkiem un Dieva spēka piedot citiem.

4.-10. 
augusts

Lasījumi 
1. Kor. 1:1-17; Sal. pam. 19:3-12
1. Kor. 1:18-2:5; Ps. 91:1-8
1. Kor. 2:6-16; Ps. 91:9-16
1. Kor. 3; Ps. 92
1. Kor. 4; Sal. pam. 19:13-22
1. Kor. 5; Ps. 93
1. Kor. 6; Ps. 94:1-11 
Lūgsim par Pāvilostas draudzi un mācītāju Denisu 
Doroņinu; par BPI DRAFTS nometnes 3. līmeni (4.-
9.08.); par MKA 3. festivālu Priekulē (8.-10.08.); 
par BPI studentu un absolventu salidojumu 
“Restarts” (8.-10.08.). Slavēsim Dievu par Viņa 
mīlestību, žēlastību un patiesību!

11.-17. 
augusts

Lasījumi 
1. Kor. 7:1-16; Ps. 94:12-23
1. Kor. 7:17-35; Sal. pam. 19:23-20:4
1. Kor. 7:36-8:13; Ps. 95
1. Kor. 9:1-18; Ps. 96
1. Kor. 9:19-10:13; Ps. 97
1. Kor. 10:14-11:1; Sal. pam. 20:5-14
1. Kor. 11:2-34; Ps. 98 
Lūgsim par Piltenes draudzi un mācītāju Andri 
Jūrmali; par Pitraga draudzi un sludinātāju Nauri 
Graudiņu; par draudžu dibināšanas komandām Īrijā; 
par Albānijas Baptistu savienību ar 8 draudzēm un 
225 locekļiem; pēc spēka, prieka un atbalsta Latvijas 
senioriem.

18.-24. 
augusts

Lasījumi 
1. Kor. 12:1-26; Ps. 99
1. Kor. 12:27-13:13; Ps. 100
1. Kor. 14:1-19; Sal. pam. 20:15-24
1. Kor. 14:20-40; Ps. 101
1. Kor. 15:1-34; Ps. 102:1-11
1. Kor. 15:35-49; Ps. 102:12-17
1. Kor. 15:50-16:4; Sal. pam. 20:25-21:4
 Lūgsim par Pļaviņu draudzi un sludinātāju Linardu 
Kaptānu; par Priekules draudzi un sludinātāju Mārci 
Zīvertu; par Jaunatnes apvienības nometni “Re:Būt” 
(22.-24.08.); par ALBA Kongresu (22.-24.08.); par 
Latvijas valdību un gaidāmajām vēlēšanām. 
Pateiksimies Dievam par Latvijas neatkarību.

“Es turu Tavus vārdus savā sirdī...” 
Ps. 119:11a
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jūlijs / augusts
25.-31. 
augusts

Lasījumi 
1. Kor. 16:5-24; Ps. 102:18-29
2. Kor. 1:1-11; Ps. 103:1-12
2. Kor. 1:12-22; Ps. 103:13-22
2. Kor. 1:23-2:11; Sal. pam. 21:5-16
2. Kor. 2:12-3:6; Ps. 104:1-18
2. Kor. 3:7-18; Ps. 104:19-30
2. Kor. 4; Ps. 104:31-35
Lūgsim par Rēzeknes draudzi un sludinātāju Viktoru 
Osipovu; par Rīgas Āgenskalna draudzi un mācītāju 
Edgaru Maži; par Kosovas baptistu ticības stiprinājumu. 
Pateiksimies Tam Kungam par svētīgu vasaru, atpūtu un 
spēku jaunajam darba un kalpošanas cēlienam.

s I r s n ī g I  s v e I c a M  j u B I l e j ā !
VARENAIS lielas lietas pie manis ir darījis,  
un svēts ir Viņa Vārds. (Lk.1:49)

9. jūlijā LBDS pensionētam mācītājam Gunāram 
Baumanim aprit 85 gadi.

21. jūlijā BPI Pastorālās kalpošanas programmas 
vadītājai Līvai Fokrotei aprit 40 gadi.

13. augustā LBDS sludinātājam, draudzes 
dibinātājam Ropažos Ilvaram Ieviņam aprit 35 gadi.

13. augustā ilggadējai LBDS darbiniecei, bijušai 
Svētdienskolu apvienības vadītāja vietniecei Elzai 
Rozei aprit 70 gadi.

s v e I c a M !
LBDS sludinātāju Edgaru Deksni un viņa sievu Aneti 
ar meitiņas Dārtas piedzimšanu 6. jūnijā.

LBDS bīskapa vietnieks Edgars Godiņš 
pieņem apmeklētājus otrdienās no 
plkst. 10:00 - 14:00 Savienības nama 
3. stāvā. Pārējā laikā E. Godiņš pieejams 
pa tālr. 26407403 vai rakstot uz epastu: 
edgars.godins@lbds.lv.

gaidĀM jūs www.lbds.lv  

LBDS mājaslapā pastāvīgi pieejama 
informācija:

−	 Ziņas draudzēm un no draudzēm

−	 Regulāri atjaunota LBDS, tās 
apvienību, nozaru, garīdznieku un 
draudžu datu bāze

−	 Dinamisks kalendārs ar LBDS un 
draudžu plānotajiem pasākumiem

−	 “Baptistu Vēstneša” jaunākais un 
iepriekšējie numuri pdf formātā

−	 Resursi draudzēm – saistoši likumi, 
juridisku dokumentu paraugi utml.

−	 Resursi katram kristietim – iedvesmai 
un garīgam stiprinājumam

LBDS informācija

Precizējums: Iepriekšējā numurā, sveicot 
pensionāto sludinātāju Pāvilu Jakovļevu 
80. dzimšanas dienā, ieviesusies kļūda, 
nodēvējot viņu par mācītāju. 

Atvainojamies par neprecizitāti!
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MUZIKāLāS KALPOŠAnAS 
APVIEnīBAS TREŠAIS FESTIVāLS 

PRIEKULĒ
no 8. līdz 10. augustam 

Priekules Pilsētas svētku laikā

MKA festivāls ir viena no centrālajām Pilsētas svētku 
sadaļām. Tas ir laiks satikties ar brāļiem un māsām 
Kristū un laiks nest Priekulei daudzveidīgu liecību par 
Kristu. Izbrīvējiet laiku, atliciniet līdzekļus, lūdziet pēc 
Dieva vadības, lai mēs visi satiktos trīs svētību pilnās 
dienās Priekulē! 

Māris Dravnieks, MKA vadītājs
Ēriks Ešenvalds, komponists – priekulnieks

Mārcis Zīverts, Priekules baptistu draudzes sludinātājs

Programma

Piektdiena, 8. augusts
18:00 Simfoniskā orķestra, solistu un kopkora 

koncerts
21:00 Pielūgsmes koncerts. Piedalās pielūgsmes 

grupas un Kora darbnīcas koris
Sestdiena, 9. augusts
10:00 Priekules Pilsētas svētku gājiens
12:00 Festivāla koru un ansambļu maratons
18:00 Svētku vakara koncerts. Solists Renārs Kaupers
Svētdiena, 10. augusts
11:00 Ekumēniskais dievkalpojums ar festivāla 

dalībnieku un viesu no Makgregora draudzes 
(ASV) piedalīšanos

Pieteikšanas un vairāk informācijas: Inga Titova 
(mob. 29103909, epasts: inga.titova@gmail.com)

draudzeS 
vadīšana

tikšanās – seminārs  
draudžu priekšniekiem, 

garīdzniekiem, valdes un 
padomes locekļiem

2014. gada 20. septembrī

plkst. 10:00 - 16:00

savienības namā, Rīgā, Lāčplēša ielā 37

LBDs Kongresā 2014 bīskaps Pēteris 
sproģis pauda gatavību veicināt esošo 
draudžu atjaunotni, veidojot atbalsta vidi 
draudžu priekšniekiem un padomēm. 
Šī tikšanās ir solis ceļā uz pastāvīga 
atbalsta sniegšanu draudžu vadības 
komandām, lai veicinātu bibliski veselīgu 
draudžu pārvaldes modeļu veidošanu un 
vadīšanu. tikšanās laikā jūs arī uzzināsiet 
par turpmākām LBDs plānotām aktivitātēm 
draudžu stiprināšanas jomā.

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, Līva Fokrote, 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

SIEVIEŠU KALPOŠANAS APVIENĪBAS
NOMETNE “ATKLĀJ NOZĪMĪGO”

25. - 27. jūlijs
Siguldā, Laureņču hostelī pie Kaķīškalna

Pieteikšanās un apmaksa
līdz 6. jūlijam.
Vairāk informācijas 15. lpp.

PROGRAMMĀ:
• Tikšanās ar viesiem: bijušajām misionārēm 
Rinkonā Lieni Svoku un Agritu Drēsku;
dzejnieci, cietuma kapelāni Rudīti Losāni
un bērnu atbalsta organizācijas “Miera osta” 
direktori Daci Renci 
• Lekcijas: “Atklāj nozīmīgo draudzē” -
Ogres Trīsvienības dr. slud. Dainis Pandars
“Tu esi brīnišķi veidots! Kāpēc ārsts?” -
lektore, ārste Skaidrīte Mežecka
• Interešu grupas
• Dievkalpojums ar bīskapa
   Pētera Sproģa piedalīšanos

ProGraMMā:

Bīskapa Pētera Sproģa uzruna 

Kāpēc tiek veidota draudžu vadības 
apmācība? Ko tā dos draudzēm?  
Kā tā notiks?

Lekcijas un diskusijas par tēmām:

•	 Kāds ir draudzes vadības 
“biblisks modelis”?

•	 Draudzes vadītāji: 
bibliskie kritēriji

•	 Kā veiksmīgi vadīt 
draudzi KOPĀ?

Vada: Viljams Hoits (AsV), 
BPi vieslektors, ilggadējs baptistu 
mācītājs un garīdznieku mentors, 
draudžu izvērtēšanas un attīstības 
eksperts

Saruna: kā LBdS var vislabāk 
jūs atbalstīt?

Kāds atbalsts un kādā formā 

nepieciešams draudžu priekšniekiem 
un padomēm? Cik nozīmīgi Jums ir 
dalīties pieredzē ar citiem draudžu 
vadītājiem? Kā risināt draudzes 
praktiskos un saimnieciskos 
jautājumus? Kādi ir aktuālākie Jūsu 
draudzes vadības jautājumi, un kā 
varam palīdzēt tos risināt? 

Sadraudzība, pusdienas, 
LBdS informācija

Vēlams piedalīties vismaz 2-3 
draudzes vadības pārstāvjiem. 
īpaši aicināts ir jūsu draudzes 
priekšnieks un garīdznieks!

Dalības maksa: EuR 7 personai

Pieteikšanās: līdz 10. septembrim  
LBDs Kancelejā (mob. 20390979, 
tālr. 67223379,  
epasts: kanceleja@lbds.lv)


