
LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Paldies visiem, kas ielika savu sirdi un enerģiju LBDS 
Draudžu dienās Līvānos! Man bija patiess prieks redzēt tik 
daudz atsaucīgu kalpotāju. Īpaši vēlos pateikties tiem 
daudzajiem, kas darīja mazāk pamanāmos kalpošanas 
darbus. Un tādu cilvēku bija daudz! Paldies jums un 
paldies Kristum par jums!

Tagad, kad Draudžu dienas noslēgušās, vēlos aicināt uz 
divām lietām.

Pirmkārt, turpināsim lūgt par Līvāniem un Latgali. 
Ir vajadzīgi kalpotāji, kas atsaucas Dieva misijai, 
ir vajadzīga atklāsme un gudrība, kā labāk kalpot šajā 
Latvijas novadā. Turpināsim lūgt par draudzes 
atjaunošanu Līvānos. Turpināsim lūgt par reģiona draudžu 
un kalpotāju atjaunotni un stiprinājumu. 

Otrkārt, izvērtējot Līvānos darīto un piedzīvoto, lūgsim, 
lai Dievs rāda, kas no tā būtu atkārtojams (pavairoties 
spējīgs) mūsu pilsētās un ciemos. Dievs bija ar mums, 
kad apmeklējām trūcīgās ģimenes, slimnīcu un “Balto 
māju”, rīkojām koncertus, pikniku, radošus svētkus 
bērniem un ģimenēm. Dievs lietoja mūsu kopīgos 
centienus, kad veidojām attiecības ar pašvaldību, 
izgatavojām bērnu rotaļu laukumu, sportojām, gleznojām 
utt. Kā mēs līdzīgā veidā varētu svētīt savu pilsētu, ciemu 
vai rajonu? Ko Dievs mūsu draudzei mācīja Līvānos?

Izdarīsim secinājumus. Lai Kristus ir mūsu centienu centrā. 
Pavairosim Viņa klātbūtni, mācekļus, darbus. Dzīvosim ar 
misijas apziņu savās mājās tāpat, kā to darījām Līvānos.

Pēteris Sproģis,
LBDS bīskaps

www.lbds.lv
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LBDS Nākotnes redzējuma 3 vērtības un 5 virzieni

LBDS KongreSS

Bīskapa Pētera Sproģa uzruna  
LBDS Kongresā 2013

Kongresa uzrunā bīskaps Pēteris Sproģis aktualizēja LBDS 
Nākotnes redzējumu. Šajā BV numurā piedāvājam runas 
konspektīvu pārskatu.

Šis gads mūsu ģimenei ir bijis grūts. Paldies LBDS vadībai par 
atbalstu, ja nebūtu cilvēku, kas palīdzēja un atbalstīja, es nebūtu 
varējis turpināt darbu. Paldies visiem par lūgšanām un atbalstu. 
Kad pirms vairākiem mēnešiem Mūžībā traģiski aizgāja mācītāja 
Rika Vorena dēls, viņš rakstīja: “Dziļās sāpēs cilvēkiem nevajag 
loģiku, padomu, iedrošinājumu vai pat Svētos Rakstu citātus, 
bet vajag, lai esi līdzās un apklusti.” Ne tāpēc, ka vārdiem nav 
nozīmes, bet reizēm labākais, ko varam dot, ir drosme būt līdzās. 

2013. gada Kongresā mēs pieņēmām LBDS Nākotnes 
redzējumu. Toreiz mēs vienojāmies, ka visu, ko darām, raksturos 
trīs vērtības – Kristus centrā, pavairoties spēja un 
misionālisms. 

Kristocentriskums: Centrā ir Kristus jeb Evaņģēlijs. Kas ir mūsu 
darba centrā – cilvēki, tradīcijas, ieradumi, gaume vai Jēzus? 
Katru dienu ļoti daudz lietu un cilvēku cīnās par mūsu dzīves un 
draudzes centru. Vai Kristus ir centrā – ar savu mācību, 
principiem, bet arī ar Evaņģēlija spēku, kas dara iespējamu 
Evaņģēliju realizēt dzīvē. Kristocentriskums ir “bultas” spārni, 
kas padara bultas lidojumu precīzu. 

Pavairoties spēja: Ja darām ko tādu, kas nespēj pavairoties, 
tad, iespējams, tas balstīts tradīcijās vai personībās. Pavairoties 
spējīgam jābūt visam, ko darām, jo tikai tā mēs savu valsti un 
pilsētas varam piepildīt ar gaismu un cerību. Ir nepieciešami 
pavairoties spējīgi mācekļi, kalpošanas un draudzes, lai Dieva 
gods var izpausties sabiedrībā. Iepretim tieši šai vērtībai jāizvērtē 
tas, ko darām. 

Misionālisms: Pirmais misionārs bija Dievs, kurš iet pie cilvēka 
un meklē cilvēkus uzreiz pēc grēkā krišanas. Dievs nāk pie 
cilvēkiem caur praviešiem, caur Savu Dēlu, caur draudzi. 

Kad šīs trīs vērtības satveram, tad varam darboties piecos 
virzienos: bērni, jaunieši, garīdznieki un vadītāji, draudžu 
atjaunotne un draudžu dibināšana.

Bērni: Paldies Svētdienskolas apvienībai par darbu. Ir izveidota 
BPI Timoteja skola – lūdziet un izredziet cilvēkus, kuri ietu 
mācīties, lai aizsniegtu bērnus ar Evaņģēliju. Ja bērns netiek 
iepazīstināts ar Evaņģēliju, krietni samazinās iespēja, ka viņš tajā 
ieklausīsies vēlāk. Piesakieties, rakstot Esterei Rozei: 
timotejaskola@lbds.lv.

Nesen sāka darboties projekts “Svētki tavā pilSĒTĀ”. Tās ir bērnu 
atrakcijas, ar kuru palīdzību jūs varat svētīt pilsētu, uzsākt 
sarunas ar bērniem un aicināt viņus uz svētdienskolu. 
Piesakieties, rakstot: svetkipilseta@gmail.com.

Jaunieši: Ir izveidota Jauniešu vadītāju skola, divgadīga 
programma jauniešu vadītājiem un komandām. Piesakieties, 
rakstot Gatim Jūrmalim: gjurmalis@jvlatvia.lv.

Garīdznieki un vadītāji: Baltijas Pastorālajā institūtā līdz šim 
mācījušies 50 studenti – 22 ir absolvējuši BPI, 28 turpina 
mācības. No pašreizējiem studentiem 5 kalpo draudzēs kā 
sludinātāji, 8 ir jauniešu vadītāji, 13 veic kalpošanas darbus 
draudzēs. Lūdzu, dodiet iespēju viņiem sludināt savās draudzēs! 
No BPI absoventiem 9 kalpo kā sludinātāji un mācītāji, trīs – kā 
jaunu draudžu dibinātāji. Taču tas nenozīmē, ka viss ir perfekti, 

jo vadītāju nevar izveidot dažos gados. Mums jābūt līdzās 
potenciālajiem vadītājiem ar iedrošinājumu un žēlastību, jādod 
vide, kur viņi drīkst eksperimentēt un var atļauties kļūdīties. 
Lūdzu, lūdziet, iedrošiniet cilvēkus, gatavojiet viņus kalpošanai, 
pamudiniet viņus nākt uz BPI. Ja Dievs aicina jūs, piesakieties: 
www.bpiriga.lv.

BPI DRAFTS nometnes dod jauniem cilvēkiem iespēju augt 
Evaņģēlija izpratnē un praktiski kalpot. Necentieties pusaudžus 
draudzēs noturēt ar izklaidi, dodiet viņiem iespējas, noturiet ar 
atbildību, rādiet, ka tā ir viņu draudze. Sūtiet puišus uz BPI 
DRAFTS nometnēm.

Esam uzsākuši arī Global Leadership Summit (GLS), kas ir 
ikgadēja vadības konference. GLS priekšrocība ir tā, ka būtiskākā 
informācija tiek iedota ļoti koncentrētā veidā. Šī gada GLS ar ļoti 
vērtīgu saturu notiks Rīgā no 22.-23. novembrim. Piesakieties: 
www.glslatvija.lv.

Draudžu atjaunotne: Pirms vairākiem gadiem, izvērtējot LBDS 
draudžu statistiku, sapratām, ka jāsper konkrēti soļi. Viens no 
tādiem ir Kalpošanas Stratēģiskā attīstības centra  SĀC izveide. 
Vairākas draudzes – Rīgas Āgenskalna, Priekules, Grobiņas 
draudzes jau ir iesākušas izvērtēšanas procesu. Vairāk 
informācijas meklējiet: www.sacentrs.lv. 

Jaunu draudžu dibināšana: Draudžu dibināšana nenotiek ātri, 
ir pat kristiešu paaudzes, kas to nav piedzīvojušas. Bet katra 
draudze reiz ir dibināta. Lai Dievs dod, ka arī Līvānos Dievs 
aicinātu cilvēkus, kuri atsauktos, lai pārceltos uz dzīvi un kalpotu 
šeit. Draudžu dibināšanas apmācība M4 ir laba iespēja mācīties 
no lektoriem un vienam no otra. Ja kādam ir pamudinājums par 
vietu, kur veidot draudzi – veidojiet komandu! Piesakieties M4, 
rakstot Kasparam Šternam: kaspars.sterns@lbds.lv. “Frontes 
līnija” ir draudzēs, to nevar pārcelt uz LBDS. Mēs piedāvājam 
apmācību, taču “frontes līnija” ir tur, kur esat jūs, draudzes. 
Es ļoti novērtēju jūs un darbu, ko darāt. 

Ar šo Kongresu sākās mans otrā bīskapa darba termiņa pēdējais 
gads. Viss, ko es šajā brīdī varu apsolīt – šo gadu es centīšos 
strādāt pēc labākās sirdsapziņas. 

Šī ir tā vieta un laiks. Nesapņojiet par laikiem, kuri var tā arī 
neatnākt. Nesakiet, ka to nevar izdarīt. Latvijā ir daudz piemēru, 
kur mazās vietās izdarītas lielas lietas. Dievam spēka pietiks. 

Pēc Kongresa materiāliem sagatavoja Dace Lektauere

Baptistu Vēstneša oktobra numurā jums būs iespēja lasīt 
bīskapa Pētera Sproģa svētrunu LBDS Draudžu dienu Līvānos 
noslēguma dievkalpojumā.
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Kongresa pārskatsMīļie draugi,  
Draudžu dienu Līvānos veidotāji!

Līdz ar apustuli Pāvilu jāsaka: “Ar kādiem pateicības 
vārdiem mēs gan varam Dievam atmaksāt par visu 
to prieku, ko izjūtam mūsu Dieva priekšā par jums...” 
(1.Tes. 3:9), redzot jūsu pašaizliedzīgo kalpošanu, 
piedaloties Draudžu dienu veidošanā!

Liels un sirsnīgs paldies visiem, kas līdzdarbojās, 
aizlūdza un bija kopā Līvānos!

Paldies visām draudzēm, kas kalpoja ar iesaistīšanos 
Draudžu dienu pasākumu norisē, atbalstīja, aizlūdza 
un iedrošināja!

Izsakām pateicību Rīgas Vīlandes draudzei par 
bērnu laukuma izveidi,  Rīgas Mateja draudzei par 
sadraudzības pikniku, Cēsu draudzes zvanu 
ansamblim, Limbažu un Valmieras draudžu 
apvienotajam korim, Rīgas Mateja draudzes 
pielūgsmes korim, Rīgas Āgenskalna draudzes 
mūziķiem, Ogres draudzes jauniešu ansamblim, 
Crescendo mūziķiem no Liepājas. 

Īpašs paldies ģimenēm, draudzēm un visiem tiem 
cilvēkiem, kas ziedoja laiku un līdzekļus, sagatavojot 
dažāda veida pateicības un apsveikuma pakas, kā 
arī aktīvi iesaistījās sociālajā kalpošanā Līvānos un 
iepriecināja daudzus jo daudzus vietējos 
iedzīvotājus!

Paldies draudzēm un fiziskām personām par 
ziedojumiem LBDS Draudžu dienām un misijai 
Līvānos, kā arī paldies citiem ziedotājiem!

Ziedotāji, kas atbalstījuši LBDS Draudžu dienas un 
misiju Līvānos ar finansiālu ziedojumu:

Aizputes draudze, Bauskas draudze, Balvu Jēzus 
Kristus atkalnākšanas draudze, Grobiņas draudze, 
Gulbenes draudze, Ģipkas draudze, Jaunjelgavas 
draudze, Jelgavas draudze, Jēkabpils draudze, 
Krimuldas draudze, Kuldīgas draudze, Liepājas 
Ciānas draudze, Liepājas Nācaretes draudze, 
Liepājas Pāvila draudze, Limbažu draudze, Līgatnes 
draudze, Mežgalciema draudze, Mērsraga draudze, 
Pāvilostas draudze, Piltenes draudze, Priekules 
draudze, Rīgas Āgenskalna draudze, Rīgas Mateja 
draudze, Rīgas Misiones draudze, Rīgas Semināra 
draudze, Sakas draudze, Skrundas draudze, Talsu 
draudze, Vaiņodes draudze, Ventspils draudze, 
Agnese Spura, Mārcis Dejus, Uģis Pallo “RKS 
Mājas”, Uģis Pallo “RKS Pilsēta”, anonīmi ziedotāji. 

Paldies visiem brīvprātīgajiem palīgiem, kuri 
iesaistījās, kalpoja, skaņoja, gaismoja, nesa, cēla, 
veda...

Paldies visiem pasākumu organizatoriem un 
vadītājiem, koordinatoriem un mūziķiem, 
dziedātājiem un visiem pasākumu satura 
veidotājiem.

Paldies ikvienam, jo tikai KOPĀ mēs Draudžu dienas 
darījām par svētību sev un Līvānu pilsētai.

Pāri visam pateicība mūsu Debesu Tēvam, ka Viņš 
mūs aicināja, vadīja, svētīja ar Savu klātbūtni caur 
Svēto Garu!

Organizatoru komandas vārdā,

Žanna Drūnese, LBDS izpilddirektore

R ū p ē j i e t i e s  p a r  p i l s ē t a s  l a b k l ā j ī b u , 
j o  t ā s  l a b k l ā j ī b a  b ū s  a r ī 

j ū s u  l a b k l ā j ī b a .
Jeremijas 29:7

3. augustā Līvānu Kultūras centrā pulcējās delegāti un viesi no Latvijas 
baptistu draudzēm uz ikgadējo Kongresu, lai kopīgi atskatītos uz pagājušā 
gada notikumiem baptistu draudžu savienībā. Kongresā piedalījās 
186 delegāti no 66 draudzēm, kā arī 57 viesi. 

Kongresa moto bija no pravieša Jeremijas grāmatas 29:7 “Rūpējieties par 
pilsētas labklājību, jo tās labklājība būs arī jūsu labklājība”. 

Par šo tēmu Kongresa 1. sēdes svētbrīdī klātesošos uzrunāja mācītājs 
Pauls Barbins no Amerikas latviešu baptistu apvienības. Viņš norādīja, ka 
Dievs mudināja pravieti Jeremiju šos vārdus teikt Babilonas trimdiniekiem, 
kuri atradās ļoti tālu no mājām. Pravietis saka: “Celiet namus un dzīvojiet 
tajos! Dēstiet dārzus un baudiet to augļus! Ņemiet sievas un dzemdiniet 
dēlus un meitas! Ņemiet arī saviem dēliem sievas un dodiet savām meitām 
vīrus, lai viņas savukārt kļūst par mātēm dēliem un meitām, ka jūs tur 
vairoja ties un neejat mazumā! “(Jeremijas 29:5-6). Citiem vārdiem sakot – 
ievērojiet to, kur jūs esat un dzīvojiet ar Dievu! Turpat bija pareģi, kas teica, 
lai neko nedara, bet tikai gaida. Taču Jeremijam Dievs bija atklājis ko citu – 
celt, dēstīt, baudīt, audzēt, rūpēties un lūgt. Viņš saka: rūpējieties par tās 
pilsētas labklājību un pielūdziet Dievu par to! Kamēr citi sapņoja, kā varētu 
būt nākotnē, Jeremija mudina dzīvot tagadnē, tajā realitātē, kur viņi atradās.  

Arī mums šodien ir kārdinājums  izskaitļot savu nākotni, nevis dzīvot 
realitātē, kurā atrodamies, bieži aizmirstot pielūgt Dievu par to, kur esam 
tagad. Jeremijas pamudinājums skan arī mums šodien – ieaiciniet Dievu šīs 
dienas realitātē! Celiet, dēstiet, baudiet, rūpējieties, lūdziet! Dievs caur 
Jeremiju saka: “Kad jūs Mani tad piesauksiet, Es jums atbildēšu”  
(Jeremijas 29:12)

Kongresu atklājot, bīskaps Pēteris Sproģis klātesošos sveica Draudžu 
dienās un mudināja būt par zemes sāli un gaismu pasaulē, nevis dzīvot 
iedomu pasaulē. Viņš aicināja rūpēties par tās vietas labklājību, kur atroda-
mies, lai Dievs katram palīdz saprast, kā to varam realizēt vietā, kur 
dzīvojam. 

Pēc Kongresa 1. sēdes, ko vadīja mācītājs Kaspars Šterns, Kongresa 
delegātus un viesus uzrunāja Jānis Klaužs, 11. Saeimas deputāts, 
līvānietis. Viņš stāstīja par laiku Līvānos pagājušā gadsimta 90. gados, kad 
Līvāni bija trešais lielākais rūpniecības centrs Latgalē, taču politisko izmaiņu 
rezultātā no attīstītas pilsētas pārvērtās par bezdarba galvaspilsētu. 
Bezdarbs pilsētā pārsniedza 36%, tika atslēgts apgaismojums pilsētas 
ielās, poliklīnika tika likvidēta un tas pats sagaidīja arī slimnīcu. Kultūras 
centrs un bibliotēka bija avārijas stāvoklī. Tad sanāca kopā domubiedru 
grupa, kas vēlējās darīt visu iespējamo, lai situāciju pilsētā izmainītu. Gluži 
kā pravieša Jeremijas vārdi – celiet, dēstiet, dzīvojiet un strādājiet šeit! 

J. Klauža domubiedru grupa uzaicinājusi visu pilsētā esošo konfesiju 
garīdzniekus, lai aizlūdz un viņi deva svētību tiem darbiem, kas tika uzsākti. 
J. Klaužs stāstīja, ka tajā brīdī viņš vēl nav apzinājies, kāda misija un darbs 
tiek uzsākts, taču tā rezultātus varam redzēt šodien – plaukstoša pilsēta ar 
modernu un Latgales reģionā labāko bibliotēku, mājīgu un skaistu Kultūras 
centru, sporta laukumiem, saglabātu slimnīcu, labām skolām. Visās 
nozarēs jūtama attīstība un J. Klaužs atzīst, ka par to visu var pateikties 
tam, ka garīdznieki un vietējie cilvēki bija lūguši Dieva svētību šim darbam. 

Viņš stāstīja, ka ir patīkami pārsteigts par iepazītajiem cilvēkiem no baptistu 
draudzēm, un norādīja, ka Līvānu novads ir pelnījis arī baptistu draudzi. 
J. Klaužs novēlēja, lai izdodas draudzi atjaunot, sakot, ka, ja cilvēka plāni 
saskan ar Dieva gribu, tad viss ir iespējams. 

Kongresa delegātus sveica arī Līvānu novada domes priekšsēdētāja 
vietniece Aija Usāne, kas pateicās par ieguldītajām pūlēm pilsētas 
iedzīvotāju labklājībā. Viņa norādīja, ka nekad Līvānos vēl nav skanējušas 
tik daudz lūgšanas par pilsētu un laba vēlējumi, kā šajās trīs dienās. 
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Kongresā viesojās arī Igaunijas Baptistu 
savienības prezidents Meego Remmels, 
kurš sveica klātesošos ar 127. Psalmu, kurā 
teikts: “Ja Kungs namu neuzceļ, tad velti 
cēlēji strādā, ja Tas Kungs pilsētu 
neapsargā, tad velti sargs nomodā”. Viņš 
iedrošināja dzīvot drosmīgu kristieša dzīvi, 
lai apkārtējie ļaudis redz, kādi ir kristieši. 

Vistālāko ceļu uz Kongresu bija mērojušas 
divas māsas no Rinkonas Bolīvijā – Velta 
Kaģis un Ondina Kreplina, kuras sveica 
Kongresa dalībniekus un pateicās par 
palīdzību, ko Rinkonas misija saņēmusi no 
Latvijas draudzēm. Viņas norādīja, ka darbs, 
kuru latvieši azsākuši, joprojām turpinās, lai 
arī latviešu tur palikuši maz. Viņas pateicās, ka 
arī šobrīd misijai Bolīvijā ir atsaukušies cilvēki 
un dodas tik tālu ceļu, lai kalpotu vietējiem. 

Pēc sveicieniem mācītājs Edgars Godiņš 
aicināja pieminēt draudžu darbiniekus, kuri 
šī gada laikā aizgājuši Mūžībā, kā arī 
pateikties Dievam par to, ko viņi varējuši 
darīt savas dzīves laikā. 

Ar sveces aizdegšanu tika pieminēta 
bīskapa P. Sproģa meitiņa Belliņa. Tika 
pieminēti arī mācītāji Pēteris Čivkulis un 
Edgars Freivalds, kurš ir bijis garīgais tēvs 
ļoti daudz jauniešiem. Mūžībā aizgājis arī 
diriģents un aktīvs Priekules draudzes 
darbinieks Artūrs Gertners. Mācītājs Kārlis 
Fišers, kurš padomju laikos dedzīgi sācis 
kalpot un darījis to līdz mūža novakarei. 
Mācītājs Laimonis Rudzītis, kurš bija 
izteikts evaņģēlists, viņa darba lauks bija 
sludināšana jebkurā vietā, kur viņš atradās. 
Mācītājs Artūrs Šķuburs, kurš padomju 
laikos dega par jauniešu darbu un visu mūžu 
veltīja tam, kā piesaistīt jauniešus Kristum. 
Tika pieminēta arī mācītāja Jāņa Zālīša 
dzīvesbiedre Daila Zālīte, kas bija Pļaviņu 

draudzes dvēsele. Arvīds Gertners, 
Golgātas draudzes priekšnieks, kurš savā 
sirdī nesa draudzes attīstību. Tika pieminēta 
Hilda Augstroze no Brazīlijas, kas Mūžībā 
aizgāja nedēļu pirms savas 100 dzimšanas 
dienas. “Pirms Dievs rada ievērojamus vīrus, 
Viņš vispirms rada ievērojamas mātes” – šo 
teicienu var attiecināt uz H. Augstrozi. Tika 
pieminēta Astra Zariņa, aktīva darbiniece 
māsu kalpošanā un dziļa kristiete. 

Kongresa 1. sēdi noslēdza bīskapa Pētera 
Sproģa uzruna. 

Kongresa 2. sēdē, kuru vadīja mācītājs 
Pēteris Eisāns, tika uzņemtas LBDS sastāvā 
jaunas draudzes. Kongresa delegāti tika 
aicināti balsot par Misijas draudzi, kuru 
pārstāvēja mācītājs Kaspars Šterns. Viņš 
norādīja, ka viņu draudze stāv par Kristu, ka 
viņiem svarīgi būt misionāliem, aizsniegt 
jaunas ģimenes ar bērniem, palīdzēt 
cilvēkiem kļūt par Kristus mācekļiem. Visiem 
Kongresa delegātiem balsojot “par”, Misijas 
baptistu draudze tika uzņemta LBDS 
sastāvā. 

Ar 179 balsīm “par” un septiņām “atturas” 
LBDS sastāvā tika uzņemta arī Siguldas 
brīvā evaņģēliskā draudze jeb jaunajā 
nosaukumā baptistu draudze “Gaisma”, 
kuru pārstāvēja Māris Skaistkalns, 
draudzes garīgais vadītājs. Viņš norādīja, ka 
draudze pārstāv ne tikai Siguldu, bet arī 
mazu grupiņu Ieriķos, kuru, savu iespēju 
robežās, cenšas atbalstīt. 

Kongresā tika ievēlēti LBDS Padomes 
locekļi – garīdznieki Edgars Mažis, Kaspars 
Šterns, Edgars Godiņš un Viktors 
Abramovs, kā arī LBDS Revīzijas komisija 
– Andris Drēska, Elga Gailīte, Kristīne 
Kanska, Edgars Lapiņš un Gunvaldis 
Vēsmiņš. 

Bīskaps Pēteris Sproģis apsveica arī 
klātesošos garīdzniekus, kas aizvadītajā 
gadā ordinēti par sludinātājiem un 
mācītājiem. 

Šī gada laikā ir tikuši ordinēti garīdznieki:

2012. gada 26. augustā Lauris Tartars 
(mācītājs Valmieras draudzē),

2012. gada 9. decembrī Jānis Balodis 
(mācītājs Rīgas Āgenskalna draudzē),

2013. gada 10. marts Haralds Bartkevičs 
(mācītājs Grobiņas draudzē),

2013. gada 10. marts Andris Bite (mācītājs 
Liepājas baptistu Ciānas draudzē),

2013. gada 10. marts Mārtiņš Anševičs 
(sludinātājs Liepājas baptistu Ciānas 
draudzē),

2013. gada 21. aprīlis Ainārs Ginters 
(sludinātājs Jelgavas baptistu draudzē),

2013. gada 26. maijs Kārlis Kārkliņš 
(sludinātājs Vīlandes draudzē).

Klātesoši bija divi, kuri tika sveikti Kongresā: 
Jānis Balodis un Kārlis Kārkliņš. 

Revīzijas komisijas vārdā Andris Drēska 
ziņoja, ka, veicot LBDS, BPI, SIA Amnis un 
KVK finanšu dokumentu revīziju, tika 
konstatēts, ka finanšu dokumentācija tiek 
kārtota atbilstoši Latvijas likumdošanai un 
grāmatvedības standartiem. Pārkāpumi un 
trūkumi netika konstatēti, visi finanšu līdzekļi 
tiek tērēti atbilstoši katras organizācijas 
mērķiem un pamatvirzieniem. 

Kongresa izskaņā tika aizlūgts par LBDS 
Padomi un bīskaps Pēteris Sproģis pateicās, 
ka ir svētīts ar tādu Padomi, kas ir pazemīga 
un strādāt griboša komanda.

Sagatavoja Dace Lektauere

LBDS KongreSS

LBDS mājas lapā jums ir iespēja noskatīties video  
par SĀC palīdzību Grobiņas draudzei:  

http://www2.lbds.lv/galerijas/video/sac-grobinas-draudze

Kalpošanas Stratēģiskās attīstības centrs 
SĀC ir Baltijas Pastorālā institūta inciatīva, 
un tā mērķis ir palīdzēt draudzēm kļūt 
kristocentriskām, pavairoties spējīgām un 
misionālām. 

SĀC kalpos arī organizācijām, kas vēlas 
mērķtiecīgāk izmantot savu potenciālu 
izvirzīto mērķu sasniegšanā.

Lai draudzes tiktu stiprinātas, kļūtu 
mērķtiecīgākas Kristus misijas pildīšanā, lai 
palīdzētu organizācijām darboties efektīvāk, 
SĀC noteica vairākus darbības virzienus: 

 ▪ Draudžu, organizāciju izvērtēšana un attīstība: 
a) palīdzēt draudzēm un organizācijām definēt realitāti, pamanot to stiprās puses 

un to, kas kavē šo stipro pušu attīstību; 

b) balstoties uz izvērtējuma rezultātiem, dot konkrētus ieteikumus, kā draudze, 
organizācija var attīstīt savu Dieva doto potenciālu, lai ietekmētu sabiedrību, 
sasniegtu savus mērķus; 

c) palīdzēt draudzei, organizācijas vadībai īstenot šos ieteikumus, sniedzot 
mentoringa atbalstu.

Draudzes, kuras būs gatavas īstenot izvērtēšanas rezultātus, tiks mentorētas 
vismaz gada garumā. 

 ▪ Mentoringa kultūras veidošana vadītāju starpā.

 ▪ Stratēģisku partnerattiecību veidošana draudžu starpā, lai palīdzētu abām 
pusēm aizsniegt konkrētus kalpošanas mērķus to vīzijas piepildīšanā.

 ▪ Draudžu attīstības resursu veidošana.

Vairāk informācijas:  www.sacentrs.lv
sac@sacentrs.lv    27702028

baptistu vēstnesis4
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LBDS Draudžu dienas Līvānos tika veidotas, īstenojot LBDS Nākotnes redzējumu par 
kristocentrisku, pavairoties spējīgu un misionālu kalpošanu. Visas aktivitātes tika plānotas tā, 
lai katram Draudžu dienu dalībniekam, neatkarīgi no vecuma vai garīgās pieredzes, būtu iespēja 
atrast sev ko interesantu un noderīgu, iesaistīties, piedalīties, domāt un izbaudīt.

Sestdien, 3. augustā LBDS Draudžu dienu ietvaros notika radošā 
pēcpusdiena “Atslēgu atslēgas”. Vairāki simti līvāniešu un 
pilsētas viesu izmantoja iespēju Līvānu skolu stadionā piedalīties 
vairāk kā divdesmit piecās aktivitātēs, spēlēs, atrakcijās un 
radošajās darbnīcās. Visdažādākās atslēgas tika atklātas, 
slēgtas, iepazītas un lietā liktas.

Jau ienākot stadionā, dalībniekus sagaidīja viena no Krāsu 
atslēgām – zīmējumi uz asfalta. Krāsu atslēgas bija iespējams 
atslēgt arī stadionā, kur dalībnieki paši varēja pārliecināties, kā, 
izmantojot tikai trīs pamatkrāsas, un tās vienu ar otru sajaucot, 
atveras plašā krāsu pasaule. Krāsas tik daudz ko var mainīt – to 
piedzīvoja zēni un meitenes, kas, ļaujoties krāsu pārmaiņu 
atslēgām, pārtapa par princesēm, tīģeriem, ziedu fejām, suņiem 
un daudziem citiem tēliem.

Līvānu sapņu atslēga deva iespēju visiem veidot Līvānu maketu, 
ieliekot tajā savu vēlējumu pilsētai. Tā nu bez mašīnām, kokiem, 
cilvēkiem, mājām, baznīcas, tirgus un citām pilsētā sastopamām 
lietām, maketā tika izveidota arī klaunu māja un Līvānu stikla 
rūpnīca, kuras durvis bija atvērtas. Savus novēlējumus Līvāniem 
varēja uzrakstīt arī uz īpašām Līvānu kartiņām, kuras Draudžu 
dienu noslēgumā tika uzdāvinātas Līvānu pašvaldībai.

Dalībnieki veidoja nozīmītes un magnētiņus, kas arī pēc 
svētkiem palīdzēs atvērt atmiņas par piedzīvoto Draudžu dienās. 
Bet tiem, kuri izvēlējās piedalīties darbnīcā “Māju atslēgas”, par 
Līvāniem atgādinās atslēgu piekariņš. Lielu atsaucību ieguva arī 
darbnīca “Nošu atslēga”, kurā tika veidoti dažādi grabināmi un 
čaukstināmi ritma instrumenti. Bet blakus tai bija iespēja 
izmēģināt to darbību, iekļaujoties “stompa” grupā.

Visu pēcpusdienu bērnu rinda nemitējās pie “Zelta atslēdziņas”, 
kas deva iespēju, atrodot pareizo atslēgu palielā atslēgu saišķī, 
atslēgt lādi un saņemt tur atrodošos dāvanu. Šī vieta bija lieliska 
ilustrācija tam, ka arī tām durvīm, kas ved pie Dieva, der tikai 
viena atslēga. Ja esam to atraduši, tad saņemam arī to balvu, 
kuru Viņš sagatavojis. Savukārt “Ķēniņvalsts atslēgas” piedāvāja 
pagatavot kroņus, kas apliecina, ka esam Ķēniņa bērni.

Visiem interesentiem bija iespēja “Vārdu atslēgās” pārbaudīt 
savas zināšanas vai arī iepazīties ar Evaņģēlija pamatpatiesībām, 
kā arī gūt nelielu ieskatu par baptistu draudzēm. Savukārt īpaši 
Draudžu dienām sagatavotais e-žurnāla “Labas Ziņas Bērniem” 
izdevums vadīja Debesu atslēgas atklāšanā. 

Par to, ko spējam izdarīt, ja strādājam vai kalpojam kopā, liecina 
“Kopdarba atslēgā” tapušais gobelēns. Materiālu sagādē un 
gobelēna veidošanā piedalījās vairāki simti dalībnieku no visiem 
Latvijas novadiem. 

Radošās pēcpusdienas ietvaros notika arī fotoorientēšanās, kurā 
visas godalgotās vietas ieņēma līvānieši. Vēl piepūšamās 
atrakcijas, popkorns, milzu dambrete, mērķis un Jengas tornis, 
velokarti, krikets un zivju makšķerēšana... Visas dienas laikā ar 
savu klātbūtni priecēja arī klauni. Uzvedumi, sarunas ar 
dalībniekiem, baloni čaklākajiem. Skanēja smiekli, mirdzēja 
prieks. Un kādi bērni, rakstot novēlējuma kartītes Līvāniem, 
ierakstījuši – lai vairāk šādi svētki!

Paldies visiem, kas piedalījāties Radošās pēcpusdienas 
sagatavošanā un norisē! Paldies par aizlūgšanām, atbalstu, 
iniciatīvu un nenogurstošo kalpošanu! 

Par LBDS Draudžu dienām Līvānos nu jau runājam pagātnes 
izteiksmē. Bet arī šodien Dieva mīlestība ietver šo vietu, arī rīt 
Viņa žēlastība atkal būs jauna! Tādēļ pateicība arī par to, kas ir, 
un ticībā par to, kas vēl tikai būs!

Estere Roze
Svētdienskolu apvienības vadītāja

Radošā pēcpusdiena  
Atslēgu atslēgas Līvānos
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Draudžu dienas Līvānos iesākās ar 
paneļdiskusiju “Izaicinājumi un iespējas 
Latgalē”, kurā piedalījās Romas katoļu 
baznīcas prāvests Juris Zarāns, 
11. Saeimas deputāts, Līvānu mecenāts 
Jānis Klaužs, LBDS bīskaps Pēteris 
Sproģis, Jēkabpils baptistu draudzes 
mācītājs Jānis Lūsis un Līvānu luterāņu 
baznīcas mācītājs Ēvalds Bērziņš. 
Paneļdiskusiju vadīja žurnāliste Sendija 
Burka-Šaicanova un mācītājs Edgars 
Mažis. 

Paneļdiskusijas dalībnieki atbildēja uz 
dažādiem jautājumiem, kas bija saistīti ar 
baznīcas un pašvaldības sadarbības 
iespējām, kā arī jautājumiem, kas skar 
ētiku un morāli. Diskusijas dalībnieki 
apliecināja, ka ir laba sadarbība gan ar 
pašvaldību, gan savstarpēji, kā arī pieļāva, 
ka, lai gan Latgalē pārsvarā ir katoļu un 
pareizticīgo draudzes, noteikti ir vieta vēl 
kādai draudzei, kas varētu būt baptistu 
konfesijas.

Draudžu dienu atklāšanas koncertā 
“Pieaugšana” ikvienam dalībniekam bija 
iespēja dzirdēt vienu no latviešu mūsdienu 
mūziķu spilgtākajiem talantiem, 
daudzkārtēju starptautisku mūzikas balvu 
ieguvēju Reini Zariņu.

Mākslinieks izpildīja Ferenca Lista, 
Johannesa Brāmsa un Pētera Vaska 
skaņdarbus, kas iezīmē komponistu 
agrīnos sacerējumus salīdzinājumā ar tiem 
skaņdarbiem, kas tapuši viņu mūža 
novakarē un brieduma gados. 
Pianists koncerta apmeklētājiem atklājās 
ne tikai kā izcils mākslinieks, bet arī kā 
brīnišķīgs muzikologs, ievedot klausītājus 
attiecīgā skaņdarba tapšanas aizkulisēs.

Piektdienas vakarā Kultūras centrā 

Draudžu dienu dalībnieki tika aicināti uz 
Lūgšanu vakaru, kurā tika īpaši lūgts par 
draudzēm, kas atrodas Latgalē un to 
darbu, ko tās veic šajā Latvijas novadā.

Sestdienas vakarā Draudžu dienu 
dalībniekus uz koncertu “atVĒRTĪBA” 
aicināja kristīgie mūziķi Lība Ēce-Kalniņa 
un Oskars Deigelis. Pasākumā tika 

izpildītas dažādas populāras kristīgas 
melodijas, kā arī pašsacerētas dziesmas, 
kas tika papildinātas ar video formātā 
veidotām jauniešu pārdomām par 
svarīgiem jautājumiem. Koncertu plaši 
apmeklēja arī vietējie iedzīvotāji, par ko 
īpašs prieks.

Sestdien, 4. augustā Līvānos, pašā 
Daugavas malā notika talantu koncerts 
“Nakts ugunskurs”. Programmu veidoja 
10 grupas – kopā ap  50 talantīgu jauniešu 
no Kurzemes, Vidzemes, Zemgales un 
Latgales, kas sniedza dažādus nopietnus 
un mazāk nopietnus muzikālus 
priekšnesumus. Koncerta programmā 

skanēja pazīstamas kristīgas dziesmas, 
pasaulē slaveni  muzikāli skaņdarbi, kā arī 
bungu spēles mākslinieciski priekšnesumi. 
Skaistais un mierīgais saulriets pie  
Daugavas bija perfekts fons 
priekšnesumiem, dziesmas izskanēja 
sirsnīgi un silti, sūtot Līvāniem sveicienus 
no visas Latvijas.

Šo koncertu apmeklēja apmēram 500 
klausītāju, kuri bija patīkami pārsteigti par 
pasākuma organizētāju veidotajiem 
uzmanības apliecinājumiem – klausītāji 
koncerta laikā tika cienāti  ar piparmētru  
tēju  un Līvānos ceptu svaigu, vēl siltu 
”Līvenhofa” ceptuves maizi. 

Publika atsaucīgi uzņēma tai domātās 
aktivitātes – savstarpēju iepazīšanos, 
kopējo dziesmu dziedāšanu un jautro 
viktorīnu. 

Vakara izskaņā brīnišķīgas mūzikas 
pavadībā sūtījām sveicienus Līvāniem ar 
gaismas laternām – tām, lēni slīdot pār 
satumsušajām debesīm, ikviens 
klātesošais varēja izjust īpašu, dziļu prieku 
par šo vakaru – tas mums bija kā 
brīnišķīga Dieva dāvana!

Draudžu dienu ietvaros notika plašs 
sociālās kalpošanas darbs. Trīs dienu 
garumā tika apmeklēti vecie un vientuļie 
cilvēki Līvānu slimnīcas Ilgstošās sociālās 
aprūpes un rehabilitācijas nodaļā, 
alternatīvās aprūpes centrā “Rožlejas” un 
biedrībā “Baltā māja”, kas ir dienas centrs 
gan cilvēkiem ar garīgās attīstības 
traucējumiem, gan arī invalīdiem un 
veciem ļaudīm. Ģimenes no draudzēm 
apmeklēja arī mazturīgākos Līvānu novada 
iedzīvotājus, sarūpējot un uzdāvinot 
viņiem pārsteiguma dāvaniņas un Bībeli. 
Šo apmeklējumu mērķis bija iepriecināt 
cilvēkus un dāvāt tiem mīlestību.

Draudžu dienu dalībniekiem bija iespēja 
arī skatīties izrādi “Marka Drāma”. Izrāde 
pārliecinoši atspoguļoja visus Marka 
evaņģēlijā atspoguļotos notikumus, ļaujot 
skatītājiem izjust apbrīnojamu klātbūtnes 
efektu, iejūtoties evaņģēlija notikumu 
aculiecinieka tēlā.

Latvijas Baptistu draudžu savienības rīkoto 
Draudžu dienu pasākumu ietvaros no 
2. līdz 4. augustam Līvānos norisinājās 
mākslinieku plenērs.

Plenēra galvenā ideja bija saaicināt kopā 
māksliniekus no dažādām Latvijas baptistu 
draudzēm, kā arī māksliniekus no 
Latgales, lai dotu iespēju māksliniekiem 
iemūžināt Līvānu skaistākās vietas dažādu 
tehniku mākslas darbos. Mākslinieki 
vēlējās ar savu klātbūtni un darbošanos 
iedvesmot Līvānu iedzīvotājus no jauna 
ieraudzīt savu skaisto pilsētu, atklāt to no 
neredzētākas puses, kā arī jauki pavadīt 
laiku kopīgā sadraudzībā.

Svētki Līvānos

Turpinājums 11.lpp.
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Sieviešu kalpošanas apvienības vadītāja Solvita Zīvere un  
Līvānu slimnīcas Ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas 

nodaļas koordinatore Sarmīte Driksna

Talsu draudzes jauniešu priekšnesums Ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļā

Ļaudis tiek iepriecināti ar dāvanām

Ilgstošās sociālās aprūpes un  
rehabilitācijas nodaļas iemītnieki

Reģistratūras meitenes Jolanta Birziņa un Agnese Spura LBDS un Rīgas Vīlandes draudzes veidotā bērnu rotaļlaukuma atklāšana

Radošā darbnīca Ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļā
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No kreisās: Romas katoļu baznīcas prāvests Juris Zarāns,  
11. Saeimas deputāts Jānis Klaužs, LBDS bīskaps Pēteris Sproģis,  

Jēkabpils baptistu draudzes mācītājs Jānis Lūsis un  
Līvānu Evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Ēvalds Bērziņš

Lūgšanu vakars

Paneļdiskusijas laikā. Ēvalds Bērziņš

Paneļdiskusijas vadītāji Sendija  
Burka-Šaicanova un Edgars Mažis

Paneļdiskusijas laikā.  
Juris Zarāns un Jānis Klaužs

Paneļdiskusijas laikā.  
Pēteris Sproģis un Jānis Lūsis

Cēsu zvanu ansamblis Līvānu katoļu baznīcā

Kongresa delegāti un viesi
Misionāres Velta Kaģis un Ondina Kreplina no 

Rinkonas Bolīvijā

Ogres draudzes jauniešu ansamblis

Cēsu draudzes zvanu ansamblis
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Dzied Lība Ēce-Kalniņa "Nakts ugunskurs" "Nakts ugunskurs"

"Nakts ugunskurs" – "O, sole mio!"

Pasākuma apmeklētājiSportiskas aktivitātes

Kristīgie klauni

Svētku dalībnieks

Milzu dambretes spēlētājiRadošo darbnīcu dalībnieces

Radošā darbnīca "Pārvērtību atslēga"

Basketbola klīnikas dalībnieki
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Izstādes atklāšanā Līvānu stikla muzejā

"Amnis" grāmatu galds

Igaunijas Baptistu draudžu savienības 
prezidents Meego Remmels, tulko 

mācītājs Edgars Mažis

Ļaudis pulcējas uz dievkalpojumu

Dievkalpojuma kopkoris

Svētrunu saka bīskaps Pēteris Sproģis

Līvāni mākslinieku acīm

Aizlūgums par pilsētu, garīdznieki Juris Grigs, Jānis Lūsis un Mārcis Zīverts

Mākslinieku plenēra dalībnieks Čaks Kellijs

LBDS Draudžu dienu foto un video arhīvs: www.lbds.lv un www.facebook.com/latvijasbaptistu.draudzusavieniba
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LBDS DrauDžu DienaS 2013

Draudžu dienu ietvaros notika plašs sociālās kalpošanas darbs, 
par kura veiksmīgu norisi rūpējās Sieviešu kalpošanas 
apvienības māsas. Tika apmeklētas trūcīgās ģimenes, notika 
viesošanās pilsētas slimnīcā, alternatīvās aprūpes centrā 
“Rožlejas” un biedrībā “Baltā māja”, apmeklējot vecos un 
vientuļos ļaudis. Plašāku ieskatu par sociālās aprūpes projektu 
lasiet žurnāla oktobra numurā!

“Uz Līvāniem braucām ar domu kalpot – gan vietējiem cilvēkiem, 
gan arī tur, kur redzam, ka mūsu palīdzība ir noderīga. Mēs 
nebraucām atpūsties un paskatīties, ko tad citi ir noorganizējuši”, 
par Draudžu dienām Līvānos saka Gita Vadone. 

Jānis un Gita ar bērniem Līvānos ieradās jau dienu pirms Draudžu 
dienu sākuma, lai aktīvi iesaistītos daudzajos svētku veidošanas 
darbos. Gita stāsta, ka katram no septiņiem bērniem bijis kāds 
pienākums- gan pie gaismošanas, gan palīdzēt uzturēt kārtību, 
darboties Radošās pēcpusdienas darbnīcās un apmeklēt cilvēkus 
slimnīcā un pansionātā. Viņa saka, ka tā ir laba iespēja kopā ar 
bērniem mācīties kalpot un ieraudzīt tās iespējas, kurās var būt 
noderīgi. Gita ar aizkustinājumu stāsta, ka 10 gadus vecā meita Līna 
pati vēlējusies vadīt nodarbības pansionāta iedzīvotājiem, pati ir 
domājusi, ko darīt, Gita tikai palīdzējusi sagādāt visu vajadzīgo 
nodarbībai. Arī mazā māsa piedalījusies šajā darbnīcā un, izveidojusi 
skaistu puķi, gājusi to uzdāvināt kādai sievietei ar kustību 
traucējumiem, kas pati nav varējusi piedalīties nodarbībās. 
Gita nosaka, ka bērniem tas ir bijis ļoti vērtīgs laiks. 

Gita pati palīdzējusi sagatavot “Karaļvalsts darbnīcu” radošajā 
pēcpusdienā, kur bērni varēja izgatavot sev greznu princešu un 
prinču kroni. Šajā darbnīcā kroņu izgatavotāju netrūka līdz pat 
brīdim, kad to vakarā vēra ciet. 

Taču emocionāli smagākie brīži bijuši tad, kad devušies apmeklēt 
Līvānu trūcīgās ģimenes. Gita stāsta, ka kopumā apmeklējuši 3 
ģimenes ar maziem bērniem, pie vienas no ģimenēm bijuši pat divas 
reizes. “Mums pašiem reizēm ir tā, ka nezinām, kā rīt pabarosim 
bērnus, taču redzot to nabadzību, kas valdīja šajās mājās, jutāmies 
no sirds sāpināti, ka maziem bērniem jādzīvo tādos apstākļos”, 
stāsta Gita. Agrāk šie cilvēki strādājuši Līvānu stikla rūpnīcā, taču nu 
jau daudzus gadus ir bez darba un bez īpašām cerībām uz kādām 

izmaiņām. Viņa 
stāsta, ka lielākais 
prieks bija satikt 
vienu no ģimenēm 
sestdienas Radošajā 
pēcpusdienā, kad 
bērni varēja atrast 
sev dažādas 
nodarbes. “Vienā no 
ģimenēm bija bērni 
ar veselības 
problēmām un bija 
ļoti smagi redzēt, kā 
mamma viena cenšas 
ar visu tikt galā. Tādos brīžos tu novērtē to, ka bērni ir veseli un esam 
vienmēr varējuši paļauties uz Dievu, ka Viņš par mums gādā”, 
nosaka Gita. Tā nav pirmā reize, kad Gita ar Jāni apmeklējuši 
trūcīgas ģimenes, aizvedot kādas dāvanas, tomēr bijis emocionāli 
ļoti grūti redzēt, cik smagos apstākļos dzīvo cilvēki bez cerības uz 
kādiem uzlabojumiem. Viņa saka lielu paldies Edgaram Godiņam un 
kristīgo grāmatu veikalam “Amnis” par sagadātajām grāmatām, 
kuras varējuši aizvest katrai no ģimenēm. Paldies arī tiem cilvēkiem 
no baptistu draudzēm Latvijā, kas sagatavojuši dāvanu grozus, lai 
varētu aizvest trūcīgajām ģimenēm Līvānos. Viņa saka lielu paldies 
cilvēkiem, kas, lai arī nav varējuši ierasties uz Draudžu dienām, 
tomēr ir vēlējušies sagādāt prieku šīm ģimenēm, sagādājot dažādas 
pārtikas un mājsaimniecībā noderīgas lietas, kā arī mantas bērniem.

Gita saka, ka kopā pavadītais laiks bijis vērtīgs ne vien pašiem, 
bet arī apmeklētajām ģimenēm, cerot, ka sagādātā Bībele šajās 
ģimenēs tiks lasīta. 

Pilsēta šajās dienās ir iemīlēta un viņa smejas, ka meita Laura 
prombraucot teikusi – ir tik ļoti grūti atvadīties no Līvāniem, ka ātrāk 
jābrauc prom, lai nav ilgi par to jādomā. 

Sarunas nobeigumā Gita vēl nosaka, ka šādas Draudžu dienas 
vajadzētu katru gadu dažādās Latvijas pilsētās, jo šādi pasākumi 
saliedē cilvēkus un tiek piedzīvotas daudz Dieva svētības. 

Sagatavoja Dace Lektauere

Sagādāt svētkus citiem

Gita Vadone Sociālās kalpošanas darbā 
Līvānu slimnīcā

Plenērā kopumā piedalījās 14 mākslinieki 
no Rīgas, Saldus, Daugavpils, Viesītes, 
Jēkabpils un Līvāniem.  

Izstāde “Atslēgas Līvānos” apskatāma 
Latgales mākslas un amatniecības centrā 
Līvānos, Domes ielā 1 līdz šī gada 
1. septembrim.  

Radošās pēcpusdienas ietvaros 
norisinājās Basketbola klīnika trenera 
Artūra Visocka-Rubeņa virsvadībā. 

Klīnika sastāvēja divām daļām – pirmajā 
daļā bija speciālās fiziskās sagatavotības 
vingrinājumi, bet otrajā – dažāda veida 
basketbola elementi. 

Savukārt ar LBDS un 
Rīgas Vīlandes 
draudzes atbalstu 
Līvānu jaunākie 
iedzīvotāji turpmāk 
varēs rotaļāties 
izveidotajā bērnu 
rotaļlaukumā. 

Draudžu dienu 
dalībniekiem bija unikāla iespēja baudīt 
Cēsu draudzes zvanu ansambļa 

koncertu “Ticība, cerība, mīlestība” 
Līvānu katoļu baznīcā, bet luterāņu 
dievnamā varēja baudīt apvienotā 

Limbažu un Valmieras draudžu koru 
uzstāšanos koncertā “Dzīvības palete”.

Draudžu dienas noslēdzās ar brīvdabas 
dievkalpojumu un sadraudzības pikniku, 
uz kuru bija mīļi gaidīts ikviens. Dievkalpo-
ju mā ne tikai izskanēja kopdziesmas, 
bet muzicēja apvienotais baptistu draudžu 
koris, kuru diriģēja Ēriks Ešenvalds. 
Bīskapa uzruna bija sirsnīga un Dieva 
mīlestības piesātināta, mudinot atkal un 
atkal ar savu dzīvi pagodināt Dievu un 
mīlēt savu tuvāko.

Sestdien, visas dienas garumā notika 
Radošā pēcpusdiena “Atslēgu atslēgas”, 
par kuru sīkāku norisi jūs varat lasīt 5. lpp. 
Kopumā Draudžu dienas apmeklēja vairāk 
kā 800 dalībnieki, gan no visas Latvijas 
baptistu draudzēm, gan viesi no Līvānu 
pilsētas un novada. Esam pateicīgi un 
priecīgi, ka organizētos pasākumus 
apmeklēja tik kupls dalībnieku skaits, 
iepriecinot  Līvānu iedzīvotājus.

Sagatavoja Žanna Drūnese un  
Dace Lektauere

Turpinājums no 6.lpp.
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notikumi DrauDzēS

Vasaras raibumi
Vasara ir atpūtas, nometņu un 
ekskursiju laiks. Kāds šis laiks ir bijis 
dažādās mūsu zemes draudzēs, atklāj 
nometņu dalībnieki. 

M a d o n a s  d r a u d z E

MŪSU SUPERVARONIS IR JĒZUS!

Šajā vasarā tika rīkota nometne bērniem 
vecumā no 7-10 gadiem. Nometnē 
piedalījās 50 dalībnieki un 19 vadītāji. 
Pasākumi bija pilna enerģijas un bērnos 
nebija manāms nogurums ne mirkli. Katra 
diena bija pilna ar piedzīvojumiem, 
aktivitātēm un iepazīšanos ar mūsu 
galveno Supervaroni – Jēzu! Bērnu sirdis 
bija atvērtas Evaņģēlijam, viņi ar skaļām 
balsīm slavēja Dievu. Nometnes 
dalībnieku smaidi, sajūsma, mīlestība, 
enerģija, atvērtība ir neaprakstāma un tā ir 
palikusi visu vadītāju atmiņā. 

Otrā vasaras nometne bija bērniem 
vecumā no 11-13 gadiem. Nometnē 
piedalījās 50 dalībnieki un 20 vadītāji. 

Šajā nometnē bija jūtama jauniešu 
atvērtība un vēlme iepazīt Dievu tuvāk. 
Daudzi no dalībniekiem bija jau nodevuši 
savas dzīves Kristum un vēlējās augt 
attiecībās ar Viņu. Daudzi arī izdarīja izvēli 
sekot Kristum. Visi dalībnieki baudīja laiku 
kopā un aktivitātēs piedalījās ar aizrautību. 
Dažu dienu laikā visi bija satuvinājušies kā 
viena liela ģimene, ikviens vēlējās, lai 
nometne nebeigtos tik ātri. Šis bija 
svētīgs, jautrs un piepildošs lidojums gan 
nometnes dalībniekiem, gan vadītājiem. 

G r o b i ņ a s  d r a u d z E 

No 14.-20. jūlijam Grobiņas baptistu 
draudze kopā ar Vaiņodes baptistu 
draudzi un organizāciju Jauniešu Virzība 
rīkoja vasaras nometni Kapsēdes 
pamatskolā jauniešiem vecumā no 12-19 
gadiem ar nosaukumu “Fusion”. 
Tajā piedalījās jaunieši no Liepājas, 

Grobiņas un Vaiņodes. Mēs bijām 30 
vadītāji (no Latvijas, Skotijas un ASV) un 
46 jaunieši, tātad kopā 76 cilvēki. 
“Fusion” kā tāds (jo tas notiek reizi 
nedēļā) un vasaras nometne ir paredzēta 
jauniešiem, kuri paši nekad nenāktu uz 
baznīcu. Jauniešiem “Fusion” laikā ir 
iespēja mācīties spēlēt mūzikas 
instrumentus un dziedāt populāras popa 
un roka dziesmas korī. 

Nometnē 6 dienu laikā jauniešiem bija 
jāiemācās nospēlēt un nodziedāt 10 
dziesmas, nometnes beigās Grobiņas 
pilskalnā notika koncerts, kur jauniešu 
vecākiem, draugiem un jebkuram, kurš 
atnāca, bija iespēja redzēt, ko mums ir 
izdevies iemācīties. Jāpiebilst, ka vairāki 
no jauniešiem kaut ko tādu darīja pirmo 
reizi.

Nometnes laikā jauniešiem ne tikai tika 
mācītas dziesmas, bet caur vadītāju 
dzīvēm un liecībām, caur “Vakara 
sarunām” (kur nedēļas laikā tiek 
pasludināts Evaņģēlijs) un mazajām 
grupiņām, katru gadu pēdējā nometnes 
dienā pirms noslēguma koncerta, daudzi 
no jauniešiem atzīst savu grēcīgumu un 
pieņem savās dzīvēs Jēzu Kristu kā savu 
personīgo Glābēju.

P r i E k u l E s  d r a u d z E

No 26.-28. jūlijam Priekules baptistu 
draudze sadarbībā ar Priekules novada 
Domi organizēja “Tēvu un Dēlu” ekspedī-
ciju ar kanoe laivām. Jau otro gadu tēvi ar 
dēliem velta īpašu laiku siltajās vasaras 
dienās, lai kvalitatīvi pavadītu 
neaizmirstamas dienas, kuras paliks 
atmiņās uz mūžu gan dēliem, gan tēviem. 

No 19. līdz 21. jūlijam mūsu draudzē 
norisinājās Misijas dienas. Mūsu īpašie 
viesi bija misionāre Kristīne Ēce ar savu 
vīru, kuri ir pabijuši vairāk kā 20 valstīs, 
kalpojot cilvēkiem un stāstot par Dievu. 
Vēl īpašas viešņas bija Brazīlijā dzimušās 
latviešu misionāres Rinkonas misijā Velta 
Kaģis un Ondina Kreplina. Veltas tēvs ir 

nācis no Priekules. Viņas pastāstīja par 
latviešu baptistu kalpošanu Rinkonā, 
Bolīvijā un aicināja braukt arī tur, lai 
kalpotu vietējiem iedzīvotājiem. 

Mēs klausījāmies par misijas darbu 
pasaulē, ko stāstīja Kristīne Ēce un bija 
ļoti daudz par ko domāt – par to, ka mēs 
varam priecāties un lepoties, ka mums ir 
sava valsts, teritorija, valoda, himna, 
karogs un iztulkota Bībele. 

Paskaties arī tu, kā vari palīdzēt saviem 
līdzcilvēkiem, savai pilsētai, savai 
baznīcai. 

Dievs tev ir devis visu. 

Palīdzi cilvēkiem pasaulē dzirdēt par 
Dievu!

V a l d E m ā r p i l s - ā r l a V a s 
d r a u d z E

No 9.-11. augustam Kurzemes jūrmalā, 
Ģipkas draudzes telpas tika atvēlētas 
kopīgai Nāriņciema un Valdemārpils- 
Ārlavas draudžu nometnei. Trīs dienu 
garumā ap 60 dalībnieku varēja baudīt 
gan skaisto laiku pie jūras, gan 
daudzveidīgo un interesanto programmu, 
piemēram, savas baznīcas veidošanu. 
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Svētdien tika svinētas kristības, un, negaisam tuvojoties, 
bijām liecinieki tam, ka četri vīri slēdza derību ar savu Kungu. 

T a l s u  d r a u d z E

No 12.-16. augustam  Talsu baptistu baznīcā ap 120 bērnu 
vecumā no 7 līdz 13 gadiem piedalījās Vasaras Bībeles skolā 
“Fiesta” (”Svētki”), kur veica  interesantas aktivitātes 

meksikāņu 
stilā. Bērni 
spēlēja 
spēles, 
skatījās 
Bībeles stāstu 
uzvedumus, 
veidoja 
interesantus 
rokdarbus, 
muzicēja un 

baudīja pa gardam našķim. VBS tika organizēts sadarbībā ar 
amerikāņu kristiešu komandu no ASV, Teksasas.

ā G E n s k a l n a  d r a u d z E

Āgenskalna draudzes nometne notika no 20.-21. jūlijam 
Salacgrīvas novada viesu namā “Vangas”, netālu no jūras. 
Nometnes tēma “Tuvāk – tālāk” aicināja uz lekcijām, 
diskusijām, dažādām aktivitātēm, kas tuvināja vienu otram, 
un mudināja domāt par attiecībām ar Debesu Tēvu.

Vissvarīgākais nometnes notikums: trīs paaudžu sievietes 
kļuva par māsām Kristū, viņas tika kristītas. Kristību rītā mūs 
sveica lietus, vējš, lieli viļņi – īsta vētra. Nometnieki, slēpjoties 
zem lietus mēteļiem un 
lietussargiem, bažīgi raudzījās, 
kā mācītājs Edgars Mažis ar 
kristāmo lēkā pa viļņiem, lai 
nenogāztos no kājām. Mācītājs 
atzina, ka tādas kristības 
piedzīvojis pirmoreiz mūžā. 
Vecākā no kristītajām māsām, 
Rasa, teica – tas, lai mēs atcerētos! 

Kristības atgādināja, 
kā mūsu celmlauži 
vairāk nekā 150 
gadus atpakaļ 
pārvarēja vēl lielākas 
grūtības, lai 
apliecinātu savu 
ticību Dievam, un 

mūsos atjaunoja degsmi mīlēt un dzīvot Kristum!

Jūlija vidū piecas diennaktis Āgenskalna draudzes bērni, viņu 
draugi un klasesbiedri pavadīja nometnē “BUJ” Bērni aiz šiem 
burtiem saskatīja ļoti dažādus iespējamos atšifrējumus, taču 
nometnes himnā un ikdienas aktivitātēs BUJ atklājās kā 
“biežāk uzdotie jautājumi.” Kas es esmu? Vai Dievs tiešām 
mani mīl? Kādēļ notiek sliktas lietas? Kā izdarīt pareizas 
izvēles? Atbildes uz šiem jautājumiem tika meklētas Bībelē, 
izdzīvotas spēlēs un grupu darbā, pārdomātas vakara jundā 
un ikdienas tēmas semināros. Priecājamies, ka lielākā daļa no 
bērniem izvēlējās saņemt to dāvanu, kuru caur Jēzu Kristu 
dod Dievs – grēku piedošanu un jaunu dzīvi, uzticoties Viņam.

Jau sesto gadu Pelčos notika vasaras nometne bērniem 
un jauniešiem ar īpašajām vajadzībām. To organizē LBDS 
Sieviešu kalpošanas apvienība. 

Šogad tās nosaukums bija “Cerību planēta”, bet moto: 
“Priecājieties, ka jūsu vārdi ierakstīti Debesīs!”

Elita Lapiņa, 
Pelču nometnes 
vadītāja:

Mīļie žurnāla 
lasītāji, daudzi no 
jums esat bijuši 
dažādos veidos 
iesaistīti bērnu un 
jauniešu 
nometnes 
“Cerību planēta” 
tapšanā un 
veidošanā. Mūsu 
ilggadējie 
ziedotāji ir ALBA , 
Labo darbu 
dienas dalībnieki, ziedotāji no Latvijas draudzēm, kā arī 
privātie ziedotāji, kas turpina ziedot vēl pēc nometnes. Līdz ar 
to jau trešdaļa no nākamās nometnes izdevumiem ir segti. 

Dārgie aizlūdzēji un visi nometnes pašaizliedzīgie brīvprātīgie 
darbinieki – visu nometnes dalībnieku vārdā jums sirsnīgi 
pateicos par piedzīvojumiem bagātu, svētīgu nedēļu Pelčos!

Lai jums būtu iespēja iztēlē piedalīties mūsu nometnē, 
piedāvāju jums nelielu ieskatu nometnes dienasgrāmatā:

2. jūlijs – pirmā nometnes diena

Sagaidām 45 nometnes dalībniekus un 11 viņu māmiņas. 
Viņi ierodas no dažādām Latvijas vietām: Līvāniem, Jēkabpils, 
Rīgas, Skrundas, Aizputes, Liepājas, Kuldīgas, Kandavas un 
Ventspils. Dalībnieki ir vecumā no 6 līdz 24 gadiem, viņu 
diagnozes ir ļoti dažādas, 11 bērni savu dzīvi pavada 
ratiņkrēslā, 5 ir vājdzirdīgi, kādiem ir garīga atpalicība u.c.

Visi sapulcējamies skolas lielajā zālē, kur notiek nometnes 
atklāšana. To vada mūsu nometnes tēls “Zīļuks”, kurš visu 
nometnes laiku meklēja ceļu, kā tikt uz debesīm. Zīļuks ir 
maziņš, vēl nekā daudz nezina un nesaprot, bet meklē vietu, 
kur iesakņoties, lai izaugtu par lielu ozolu. Ja mūsu ticība būtu 
kā sinepju graudiņš, tad varam stipri iesakņoties debesīs – 
mūsu īstajā CERĪBU PLANĒTĀ, kur nokļūstam, ja uzticamies 
Dievam. 

Atklāšanā piedalās ciemiņš – futbola komandas Mančesteras 
“United” kluba kapelāns baptistu mācītājs Džons Boiers.

Pēc launaga māmiņām ir iespēja mācīties skaistumkopšanas 
noslēpumus pie Diānas Dravnieces. Vakarā kopā ar Diānu 
dziedam dziesmiņas, kuras patika dziedāt Belliņai. Tad visi 
kopā palaižam debesīs savu sapņu balonus.

Nometnes pirmā diena man ir nozīmīga ar to, ka mums 
ikkatram bija iespēja aizdomāties par Mūžīgo ikdienišķajā. 

Pilnu nometnes dienasgrāmatu jūs varat lasīt SKA izdevumā  
“Marija un Marta” septembra numurā. 

Cerību planēta

baptistu vēstnesis 13
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Pateicība mūsu Debesu Tēvam, ka VIŅŠ mūs 
aicināja, vadīja, svētīja ar Savu klātbūtni caur 
Svēto Garu Draudžu dienās Līvānos! Viņam lai ir 
gods un slava par brīnišķīgo laiku Līvānos!

2
Lūgsim par jauno mācību gada sākumu, par spēku 
bērniem mācīties un vecākiem būt līdzās, atbalstot 
mācīšanas ceļā. Pateiksimies un lūgsim par 
Svētdienskolu apvienības darbu, par vadītāju Esteri 
Rozi un viņas ģimeni.
Pateicamies, ka šajā dienā varam atzīmēt baptisma 
sākumu Latvijā, ka  Dievs izredzēja cilvēkus, kas 
1860. gadā  aizsāka šo kustību mūsu zemē.

3
Dari, Kungs, mūs modrus, atver, Kungs, mūsu acis 
redzēt situācijas un cilvēkus, kuriem mēs varam 
palīdzēt gan praktiski, gan lūgšanās stiprinot.

4
Lūgsim par Rīgas “Evaņģēlija” draudzi un 
sludinātāju Jervandu Grbačjanu un viņa 
ģimeni. Lūgsim, lai Dievs iedrošina 
pievienoties draudzei cilvēkus, kuri vēl nav 
draudzē un rāda cilvēkus, kurus uzrunāt. 
Lūgsim, lai Dievs dod atsaucīgus cilvēkus 
palīdzēt vietās, kur draudze kalpo.

5
Lūgsim par Spānijas baptistu draudžu savienību, tās 
99 draudzēm un 11044 locekļiem.

6
Lūgsim par LBDS izglītības iestāžu darbu – 
pateiksimies un lūgsim par Baltijas Pastorālo institūtu, 
par Kristīgās Vadības koledžu, par Timoteja skolu.

7
Lūgsim par Rīgas Golgātas draudzi un 
mācītāju Elmāru Pļaviņu un viņa ģimeni. 
Lūgsim par nozaru vadītāju komandas 
izveidošanu, evaņģelizācijas darbu 
tuvākajā apkārtnē un kalpošanas vietā 
Misā. Lūgsim par nākotnes redzējumu 
draudzē, lūgsim pēc Gara vadības.

8
Tēvu diena. Lūgsim par visiem, kuri ir tēvi. Lūgsim 
par drosmi un gudru vadību, gādājot par savām 
ģimenēm. Lūgsim, lai Dievs īpaši iepriecina 
ikvienu tēti šajā dienā.

Plkst.11:30 Ziedoņdārzā Mateja draudzes 
svētdienskolas sezonas atklāšana.

9
Lūgsim par Rīgas Mateja 
draudzi, par garīdzniekiem 
Ainaru Baštiku, Pēteri Eisānu, 
Andi Miezīti. Lūgsim par 
Miroslavu Tumanovski un 
viņa ģimeni, kas nesen 
aizbraukuši mācīties uz Angliju. 
Lūgsim par svētdienskolas 
jaunās sezonas uzsākšanu un 
pasākumu, kas notiks 
Ziedoņdārzā. Lūgsim par 
Bībeles studiju grupas jaunās 
sezonas uzsākšanu 12. septembrī. Lūgsim, lai Dievs 
svētī vadītājus, augot pašiem un audzinot citus Kristus 
līdzībā. Aizlūgsim par Mateja draudzes dievkalpojuma 
translāciju LTV1 ēterā 15. septembrī plkst. 12:00. 
Lūgsim, lai Dieva Vārds tiek sadzirdēts visā Latvijā. 

Aizlūgsim par pusaudžu darba vadītāju Arti Lejiņu un 
jauniešu darba vadītāju Matīsu Babrovski. Aizlūgsim 
par kalpošanu cilvēkiem ar atkarībām un dvēseles 
sāpēm programmā “Īsta brīvība”, kas rudens sezonu 
atklās 1. oktobrī.

10
Lūgsim par Uzbekistānas baptistu draudžu 
savienību, tās 60 draudzēm un 2735 draudzes 
locekļiem. Lūgsim par uzbeku tautības kristiešiem, 
kas tiek vajāti. Lūgsim par nereģistrētām draudzēm 
jeb grupiņām, kas pulcējas  mājās. Lūgsim, lai Dieva 
Gars atver vajātāju sirdis Kristum.

11
Lūgsim par Rīgas Iļģuciema “Atmodas” 
krievu draudzi un sludinātāju Borisu 
Posikaļuku un viņa ģimeni. Lūgsim. Lai 
Dievs svētī un pavairo draudzi. Lūgsim par 
jaunajiem draudzes locekļiem, kuriem bija 
kristības. Lūgsim par nozaru vadītājiem.

12
Pateiksimies un lūgsim par Sieviešu kalpošanas 
apvienību, tās vadītāju Solvitu Zīveri un viņas ģimeni. 
Lūgsim par mācību semināriem, kas šajās dienās notiek 
Madonā, Ventspilī un Talsos kopā ar māsām no Amerikas. 

13
Lūgsim par jaunuzņemtajām draudzēm LBDS 
Kongresā 2013. Lūgsim par draudzi “Gaisma”, par 
Māri Skaistkalnu un viņa ģimeni. Lūgsim par Misijas 
draudzi, par Kasparu Šternu un viņa ģimeni. 

14
Lūgsim par Rīgas Internacionālo draudzi un tās 
vadītājiem.

15
Pateiksimies un lūgsim par Jaunatnes apvienību, 
tās vadītāju Gati Jūrmali  un viņa ģimeni. Lūgsim 
par Latvijas jauniešiem.

16
Lūgsim par Slovēnijas baptistu  draudžu savienību, tās 
7 draudzēm un 160 locekļiem.

17
Pateiksimies un lūgsim par Muzikālo kalpošanu, tās 
vadītāju Māri Dravnieku un viņa ģimeni. Pateiksimies 
par tiem, kas kalpo draudzēs ar mūziku.

18
Lūgsim par veciem un vientuļiem cilvēkiem. Lūgsim 
par tiem, kuriem ir veselības problēmas. Lūgsim par 
iepriecinājumu un stiprinājumu.

19
Lūgsim par izdevumu Baptistu Vēstnesis un visu 
komandu, kas veido izdevumu. Lūgsim par Svētā 
Gara vadību rakstot, pierakstot liecības un meklējot 
informāciju, kas iedrošinātu un stiprinātu lasītājus.

20
Lūgsim par Rīgas Jauno evaņģēlisko draudzi, 
tās mācītāju mācītāju Pēteri Samoiliču un 
viņa ģimeni.
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Pateiksimies un lūgsim par bīskapu Pēteri Sproģi un 
viņa ģimeni, lai Dieva tuvums un mīlestība izjūtama ik 
brīdi.

22
Tad Viņš saka uz Saviem mācekļiem: “Pļaujamā 
daudz, bet pļāvēju maz. Tāpēc lūdziet pļaujas 
Kungu, lai Viņš izsūta strādniekus Savā 
pļaujamā.”  Lūgsim pēc jauniem vadītājiem.

Plkst. 10:00 Ķemeru draudzē Ražas svētku 
dievkalpojums.

Plkst. 11:00 Ogres Trīsvienības draudzē Ražas 
svētku dievkalpojums.

Plkst. 11:00 un 16:00 Priekules draudzē Draudzes 
147. gadasvētki, piedalīsies bīskaps Pēteris Sproģis 
un viesi no ASV, vakara dievkalpojumā – Crescendo 
mūziķi. 

Plkst.13:00 Rucavas draudzē Draudzes 
142. gadasvētki.

23
Lūgsim par Krievijas baptistu draudžu savienību, 
tās 1818 draudzēm un 76070 locekļiem.

24
Pateiksimies un lūgsim par Garīdznieku brālību, tās 
priekšsēdētāju Edgaru Maži un viņa ģimeni. Lūgsim, 
lai Dievs vada un svētī ar gudrību katru garīdznieku.

25
Lūgsim par kristīgās literatūras izplatīšanu Latvijā. 
Lūgsim par kristīgo izdevniecību “Amnis”, tās 
vadītāju Edgaru Godiņu un darbiniekiem.

26
Pateiksimies un lūgsim par Jaunu draudžu 
dibināšanas kalpošanu, vadītāju Kasparu Šternu un 
viņa ģimeni. Turpināsim lūgt par darbu Līvānos, lai 
Dievs izaicina kādus brāļus kalpošanai šajā pilsētā.

27
Lūgsim par Francijas baptistu draudžu savienību, 
tās 119 draudzēm un 6505 draudzes locekļiem.

28
Tieksimies pēc miera ar visiem cilvēkiem. Meklēsim 
ceļus un veidus, kā izlīgt ar cilvēkiem, ar kuriem 
neesam salīdzinājušies. Lūgsim, lai Dievs uzrāda 
cilvēkus, kurus mēs esam sāpinājuši apzināti vai 
neapzināti.

29
Lūgsim par Rīgas Misiones draudzi un 
tās mācītāju Pēteri Samoiliču un viņa 
ģimeni.

Plkst. 15:00 Paplakas draudzē 
Draudzes 83. gadasvētki.

30
Kristū mums ir drošība, ticībā uz Viņu ir paļāvība 
tuvoties Visuvarenajam Dievam. Slavēsim un 
pateiksimies par lielo darbu, ko Dievs dara mums 
ikvienam.

S V E I C A m !
Sirsnīgi sveicam sludinātāju Edgaru Deksni un 
Aneti Jēkabsoni laulību dienā – 24. augustā!
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pam. 23-24

Salamana 
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Jāņa ev. 
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Jāņa ev. 
16-18

Jāņa ev. 
19-21

Svētdiena 2.Timot. 
1-2

2.Timot. 
3-4

Titam Filemonam Ebrejiem 
1-4

L ū G S I m 
p A R  ē ģ I p t I !

Eiropas Baptistu federācijas 
ģenerālsekretārs Tonijs 
Peks aicina draudzes lūgt 
par mieru Ēģiptē. 

Šajās dienās Ēģipte ir viena 
no tām valstīm, kurā ar 
nežēlīgu vardarbību saskaras 
ne tikai kristieši, bet ikviens 
valsts iedzīvotājs. T. Peks 
norāda, ka mēs visi esam satriekti par to nežēlības apjomu, kas 
tur valda. Informācijas avoti Kairā vēsta, ka vairāk nekā 40 
baznīcas ir cietušas no uzbrukumiem. Vietējie kristiešu līderi 
aicina nekavējoties izbeigt vardarbību un aicina būt tādai valstij, 
kurā dažādām ticībām un pārliecībām piederīgi cilvēki varētu 
dzīvot mierā. 

T. Peks aicina lūgt par Ēģiptes baptistu konvencijas prezidentu 
Nabilu Karamu, visiem mācītājiem un draudžu locekļiem. Kopumā 
Ēģiptē ir 19 baptistu draudzes ar 2250 draudzes locekļiem. 

Ēģiptē kristieši ir aptveni 10% no visiem 84 miljoniem iedzīvotāju, 
un, kā ziņo neatkarīgā raidorganizācija “Al Jazeera”, viņi šobrīd 
piedzīvo vēl nepieredzētu uzbrukumu skaitu. 

Ēģiptē un arī Sīrijā kristieši baidās par savu reliģisko brīvību, ja 
radikālais islāms kļūs par vadošo ideoloģiju. 

Ēģiptes bijušā prezidenta Muhameda Mursi atbalstītā Musulmaņu 
brālība apdraud kristiešus, jo uzskata, ka tie atbalstījuši valsts 
prezidenta gāšanu. Kopš tā laika tiek uzbrukts gan draudzēm, 
gan arī kristiešu dzīves un darba vietām, bet televīzijas pārraidēs 
musulmaņu vadoņi atklāti aicina uz  atriebību. 

Tonijs Peks aicina lūgt, lai Dievs pārveido viņu sirdis un maina 
Ēģiptes iedzīvotāju uzskatus, lai konflikti norimtu. Lai iedzīvotāji ar 
dažādām ticībām un pārliecībām sadzīvotu mierā. 

Vairāk informācijas jūs varat iegūt Tonija Peka blogā:  
http://ebfgensec.blogspot.co.uk/2013/08/pray-for-egypt.html



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, Dace Lektauere, 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
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Ir iznākusi teoloģijas doktora Ilmāra Hirša jaunā grāmata 
“Patiesības Gara spēkā”, kurā autors ir pievērsies kristieša dzīves 
pamatproblēmai – Svēta Gara jautājumam. Grāmatā dots arī 
ieskats Vasarsvētku un harismātisko kustību vēsturē, uzskatos 
un praksē.

Grāmatu var iegādāties grāmatu veikalā “Amnis” Rīgā, 
Lāčplēša ielā 37, kur vēl ir pieejamas arī autora iepriekšējās 
grāmatas “Debesis ir visur” (Referāti un publikācijas) un “Tajā naktī” 
(Svētā Vakarēdiena vēsturiskie un teoloģiskie aspekti).  
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PROGRAMMĀS
PASTORĀLAIS DARBS

SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS ORGANIZĒŠANA

BILS HAIBELSS
Vilovkrīkas draudzes 

dibinātājs un 
vecākais mācītājs

KOLINS PAUELS
Ģenerālis

VĪDŽEIJS 
GOVINDARADŽANS

Globāla līmeņa 
pārvaldības domātājs, 

Dārtmutas Taka Biznesa 
skolas profesors

Dr. BRENĒ BRAUNA
Hjūstonas 

Universitātes Sociālā 
darba aspirantūras 
pētniece, profesore

PATRIKS LENCIONI
The Table Group 

dibinātājs un 
prezidents, 

bestselleru autors

DŽOZEFS GRENIJS
VitalSmarts 

līdzdibinātājs, 
biznesa bestselleru 

autors

Dr. HENRIJS 
KLAUDS

Klīniskais psihologs, 
vadības konsultants, 

bestselleru autors

KRISS BRAUNS
Viens no Norskoustas 
draudzes mācītājiem

ENDIJS STENLIJS
Norspointas 

draudzes dibinātājs 
un vecākais mācītājs

22.-23.novembris
www.GLSLATVIJA.LV

Par pieredzi, kā GLS piedāvātās zināšanas var tikt izmantotas 
draudzē, varat noskatīties sagatavoto video mūsu mājas lapā:  

http://www2.lbds.lv/galerijas/video/gls-agenskalna-draudze

BPI BIBLIOTĒKAS sērijā iznākusi Tima Čestera un Stīvena Timmisa 
grāmata “100% draudze: Evaņģēlija un kopienas centrālā loma”. 

“Šī grāmata Tevi vai nu uzrunās, vai nokaitinās, bet tā neatstās Tevi 
vienaldzīgu. Neatkarīgi no Tavas izpratnes par draudzi, tā būs 
efektīvs reaģents Tavas eklezioloģijas izpratnei un attīstībai.”

Pēteris Sproģis, LBDS bīskaps, BPI direktors

,


