
LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Dievs vienmēr ir meklējis ļaudis, caur kuriem atklāt Savu 
godību pasaulē. Vecajā Derībā Dievs to izvēlējās darīt caur 
Savu tautu, šodien – caur Savu draudzi. Bet kā lai pasaule 
ierauga Dieva godību un kā lai Dievs Sevi atklāj pasaulei, 
ja draudze lielāko daļu no savas darbības izdzīvo divās 
stundās svētdienas rītā, kad 99% pasaules to neredz? Tas, 
kas notiek baznīcā svētdienas rītā, ir lielākai pasaules daļai 
apslēpts, un Dievs nevar Sevi caur to pasaulei atklāt.

Tikai tad, kad mērķtiecīgi dzīvojam ar Evaņģēliju savu 
“parasto” dzīvi, saskaroties ar ikdienu, kaimiņiem, radiem, 
darbu, naudu, bērnu audzināšanu, panākumiem, 
problēmām, slimībām un vajadzībām, tikai tad Dievs var 
Sevi atklāt caur Saviem ļaudīm pasaulei. Kad tu palīdzi, 
kalpo, atver savu namu, ziedo, tad tu atklāj Dieva godību 
un pasaule to spēj ieraudzīt. 

Kristus upuris un augšāmcelšanās ir tā vērta, lai to svinētu 
dievkalpojumā, bet tā ir tik liela, ka tā izlaužas ārā no divām 
stundām svētdienā, un pārpludina, un caurstrāvo visu 
mūsu dzīvi! Kristus ir augšāmcēlies! Viņš valda Augstībā un 
dzīvo Savā draudzē – tevī, manī! 

Par to mums atgādinās Lieldienas un par to domāsim 
“Izaicinājums 2011” konferencē no 14. - 16. aprīlim, uz 
kuru aicinu pārstāvjus no visām draudzēm. Šī konference ir 
gan tiem, kas vēlas dibināt vai domā par draudžu 
dibināšanu, gan arī tiem, kas domā par savas draudzes 
stiprināšanu un veselīgu izaugsmi. Konference ir paredzēta 
gan mācītājiem un vadītājiem, gan ikvienam kristietim, 
kam rūp veselīgi augoša draudze.

Lūdzu, izmantojiet iespēju augt, mācīties un satikties! Es 
uzskatu, ka šī konference dos daudz vērtīgu atziņu un 
izaicinās izvērtēt un pārdomāt, ko mēs darām un kas būtu 
maināms. Šī būs noderīga konference gan tiem, kas ir 
savas kalpošanas sākumā, gan tiem, kas jau daudzus 
gadus ir krājuši kalpošanas pieredzi. 

Ja ir drosme būt izaicinātam – piesakies!

Mīlestībā,

Pēteris Sproģis
LBDS bīskaps

www.lbds.lv
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Rīgas Mateja draudzes mācītāja, LBDS 
bīskapa vietnieka Pētera Eisāna svētruna

Kristus augšāmcelšanās vienmēr ir bijusi 
neticama. Jau Kristus dzīves laikā par to 
tika izplatītas dažādas teorijas, lai to 
nepieņemtu. Mēs zinām, ka mācekļi par tās 
realitāti pārliecinājās paši savām acīm. 
Viņiem no sākuma nebija viegli to pieņemt, 
bet tad, kad pierādījumi atkal un atkal bija 
neapšaubāmi, viņi bija gatavi to sludināt un 
pat savu dzīvību atdot, jo to bija 
piedzīvojuši kā patiesību un īstenību.  

Tādēļ šodien es aicinātu skatīties uz to, kā 
apustulis Pāvils sludināja par Kristu, jo tas 
mums atklāj dažas galvenās vadlīnijas. 
Pirmais ir tas, ka Kristus augšāmcelšanās 
saistība ar reāliem faktiem vienmēr ir bijusi 
daļa no apustuļu sludināšanas. Kad Pāvilam 
jāsaka sava aizstāvības runa gan jūdu 
pārvaldnieku, gan arī Romas impērijas 
pārstāvju priekšā, viņš atsaucas uz 
notikumiem, kurus šie vīri paši atceras: “.. 
es runāju patiesus un prātīgus vārdus, jo 
par šīm lietām zina arī ķēniņš, uz ko es 
droši runāju. Es neticu, ka kaut kas no tā 
viņam palicis apslēpts, jo tas nav noticis 
svešā stūrī.” (Ap. d. 26:25b-26)  

Ja šodien mums kāds sāktu runāt par 
barikādēm Rīgā – pat, ja kāds no jums 
nesēdēja pie ugunskura vai putru nevārīja, 
tad noteikti tie, kas esam piedzīvojuši to 
laiku, varam teikt: “Jā, es saprotu, par ko ir 
runa!” Vai par 11. septembri daudzi no 
jums teiks: “Jā, es to dienu atceros! Es 
nebiju Ņujorkā, bet es to redzēju pa 
televizoru, es atceros savas izjūtas, es 
atceros, kā es ar draugiem par to runāju, to 
visu es saprotu.” Un ķēniņa atbilde 
apliecina, ka fakti šaubas neizraisa: “Tu 
gandrīz mani pārliecini kļūt par kristieti.” 
(Ap. d. 26:29)  

Mums jāatceras, ka Jaunās Derības teksti 
radās jau pavisam drīz pēc Jēzus 
augšāmcelšanās un tie tika rakstīti naidīgā 
vidē, kurā vismazākā novirze no patiesības 
tiktu pierādīta. Ikviens varēja pieiet 
Sinedrija loceklim Jāzepam no Arimatijas, 
par kuru lasām, ka tas deva kapu, kur ielikt 
Kristus miesas, un prasīt: “Jāzep, kas tad 
tas ir, ko es te lasu, kas ir tās runas, kas par 
tevi klīst?” Un noliegums nevarētu palikt 
apslēpts. Laikā, kad mācekļi to sludināja, 
ikviens to varēja pārbaudīt. 

Vēl mums jāsaprot, ka augšāmceltajam 
Kristum bija daudz liecinieku. Tie nebija 
tikai daži mācekļi vai emocionālas sievas. 
Mēs lasām, ka Kristus parādījies pat 
piecsimt vīriem uzreiz. Un tas spēks un 
ātrums, ar kādu auga kristīgā draudze, jau 
pats par sevi liecina, ka pamatā bija kāds 
neparasts piedzīvojums. Kaut kas tāds viņu 

dzīvē bija piedzīvots, kas pārliecināja, par 
ko vairs nebija jautājumu un šaubu.

Pāvils neslēpj, kā viņš – kareivīgi noskaņots 
Kristus pretinieks – pats personīgi satikās 
ar augšāmcēlušos Kristu. Tikai reāli 
piedzīvota sastapšanās ar Kristus personu 
viņu spēja izmainīt. Apustulis Pēteris 
nepilnus divus mēnešus pēc Kristus krusta 
nāves un augšāmcelšanās sludina 
Jeruzalemes ielās: “Brāļi, es uzdrošinos 
atklāti ar jums runāt par ciltstēvu Dāvidu; 
tas ir nomiris un apglabāts, un viņa kaps ir 
pie mums līdz šai dienai.” (Ap. d. 2:29) Bet: 
“Šo Jēzu Dievs ir uzmodinājis, un tam mēs 
visi esam liecinieki.” (Ap. d. 2:32) 

Dāvida pīšļi vēl joprojām ir kapā, mēs 
zinām, kur ir kaps, un mēs varam tos pīšļus 
apraudzīt. Bet šo Jēzu Dievs uzcēla, un 
mēs esam tam liecinieki. Un tādēļ, ka tas 
bija noticis pirms pāris mēnešiem, tas 
sāpīgi ķēra viņu sirdis, tas uzrunāja. Pēteris 
bija tas, kurš pirmais skrēja pie kapa un 
apraudzīja, bet nekā neatrada, tikai drēbes, 
līķautus. Viņš saka: “Es tam neticēju, bet es 
to piedzīvoju.” 

Ir jau cilvēki, kas saka, ka Jēzus bija tāds 
liels skolotājs. Vai šie vārdi izklausās pēc 
vienkārša skolotāja, vienkārša rabīna? 
Klaivs Steipls Lūiss, viens no 20. gadsimta 
ievērojamākajiem domātājiem, kas savulaik 
bija ateists un neticēja Kristum, bet dzīves 
laikā kļuva par kristieti, ir teicis: “Es cenšos 
atturēt jūs no patiešām muļķīgā 
apgalvojuma, kuru tik bieži par viņu nākas 
dzirdēt: “Es esmu gatavs pieņemt Jēzu kā 
diženu morāles skolotāju, bet es 
nepieņemu viņa pretenzijas būt par Dievu.” 
Tie nu ir vārdi, kurus mums nevajadzētu 
teikt. Cilvēks, kurš ir bijis vienīgi cilvēks un 
ir teicis to, ko teica Jēzus, nebūs dižens 
morāles skolotājs.”

Atcerēsimies, ko Jēzus mums teica – ka 
Viņš var mums dot mūžīgo dzīvību, ka Viņš 
pats ir Dievs, ka Viņš būs tas, kas mūs 
tiesās Pastarā dienā. Citāta turpinājums: 
“Viņš būs vai nu tāds pats vājprātīgais, kurš 
apgalvo, ka ir vārīta ola, vai arī pats 
nelabais. Jums nāksies izvēlēties – vai nu 
šis cilvēks bija un ir Dieva Dēls, vai arī 
trakais, vai kaut kas ļaunāks. Jūs varat viņu 
ieslodzīt kā vājprātīgo, jūs varat viņam 
uzspļaut vai nogalināt kā dēmonu. Vai arī 
varat krist viņa priekšā ceļos un saukt viņu 
par Kungu un Dievu. Bet nerunāsim blēņas, 
viņu saucot par diženo morāles skolotāju, 
tādu izvēli viņš mums nav devis un nekad 
nav vēlējies dot.”

Mīļie, Kristus mums saka, ka Viņš ir Kungs, 
vai mēs to pieņemam vai noraidām. Arī 
šodien ir tikai divas iespējas – vai nu Viņš ir 
mūsu dzīves Kungs, vai arī Viņam mūsu 

dzīvē nav vietas, un mēs Viņam 
pretojamies. Tad mums ir jāizdomā 
dažādas interpretācijas un dažādi 
skaidrojumi, kāpēc Viņa augšāmcelšanās 
varētu nebūt notikusi, kādēļ mēs Viņu 
nepieņemsim.  

Patiesībā arī Jēzus tieši augšāmcelšanos 
deva kā vienīgo un galveno zīmi Viņa 
autoritātei. Jāņa evaņģēlijā mēs lasām 
sekojošus vārdus: “Bet jūdi uzstājās un 
sacīja: “Kādu zīmi Tu mums rādīsi, ka Tu to 
drīksti darīt?” Jēzus atbildēja: “Noplēsiet šo 
Templi, un Es to trijās dienās atkal 
uzcelšu.” Tad jūdi sacīja: “Četrdesmit sešus 
gadus šis Templis ir taisīts, un Tu to gribi 
uzcelt trijās dienās?” Bet Viņš runāja par 
Savas miesas templi. Kad nu Viņš bija 
uzcēlies no miroņiem, Viņa mācekļi 
atcerējās, ka Viņš to bija sacījis, un sāka 
ticēt rakstiem un vārdam, ko Jēzus bija 
runājis.” (Jņ. 2:18-22)

Tas ir kā paraksts, kā zīmogs un 
apliecinājums tam, ka dokuments ir 
autentisks. Ko tas viss dod man šodien? Ko 
tas dod manā dzīvē, manā ikdienā, manā 
ticībā? Apustulis Pāvils saka šos zīmīgos 
vārdus, ka “.. Viņš pirmais no mirušiem 
augšāmcēlies ...” (Ap. d. 26:23b) Viņš šeit 
runā par pirmajiem augļiem, labi pazīstamu 
principu jūdu reliģijā. Jau Mozus bija 
iedibinājis tradīciju, ka tad, kad tuvojās 
raža, pirmie augļi bija jānes uz templi kā 
pateicība, kā slava Dievam, zinot, ka lielā 
raža vēl nāks. Pāvils par Jēzu saka, ka 
Jēzus ir pirmais auglis no augšāmcelšanās 
– tas lielais guvums ir vēl priekšā, tas tikai 
vēl būs. 

Ko nozīmē, ka mēs ticam un ceram uz 
Kristu? Ko nozīmē, ka mēs ticam un ceram, 
ka Viņa guvums būs arī mūsu? Tas nozīmē 
dzīvot paļāvībā, ka Viņa pestīšana un 
taisnošana ir mūsu daļa. Viņš to izcīnīja 
mūsu dēļ, un mēs esam ar Viņu tā vienoti 

Augšāmcelšanās realitāte

Rīgas Mateja draudzes mācītājs,  
LBDS bīskapa vietnieks Pēteris Eisāns
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LBDS KONGRESS 2011

ticībā, ka viss, kas ir Viņa, pieder mums. Arī augšāmcelšanās, kas ir 
Viņa, pieder mums. Kā Kristus reiz tika piecelts, tā arī mēs reiz 
tiksim uzcelti atjaunotai dzīvei atjaunotā pilnīgā ķermenī. 

Ja Kristus nav augšāmcēlies, tad šī pasaule ir ļoti depresīva vieta. 
Bet ja Kristus ir augšāmcēlies, tad tā ir brīnišķa vēsts, kas dod 
spēku nepadoties, kas dod spēku dzīvot, kas dod spēku iet līdz 
galam, kas dod spēku ticēt un apliecināt. Un tādēļ mums nav 

jābrīnās par tiem Kristus mācekļiem, kas sākumā bija skeptiķi, 
neticēja, ka Viņš ir augšāmcēlies, bet pēc tam bija gatavi atdot savu 
dzīvību mocekļa nāvē, jo tas bija reāls spēks. 

Tādēļ arī šodien Dievs mūs aicina būt ticībā vienotiem ar Kristu, lai 
saņemtu Viņa glābšanu. Lai vienoti ticībā mēs piedzīvojam 
augšāmcelšanos ar Viņu. Āmen.

PIEKTDIEN, 20. MAIJĀ, SAVIENĪBAS NAMĀ, Lāčplēša ielā 37, Rīgā

9:00 - 10:00 Reģistrācija
10:00 1. sēde. Vada LBDS bīskapa vietnieks, 
 mācītājs Pēteris Eisāns

Pielūgsme un Bībeles lasījums
 Kongresa atklāšana. LBDS bīskaps Pēteris Sproģis
 Kongresa konstruēšanās
 Viesu sveicieni
 Mūžībā aizgājušo darbinieku pieminēšana. Vada mācītājs 
 Edgars Godiņš
 Mandātu komisijas ziņojums
11:00 Pauze
11:30 LBDS bīskapa Pētera Sproģa ziņojums
 Jauno LBDS garīdznieku sveikšana un aizlūgums
 LBDS nozaru un apakšinstitūciju ziņojumi, atskaites
 1. lekcija. Dr. Sems Erps
13:00 Pusdienas
14:00 2. sēde. Vada mācītājs Andris Akmens

Nominācijas komisijas ziņojums par LBDS Padomes 
kandidātiem, par Nominācijas, Mandātu, Redakcijas komisijas 
kandidātiem

 Jauno LBDS Padomes locekļu vēlēšanas
 2011. gada Nominācijas, Mandātu, Redakcijas komisiju 

vēlēšanas
 Revīzijas komisijas ziņojums
 2. lekcija. Dr. Sems Erps  
20:00 Referāts. Mācītājs Oļegs Jermolājevs

SESTDIEN, 21. MAIJĀ, SAVIENĪBAS NAMĀ, Lāčplēša ielā 37, Rīgā

9:30 3. sēde. Vada sludinātājs Kaspars Donis
 Svētbrīdis
 Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums
 Jauno LBDS Padomes locekļu sveikšana un aizlūgums

 Nominācijas, Redakcijas, Mandātu komisijas kandidātu 
paziņošana un sveikšana

 3. lekcija. Dr. Sems Erps
12:00 Pusdienas 
13:00  Semināri / Darbnīcas: “Īsta brīvība”, “Alfa kurss”, “Laulāto 

kurss”, jaunu draudžu dibināšana
14:00 Lūgšanu dievkalpojums (liecības, aizlūgšanas, Svētais 

Vakarēdiens)

Cienījamie LBDS draudžu vadītāji un pārstāvji!

Aicinām draudžu delegātus un viesus uz LBDS Kongresu 
šī gada 20. un 21. maijā Rīgā, Savienības namā, 
Lāčplēša ielā 37.

Lūdzam draudzēm delegātus un viesus pieteikt līdz šī gada 
6. maijam, nosūtot delegātu un viesu sarakstu uz LBDS 
kanceleju pa pastu Lāčplēša ielā 37, Rīga, LV-1050 vai uz 
e-pastu kanceleja@lbds.lv.

Kongresa dalības maksa ir Ls 8 (astoņi lati) par katru 
delegātu vai viesi. Dalības maksā iekļautas Kongresa 
sagatavošanas izmaksas, pusdienas, kafijas un tējas 
pauzes, materiāli.

Maksa jāpārskaita vai jāiemaksā LBDS bankas kontā līdz šī 
gada 16. maijam.

Konts Kongresa dalības maksājumiem:

Latvijas Baptistu draudžu savienība
Reģ. nr. 90000085765
SEB banka
LV03UNLA0002000701314

Norāde: Kongresa dalībnieku iemaksas par draudzes 
nosaukums

Ja jums nepieciešamas naktsmājas, lūdzu, zvaniet uz 
LBDS kanceleju un kopīgi mēģināsim rast risinājumu. 
Naktsmājas varēsim piedāvāt, taču ierobežotā skaitā.

Informācija par delegātu un viesu ievēlēšanas kārtību:

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

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

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

Viesu skaits nedrīkst pārsniegt pusi no delegātu skaita (ja 
kādai draudzei ir sludināšanas vietas ārpus dievnama un tā 
vēlas palielināt viesu skaitu, lūdzam savlaicīgi to darīt 
zināmu);

Aprēķini jāizdara, ņemot vērā draudzes locekļu skaitu uz 
2010. gada 1. janvāri.

Būsim pateicīgi par Jūsu priekšlikumiem, idejām vai cita 
veida atbalstu!

Kristus mīlestībā,

Žanna Drūnese
LBDS izpilddirektore

“Skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu.
Skrieniet tā, ka jūs to dabūjat.” 1. Korintiešiem 9:24
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BPI DRAFTS 2011
Jau otro gadu no 25. līdz 27. februārim notika BPI DRAFTS 2011 nometņu 
centrā “Norkalni”. Šo nometni bija izlēmuši apmeklēt trīsdesmit puiši. 
Nometnes dalībnieku vidū bija tādi, kas uz BPI DRAFTS nometnēm nekad 
nebija bijuši, kā arī tādi, kas piedalījušies visās iepriekšējās nometnēs. 
Nometnes mērķis bija iepazīstināt dalībniekus ar dažādām kalpošanas 
dāvanām un palīdzēt saprast, kādas dāvanas ir katram no mums un kā mēs 
varam tās lietot. Pirmajā vakarā dalībniekus uzrunāja bīskapa vietnieks 
Kaspars Šterns, kurš paskaidroja, ka par kalpošanas dāvanām var domāt tikai 
tad, ja esi atzinis Jēzu par savu Kungu un Glābēju. Kalpošana sākas ar savas 
dzīves nodošanu Kristum. 

Nākamajā dienā dalībnieki padziļinātāk domāja ne tikai par katru dāvanu 
atsevišķi, bet arī par to, kā kalpošanas dāvana izpaužas praksē, tādēļ visiem 
puišiem bija iespēja doties nelielā misijas praksē, lai reāli piedzīvotu katras 
dāvanas vērtību. 

Puiši tika sadalīti vairākās grupās, kuras vadīja sludinātāji Ilvars Ieviņš un 
Mārcis Dejus un BPI studenti Mārtiņš Anševics, Andris Jēgermanis un Juris 
Popmanis.

Viena grupa kopā ar sludinātāju Ilvaru Ieviņu devās apciemot trūcīgās 
ģimenes, lai uzklausītu, aprunātos un, ja nepieciešams, sniegtu praktisku 
palīdzību. Jaunajiem puišiem tā bija iespēja gan vērot, gan pašiem pieredzēt, 
ko nozīmē pastorāli rūpēties par cilvēkiem. 

Otra grupa kopā ar sludinātāju Mārci Dejus un BPI studentu Juri Popmani 
devās evaņģelizēt ielās un dažādās mājās. Šai grupai bija vajadzīga liela 
uzdrīkstēšanās neklusēt, bet būt gataviem liecināt par Kristu jebkurā situācijā 
un vietā. Patīkami pārsteidza tas, ka puiši nebaidījās, bet bija gatavi iziet ārpus 
savas konforta zonas un liecināt par Kristu.

Trešā grupa kopā ar mācītāju un bīskapa vietnieku Kasparu Šternu un BPI 
studentiem Mārtiņu Anševicu un Andri Jēgermani apciemoja valsts sociālās 
aprūpes centru “Vidzeme”, kur dziedāja dziesmas, kurās varēja piedalīties arī 
skatītāji, daži puiši sniedza liecību un stāstīja par to, ko viņiem personīgi 
nozīmē sekot Dievam. Pēc pasākuma puišiem bija iespēja pavadīt laiku 
individuāli ar centra klientiem, aprunājoties, uzklausot un aizlūdzot par viņiem.

Kalpošanas prakses laikā varējām pārliecināties par to, ka puiši nebaidās no 
izaicinājumiem un viņiem nav aizspriedumi pret cilvēkiem, kas ir savādāki 
nekā viņi. Pēc tam vakarā puiši varēja liecināt par piedzīvoto prakses vietās un 
par to, kā Dievs viņus ir vadījis. Tāpat bija liecības un apņemšanās, kurās kādi 
no dalībniekiem vēlējās vēl vairāk nodoties Jēzum un mainīt savu dzīvi. Pēc 
liecībām bija laiks pielūgsmei un aizlūgšanām. 

Trešās dienas sākumā dalībnieki tika aicināti uz BPI DRAFTS vasaras 
nometnēm un tika dota arī plašāka informācija, kas viņus nometnē sagaidīs 
un kā veiksmīgi sagatavoties nometnei. Pēcpusdienā daudz vairāk un plašāk 
par kalpošanas dāvanām stāstīja mācītājs un bīskapa vietnieks Pēteris Eisāns, 
kurš daudz liecināja arī no savas dzīves. Viņš brīdināja puišus, ka laba dāvana 
ar sliktu raksturu ir bīstama un ka tikpat daudz, ja ne vēl vairāk, vispirms ir 
jāstrādā pie sava rakstura un tad pie savas dāvanas. Pēteris Eisāns arī stāstīja 
dažādus piemērus par mācītājiem, kas bija talantīgi, bet ar sliktu raksturu.

Varam būt pateicīgi Dievam, ka mūsu vidū ir puiši, kas nebaidās no 
aicinājuma un daudziem no mums ir kā piemērs, no kā mācīties. Līdzīgi kā 
Pāvils rakstīja savam māceklim Timotejam: “Neviens lai nenicina tavu jaunību, 
bet topi tu par paraugu ...” Turpināsim lūgt, lai Dievs izredz puišus, jauniešus, 
brāļus, kas ir gatavi nevis pasūtīt, bet būt Dieva sūtīti.

Andris Jēgermanis
BPI students

z i e m a s  n o m e t n e
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M4
Šopavasar jau otro reizi notiks 
konference “Izaicinājums 2011”. 
Konferenci organizē Baltijas Pastorālais 
institūts un Latvijas Baptistu draudžu 
savienība sadarbībā ar Soma 
Community Church un ACTS29, kas 
apvieno mācītājus no dažādām 
pasaules malām, kuri vēlas palīdzēt 
Dieva aicinātiem vadītājiem dibināt 
jaunas draudzes un atjaunot 
pastāvošās draudzes.

Konference norisināsies no 14. līdz 
16. aprīlim Rīgā, Latvijas Baptistu 
draudžu savienības telpās, 
Lāčplēša ielā 37.

Konferences laikā tiks runāts un 
diskutēts par dažādām tēmām, kas 
skar draudžu dibināšanu un veselīgas 
draudzes izaugsmi. Lielākā vērtība šajā 
konferencē ir tā, ka runātāji ir ne tikai 
spēcīgi teorijā un Bībeles izpratnē, 
bet arī praktiskajā kalpošanā. 
Tādēļ klausītājiem būs iespēja dzirdēt 
daudzus stāstus un piemērus no 
runātāju kalpošanu dzīves.

Konferences laikā dalībniekiem būs 
iespēja piedalīties dažādos semināros, 
lai vairāk veltītu uzmanību sev 
interesantām tēmām. 

Konferences laikā tiks apskatīts 
sekojošs tematu loks:

• Draudžu dibināšana, kuras centrā ir 
Evaņģēlija spēks un mērķis

• Pareiza motivācija, dibinot draudzi
• Misijas sludināšana, paturot Kristu 

centrā
• Koučinga sistēma
• Vadītāju sagatavošana misijai
• Evaņģēlija nemainīgums mainīgajā 

pasaulē & nepieciešamība piemērot 
tā pasludināšanas metodes 
mūsdienu kultūrvidei

• Vecaju un ģimeņu kalpošana 
jaundibinātās draudzēs

• Gara vadīta draudze
• Misionālās kopienas

Konferencē runās LBDS bīskaps 
Pēteris Sproģis, Cēzars Kalinovskijs 
(kurš jau vairākkārt ir viesojies Latvijā), 
Sets Makbījs un Tods Morrs.

Pieteikšanās: LBDS kancelejā, zvanot 
pa tālruni 67223379, mobilo tālruni 
20390979, vai rakstot uz epasta adresi 
kanceleja@lbds.lv

www.lbds.lv

www.jaunasdraudzes.lv

Dalības maksa: Ls 15

Pieteikties un dalības maksu pārskaitīt 
līdz 4. aprīlim

UZMANĪBU!

Ja dalībnieks piesakās līdz 18. martam, 
tad dalības maksa Ls 12

Ja dalībai tiek pieteikta grupa 
(5 cilvēki), tad dalības maksa Ls 12 
vienai personai

Dalībnieks tiek piereģistrēts tad,  
kad ir nosūtījis vārdu, uzvārdu, telefona 
numu ru un epastu uz  
kanceleja@lbds.lv un samaksājis 
dalības maksu.

Latvijas Baptistu draudžu savienība
Reģ. Nr. 90000085765
Konta nr. LV82PARX0012712140002.
Banka Citadele

Lūdzu, norādiet, ka maksājat par dalību 
“Izaicinājumā 2011”, un tās personas 
vārdu, par kuru tiek maksāts

Vairāk informācijas par konferenci varat 
iegūt, sazinoties ar Kasparu Šternu,  
kaspars.sterns@lbds.lv, 
+371 26554780

Uz tikšanos konferencē  
“Izaicinājums 2011”!

Kaspars Šterns
LBDS bīskapa vietnieks jaunu draudžu 
dibināšanas jautājumos

IZ JUMS 2
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draudžu dibināšanas konference
14.-16. apr ī l is 

“Man ir dota visa vara Debesīs un virs zemes, tādēļ 
ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās 
kristīdamas Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā ...” 
Mateja 28:18-19

Ar šiem Jēzus vārdiem tika iedrošinātas un 
izaicinātas komandas, kas piedalījās jaunu 
draudžu dibināšanas apmācībā M4. Apmācībā, kas 
notika no 18. līdz 19. februārim viesnīcā “Arkadia”, 
Apšuciemā, piedalījās komandas, kas ir jau 
sākušās vai vēl tikai domā par draudžu dibināšanu. 
Seminārā piedalījās dalībnieki no dažādām Latvijas 
pilsētām, kā arī no Zviedrijas, Norvēģijas, Igaunijas, 
Lietuvas un Somijas. Bija pat viens dalībnieks no 
Īrijas, kurš vēlas dibināt latviešu baptistu draudzi 
Īrijā (ja jums ir kontakti ar latviešiem Dublinā, kas 
vēlētos pievienoties draudzes darbam, dodiet ziņu). 

Latviju pārstāvēja komandas no tādām vietām kā 
Rīga (šo pilsētu pārstāvēja vairākas komandas), 
Karosta, Otaņķi, Grobiņa, Ziedkalne, Neveja, 
Rembate, Garkalne, Baloži, Tukums, Madona 
(Ērgļi), Ropaži un Valmiera. Dažās no šīm vietām 
jau aktīvi notiek kalpošana, bet dažas komandas 
vēl tikai lūdz un meklē, kā uzsākt jaunu draudžu 
dibināšanu. Varam būt priecīgi un pateicīgi 
Dievam, ka vīzija par jaunu draudžu dibināšanu ir 
gājusi plašumā un par to domā ne tikai baptistu 
draudzes, bet arī citu konfesiju draudzes – M4 
piedalījās arī komandas no luterāņu un metodistu 
draudzēm. Pavisam kopā bija sabraukuši 120 
dalībnieki.

Arī šogad M4 apmācību vadīja draudžu 
dibināšanas kustības DAWN Norway vadītājs 
Oivinds Auglands kopā ar brāļiem un māsām no 
dažādām Norvēģijas draudzēm. Savukārt LBDS 
bīskaps Pēteris Sproģis un bīskapa vietnieks jaunu 
draudžu dibināšanas jautājumos Kaspars Šterns 
vadīja apmācību tām komandām, kas M4 piedalās 
jau otro gadu. 

Šajā reizē Oivinds Auglands lika domāt par 
aicinājumu, cik nozīmīgs tas ir draudžu dibināšanā 
un cik liela atdeve ir vajadzīga, lai sekotu šim 
aicinājumam. Visu apmācību laiku komandas tika 
izaicinātas ar domu, ka ir atšķirība starp “dibināt 
dievkalpojumu” un “dibināt draudzi”. Uzsvars 
apmācībā ir ne tikai uz lekcijām, kuras, protams, 
atklāj jaunu redzējumu kalpošanā, bet komandām 
ir lieliska iespēja dzirdēto kopīgi pārrunāt un 
domāt, kā dzirdēto īstenot savā vidē. Apmācību 
laikā komandām bija jānosprauž konkrēti mērķi, 
pie kuriem strādāt turpmākos trīs mēnešus. Katra 
komanda prezentēja savus mērķus un pārējie 
dalībnieki par viņiem aizlūdza.

Komandām, iesaistoties M4, ir jābūt gatavām 
piedalīties apmācībā četras nedēļas nogales gadā.

Nākamā M4 apmācība notiks no 13. līdz 14. 
maijam viesnīcā “Arkadia”, Apšuciemā. Ja arī Tu 
jūti aicinājumu dibināt draudzi vai iesaistīties 
draudžu dibināšanas darbā, aicinu Tevi piedalīties 
M4 apmācībā. 

Kaspars Šterns
LBDS bīskapa vietnieks jaunu draudžu dibināšanas 
jautājumos

“Izaicinājums 2010” Mateja draudzē. Foto: A. Sproģis

d r a u d ž u 
d i b i n ā š a n a s 
a p m ā c ī b a

baptistu vēstnesis 5



Rīgas Āgenskalna draudze

Dibināšanas gads: 1884

Draudzes locekļu skaits 2010.gadā: 474 (442 locekļi 2009.gadā)

Kalpošanās iesaistīto skaits: 255

Svētdienskolēnu skaits: 55

Jaunu draudžu dibināšanā iesaistīto draudzes locekļu skaits: 13

Otra lielākā baptistu draudze Latvijā pēc locekļu skaita. 

Notiek dažādi pasākumi ģimeņu stiprināšanai,  
laulāto pāru kurss, mazās grupas, bērnu nometnes;  
tiek veidots mazo grupu tīkls draudzē. 

2011. gada februārī draudze atvērusi sporta – trenažieru zāli

Āgenskalna draudze pateicas Dievam par 127 kalpošanas gadiem. 
Pēdējie divdesmit gadi bijuši ražīgi, gan turpinot atjaunot atgūto 

baznīcu, gan pieaugot 
garīgi un skaitliski. 
Mūsu draudze ir vieta, 
kur tiek gaidīti visi – 
vecāki ar maziem 
bērniem, jaunieši, 
cilvēki brieduma 
gados, kā arī seniori. 
Draudze, kurā ir gan 
vecais, gan jaunais. 
Nemainīgais un 
mainīgais. Jā, esam 
draudze, kas turpina 
veidoties Kristus 
līdzībā. Vēl daudz 
krunku un nepilnību, 

tāpēc nav iemesla ieslīgt pašapmierinātībā, bet esam pateicīgi 
Jēzum Kristum, kas turpina savu labo darbu pie mums. Tajā pašā 
laikā apzināmies, ka esam Viņa gaismas nesēji Pārdaugavā. 
Pēdējos gados draudzei izveidojusies laba sadarbība ar 
Pārdaugavas izpilddirekciju. Turpinās mūsu sadraudzība ar Rīgas 
Lutera draudzi un Sv. Terēzes no bērna Jēzus katoļu draudzi. 
Draudzē kalpo mācītājs Edgars Mažis un sludinātājs Jānis Balodis.

Draudzē jau trešo gadu notiek Alfa kurss, kas ir kā atvērtās durvis, 
lai neformālā gaisotnē koptu sadraudzību, kopīgi meklējot atbildes 
uz kristietībā būtiskiem jautājumiem. Pagājušajā gadā no 
piecpadsmit kristītajiem mūsu draudzē 13 nāk no Alfa kursa. Kursa 
laikā bieži vien saites starp grupiņu dalībniekiem kļūst ļoti ciešas, 
un nobriest nepieciešamība turpināt tikties arī pēc Alfa kursa 
noslēguma – nu jau kā mazajai grupai. Esam sapratuši, cik liela 
nozīme ir mazajām grupām, kur pieaugt attiecībās ar Dievu, saņemt 
aizlūgšanas un baudīt sadraudzību. Šobrīd uzsākam mazo grupu 
vadītāju apmācību kursu, lai ikvienam draudzes loceklim būtu 
pieejama šāda grupa.

Šogad pirmo reizi mūsu draudzē tiek piedāvāts kurss laulātiem 
pāriem. Atsaucība bija ļoti liela, un pieteicās pat vairāk pāru nekā 
bija plānots. Šī kursa mērķis ir nostiprināt savstarpējo attiecību 
modeli, kas palīdzētu pārim kļūt tuvākam un nodrošināt, ka 
attiecības laulībā turpina pieaugt visa mūža garumā. Tie ir vakari 
jaukā atmosfērā, skanot klusinātai mūzikai, kas līdzinās randiņam 

vai romantiskam 
vakaram. Katra 
nodarbība sastāv no 
teorētiskās daļas un 
uzdevumiem pāros, 
lai ar dažādu jautājumu 
palīdzību viens otru 
varētu labāk iepazīt. 
Kursa gaitā tiek 
piedāvātas tēmas, 
kuras bieži vien pirms 
tam nav analizētas, 
bet izrādās ļoti 
būtiskas, lai saprastu 
ikdienišķas lietas 
savstarpējās attiecībās. 
Esam sapratuši, ka 
šajā laikā, kad sātans 
dara visu, lai jauktu 
attiecības un ārdītu 
ģimenes, šādi kursi, 
kas stiprina laulāto 
pāru attiecības, ir ļoti, ļoti vajadzīgi.

Mūsu Trenažieru zāles projektā esam piedzīvojuši, ka Dievs ieliek 
sirdīs sapni, kad nav līdzekļu tā realizācijai. Viņš gaida, ka spersim 
soļus ticībā, un tad svētī šo ticību. 

Doma par Trenažieru zāli radās jau gadus atpakaļ. Bet 2009. gada 
vasarā daži jaunieši sāka spert ticības soļus, uzsākot pamatdarbus 
šim nolūkam atvēlētajā telpā. Pagājušajā gadā Dievs brīnumainā 
kārtā atvēra svētību durvis, un šā gada 12. februārī svinējām 
Trenažieru zāles atvēršanas svētkus. Trenažieru zālē kalpo trīs 
profesionāli izglītoti treneri, kuru vadībā patlaban trīs vakarus 
nedēļā notiek treniņi. Bet tās galvenais mērķis ir aizsniegt puišus un 
veidot attiecības, piedaloties kopā ar viņiem fiziskās aktivitātēs, lai 
pēc tam padziļinātu šīs attiecības garīgajā virzienā.

Reizi mēnesī notiek brāļu brokastis, kurās brāļi jau otro gadu nāk 
kopā, lai studētu Bībeli, lai dalītos mazajās grupās un runātu par 
vīriešiem aktuālām problēmām.

Jau vairākus gadus ik trešdienas turpat 30 vecākās paaudzes 
cilvēki ne tikai no mūsu draudzes, bet arī no citām Rīgas draudzēm, 
pulcējas uz senioru sadraudzību. Mācītāja Edgara Maža vadībā 
seniori studē Bībeli, uzdod jautājumus un sadraudzības noslēgumā 
kopīgi bauda saimnieču vārīto zupu.

Mēs esam draudze, kas aug. Prieks par visu paaudžu cilvēkiem, 
kuriem Āgenskalna draudze ir vieta, kur svinēt Kristus 
augšāmcelšanos un mācīties būt derīgiem Viņa valstībai. Jau šeit, 
virs zemes.

Gunta Jukumsone-Jukumniece
Rīgas Āgenskalna baptistu draudzes biroja un projektu vadītāja

Draudze,  
kas mainās

Sludinātājs Jānis Balodis un mācītājs Edgars Mažis 
draudzes 127.gadadienā

No fiziskā uz garīgo

Āgenskalna draudzes dievnams Mārupes ielā 14

baptistu vēstnesis6



finansiālu iemeslu dēļ. 
Tanī laikā draudzi pameta  
vairāki jaunieši (vienkārši 
un tieši atsakoties no 
Kristus). Draudzē iestājās 
pagurums.

Tagad, visu izvērtējot, 
esam sapratuši un esam 
pateicīgi Dievam par Viņa 
brīnišķīgo žēlastību, 
plānu un vadību 
draudzei. Jo ir laiks 
priecāties, ir laiks raudāt, 

ir laiks iesēt, ir laiks izaudzēto atkal novākt.

Dievs dzirdēja mūsu lūgšanas. Viņš zina mūsu sirdis, mūsu ticību un vēlmi 
kalpot Miera evaņģēlijam. Mūsu Tēvs vēlējās, lai mums būtu ciešākas, 
dziļākas attiecības ar Viņu, Viņš vēlējās mūs vadīt pēc Sava plāna. Un tad, 
visgrūtākajā brīdī, kad likās, ka viss izjuks, Jēzus nāca palīgā negaidīti caur 
uzmundrinājumu, iedrošinājumu un reālu palīdzību. Mēs izjutām Viņa 
mīlestībā izstiepto roku. 

Daudz nozīmē vēlme uzklausīt, daudz spēj mīlestībā pateikts vārds, daudz 
spēj draudzīgi pastiepta izpalīdzīga roka, un draudzē viss sāka mainīties. 
Mēs atkal gājām uz ielām, 
stāstījām cilvēkiem 
Evaņģēlija vēsti par Jēzu 
Kristu. Mēs reāli varējām 
piedzīvot Apustuļu darbu 
grāmatā rakstīto, un 
draudzē ieplūda dzīvībā. 
Draudze atkal sāka pieaugt 
skaitliski, lielākoties 
pievienojoties jauniešiem. 
Sāka veidoties aktīvs 
jauniešu darbs. 2010. gadā 
Jēzus mums deva iespēju 
pasludināt Evaņģēlija vēsti 
ne tikai Kandavā, Sabilē un tās apkārtnē, bet arī citās Latvijas pilsētās - 
Limbažos, Cēsīs, Jelgavā un Rīgā. Kādiem no draudzes bija iespēja 
pasludināt Labo vēsti Lietuvā, Kauņā. Dievs piepildīja manu senu sapni – es 
varēju piedalīties misijas braucienā uz Moldovu un Ukrainu.

Šis gads draudzei būs vēl brīnišķīgāks, taču daudz grūtāks. Draudzei šis 
būs svarīgu lēmumu pieņemšanas laiks. Jēzus ir devis draudzei brīnišķīgu 
vīziju, taču, lai to piepildītu, nepieciešams mobilizēt un kalpošanā iesaistīt 
pēc iespējas vairāk draudzes locekļu. Tas nebūs viegli, tas prasīs sevis 
aizliegšanu un uzupurēšanos.

Februāra mēnesī draudzei radās iespēja atvērt misijas staciju Sabilē. Martā 
sāksim Evaņģēlija pasludināšanu uz ielām. Vasarā plānojam atsākt misijas 
darbu Latgalē (iespējams, Viļakā). Lai labi sagatavotos šim darbam, aprīļa 
mēnesī draudze rīkos svētīšanās sapulci trīs dienu garumā.

Dievs ir brīnišķīgs, Viņš mūs visus ļoti mīl. Aizlūdziet par mums.

Oskars Jēgermanis
Kandavas baptistu draudzes sludinātājs 

Dibināšanas gads: 1921

Draudzes locekļu skaits 2010. gadā: 67  
(63 locekļi 2009. gadā)

Kalpošanās iesaistīto skaits: 60

Svētdienskolēnu skaits: 20

Misijā iesaistīto draudzes locekļu skaits: 11

Notiek dažādi evaņģelizācijas pasākumi Rojā, 
Jaunpilī, Dobelē un Viļakā (Latgalē)

Ir divas regulāras ārpus draudzes kalpošanas 
vietas Kandavas tehnikumā un Sabilē

Mūsu draudze atrodas gleznainā vietā, Abavas ielejas 
dabas parkā, vienā no skaistākajām Latvijas 
mazpilsētām Kandavā. Likumsakarīgi, ka arī mūsu 
draudzes aktīvākā darbība iesākās teritorijā gar 
Abavas upi, sākot no Jaunpils, Struteles, Irlavas, 
Kandavas, Matkules un līdz Sabilei. 

Draudze par savas darbības galveno uzdevumu 
uzskata Evaņģēlija vēsts pasludināšanu cilvēkiem 
mūsu novadā, pilsētā, valstī un ārpus tās robežām. 
Vairāk vai mazāk veiksmīgi esam šo darbu veikuši 
vairāku gadu garumā, esam meklējuši jaunas 
iespējas un veidus, kā aizsniegt cilvēkus ar 
Evaņģēlija vēsti. Kā vienu no veiksmīgākajiem 
pasākumiem varam minēt evaņģelizācijas darbu 
Jaunpilī un tās apkārtnē no 1997.–2000. gadam. 
Draudzes cilvēki aktīvi iesaistījās evaņģelizācijas 
darbā. Labo vēsti par mūsu Kungu Jēzu Kristu 
pasludinājām vairākās apdzīvotās vietās Jaunpilī, 
Levestē, Strutelē, Vaskos, Jurģos un Lestenē. 
Jaunpilī, Levestē un Strutelē tika izveidotas mazās 
grupas. 1999. gadā Jaunpilī nodibinājām jaunu 
draudzi.

Tā bija brīnišķīga pieredze, kuru varam izmantot arī 
šodien. Der atzīmēt, ka, sludinot Jaunpilī un iesaistot 
draudzes cilvēkus evaņģelizācijas darbā, sāka 
skaitliski pieaugt arī Kandavas draudze. 

Un tad, 2003. gadā, nāca grūtāki laiki. Draudze lūdza, 
lai Dievs paplašina mūsu robežas, taču mēs tam 
nebijām gatavi. Draudzē iestājās tāda kā stagnācija, 
lai gan tāpat kā agrāk rīkojām dažādus 
evaņģelizācijas pasākumus Cērē, Okslē, Zemītē, 
Valgalē, Matkulē un Sabilē, rīkojām arī nometnes 
bērniem Sabilē un Kandavā, atbalstījām un 
iesaistījāmies misijas darbā Viļakā, kuru pēc vairāku 
gadu veiksmīga darba ar nožēlu nācās pamest 

Draudzes ēka Talsu ielā 19, Kandavā

Draudzes dievkalpojumā vasarā

Ikgadējā draudzes nometnē “Dieva ģimene” Ģipkā

Kandavas 
baptistu draudze
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Iepazīstieties – Līva Fokrote, Baltijas Pastorālā institūta Studiju daļas 
vadītāja, Rīgas Starptautiskā Bībeles institūta lektore un Ropažu 
draudzes dibināšanas grupas dalībniece. BPI studenti par viņu saka: 
“Līva ir īsts nemiera gars”; “Viņa rūpējas par mums, savāc mūs kopā, 
sarāj, kad esam to pelnījuši, pajoko ar mums. Viņa ir laba vadītāja”; 
“Līva ir kā supervaronis, ar milzīgām darba spējām, ar neizsīkstošu 
enerģiju. Viņa mums tik daudz palīdz gan lielās, gan mazās lietās.”

Kā ir veidojies tavs raksturs, pateicoties vecākiem? 

Mani vecāki ir kārtīgi, strādīgi latvieši. Mammu uzaudzināja viņas 
vecmāmiņa – dedzīga kristiete, Mateja draudzes locekle, kas 
mammu nespieda iet baznīcā, un arī es esmu mācījusies viņai neko 
neuzspiest. Mamma no viņas mācījās un man ir nodevusi līdzsvaru 
starp augstām prasībām pret sevi un citiem un īpašiem sirsnīgiem 
mīlestības apliecinājumiem. No mammas esmu mantojusi arī savu 
enerģiskumu, no tēta – nepieciešamību procesēt svarīgas lietas 
vienatnē. Esmu tēta meita, mūs abus vienoja mīlestība uz basket-
bolu un nebeidzamas humorīgas sazvērestības pret mammu. Tētis 
nāca pie Kristus uz savas nāves gultas – tā bija mūsu pēdējā saru-
na. Man šķiet, ka neesmu pārāk izlutināts vienīgais bērns, jo nebija 
taču neviena cita, kam uzvelt atbildību par savām palaidnībām!

Nereti skolas laiks un pedagogi ietekmē audzēkņu tālāko 
profesijas izvēli. Kāda ir tava pieredze?

Bērnudārzā es gribēju kļūt par bērnudārza audzinātāju, skolā – par 
skolotāju, un tā tālāk. Man ļoti patika manas skolotājas un es – 
viņām, jo biju čakls, gudrs bērns, kas liekas problēmas neradīja. 
Mana pirmā skolotāja Ārija Ozoliņa, kā uzzināju daudzus gadus 
vēlāk viņas bērēs, bija ticīgs cilvēks. Viņa mani tiešām mīlēja, 
darbojās papildus, ļāva palīdzēt labot mājasdarbus un 
pēcstundniekiem diktēt diktātus. Kad kļuvu par kristieti, drīz vien 
sapratu, ka Dievs mani ir svētījis ar mācīšanas dāvanu. Tolaik 
studēju latviešu literatūru Universitātē un domāju, ka reiz tur būšu 
profesore. Dievam gan bija citi nodomi. 

Kā tu nonāci līdz personīgām attiecībām ar Jēzu Kristu?

Dievu īpaši nemeklēju. Beidzot vidusskolu, nolēmu, ka Dievs ir, ka 
man viņu nevajag un, kad vajadzēs, tad zināšu, kur meklēt – 
baznīcā. 1994. gada vasarā mana labākā draudzene mani uzaicināja 
uz tikšanos ar “amerikāņu jauniešiem”. Izrādījās, ka tie ir 
universitāšu studenti - kristieši no organizācijas “Campus Crusade 
for Christ” (tagad “Agape”). Visu vasaru nodzīvojos ar viņiem, runāju 
angļu valodā, ieguvu labus draugus. Džoanna, mana draudzene, 
stāstīja man par Kristu. Man bija jautājumi un iebildumi un šķita, ka 
Kristus ir tikai skaista teorija, kas uz mani personiski neattiecas. 

Rudenī pievienojos Bībeles studiju grupai, kura man kā literatūras 
studentei likās aizraujoša. Vienlaikus sapratu, ka esmu tādā kā 
tuksnesī – skolas gadu draugi bija prom un jauni Universitātē vēl 
nebija, attiecības ar vecākiem bija uznācis novēlots pusaudžu 
dumpis un arī savām studijām īstu jēgu nesaskatīju. Ziemassvētku 
vakarā izdomāju, ka jāpārskata Bībeles studiju materiāli: lasīju un 
pēkšņi sapratu, ka Jēzus nomiris par mani, ka mani grēki ir piedoti – 
ka Evaņģēlijs skar mani ļoti personiski. Tad arī lūdzu, lai Jēzus kļūst 
par manas sirds un dzīves Kungu. Bet reizē nolēmu, ka gribu kādu 
zīmi, kas apliecinātu, ka Dievs mani tiešām sadzirdējis. Es lūdzu, lai 
Dievs dod man desmitniekus visos pārbaudījumos sesijas laikā. Un 
dabūju! Kopā ar mācību, ka Dievs dzird un atbild – tikai to dara pēc 
Sava, ne mana prāta.

Kā notika izvēle par labu teoloģijas studijām Amerikā? Vai nebija 
kārdinājums tur arī palikt?

Mācoties maģistrantūrā, sāku strādāt par tulku. Tolaik Pedagoģijas 
fakultātes paspārnē bija izveidota apmācību programma kristīgās 
ētikas un morāles skolotājiem, kurā lielākā daļa pasniedzēju bija no 
ārzemēm. Džeks un Rūbija Šendeļi, pensionēti pedagoģijas doktori, 
bija vieni no galvenajiem mācībspēkiem, ar kuriem strādāju plecu 

pie pleca. Reiz viņi man jautāja 
par maniem nākotnes plāniem, 
un es skaidri zināju, ka gribu 
studēt teoloģiju. Šendeļu pāris 
aicināja mani pie sevis uz 
Oregonu, apsolīja palīdzēt atrast 
semināru, kur mācīties. Tā arī 
notika. Bez viņiem es nebūtu 
tāds cilvēks, kāds esmu tagad – 
īpaši dzīves pieredzes ziņā. Bija 
īpaši piedzīvot kristīgu ģimeni no 
iekšpuses. Tomēr mani ne mirkli 
nepameta apziņa, ka Dievs mani 
grib Latvijā un Amerika ir tikai 
sagatavošanās Viņa tālākajiem 
nodomiem. Ieguvu teoloģijas 
maģistra grādu un uzreiz braucu mājās!

Ikdienā tu atrodies BPI mācību procesa centrā. Kā Dievs tevi 
turp vadīja? 

Studējot seminārā, man bija laiks lūgt Dievam pēc Viņa aicinājuma 
manai dzīvei. Jā, ne tikai BPI studentiem ir aicinājums! Tas, ko toreiz 
sapratu, joprojām ir mans aicinājums – Dievs man ir uzticējis 
palīdzēt kristiešiem sagatavoties dzīvei un kalpošanai. To esmu 
darījusi gan tādās kristīgās organizācijās kā “Agape”, “Josiah 
Venture”, gan Latvijas Kristīgajā Akadēmijā, un jo vairāk tagad – BPI.

BPI esmu no pašiem sākumiem. Man BPI ir ļoti radošs lūgšanu un 
domāšanas process – pašā sākumā meklējot, mācoties no citiem 
modeļiem dzīvē un grāmatās, tagad jau vērtējot padarīto, ko paturēt, 
ko atmest, kā papildināt programmu, lai studenti reāli tiktu 
sagatavoti reālai kalpošanai. Man patīk vērot, kā BPI kontekstā puiši 
un vīri aug, gan gūstot jaunas zināšanas, gan ikdienas dzīvē esot 
kopā, gan kopā gudras lietas pārspriežot, gan savas cīņas izcīnot un 
priecājoties par uzvarām – kā īstā ģimenē! Arī mani Dievs pa šiem 
gadiem BPI ir mainījis, īpaši raksturā, esmu kļuvusi mazāk šerpa un 
vairāk gatava dāvāt otram žēlastību, pieņemt viņu, kā Kristus pieņem 
mani.

Kur vēl tu kalpo? 

Jau gandrīz gadu esmu iesaistījusies draudzes dibināšanā Ropažos. 
Studiju dēļ gan pašlaik nevaru tur būt iekšā tik daudz, cik gribētos, 
bet neapšaubāmi Dievs darbojas Ropažos. Jau kādus piecus gadus 
pasniedzu Rīgas Starptautiskajā Bībeles institūtā. Esmu izmēģinājusi 
dažādus priekšmetus un sapratusi, ka visvairāk man patīk mācīt 
Jauno Derību un kursu par māceklību. 

Šogad Tu atkal esi vērusi Latvijas Universitātes durvis, lai 
turpinātu teoloģijas studijas. Vai ir kādas tālākas ieceres?

Jā, es atkal mācos! Patiesībā es vienmēr mācos – ja ne skolā vai 
programmā, tad no grāmatām vai citu cilvēku pieredzes. Godīgi 
sakot, šīs studijas ir tikai solis pretī tālākiem mērķiem – ja Dievs tā 
turpinās vadīt. Lai kā mēs vērtētu LU teoloģijas programmas idejisko 
ievirzi, tā noteikti spēj veicināt analītiskās un kritiskās domāšanas 
spējas, kas man noderēs turpmākās studijās. Savu maģistra darbu 
rakstīšu par Lesliju Ņūbiginu, vienu no 20. gadsimta misionāriem un 
teologiem, kurš ir veicinājis atjaunotu izpratni par draudzi, kas ir 
būtiski ietekmējusi arī LBDS vīziju par 100 jaunām draudzēm.

Kāda ir tava sirds lūgšana Dievam? 

Agrāk es ļoti kāroju gudrību un nemitīgi lūdzu pēc tās, līdz sapratu, 
ka gudrība nāk ar gadiem, pazīstot Kristu ik dienas, pakļaujoties 
Viņam, un tai nav tieša sakara ar iegūto izglītības grādu skaitu vai 
kvalitāti. Tagad es lūdzu pēc Viņa paša – nezinu, kā to citādāk 
pateikt – lai satiktu Dievu pašu, sirdi pret sirdi, lai Viņš runā, es 
klusēšu un klausīšos. Lai pēc tam atkal celtos un mestos dzīves 
skrējienā!

Interviju sagatavoja Elza Roze

Es allaž mācos
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B ē r n u  m ū z i k a s  u n  d z i e s m u  d i e n a

4. maijā notiks LBDS Svētdienskolu apvienības rīkotā ikgadējā Bērnu mūzikas 
un dziesmu diena. Ikviens tiek laipni aicināts apmeklēt šīs dienas notikumus 
gan kā klausītājs, gan kā dalībnieks. Ja esat izlēmis būt dziesmu dienas 
dalībnieks, lūdzu, piesakieties līdz 15. aprīlim. Bērniem piedalīšanās ir bez 
maksas, pieaugušajiem jāmaksā Ls 1 par pusdienām.

Plkst. 10:00 Visu bērnu ansambļu ierašanās Semināra draudzē,  
Lāčplēša ielā 37. 
Reģistrācija
Apvienotā bērnu kora mēģinājums noslēguma koncertam
Pārsteiguma programma 
Došanās uz Pestīšanas Templi

Tālākie dienas notikumi notiks Pestīšanas Templī, Lāčplēša ielā 117.
Plkst. 13:00 Pusdienas visiem pieteiktajiem dalībniekiem 
Plkst. 14:00 Noslēguma koncerts
Programmā:
Apvienotais bērnu koris (Diriģenti: Ēriks Ešenvalds, Lidija Ēce, Arvīds Keinis, 
Ieva Peterlevica, Dace Freivalde, Didzis Lauva)
Radošās komandas “Būsim kopā” mūzikls “Jo ticam mēs” (Vad. Māris 
Dravnieks)
Sadziedāšanās ar publiku

Lai svētki būtu skaisti, dalībnieki justos labi un saņemtu pusdienas, ir 
nepieciešams veikt visus organizatoriskos pasākumus. Lūdzu, esiet atsaucīgi 
un piesakiet savu dalību līdz 15. aprīlim.

s v ē t d i e n s k o l o t ā j u  v a s a r a s  n o m e t n e

Svētdienskolotāju vasaras mācību un atpūtas nometne notiks  
no 7. līdz 9. jūlijam Valdemārpilī, viesu namā “Vītoli”.

Dace Feivalde
SA pasākumu koordinatore

Jauno BPI apmācības cēlienu Dievs ir svētījis ar vairāku ārvalstu 
speciālistu viesošanos, kuri, līdzās mūsu uzticamajiem vietējiem 
pasniedzējiem, dod savu ieguldījumu topošo mācītāju un draudžu 
dibinātāju daudzpusīgā sagatavošanā. 

Janvārī Latvijā pirmo reizi viesojās Marks Andrīsens (ASV) ar kursu 
“Evaņģelizācija”, kurā studenti mācījās, ka Jēzus stratēģija, 
apmācot savus mācekļus izplatīt Labo vēsti, nebija un nav atkarīga 
no programmām vai sistēmām, bet ir koncentrēta uz cilvēkiem.

Jau nākamajā 
nedēļā ilggadējais 
BPI atbalstītājs un 
lektors Volijs Skūns 
(Zviedrija) jaunākā 
iesaukuma 
studentus mudināja 
atjaunot savu 
izpratni par kristīgās 
dzīves pamatiem, 
ikvienu svētījot un 

aizraujot ar savu asprātību, gudrību un garīgo dziļumu.

No 7.-13. februārim BPI studenti un vairāki draudžu mācītāji un 
kristīgo organizāciju un kalpošanu vadītāji piedalījās doktora Herba 

Rīsa vadītajā kursā “Vīru mobilizēšana draudzē”. Pēdējos desmit 
gados H. Rīsa aprakstīto vīru kalpošanas modeli ir iepazinušas 
vairāk nekā 400 draudzes ASV, caur to sniegta palīdzība desmitiem 
tūkstošiem cilvēku, kā arī radušās neskaitāmas iespējas liecināt 
sabiedrībai par Jēzu Kristu. Sandijs Aizupietis, BPI 1. kursa 
students, kurš kalpo Siguldas draudzē, domājot par to, ko guvis no 
šī kursa, saka: “Turpmākajos kalpošanas plānos noteikti domāšu 
par to, kā iesaistīt vīriešus. Katras jaunas idejas uzsākšanā draudzē 
atkal un atkal jādomā par to, lai tā būtu saistoša vīriem.” 

Pirmajā marta nedēļā Latvijā kārtējo reizi 
viesojās “Evangelical Development 
Ministry” finanšu konsultants, BPI aktīvs 
un uzticīgs atbalstītājs Holmss Braiens 
(ASV), lai palīdzētu studentiem apgūt 
finanšu piesaistei nepieciešamās 
zināšanas un prasmes, kā arī vadītu 
semināru par finanšu piesaisti projektiem 
plašākai publikai. Artūrs Līmanis, 1. kursa 
students, kurš kalpo Cēsīs, par šo kursu 
saka: “Svarīgākais, kas palika prātā no šī 

kursa – Dievs mums Savā vārdā ir parādījis veidu un iespējas, kā 
mēs varam saņemt atbalstu, iedrošinot mūs kalpot kā Viņa 
mācekļiem, Pāvilam un citiem brāļiem, kas veikuši pilna laika 
kalpošanu. Prasīt atbalstu – tas nenozīmē manipulēt un izmantot 
cilvēkus, bet gan Svētajos Rakstos tam ir paredzēta kārtība un 
iespēja.” 

Mēs esam pateicīgi Dievam par Viņa gudrību, šo cilvēku pieredzi 
Dieva darbā un par iespējām mācīties no viņiem. Paldies arī jums, 
BV lasītāji, par jūsu lūgšanām par jaunu kalpotāju sagatavošanu 
Dieva spēkā un vadībā!

Nora Rautmane
BPI Programmu administratore

Vieslektoru laiks

Vīru kalpošanas semināra dalībnieki ar Herbu Rīsu (centrā)

BPI studenti un lektors Volijs Skūns Finanšu konsultants, BPI 
atbalstītājs Holmss Braiens
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s v ē t d i e n s k o l u  a P v i e n Ī B a

Piedāvājums visām svētdienskolām
Vasaras Bībeles Skolas materiālus par tēmu “Seglu Ridža 
rančo” šogad ir sagatavojusi Skrīveru baptistu draudze, un tos 
varēs izmantot arī citas svētdienskolas.

VBS prezentācija notiks 7. maijā plkst. 12:00 Skrīveru 
baptistu draudzē, Daugavas ielā 134 B. Lūgums pieteikties 

līdz 1. maijam pa tālruni 26413712 (Maija Tartare) vai pa e-pastu  
tartare@inbox.lv. Dalības maksa prezentācijā Ls 2 (cenā iekļauta maksa par 
pusdienām un prezentācijas dienas materiāli).

Draudzēm tiek piedāvāti elektroniskā formātā sagatavoti materiāli diskos  
(Ls 10) vai arī printētā veidā + elektroniskais materiāls diskos (Ls 15). 

“Būsim kopā” aicina bērnus un jauniešus
Ja Tu spēlē flautu, trompeti, vijoli vai kādu citu instrumentu un Tev patīk dziedāt, 
tad noteikti piesakies uz jauno mūziķu nometni, kas notiks no 4. - 9. jūlijam 
Limbažos. Nometnes programma, kā ik gadu, solās būt interesanta un 
daudzpusīga. Ārpus mūzikas nodarbībām, ko vadīs profesionāli mūziķi, dalībnieki 
varēs sportot, peldēt, darboties radošās darbnīcās, draudzēties interešu grupās, 
baudīt garšīgas maltītes. Ar sagatavotu programmu nometnes dalībnieki uzstāsies 
pilsētā un izbraukuma koncertos.

Pieteikumu sūti Dacei Reizniecei uz epastu: sviipijs@inbox.lv vai  zvani 
29482894 līdz 15. jūnijam. Dalības maksa Ls 70.  Tiem, kas “Būsim kopā” 
nometnē piedalījušies iepriekš, dalības maksas atvieglojumi.
Nenokavē, jo dalībnieku skaits ir ierobežots! Ieteicams sagatavot mājās sava 
instrumenta solo gabalu un solo dziesmu. Nometnes programmā tiks sagatavots 
jauns, interesants mūzikls. Kāds tas būs? Tas lai paliek pārsteigums!

G a r Ī d z n i e k u  B r ā l Ī B a s  i n f o r m ā c i j a
Ziemeļkurzemes garīdznieki, reģiona vadītāja māc. Jāņa Pallo aicināti, 5. martā 
tikās Ventspilī. Brāļi līdzdalīja situāciju draudzēs, pārrunāja aktualitātes un 
pavadīja laiku lūgšanās.

Garīdznieku brālības konference
Garīdznieku brālība aicina visus LBDS mācītājus un sludinātājus uz gadskārtējo 
konferenci. Nāksim kopā, lai viens otru stiprinātu, lai dalītos atziņās  
un ievēlētu tos amatus, kuru nesējiem beidzas pilnvaru laiks.

Konference notiks šī gada 9. aprīlī, plkst. 10:00-16:00 Savienības namā.
Dienas kārtībā:

• Svētbrīdis (Dundagas draudzes sludinātājs Andis Smelte)
• Jauno darbinieku sveikšana
• Atskaites par darbību un finansēm
• GB priekšnieka un kolēģijas vēlēšanas 
• Lekcija “Evaņģēlija spēks un mērķis” (Cēzars Kalinovskijs, ASV)
• Sarunas, līdzdalījumi, aizlūgšanas (LBDS bīskaps Pēteris Sproģis)

Dieva svētību vēlot, Edgars Godiņš, GB priekšsēdētāja v. i.

l i e l i e  j ā ņ i  2 0 1 1
“Peldi pret straumi!” 
Lielie Jāņi 2011, 23. - 25. jūnijs
Organizatori: Vaiņodes  baptistu draudze.
Nometne plānota  Vaiņodes internātpamatskolas  
teritorijā. Nakšņošana telšu pilsētiņā vai skolas internātā.
Informācija sekos: www.lbds.lv  un  www.koradarbnica.lv  
Kontakti: 29335590 un 26168193

b ī b e l e s  l a s ī š a n a s  p l ā n s 
a p r ī l i m

1. Soģu 6-7 
2. Soģu 8-9 
3. Soģu 10-12 
4. Soģu 13-15 
5. Soģu 16-18 
6. Soģu 19-21 
7. Rutes
8. 1. Samuēla 1-3 
9. 1. Samuēla 4-8 

10. 1. Samuēla 9-12 
11. 1. Samuēla 13-14 
12. 1. Samuēla 15-17 
13. 1. Samuēla 18-20,

Psalmi 11, 59 
14. 1. Samuēla 21-24 
15. Psalmi 7, 27, 31, 34 
16. Psalmi 56, 120, 

140-142 

17. 1. Samuēla 25-27 
18. Psalmi 17, 35, 54, 63 
19. 1. Samuēla 28-31, 

Psalmi 18 
20. Psalmi 121, 123-125, 

128-130 
21. 2. Samuēla 1-4 
22. Psalmi 6, 8-10, 14, 

16, 19, 21 
23. 1. Laiku 1-2 
24. Psalmi 43-45, 49, 

84-85, 87 
25. 1. Laiku 3-5 
26. Psalmi 73, 77-78 
27. 1. Laiku 6 
28. Psalmi 81, 88, 92-93 
29. 1. Laiku 7-10 
30. Psalmi 102-104

z i ņ a s  d r a u d z ē m lieldienu koncerts “4 Gada laiki”

Rīgas Vīlandes Zvanu ansamblis sirsnīgi ielūdz uz 

LIELDIENU KONCERTU “4 GADA LAIKI”  
25. aprīlī plkst. 15:00  
Vīlandes baptistu baznīcā, Rīgā, Vīlandes ielā 9 
Šajā Lieldienu koncertā būs īpaši izmeklēts svētku 
repertuārs un koncerta skanējumu papildinās meiteņu 
vokālais ansamblis, stīgu kvartets, solisti Agnese Kostigova 
un Ingus Macats, kā arī pavadošā mūziķu grupa.

No sirds priecāsimies klausītāju rindās redzēt mūsu radus, 
draugus, paziņas, bet jo īpaši tos, kas ne reizi nav dzirdējuši 
mūs muzicējam. 

Šī ir Tava iespēja ļauties zvanu skaņu burvībai!

k r i s t Ī G ā s  P a d o m d o š a n a s  B i r o j s
Kristīna Bardilla (Christina Bardill, lic. phil., M. A.)
Kristīgās padomdošanas birojs

Adrese: Rīgā, Mārupes ielā 16, 3. stāvā

Pieņemšana: darba dienās 9:00 - 17:00 

Pieteikšanās:  zvanot 262 95 764 vai  
rakstot uz: bardill2003@yahoo.de 

(Birojs slēgts no 20. decembra līdz 25. 
janvārim un no 15. jūnija līdz 31. 
augustam)

Es esmu psiholoģe no Šveices un 
strādāju Latvijā jau kopš 2002. gada. Mana specialitāte 
ir palīdzēt cilvēkiem ar psiholoģiskām problēmām 
gan no psiholoģiskā, gan kristīgā aspekta. Nodarbības 
notiek latviešu, angļu vai vācu valodā, iepriekš 
vienojoties par laiku. Nodarbības ir bezmaksas. Klienti ar 
regulāriem ienākumiem tiek lūgti ziedot kalpošanas 
vajadzībām LVL 1-5 par katru tikšanās reizi. 

Mūsu palīdzība stāv Tā Kunga Vārdā, kas radījis 
debesis un zemi. Ps. 124:8

No kreisās: Ričards Moss, Jānis Akmens, Edgars Freivalds, Pēteris Tervits, 
Andris Jēgermanis, Jānis Pallo, Imants Neilands, Aivars Kalns-Kalnbergs, 
Aivars Šķuburs, Egīls Ozoliņš, Edgars Godiņš

baptistu vēstnesis10
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1

Pateiksimies un lūgsim par Latvijas Baptistu draudžu 
savienības vadību un Padomi, darba nozaru vadītājiem 
un visiem darbiniekiem. Lūgsim par Dieva vadību, 
spēku un gudrību, kalpojot Savienības darbā.

2
Pateiksimies un lūgsim par Muzikālās kalpošanas 
apvienību, tās vadītāju Jāni Jūrmali un viņa ģimeni. 
Lūgsim svētību, izdošanos un spēku muzikālās 
kalpošanas vadītājiem un dalībniekiem katrā 
draudzē.

3
Pateiksimies un lūgsim par Brazīlijas Latviešu 
baptistu apvienību un tās misiju Rinkonā un Lieni 
Svoku no Jelgavas baptistu draudzes.

4
Pateiksimies un lūgsim par Jelgavas 
krievu draudzi, par mācītāju Viktoru 
Abramovu un viņa ģimeni. 
Pateiksimies un lūgsim par draudzes 
veikto evaņģelizāciju. Par draudzes 
locekļu grupu, kas nes Labo vēsti 
cilvēkiem slimnīcās un vietējiem 
ļaudīm draudzes apkārtnē. Aizlūgsim 
par draudzes abiem koriem un to dalībniekiem. 
Lūgsim, lai Dievs gatavo jaunus koru vadītājus.

5
Lūgsim par Jordānijas Baptistu konvenciju, kurā ir 
20 draudzes ar 1 200 locekļiem. Lūgsim par Sīrijas 
Baptistu savienību, kurā ir 10 draudzes ar 600 
locekļiem.

6
Pateiksimies un lūgsim par Jūrmalciema draudzi. 
Lūgsim par mācītāja v. i. Gunāru Lemaiķi un viņa 
ģimeni. Lai nelielā draudze piedzīvo garīgu 
uzplaukumu. Aizlūgsim par jaunu mācītāju, kas 
varētu veiksmīgi vadīt draudzi. Lūgsim, lai garīgais 
darbs apkārtnē nestu augļus.

7
Pateiksimies un lūgsim pēc Dieva gudrības Kristīgās 
Vadības Koledžas kalpošanām. Aizlūgsim, lai 
koledžas studenti nestu liecību sabiedrībā un būtu 
profesionāli, efektīvi un uzticami darbinieki.

8
Lūgsim par kapelānu kalpošanu un šī darba attīstību. 
Lūgsim par kapelāniem, kas kalpo armijā, slimnīcās, 
cietumos un paliatīvajā aprūpē.

9
Lūgsim par Garīdznieku brālības konferenci. Lai 
Dievs dod gudrību izraudzīties spējīgāko vadītāju tās 
garīgajam darbam. Lūgsim pēc garīgā spēka, 
izturības un otrās elpas visiem Garīdznieku brālības 
darbiniekiem.
Plkst. 10-16 LBDS Garīdznieku brālības konference 
Savienības namā.
Liepājas draudzes “Evaņģēlija Gaisma” jauniešu 
vakars “Black and White”.

10
Aizlūgsim par draudzēm, kurās nav mācītāja. 
Aizlūgsim par Aizvīķu, Mālpils, Nurmižu, Piltenes, 
Rucavas, Valdemārpils – Ārlavas, Valmieras 
draudzēm un tiem kalpotājiem, kas tajās kalpo. 
Pateiksimies par Siguldas draudzi, kura atradusi 
savu vadītāju – topošo sludinātāju Sandiju Aizupieti, 
par Ģipkas draudzi, kurā kalpos topošais sludinātājs 
Andris Jēgermanis, par Priekules draudzi, kurā 
kalpos topošais sludinātājs Mārcis Zīverts.

10
Plkst. 11:00 Rīgas Semināra draudzes dievnamā 
dievkalpojuma laikā dzejnieka Artūra Spīguļa 100 
gadu atcere.
Plkst.17:00 sludinātāja Mārča Zīverta ievešanas 
dievkalpojums Priekules draudzē.
Mateja draudzē Nākotnes redzējuma svētdienas 
dievkalpojums

11
Pateiksimies un lūgsim par Kandavas 
draudzi, par veiksmīgu darbu misijas 
stacijā Sabilē, par jaunu draudzes 
lūgšanu namu, par draudzes 
iesaistīšanos misijas darbā Latgalē. 
Pateicība Dievam par uzticību, spēku 
un uzklausītām lūgšanām. Lūgsim par 
draudzes sludinātāju Oskaru 
Jēgermani un viņa ģimeni.

12
Lūgsim par Zviedrijas InterAct evaņģēlisko baptistu 
savienību, kura apvieno 314 draudzes ar 31 000 
draudzes locekļiem.

13
Lūgsim par Kauguru draudzi, tās 
sludinātāju Jāni Akmeni un viņa ģimeni. 
Lūgsim, lai Dievs palīdz sakārtot 
jautājumu par draudzes telpām un lai 
Dievs sūta uz draudzi kalpotāju.

14
Lūgsim par Baltijas Pastorālo institūtu. Aizlūgsim par 
tā vadību, pasniedzējiem un studentiem. Lūgsim, lai 
Dievs ikdienas steigā dod spēku, gudrību un mieru 
ikvienam, kas iesaistīts BPI darbā.
No 14.-16.aprīlim draudžu dibināšanas un 
stiprināšanas konference “Izaicinājums 2011” Rīgā, 
Savienības namā.

15
Pateiksimies un lūgsim par jaunu draudžu 
dibināšanu un misijas vietām. Lūgsim, lai Evaņģēlija 
vēsts aizsniedz arvien jaunus cilvēkus un Dieva 
valstība iet plašumā mūsu zemē un ārpus tās 
robežām.
Ventspils baptistu draudzē viesojas Talsu ev. lut. 
draudzes vadītājs Māris Ludviks un koris.

16
Pateiksimies un lūgsim par Māsu apvienību, tās 
vadītāju Elitu Lapiņu un viņas ģimeni, par darbiniekiem, 
lai Svētais Gars vada Māsu apvienības Padomes sēdes 
norisi.
Māsu apvienības Padomes sēde.
Plkst. 15:00 bērnu orķestra “Būsim kopā” koncerts 
Ogres Trīsvienības baptistu draudzē.

17
Pūpolsvētdiena. Pateiksimies un slavēsim Kristu 
kopā ar bērniem.
Plkst. 11:00 sludinātāja Andra Jēgermaņa ievešanas 
dievkalpojums Ģipkas draudzē.
Plkst. 11:00 Ogres Trīsvienības draudzes 
45. gadasvētku dievkalpojums.

18
Pateiksimies un lūgsim par Krimuldas draudzi, lai 
Dievs dod patstāvīgu garīgo darbinieku. Lūgsim par 
draudzes garīgu uzplaukumu un lai draudzes locekļu 
ticība arvien stiprinās. 



19
Lūgsim par Serbijas un Montenegro Evaņģēliski 
kristīgo baptistu savienību. Tā apvieno 14 draudzes 
un 700 locekļus. 

20
Lūgsim par Kuldīgas draudzi, par tās 
mācītāju Gintu Pallo, viņa ģimeni un 
palīgiem kalpošanas darbā. 
Lai draudzē Kristus augšāmcelšanās 
būtu patiesa kā dzīvē, tā arī vārdos. 
Lai Dievs dod gudrību un saprašanu, 
kā uzrunāt ļaudis sludināšanas vietā 
Snēpelē. Lai mazo grupu darbs
vairojas un nes augļus, it īpaši Turlavā. Lai kristīgo 
draudžu sadarbība pilsētā, sludinot Evaņģēliju, atnes 
Kristu pagodinošus augļus. Lai draudze spēj risināt 
arī savas sociālās vajadzības. Lai Svētais Gars dod 
gudrību un atziņu draudzes vadībai, draudzi vadot.

21
Zaļā Ceturtdiena. Pateiksimies līdz ar citiem, kas 
bauda Kristus piemiņas mielastu, par lielo Dieva 
mīlestības upuri. Pateiksimies par jauno dzīvi un 
cerību.

22
Lielā Piektdiena. Pateiksimies, ka varam lūgt 
piedošanu un nākt atpakaļ pie Tēva.  Pateiksimies 
par Kristus upuri un lūgsim par cilvēkiem, kas šajās 
dienās ienāk mūsu dievnamos, lai Dieva Gars uzrunā 
cilvēku sirdis.

23
Klusā Sestdiena. Lūgsim, lai Dievs mums māca 
klausīties Viņā un cilvēkos, kas ir ap mums. Lūgsim, 
lai klusumā un mierā varam piedzīvot īpašu laiku, 
klausoties tajā, uz ko Dievs mūs aicina.

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 Lāme,    
korektore Līva Fokrote, maketētājs Filips Tālbergs

Konts ziedojumiem un Baptistu Vēstneša iemaksām: Latvijas Baptistu draudžu savienība, Reģ.nr. 90000085765
A/S SEB Banka, kods: UNLA LV2X, Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314
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24

Kristus augšāmcelšanās svētki. Kristus patiesi ir 
augšāmcēlies! Lūgsim, lai Kristus 
augšāmcelšanās spēks parādās mūsu dzīvēs un 
Kristus tiek pagodināts.

25
Pateiksimies un lūgsim par Liepājas 
Ciānas draudzi. Lūgsim par jaunajiem 
nozaru vadītājiem, par draudzes 
padomi. Aizlūgsim par jaunajiem 
draudzes locekļiem, kuri caur kristībām 
pievienosies draudzei, lai viņi atrod 
savu vietu draudzē un kalpošanā 
Kristum. Aizlūgsim par sludinātāju 
Andri Biti un viņa ģimeni.

26
Lūgsim par Azerbaidžānas Evaņģēliski kristīgo 
baptistu savienību, kurā apvienojušās 22 draudzes 
un 3 000 locekļi.

27
Lūgsim par jauniešu kalpošanu mūsu draudzēs. 
Aizlūgsim, lai Dievs sargā jauniešus no dažādu 
atkarību posta. Lūgsim par jauniešu vadītājiem un 
viņu palīgiem. Lai viņu darbs daudziem kalpo par 
iedrošinājumu augt Dieva patiesībā.

28
Lūgsim par Latvijas tautu, valsti un vadību. 
Aizlūgsim, lai mūsu valsts pilsoņi un iedzīvotāji būtu 
tie, kas Latviju ceļ un par to rūpējas. Lūgsim, lai 
Dievs sniedz mierinājumu un iepriecinājumu 
ikvienam Latvijas iedzīvotājam.

29
Pateiksimies un lūgsim par Svētdienskolas 
apvienību. Lūgsim par skolotājiem, palīgiem un 
bērniem, kas apmeklē Bībeles nodarbības. 
Pateiksimies un aizlūgsim par skolotājiem, kuri māca 
kristīgo mācību skolās. Lūgsim par gatavošanos 
Dziesmu dienai 4. maijā.

30
Lūgsim paļāvību uz Dievu, viņa gudrību un mieru 
cilvēkiem, kuriem jāatdod parādi un jāatmaksā 
kredīti, bet ienākumi sarukuši. Aizlūgsim par tiem, 
kuri ir izmisumā un nedrošībā par savu nākotni, 
iztikšanu un dzīves jēgu. Lūgsim gudrību, kā šiem 
cilvēkiem palīdzēt.

l Ī d z j ū t Ī B a
Latvijas Baptistu draudžu savienība un Garīdznieku brālība izsaka 
līdzjūtību mācītājam un pasniedzējam Dr. Ilmāram Hiršam un viņa 
ģimenei, atvadoties no mātes Olgas Hiršas, kuru 5. martā 92 gadu 
vecumā Dievs sauca no šīs dzīves mūžībā.
Tas Kungs lai apgaismo Savu vaigu pār Tevi un ir Tev žēlīgs. 
4. Mozus 6:25

s v e i c a m  a r  B ē r n i ņ a  P i e d z i m š a n u !
Sveicam LBDS bīskapa vietnieku jaunu draudžu dibināšanas 
jautājumos un mācītāju Kasparu Šternu un viņa sievu Ilzi Šternu 
ar dēla Stefana Šterna piedzimšanu 21. februārī!

i n f o r m ā c i j a

ZAļā CETURTDIENA 21.04.2011. 
18:00 Dievkalpojums ar svēto Vakarēdienu Rīgas Semināra draudzē
18:00 Dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu Rīgas Vīlandes draudzē 
18:00 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums Rīgas Golgātas draudzē
19:00 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu 

Rīgas Mateja draudzē. Lūgšanu vakars
19:00 Zaļās Ceturtdienas dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu 

Rīgas Āgenskalna draudzē

LIELā PIEKTDIENA 22.04.2011.
10:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums Rīgas Golgātas draudzē
10:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums Rīgas Āgenskalna draudzē
11:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums Rīgas Semināra draudzē
18:00 Lielās Piektdienas dievkalpojums Rīgas Mateja draudzē

LIELDIENAS 24.04.2011.
7:00, 9:30, 11:30, 18:00 Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojumi

Rīgas Mateja draudzē
8:00 Lieldienu agrais dievkalpojums ar Svēto Vakarēdienu 

Rīgas Āgenskalna draudzē
10:00 Lieldienu dievkalpojums Rīgas Golgātas draudzē
11:00 Lieldienu dievkalpojums Rīgas Āgenskalna draudzē
11:00 Lieldienu dievkalpojums Rīgas Semināra draudzē
11:00 Kristus augšāmcelšanās svētku dievkalpojums 

Rīgas Vīlandes draudzē


