DecembriS 2010
Pašizmaksa 0.40 Ls

LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Lai esošās draudzes tiktu
vadītas un lai jaunas draudzes
varētu tikt dibinātas, šodien,
tāpat kā Kristus laikā,
ir nepieciešami vīri, kuri sadzird
kalpošanas aicinājumu un
uzdrīkstas tam paklausīt.
Tas attiecas ne tikai uz puišiem,
kuri tikai nesen pabeiguši vai
gatavojas beigt vidusskolu,
tas attiecas arī uz vīriem, kam jau ir vairāk vai
mazāk darba pieredzes, sekmīgi izveidota
karjera vai nostabilizējies bizness. Kristus,
izvēloties 12 apustuļus, aicināja dažādu
profesiju un atšķirīgu raksturu cilvēkus.
Tie bija cilvēki, kam aicinājums maksāja to,
kas viņiem bija – ērtu un stabilu dzīvi, laivas,
tīklus, darbu muitā. Arī šodien Kristus aicina!
LBDS bīskaps Pēteris Sproģis
Pieteikšanās un tuvāka informācija: www.bpiriga.lv,
zvanot uz mobilo tālruni 27702028 vai rakstot uz
e-pastu bpi@lbds.lv

www.lbds.lv
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2010.gada garīdznieki
2010. gadā LBDS tika ordinēti 6 sludinātāji
un 3 mācītāji. Lai viņus nedaudz iepazītu
un paturētu savās aizlūgšanās,
jautājām, kādas ir viņu ieceres, mērķi,
sapņi nākamajiem trim gadiem un ko mēs
varam lūgt par viņiem un viņu ģimeni.

Oļegs Jermolajevs ordinēts par mācītāju
Cēsu baptistu draudzē, Kristīgās Vadības
koledžas direktora pienākumu izpildītājs,
Baltijas Pastorālā institūta pasniedzējs.

Kaspars Šterns ordinēts par mācītāju
Rīgas Mateja baptistu draudzē, 2010. gada
LBDS kongresā ievēlēts par bīskapa
vietnieku jaunu draudžu dibināšanas
jautājumos, dibina draudzi Ādažos.

Oļegs ar sievu Ivetu un bērniem Patriku,
Baibu un Robertu

Kaspars, Ilze un Marks

Pašlaik esam uzsākuši draudzes
veidošanu, kurā ir cilvēki no Ādažiem,
Alderiem, Garkalnes, Saulkrastiem,
Dreiliņiem, Teikas un pat Baložiem. Mūsu
topošās draudzes mērķis ir ar laiku izveidot
mājas draudzes, misionālas grupas šajās
mazpilsētās, ciematos, tādēļ šis un
nākamais gads tiks īpaši veltīts komandu
apmācībai un sagatavošanai. Mēs ļoti
ceram, ka šajā laikā mēs ne tikai varēsim
viens otru stiprināt, bet uzrunāt jaunus
cilvēkus, īpaši tos, kas vēl nepazīst Kristu
kā savu Kungu un Glābēju.
Jau tagad esam pateicīgi Dievam par
visiem tiem cilvēkiem, kas nāk uz mūsu
topošo draudzi, pavisam kopā esam ap 30
pieaugušie un 20 bērni. Esam pateicīgi, ka
jau tagad Dievs ir aicinājis arī tos, kas netic
Viņam, un viņi ir kļuvuši par daļu no mūsu
topošās draudzes. Aicinu pievienoties
lūgšanā par visām tām vietām, kur
vēlamies uzsākt misionālas grupas, lai
Dievs caur šīm grupām ved tuvāk Kristum
jaunus cilvēkus. Lūdziet, lai Dievs var lietot
mūsu ģimeni, ka varam būt misionāri, kas
nesam Dieva vēsti cilvēkiem vietā, kurā
dzīvojam. Lūdziet par draudžu dibināšanas
pārraudzīšanas kalpošanu Latvijā, lai Dievs
dod gudrību un atklāsmi, kā vislabāk to
darīt, lai mēs Latvijā redzētu daudzas
jaunas, dedzīgas draudzes, kas pasludina
Labo vēsti.
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Nākamajos trīs gados esam iecerējuši
turpināt kalpot Cēsu baptistu draudzē un
pilsētā. Cēsīs jau kalpojam 5 gadus un šajā
laikā esam cieši saauguši ar draudzi un
piedzīvojuši jaunus izaicinājumus, kā arī
saskatījuši jaunas iespējas kalpošanas
darbam Vidzemes pusē. Esam varējuši
augt kopā ar draudzi. Cēsis ir pilsēta, kurā
ir visi priekšnosacījumi, lai te veidotos
viens no mūsu kopdarba atbalsta punktiem
tālākam misijas darbam Vidzemē.
Manā dzīvē nākamie trīs gadi tiks pavadīti,
turpinot latviešu baptisma vēstures studijas
Daugavpils Universitātē. Es vēlos, lai
turpinātu attīstīties latviešu baptisma
pētniecība un aizvien vairāk cilvēku vēlētos
pievērsties baptisma izpētei. Manu studiju
fokusā būs latviešu baptistu vēsture laikā
no 1918. līdz 1940. gadam.
Vitālijs Šelemba ordinēts un kalpo par
mācītāju Rīgas Betānijas krievu baptistu
draudzē.

atbalsta šo kalpošanu. Mana lūgšana ir, lai
katrs cilvēks draudzē ir aicināts, apbruņots
un aizdedzies kalpošanai Dievam. Pašreiz
mūsu draudze ir aktīvi iesaistījusies darbā
ar bērniem, kas dzīvo draudzes rajonā.
Daudzi no šiem bērniem nāk no ļoti
nabadzīgām ģimenēm. Mēs gribam kalpot
viņiem un viņu vecākiem. Bet visvairāk
mana sirds deg par to, lai draudze
nezaudētu savu aicinājumu – sludināt
Evaņģēliju un dibināt jaunas draudzes.
Varbūt tas nenotiks tuvāko trīs gadu laikā,
bet es ļoti ceru, ka pa šo laiku mūsu
draudzē izveidosies komanda, kas
darbosies šajā virzienā. Lūdziet, lai mūsu
bērnu un jauniešu centrs varētu veiksmīgi
darboties un paplašināt savu kalpošanu.
Dainis Pandars ordinēts par sludinātāju
Ogres Trīsvienības baptistu draudzē,
kur kalpo kā mācītāja vietas izpildītājs

Dainis un Liene Pandari

Mans primārais mērķis ir palikt uzticīgam
Dieva aicinājumam, vadot Dieva draudzi
Ogrē. Esmu sapratis virzienu, kurā Dievs
aicina doties, un mana atbildība ir to
piepildīt. Pagaidām konkrētus mērķus
neminēšu. Šobrīd svarīgi būtu lūgt, lai varu
sludināt ne tikai ar gudriem vārdiem, bet
Gara spēkā. Tāpat šobrīd draudzē ir
vajadzība pēc kalpotājiem vairākās jaunās
darbības sfērās, paplašinoties draudzes
darbam un aktivitātēm. Pāri visam, lai Dievs
dod gudrību vadīt draudzi, kā arī dod
apsardzību manai ģimenei, dodoties
garīgā cīņā.
Ilvars Ieviņš ordinēts par sludinātāju Rīgas
Mateja baptistu draudzē. Ilvars veido jaunu
draudzi Ropažos.

Vitālijs ar sievu Annu, bērniem Kristianu Vitāliju un
Annu Mariju

Esmu pateicīgs Dievam, ka jau 10 gadus
varu būt Latvijā un kalpot apkārtējiem un
šajā draudzē, uz kuru Dievs mūs ir sūtījis.
Esmu pateicīgs, ka mana ģimene ļoti

Mana lielākā lūgšana ir, lai es būtu
uzticams kalps Dieva darbā un vienmēr
gatavs darīt to, ko Dievs aicina. Tuvāko
3-5 gadu laikā es sevi redzu draudzes
dibināšanas kalpošanā Ropažos, kur mēs
ar ģimeni arī dzīvojam. Darbs jau ir
aizsākts, un grupiņa 10-12 cilvēku sastāvā
jau ir izveidojusies. Ceru, ka tuvākajā laikā

Pievienojieties man lūgšanā par mūsu
draudzēm un Svētā Gara darbu tajās un
caur tām. Es apzinos, ka, apņemoties par
to lūgt, man ir jālūdz pašam par sevi, lai es
pats sev nekļūtu par šķērsli savas
kalpošanas piepildīšanā. Par visu visvairāk
lūdziet Tēvu par mani, lai es ik dienas
staigātu kopā ar Jēzu Kristu, Viņa krusta
žēlastības gaismā, darot visu, kas Viņam ir
patīkams. Lūdziet, lai Gara auglis vairojas
manā ģimenē, kalpošanā, ka es spēju
darīt Kristus mācekļus, kas darīs par
mācekļiem citus, kas savukārt darīs par
mācekļiem vēl citus...

Ilvars ar sievu Ketrinu un dēliem – Dāvidu,
Daniēlu un Lūkasu

tā augs gan ticībā un spēkā, gan arī
skaitā.
Brāļi un māsas, aizlūdziet Dievu, lai man
būtu gudrība un spēks veikt šo kalpošanu!
Kā arī lūdziet par mūsu ģimeni, lai Dievs
sargā un gādā visās vajadzībās!
Mārcis Dejus ordinēts par sludinātāju
Rīgas Mateja baptistu draudzē. Mārcis
veido jaunu draudzi Liepājā, Karostā.

Miks un Maija Tumanovski

sadarbību ar brīvā laika centru “JOTA”.
Jau 2 gadus mēs tur veidojam grafiti
skolu, šogad sākām pusaudžu brīvā laika
klubu. Trīs gadu skatījumā plānoju iesākt
vēl 8 jaunas interešu grupas. Tā ir iespēja
būt par svētību paaudzei, kurā dzīvoju.

Aivars Vadonis ordinēts par sludinātāju
Mežgalciema draudzē Otaņķos.

Ikreiz, kad lūdzat par mūsu ģimeni, lūdzu,
lūdzat par to, lai mēs augam mūsu
sekošanā Kristum. Par kalpošanu mana
lūgšana vienmēr ir bijusi (un tagad būs arī
jūsējā), lai tā nestu svētību gan ticīgiem,
gan neticīgiem pusaudžiem.
Andis Miezītis ordinēts par sludinātāju
Rīgas Mateja baptistu draudzē, kur kalpo
kā sludinātājs un Mazo grupu kalpošanas
vadītājs.
Aivars ar sievu Sandru un bērniem Klāvu,
Justu un Jūliju

Šogad 18. oktobrī apritēja gads, kopš
vadīju pirmo dievkalpojumu Mežgalciema
draudzē Otaņķos. Tas bija brīdis,
kad izvērtēt, kā gājis. Dievs ir bijis labs,
kā vienmēr. Sapulces ir bijušas labi
apmeklētas, draudze sasparojusies
baznīcas ēkas remontiem, taču mana
galvenā interese vienmēr bijusi saistīta
ar saturu, nevis formu. Mana lūgšana ir,
lai draudze Otaņķos ir organisms,
nevis organizācija.

Mārcis ar sievu Agnesi un dēliem Gintu un Ivo

Mūsu ieceres, mērķi, sapņi nākamajiem
3 gadiem ir: uzrunāt cilvēkus ar Evaņģēliju,
darīt viņus par mācekļiem, dibināt Liepājā,
Karostā baptistu draudzi, kurā sludina
latviešu valodā; izveidot misijas stacijas uz
ziemeļiem no Karostas – Vērgalē, Ziemupē
un citos ciematos un rajonos.
Lūdziet par komandu un misijas māju
Karostā; lai cilvēki iesakņojas Kristū un
nes augļus – cits trīsdesmitkārtīgus,
cits sešdesmitkārtīgus, cits simtkārtīgus.
Miroslavs Tumanovskis ordinēts par
sludinātāju Rīgas Mateja baptistu draudzē,
kur kalpo kā sludinātājs un Pusaudžu
kalpošanas vadītājs.
Kopš 2008. gada esmu pusaudžu
kalpošanā. Nākamos 3 gadus vēlos darīt
to, ko jau esmu iesācis, proti, strādāt pie
Mateja pusaudžu kalpošanas. Vēlos attīstīt

Andis un Madara Miezīši

Mana vīzija joprojām ir Jēzus pavēle
saviem mācekļiem visos laikos un vietās –
darīt cilvēkus par mācekļiem, kristot tos
Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā un mācot
viņiem ievērot un pildīt visu, ko Jēzus ir
sacījis. Ticu, ka mana kalpošana ir
nepārtrauktā attīstībā. Esmu sapratis,
ka māceklībai ir jābūt manas kalpošanas
fokusam. Taču apzinos, ka māceklība
nenotiek tikai “klasē”. Vēlos redzēt vīrus
un sievas, kas dzīvo ikdienas dzīvi ar
Evaņģēlija nolūku, esot kopā par liecību
vietā, kur Dievs viņus ir nolicis. Šķiet, man
ir jāpavada labs laiks lūgšanā, lai saprastu,
kā es visefektīvāk varu sagatavot draudzi
šai misijai.

Esmu pateicīgs Dievam par komandu,
ar kuru esam piedalījušies M4 apmācībās
jaunu draudžu dibināšanā. Viņi man palīdz
nepazaudēt “lielo bildi” un neieiet rutīnā.
Un galvenais – viņi deg par Evaņģēlija
izplatīšanu un rīkojas.
Divarpus gadu laikā, kopš dzīvojam
Otaņķos, Dievs ir darījis neticami daudz,
lai mēs iegūtu cilvēku uzticību. Ir atvērtas
durvis gan pagasta un novada vadībā,
gan skolā. Bet mūsu lūgšana ir, lai mēs
nebeidzam mīlēt cilvēkus, kuru vidū
dzīvojam. Dievkalpojumi, vasaras
nometnes vai citi sarīkojumi ir tikai rīki.
Lūdziet, lai mēs varam dzīvot dzīves,
kurās citiem būtu pamanāms Kristus,
un turpināt mīlēt!
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vakaru no vakara un nu jau vairs ne pie
Valsts himnas, bet pie citām Dievu
godinošām dziesmām. Cik pārpildītā
Arēnas Rīga zāle kļuva mēmi klusa,
dziedot Ievai Akurāterei dziesmu “Palīdzi
Dievs”, tik kustīga un aplaudējoša, kad uz
skatuves kāpa grupa “Vēstniecība”
vai Maikls V. Smits.

Cerības festivāls –
vērienīgākais evaņģelizācijas
pasākums Latvijas vēsturē

Cerības festivālu un Cerības festivālu bērniem apmeklēja apmēram 44 000
cilvēku.
Vairāk nekā 38 150 cilvēku apmeklēja Cerības festivālu, kurš notika no 5. līdz
7. novembrim Arēnas Rīga zālē. Šis ļoti īpašais notikums bija organizēts kopīgiem
spēkiem – 560 draudzēm un ap 4 000 brīvprātīgo sadarbojoties ar Billija Grehema
evaņģēlisko asociāciju.
Cerības festivāla trijos vakaros kopā apņemšanos nodot savu dzīvi Jēzum izdarīja
2 125 cilvēki, iznākot Arēnas Rīga zāles priekšā un aizpildot respondentu kartiņu.
Savukārt, savu izvēli telefoniski izdarīja 155 cilvēki.
Vairāk nekā 17 000 cilvēku ieradās 420 autobusos no 130 pilsētām un ciemiem,
kas atrodas ārpus Rīgas, nobraucot kopā 130 000 kilometru pa Latvijas ceļiem.
Uz Festivālu ieradās arī viesi no Lietuvas un Igaunijas.
Papildinot Cerības festivālu, vasarā un rudenī 264 bērniem no sociāli nelabvēlīgām
ģimenēm tika dota iespēja apmeklēt nometnes. 2010. gada laikā bērniem tika arī
izdalītas 60 000 starptautiskās labdarības organizācijas Samaritan’s Purse sarūpētās
dāvanas. Gandrīz 5 000 Latvijas iedzīvotāju tika dāvāta iespēja apmeklēt bezmaksas
kursus un seminārus, kas stiprināja kristīgās vērtības sabiedrībā. Vairāk nekā 2 000
aktīvu jauniešu pavasarī tikās koncertā “Hope”, bet rudenī trīs dienas mēroja ceļu
no Liepājas, Ventspils, Valkas, Jēkabpils un citām vietām velobraucienā
“Par cerību”, lai satiktos Rīgā.
Cerības festivāla mērķis bija pēc iespējas lielākai daļai Latvijas iedzīvotāju –
neatkarīgi no vecuma, tautības, sociālā statusa, ticības vai politiskās pārliecības –
šajā globālās krīzes laikā nest uz vēsturiska kristīgo vērtību pamata balstītu vēsti
par cerību.
Festivāla viesi ir izteikuši atzinību par augsto organizatorisko līmeni un Festivāla
pasākuma kvalitāti. “Jūs esat pasaules gaišums; pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt
apslēpta. Sveci iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī; tad tā spīd
visiem, kas ir namā. Tāpat lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūsu
labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.” (Mateja ev. 5:14-16) Pasākuma
organizēšanas kvalitāte un tā viesu uzvedība ir bijusi mūsu visu liecība darbos
gan policistiem, gan autobusu šoferiem, gan citiem palīgiem.
Tā kā pirmajā Festivāla vakarā viesu bija vairāk, nekā Arēnas Rīga zāle varēja
uzņemt, sēdvietu skaits tika palielināts. Liels paldies visiem kristiešiem, kas izvēlējās
svētdienas vakarā Festivāla programmu pārpildīto zāļu dēļ baudīt pie televizora
ekrāniem, tā ļaujot vietu zālē ieņemt kādam citam, kam tajā brīdī Evaņģēlija vēsts
bija būtiska.
Festivālā tika atskaņota gan latviešu, gan ārvalstu mūzika, ko izpildīja gan Latvijā, gan
pasaulē labi pazīstami mūziķi. Īpašo viesu sarakstā bija Dove un Gammy balvas
ieguvušais mākslinieks Maikls V. Smits, izcilais džeza pianists Hantlijs Brauns, ģitāras
virtuozs Deniss Agadžanjans un Latvijā iemīļoti mūziķi – Ingus Pētersons, Artis Gāga,
Ieva Akurātere un daudzi citi. Arēnas Rīga zāle vēl nekad nebija pieredzējusi tik lielu
draudžu apvienoto kori 800 cilvēku sastāvā. Piedalījās arī Rīgas Doma zēnu koris un
draudžu simfoniskais orķestris. Džons un Anna Barbūri bija īpaši gatavojušies
priekšnesumam Rīgā, dziesmu “Mana cerība” viņi izpildīja latviešu valodā.
Cerības festivāla atklāšanas vakarā uzstājoties Rīgas Doma zēnu korim un
dziedot Valsts himnu, zāle godbijīgi piecēlās kājās. Šādi momenti atkārtojās
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Cerības festivāls notika ne tikai Arēnā Rīga.
Jau 23. oktobrī divi pasākumi tika veltīti tieši
bērniem, uz kuriem ieradās vairāk nekā 6 000
cilvēku. Cerības festivālā bērniem bērnus
priecēja izrāde “Puzzle”, jautra mūzika un
daudzas citas atrakcijas. Jau 2010. gada
pavasara mēnešos jaunie mākslinieki un
autori vecumā no 6 līdz 12 gadiem zīmēja un
sacerēja dzejoļus bērnu radošajam
konkursam “Iekrāso cerību”. Šie darbiņi bija
aplūkojami vairākās Latvijas pilsētās
ceļojošajā izstādē.
Katru vakaru Franklins Grehems runāja par
cilvēka cerības pamatu. Franklins Grehems
ir pasaulē pazīstams evaņģēlists, Billija
Grehema evaņģēliskās asociācijas prezidents
un starptautiskās labdarības organizācijas
Samaritan’s Purse izpilddirektors. Viņš Cerības
festivāla laikā pastāstīja kādu stāstu no savas
dzīves. ”Mazā pilsētā, kur mācījos, bija kāda
ģimene no Latvijas. Viņi man daudz stāstīja
par savu dzimteni, paužot cerību, ka varbūt
kādreiz pienāks laiks, kad arī man būs
iespējams uz turieni aizbraukt,” Franklins
Grehems pirmās dienas vakarā stāstīja
klātesošajiem. “Tagad, kad esam šeit, visi
mūs šeit ir uzņēmuši viesmīlīgi. Latvieši ir ļoti
viesmīlīgi ļaudis.” Trešajā vakarā Cerības
festivāla izpildkomitejas priekšsēdētājs un
Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps
Pēteris Sproģis pasniedza Franklinam
Grehemam padomju laikā iztulkotu un
nelegāli ar rakstāmmašīnu pārrakstītu viņa
tēva Billija Grehema grāmatu “Miers ar Dievu”.
Franklins Grehems savas vizītes laikā Rīgā
tikās ar Latvijas Valsts prezidentu Valdi
Zatleru, Latvijas Pareizticīgās Baznīcas
Metropolītu Aleksandru un citiem konfesiju
vadītājiem, kā arī piedalījās ar uzrunu Latvijas
nacionālajās lūgšanu brokastīs.
Cerības festivāla izpildkomitejas sastāvā bija
tās priekšsēdētājs un Latvijas Baptistu
draudžu savienības bīskaps Pēteris Sproģis,
Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas
arhibīskaps Jānis Vanags, Latvijas
Vasarsvētku apvienības bīskaps Nikolajs
Gribs, Latvijas Evaņģēliskās alianses
prezidents Vadims Kovaļevs, Latvijas
Republikas Saeimas deputāte Inese Šlesere
un Festivāla direktors, Bilija Grehema
evaņģēliskās asociācijas Austrumeiropas
kalpošanas vadītājs Viktors Hamms.
Rakstu sagatavoja Elīna Belija
Cerības Festivāla Komunikāciju komitejas
vadītājas asistente
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1. Cilvēki no Rīgas ielām
un autobusiem plūda
uz Arēnu straumēm

6.

2. Arī koris dziedāja līdzi
Maikla V. Smita
dziesmām
3. Pasākuma vadītājs
Kristaps Tālbergs

7.

4. Klātesošos uzrunā
bīskaps Pēteris Sproģis
5. Sirdis Kristum atdeva
simtiem cilvēku

8.

6. Garīgie padomdevēji
aprunājās ar priekšā
iznākušajiem
7. Arī Cerības festivālā
bērniem bija savs koris
8. Cerības festivāla
bērniem klauns
Bilžu autori A. Sproģis
un A. Magazeins

Liecības no Cerības Festivāla
Cerības festivālā piedalījās ļoti daudzi cilvēki no mūsu draudzēm,
kas iesaistījās kā brīvprātīgie, aicināja draugus, organizēja
autobusus un paši brauca un gāja uz Festivālu, lai savām acīm
redzētu to, par ko tik ilgi domāts, lūgts, diskutēts un rakstīts.
Daži cilvēki piekrita pastāstīt par piedzīvoto:
Pateicoties aktīviem Tukuma baptistu draudzes brāļiem, māsām
un viesiem, uz Cerības festivālu 6. novembrī no Tukuma un tā
rajona aizbrauca 80 cilvēki divos autobusos. Man nav zināms,
vai kāds no viņiem lūdza Jēzu būt par savu Glābēju.
Kāda meitene vārdā Marta no Tukuma baptistu draudzes, kura
mācās Rīgā, uz Cerības festivālu uzaicināja 40 cilvēkus no savas
skolas – gan skolasbiedrus, gan pedagogus. Uz Festivālu atnāca
38 no viņiem, un divi atzina Kristu par savu Kungu.
Evaņģēlijs, Kristus labā vēsts daudziem tika pasludināta.
Kristus mācekļi, Cerības festivāla organizatori, brālis F. Grehems
ir pildījuši sava Kunga pavēli – pasludināt Evaņģēliju.

Šie tūkstoši cilvēku, kas bija Arēnā Rīga, kas skatījās un klausījās
pārraides TV un radio, dzirdēja Dieva aicinājumu nožēlot un
atgriezties no grēkiem. Jo Dievs nevēlās pazudināt, bet vēlas
svētīt.
Šīs ļaužu masas, kas pulcējās Arēnā Rīga, pirms dievkalpojuma
sākšanās klīda kā avis bez gana. Arī mūsu grupa ne ar ko
neatšķīrās. “Es dzirdēju, ka jāiet uz to pusi!” teica viens. Kāds cits
māja ar roku un veda pretējā virzienā. Trešais iebilda abiem
pirmajiem, un katrs devās tur, kur pašam šķita pareizāk.
Dievkalpojumam noslēdzoties, kad skanēja aicinājums nākt pie
Kristus, iznākt Arēnas priekšā, tik daudzas avis sadzirdēja sava
Gana, Kristus balsi un sekoja tai. Tik daudzi nomaldījušies nu tika
glābti! Tik daudzu izmisums un sāpes mitējās, kad tie satvēra
sava Glābēja roku. Mūsu Kungam Kristum lai tiek dots viss gods
un slava!
Laimnesis Pauliņš
Tukuma baptistu draudzes sludinātājs

Turpinājums 8.lpp
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1.

5.

2.

6.

8.
8.

9.

13.

10.
8. Grupa “Vēstniecība”
9. Ievas Akurāterse dziesmas
aizkustināja cilvēkus
1. Preses konference dienu pirms
Festivāla

14.

2. Galvenais festivāla runātājs Franklins
Grehems un tulks Aigars Baštiks
3. Cerības festivāla Izpildkomitejas locekļi

11. Operdziedātājs Ingus Pētersons
12. Festivāla organizētāji priecājas par
Denisa Agadžanjana ģitāras spēli
13. Koris un mūziķi radīja neaizmirstamu
atmosfēru

4. Franklinam Grehemam tik ļoti patika
apvienotas draudžu koris 800 cilvēku
sastāvā, ka viņš jokojot teica, ka ņems
to līdzi visās savās tūrēs

14. Cerības Festivāls tika tulkots arī
zīmju valodā

5. Cilvēki plūda straumēm, tiklīdz atvērās
Arēnas durvis

16. Frenklinam Grehemam tika dāvināta
padomju laikā iztulkota un nelegāli
ar rakstāmmašīnu pārrakstīta viņa
tēva Billija Grehema grāmata “Miers
ar Dievu”.

6. Festivāla vadītājs Kristaps Tālbergs
teica, ka Arēna Rīga izrādījusies par
lielu daudziem pasaulslaveniem
mūziķiem, bet par mazu cerībai
6 baptistu vēstnesis

10. Kori vadīja Māris Dravnieks

7. Daudzas Maikla V. Smita dziesmas
dziedam arī dievkalpojumos Latvijā

15. Cilvēki iznāca zāles priekšā,
lai uzticētu savu dzīvi Kristum

17. Priekšā iznākušos cilvēkus sagaidīja
garīgie padomdevēji
Bilžu autori A. Sproģis un A. Magazeins

3.

4.

7.

12.

11.

16.

17.

15.

baptistu vēstnesis 7

Turpinājums liecībām no Cerības festivāla

Sestdienas vakars mūsu grupai bija
pārdzīvojumiem bagāts. Dažādu apstākļu
dēļ nesanāca ierasties tik laicīgi. Kad pēc
dažām minūtēm jau bija jāsākas
programmai, kārtībnieki vairs mūs
neielaida iekšā, jo Arēna bija pārpildīta.
Tas katram bija sāpīgi. Bet to visu
veiksmīgi pārdzīvojām un devāmies
svētdien atkal. Ieradāmies divas stundas
iepriekš. Jā, tikām iekšā, bet sajūta bija
tāda, ka stāvam pie “debesu vārtiem’’.
Kad ieņēmām sēdvietas, bija liels prieks
un labsajūta. Piedzīvojām tādu sajūtu,
ka Dievs būtu devis mums otro iespēju,
kā tas dzīvē arī bieži notiek, piedzīvojot
Kristus žēlastību. Koncerts bija ļoti
iespaidīgs, visiem patika. Tikai brīžiem,
it īpaši jau vecākās paaudzes klausītājiem,
šķita nedaudz par skaļu. Viens no grupas
pieņēma Jēzu par savu Kungu. Paldies
Dievam un visiem kalpotājiem par šo
iespēju piedzīvot Cerības Festivālu!
Ilvars Ieviņš
sludinātājs, dibina draudzi Ropažos
Cerības festivālā kalpoju kā garīgais
padomdevējs. Daudziem cilvēkiem bija
vajadzīga cerība. To varēju redzēt kalpojot.
Kalpošanas laikā cilvēki bija atvērti,
raudāja, nožēloja grēkus un pieņēma Jēzu
Kristu savās sirdīs kā savu Glābēju.
Kādiem bija vajadzīgs atjaunoties ticībā un
iegūt pārliecību par pestīšanu.
Aizkustinošs brīdis bija, kopā lūdzot Dievu
un redzot, kā Svētais Gars dod pārliecību
par piedotiem grēkiem un pestīšanu. Mans
ieguvums no Cerības festivāla ir vēl viena
māsa Jēzū Kristū, ar kuru sazvanāmies, un
iedrošinājums stāstīt par Kristu tiem,
kas Viņu nepazīst. Paldies Jēzum Kristum
par Cerības festivālu, visiem, kas piedalījās
kalpošanās, un par daudzajām izglābtajām
dvēselēm. ”Bet, cik Viņu uzņēma, tiem
Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem,
tiem, kas tic Viņa Vārdam.” (Jāņa ev. 1:12)
Gita Zuze
Kandavas baptistu draudze
Jau pavasarī, kad vairāk tika runāts par
Cerības festivālu, iesaistījos Andreja
kustībā un lūdzu par vairākiem cilvēkiem.
Diemžēl neviens no aicinātajiem tā arī
neatnāca. Pati aizgāju sestdienas vakarā.
Tik daudz cilvēku klātienē vēl nebiju
redzējusi! Bet vislielākais pārsteigums bija
brīdī, kad cilvēki tika aicināti iziet priekšā
un lūgt Jēzum nākt viņu dzīvēs. Iznāca TIK
daudzi!!! Tā bija TĀDA Dieva varenība,
mīlestība un žēlastība reizē! Varenība –
jo tikai Viņš spēj uzrunāt sirdis! Mīlestība –
jo tikai Viņš pazīst KATRU un tomēr
pieņem (tāpat kā reiz mani)! Žēlastība –
jo Viņš neapstājas pie Cerības festivāla,
bet IK DIENAS vēl turpina cilvēkus uzrunāt
un saukt pie Sevis! Cerības festivāls bija
tiešām lieliska iespēja tik daudziem satikt
Kristu. Un, esot tajā, Dievs mani spēcīgi
uzrunāja, ka tie NAV visi, dēļ kuriem
Kristus miris. Mums ir jāturpina sludināt ik
8 baptistu vēstnesis

dienas Evaņģēlijs tajā vietā, kur Dievs
mums katram ļauj dzīvot un elpot.
Lai Viņš valda mūsu sirdīs!

visās mūsu valsts vietās. Festivāls ir
attaisnojis savu nosaukumu, jo mēs, visa
draudze, ticam – Latvijai ir cerība!

Aija Avotiņa
Rīgas Mateja baptistu draudze

Oskars Jēgermanis
Kandavas baptistu draudze

Priecājos, ka divas dienas varēju būt Rīgā
uz Cerības festivālu. Cik jauki bija
klausīties lielā kora dziesmas un Dieva
godināšanu! Tā bija jaukākā
evaņģelizācija. Kur vēl skaidrāk var
izskaidrot grēka piedošanu, kā to sludināja
F. Grehems. Priecājos, ka varēju kalpot
padomdošanā, par ko esmu Dievam
pateicīga, jo, otram dodot, pati smēlos
jaunus spēkus.

Uz Festivālu no sākuma organizēju
2 autobusus: 1 lielo autobusu (53 vietas)
no mūsu misijas stacijas Vērgales ciemā
un 1 vidējo (26 vietas) no Karostas
Liepājā. Bet Grupu rezervācijas komisija
atbildēja, ka Karostas autobusam sanāk
pārāk lielas izmaksas uz vienu cilvēku.
Paldies Dievam, ka šodien kaut kas ir par
dārgu! Tad ticībā pasūtījām 2 reizes lielāku
autobusu. Autobuss bija gandrīz pilns,
trūkstošos atradām pa ceļam. Tajā vakarā
5 cilvēki uzticēja savu dzīvi Jēzum un vēl
vairāki, es ticu, to izdarīs drīz.

Alma Nārvila
Vaiņodes baptistu draudze
Cerības Festivāls bija vienreizējs
pasākums! Pirms koncerta aicinot cilvēku,
teicu, ka būs iespēja nožēlot savus grēkus.
Un cilvēks, kuru es biju uzaicinājusi līdzi,
man atbildēja: “Nu es jau neiešu!’’
Bet Dievs spēj visu, un Dievs uzrunāja šo
cilvēku, un viņš izgāja priekšā! Dievs ir
visvarens un spēj visu! Arī pēc Cerības
festivāla mums ir jārūpējas par saviem
draugiem un joprojām jālūdz par viņiem.
Annija Nārvila
Vaiņodes baptistu draudze
Saistībā ar Cerības festivālu vēlos minēt
divas lietas, kas mani uzrunāja. Pirmā lieta
ir Debesu Valstības lielums – par mazu bija
Arēna Rīga un par mazu izrādījās arī
autobuss no Dundagas. Loģiski būtu
uzdot sev jautājumu – cik liela ir Dieva
mīlestība un kurš no mums un vai
vispār kāds var nolikt tai robežas?!
Otrā lieta bija tas, ka Festivāla laikā grēks
tika saukts vārdā – tas ir tas, kas bieži
iztrūkst mūsu sludināšanā.
Andis Smelte
Dundagas baptistu draudze
Cerības festivāls bija lieliska iespēja
Latvijas kristiešu draudzēm kalpot saviem
līdzcilvēkiem, kuri vēl nepazīst Jēzu Kristu
kā savu personīgo glābēju. Esmu
pateicīgs Kandavas baptistu draudzei,
kurā es kalpoju, par atsaucību, piedaloties
dažādos pasākumos Festivāla
organizēšanā. Cilvēki no mūsu draudzes
piedalījās Festivālā kā padomdevēji, seši
jaunieši dziedāja korī. Mums bija dāvāta
brīnišķīga iespēja vairākās mūsu valsts
pilsētās piedalīties ielu evaņģelizācijā,
stāstot cilvēkiem vēsti par Jēzu un dalot
ielūgumus. Redzot lielo cilvēku
pieplūdumu Festivāla pasākumos,
priecājāmies, ka bija vērts ziedot savu
laiku, lai aicinātu cilvēkus. Tanī pašā laikā
bijām noskumuši par tiem, kuri netika
Arēnā. Cerības festivāls ir ļoti stiprinājis
mūsu draudzes vienotību, sevišķi to vidū,
kuri piedalījās kalpošanā dažādās
Festivāla norisēs. Tas ir stiprinājis mūsu
ticību un radījis lielu vēlēšanos un degsmi
iesākto darbu turpināt, sludinot Evaņģēliju

Visu vakaru, zālē esot, lūdzu Dievu – par
mūziķiem, par cilvēkiem, par tulku. Kaut arī
Arēnā bija liels skaļums, prasīju Dievam
par to, ko man lūgt. Tad uz brīdi sadzirdēju
vārdus: “Lūdz par mani!” Sapratu, ka zālē
ir kāds cilvēks, kāda dvēsele, kurai
pietrūkst spēka nākt pie Dieva. Es viņu
nesatiku, bet lūdzu. Mūsu sektorā
dievkalpojuma vidū ieklīda trīs jaunieši.
Izskatījās, ka nekas viņus neinteresē,
izņemot telefonu. Viņi sāka strīdēties par
sīkumiem, radot vēl vairāk trokšņa.
Sapratu, ka ļaunie gari grib traucēt citiem
cilvēkiem dzirdēt vēsti par Jēzu. Sāku lūgt,
lai ļaunie gari iziet ārā Jēzus vārdā. Pēc īsa
brīža jaunieši nomierinājās un mazliet
ieklausījās tajā, kas notiek uz skatuves,
vēl pēc brīža aizgāja prom.
Mārcis Dejus
sludinātājs, dibina draudzi Liepājā, Karostā
Tas bija viens no labākajiem
dievkalpojumiem, kuru esmu piedzīvojusi
pēdējā laikā! Tas bija dziļi, patiesi un gaiši.
Esmu priecīga un pateicīga Dievam, ka
varēju tur būt un kalpot. Esmu pateicīga,
ka tik daudziem cilvēkiem bija iespēja
sadzirdēt Evaņģēlija vēsti, izmainīt sirdi un
saņemt pamudinājumu meklēt Dievu.
Priecē arī tas, ka ļoti daudzi kristieši tik
aktīvi iesaistījās, aicinot draugus, radus un
paziņas, un tas nozīmē, ka mums rūp tie,
kas ir mums blakus – mēs neesam
vienaldzīgi. Atvest tik daudz draugus bija
gan izaicinājums, gan arī
aicinājums. Prieks par to, ka tik daudz
cilvēku uzzināja to, ka cerība ir Kristū.
Esam piedzīvojuši lielu vienotību,
gatavojoties Festivālam, un tā laikā
neatkarīgi no mūsu tautības, reliģiskās
pārliecības vai valodas, un tā visa rezultāts
ir Svētā Gara darbs un uzklausītas
lūgšanas. Turpināsim lūgt un pateikties
Dievam par mūsu zemi Latviju, par to,
ko viņš ir mums apsolījis un piepildījis.
Žanna Drūnese
Āgenskalna baptistu draudzes locekle

Vidzemes draudžu
svētdienskolotāji tiekas Cēsīs
Saulainajā 30. oktobra sestdienā Cēsu baptistu draudze
laipni uzņēma Vidzemes draudžu svētdienskolotājus
LBDS Svētdienskolotāju apvienības organizētajā mācību
seminārā “Dosim bērniem cerību!”.
Aktuālā tēma sasaucās gan ar Cerības festivāla moto, gan
ar vispārējo situāciju sabiedrībā, kad daudziem vairs nav
cerības jēgpilnai dzīvei, tostarp arī bērniem un
pusaudžiem, ar kuriem tiekas svētdienskolotāji savā
darbā. Kā labāk darīt savu darbu un kļūt par cerības
devējiem? Vispirms jau pašiem to saņemot kā Dieva
apsolījumu sev! Cēsu draudzes mācītājs Oļegs
Jermolājevs runāja par cerību Jaunās Derības kontekstā,
to akcentējot kā ticības praktizēšanu ar reālu mērķi
Mūžīgai dzīvei. Kristietības pamatiem – ticībai, cerībai un
mīlestībai jābūt praktiski izdzīvotiem katra skolotāja dzīvē,
ne tikai teorētiski paskaidrotiem.
Seminārā piedalījās misionāri no ASV Laura un Marks
Vimberliji, kuri dalījās savā pieredzē kalpošanā bērniem.
Laura Vimberlija minēja daudzus piemērus no Bībeles,
kur cilvēkiem reālās situācijās nebija uz ko cerēt, bet
paļaušanās uz Dievu deva viņu dzīvē un Dieva plānā
brīnišķīgus rezultātus. Pieredzējusī skolotāja uzsvēra arī
to, ka mums jāmāca bērniem saprast, ka cerība uz Dievu
nav visu vēlmju piepildījums, bet paļaušanās ticībā uz
Dievu un apsolījumiem Bībelē.
Marks Vimberlijs, kas 30 gadus strādājis kā mācību
iestādes direktors un sporta treneris, minēja interesantus
piemērus no savas prakses. Minot Jēzu Kristu kā cilvēces
vēsturē unikālāko skolotāju, viņš aicināja
svētdienskolotājus savā darbā praktizēt nozīmīgas
metodes: katrs bērns grupā jāuztver kā indivīds, kam
jāvelta uzmanība un mīlestība; jāpārzina tās dzīves sfēras,
kas bērnus interesē, un tā jāveido mācību metodes;
tehnoloģiju laikmetā arī mācību stunda jāveido gan
vizuāli, gan audio saistoši uztverama; skolotājiem vēlams

Semināra dalībnieki visi kopā

reizēm apmeklēt arī valsts skolas un iepazīties ar mācību metodiku,
to praktizējot arī svētdienskolā. Misionārs minēja daudz piemēru,
kā pastāstīt un ilustrēt Bībeles stāstu, lai tas paliktu bērna atmiņā.
Viens piemērs – mācot par Jēzu kā Dzīvības maizi, noorganizēt maizes
cepšanu nodarbībā.
Sociālā pedagoģe un mākslas terapeite Iveta Jermolājeva deva ieskatu,
kas reāli notiek sabiedrībā ar bērniem un pusaudžiem, kuri nav saņēmuši
mīlestību un rūpes ģimenē, tā nonākot likuma pārkāpēju statusā. Viņas
ikdiena darbs Cēsu nepilngadīgo kolonijā ir nest cerības gaismu tur,
kur šķietami tās vairs nav. Cik daudz spēka, mīlestības un arī
profesionalitātes tam nepieciešams - to atspoguļoja viņas minētie
piemēri. Semināra noslēgumā svētdienskolu vadītāji dalījās savā darba
pieredzē, bija daudz iedrošinošu stāstu, liecību, pateicības Dievam.
Iepriecinoši, ka svētdienskolu darbs Vidzemes draudzēs aktivizējas,
darbā iesaistās jauni skolotāji, un tas dod cerību.
Skaistu muzikālu ietērpu semināram deva Cēsu draudzes zvanu
ansambļa programma Tabitas Marhelas vadībā. Paldies visiem semināra
dalībniekiem!
Elza Roze
SA priekšnieka vietniece

BīBELES LASīJUMI
d E C E mb r im
Rīgas Starptautiskais Bībeles
institūts (RSBI) sadarbībā ar
Norvēģijas School of Leadership
and Theology piedāvā iespēju
iegūt akreditētu bakalaura grādu
teoloģijā un vadībā.
Mācību ilgums: 3 gadi (pilna laika studijas) vai
6 gadi (nepilna laika studijas). Mācības notiek
RSBI telpās Rīgā.
Studija sākums: 2011. gada 10. janvāris.
Vairāk informācijas: zvanot Solvitai Jēkabsonei
pa tālr. 27014222 vai rakstot
uz epastu solvita.j@inbox.lv.
Apmeklējiet arī RSBI mājas lapu www.bible.lv.
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Evaņģēlijs visai pasaulei
Oktobra vidū Dienvidāfrikas pilsētā Keiptaunā norisinājās
3. Lozannas Pasaules evaņģelizācijas kongress, kura pirmsākumi
ir meklējami 1974. gadā Šveices pilsētā Lozannā. Lozanna nav
organizācija, bet gan kustība, kuru aizsāka Bilijs Grehems (ASV)
un Džons Stots (Lielbritānija). Šīs kustības mērķis ir veicināt
diskusiju un vienotību starp kristiešiem, kuri ir kopīga redzējuma
vadīti – pasludināt Evaņģēliju visā pasaulē. Kustības uzdevums ir
arī atpazīt tos izaicinājumus, ar kuriem kristieši sastopas
pašreizējā laikmetā, un saprast, kā nemainīgais Dieva Vārds var
būt un ir joprojām saistošs, lai nestu Dieva iecerētās izmaiņas
cilvēku dzīvē un pasaulē.
1989. gadā Manilā notika otrā Lozannas konference, kurā
piedalījās vairāki delegāti no Latvijas. Un tagad, pēc 21 gada
pārtraukuma, tika organizēta trešā konference, kurā no Latvijas
piedalījās 11 delegāti, kas ir liels skaits tādai salīdzinoši mazai
valstij kā Latvija. Daudzi šīs konferences laikā par mūsu valsti
uzzināja, pateicoties diviem talantīgiem mūziķiem – Paulai
Šūmanei un Reinim Zariņam, kuri bija iekļauti slavēšanas
komandā. Bez Paulas un Reiņa delegātu vidū bija arī Modris
Ozolinkēvičs, Artis Druvietis, Raimonds Mežiņš, Pēteris Sproģis,
Andris Ozoliņš, Igors Rautmanis, Iveta Puķe, Čaks Kellijs un Aija
Vancāne. Konferencē kopumā piedalījās vairāk nekā 4200 cilvēku
no 198 valstīm, kas pārstāvēja dažādas draudzes, konfesijas,
organizācijas, kā arī politiķi, mākslinieki un uzņēmēji.
Šīs konferences tēma bija “Dievs Kristū samierina pasauli ar sevi
(2. Korintiešiem 5:19)”. Viens no konferences unikālajiem
aspektiem bija tas, ka katru rītu vienā zālē 4200 cilvēku sēdās pie
700 galdiem, pa sešiem pie galda, lai kopā studētu, pārrunātu rīta
uzrunas un lūgtu. Delegāti atzina, ka šāda mazo grupu izveide
veicināja lielāku vienotību, atvērtību un sadraudzību. Mūs vieno
Kristus, bet ne jau vienmēr mēs esam vienoti, tāpēc visi tika
aicināti atteikties no sāncensības, popularitātes gara un nodoties
vienotībai Kristū un vienotam mērķim – Evaņģēlija pasludināšanai.
Es katru rītu sēdos pie
viena diskusiju galda
ar organizācijas
“Jaunatne ar misiju”
vadītāju no
Indonēzijas, Japānas
Baptistu draudžu
apvienības vadītājiem,
“World Vison”
darbinieci no Ganas
Mana diskusiju grupa
un Eiropas Bērnu
kalpošanas vadītāju
no Beļģijas – tik dažādi cilvēki bija pie katra no konferences
galdiem. Dienas vidū dalībniekiem bija iespēja izvēlēties, vai
piedalīties diskusijās vai noklausīties dialogus par aktuālām
problēmām, piemēram, nacionālisms, nabadzība, ekoloģija,
globalizācija, sieviešu līdzdalība kalpošanā, AIDS un HIV,
mūsdienu verdzība u. c. Vakaros bija liecību laiks, un vienā no
šādiem vakariem
priekšā iznāca divi
cilvēki, kuriem ir HIV
vīruss. Vienam puisim
tas tika konstatēts tad,
kad viņš tikko bija
pabeidzis savas
teoloģijas studijas un
vēlējies kļūt par
mācītāju. Pirmais
jautājums viņam bija,
kā viņš šo vīrusu
Cilvēki no dažādām tautām, zemēm un vietām
ieguvis, un otrs –
kopīgi slavēja Dievu
10 baptistu vēstnesis

Visi Latvijas delegāti

vai ar šādu diagnozi viņš varēs būt mācītājs. Tagad viņš kalpo HIV
un AIDS slimnieku vidū, ir precējies un viņam ir bērni. Domājot
par mūsu valstī, man radās jautājums, vai mēs vispār ļaujam
šādiem cilvēkiem ienākt baznīcā un būt tur? HIV var iegūt ne tikai
seksuālās attiecībās, un, pat ja arī tas tā notiek, un cilvēks nāk pie
Kristus, lai saņemtu mūžīgo dzīvību, vai viņš saņem mūsu
pieņemšanu?
Ar saviem iespaidiem
dalās arī Reinis Zariņš:
“Esmu neizsakāmi līksms,
ka drīkstēju satikties un
kopīgi pielūgt ar
vispasaules draudzi
Keiptaunā! Es uzzināju, ko
Dievs dara ŠODIEN visos
kontinentos, un, protams,
guvu vēl nepiedzīvotu
Reinis Zariņš visus pārsteidza
prieku un iedrošinājumu
ar savu klavierspēli
ticībā, degsmi vēl aktīvāk
iesaistīties Labās Vēsts pasludināšanā, kā arī gatavību atdot visu,
lai būtu ar Kristu. Tīri personīgi, es beidzot skaidri aptvēru, kas ir
mana kalpošana un cik ļoti tā ir nepieciešama manam Kungam.
Svētais Gars arī neatlaidīgi kausēja manu nocietināto sirdi,
atvērdams to, lai es beidzot tiešām varētu mīlēt savu tuvāko.”
Mani pašu spēcīgi uzrunāja Džona Paipera sprediķis no Vēstules
efeziešiem 3. nodaļas, kur viņš izaicināja savus klausītājus,
jautādams, cik nopietni mēs ņemam vērā ciešanas?
Mēs strādājam pie tā, lai novērstu tās ciešanas, kuras redzam
apkārt. Tas ir loģiski un saprotami, bet vai ar tik pat lielu iejūtību
un aktivitāti mēs iestājamies par cilvēkiem, kuri nenovēršami
saskarsies ar mūžīgām ciešanām? Mēs esam aicināti pasludināt
Evaņģēliju, bet, ja mēs paši to neizdzīvojam ikdienā, tad neviens
šajā vēstī neieklausīsies. Evaņģēlijs ir patiesība, un patiesība ir
vairāk nekā zināšanas, patiesība ir persona, kuru var tikai iepazīt,
nevis vienkārši ievākt par to informāciju. Vai šo patiesību –
personu var ieraudzīt mūsu dzīvē?
Konferences kulminācija bija Vakarēdiens, kurā 4200 cilvēki no
dažādām konfesijām un valstīm apliecināja savu vienotību Kristū.
Apliecinot, ka mēs piederam vienai miesai un ka mums visiem ir
viens Kungs – Kristus.
Vairāk informācijas par šo konferenci, kā arī tās laikā tapušie
dokumenti pieejami mājas lapā www.lausanne.org.
Igors Rautmanis
Baltijas Pastorālā institūta Mentoringa programmas vadītājs
Starptautiskās evaņģēlisko studentu kustības (IFES) Eiropas
reģiona sekretārs
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1

Pateiksimies par Cerības festivāla svētīgu norisi un par
jaundzimušajiem Dieva bērniem.

2

Aizlūgsim par garīdzniekiem, kuri slimo: par Linardu
Kaptānu, kuram diagnosticēts ļaundabīgs audzējs smagā
formā; par Kārli Fišeru, Gunāru Lemaiķi un Guntaru
Doriņu, lai Dievs viņus stiprina.

3

Lūgsim par Adventes laika pasākumiem bērnudārzos un
bērnunamos Tukumā, Irlavā un Džūkstē, lai Dievs atver
sirdis un bērni piedzīvo Dieva mīlestību. Pateiksimies un
lūgsim par Tukuma baptistu draudzes Bībeles skolu, lai
Dievs dod spēku un gudrību Jurim Doveiko un sludinātā
jam Laimnesim Pauliņam. Lūgsim par Laimnesi un viņa
ģimeni, lai viņiem atrastos dzīvesvieta tuvāk draudzei.

4

Valdemārpils un Cīruļu baptistu draudze ir pateicīga par
evaņģēlistu Jāni Sudmali, kas reizi mēnesī spēcina
draudzi ar vēsti. Pateicība arī par draudzes priekšnieku
Jāni Vadoni, kas pārējās svētdienas vada sapulces, kā arī
organizē draudzes dzīvi. Lūgsim, lai Dievs dod vēl kādu,
kas draudzē sludina. Lūgsim arī par draudzes cilvēkiem,
no kuriem lielākā daļa ir gados, lai Dievs dod veselību,
izturību un iespēju sludināt apkārtējos ciemos.

5

Otrā Advente. Pateiksimies Dievam par mūsu valsti.
Lūgsim par saviem vadītājiem valdībā un par sevi, ka,
atbildīgi un godīgi dzīvojot, varam sludināt par Kristu un
būt Viņa liecinieki.

6

Lūgsim par cilvēkiem, kas cieš no dabas katastrofām vai
pārdzīvo to sekas – slimības, mājokļa zaudējumu,
ģimenes locekļu bojāeju. Lūgsim, lai Dieva žēlastība
vareni atklājas arī vietās, kur valda bezcerība.

12

Trešā Advente. Pateiksimies par skaisto Kristus
dzimšanas dienas gaidīšanas laiku. Pateiksimies un
vēlreiz lūgsim par cilvēkiem, kas Cerības festivāla laikā
piedzīvoja Dieva glābjošo spēku.

13

Lūgsim par Polijas Baptistu savienību ar 83 draudzēm un
4872 locekļiem.

14

Pateiksimies un lūgsim par izdevniecību un veikalu
“Amnis”, tā valdes priekšsēdētāju Edgaru Godiņu un
visiem darbiniekiem, lai Dievs dod spēku un svētības,
kalpojot līdzcilvēkiem.

15

Lūgsim par armijas kapelānu kalpošanu, īpaši par to, lai
atkal atvērtos durvis dalībai starptautiskajās operācijās.
Lūgsim arī par cietuma, slimnīcu, paleatīvās aprūpes
kapelānu kalpošanu Latvijā un misiju ārpus tās.
Pateiksimies, ka Dievs aicina cilvēkus kalpot par
kapelāniem, un par viņu atsaukšanos.

16

Pateiksimies un lūgsim par Ventspils krievu baptistu
draudzi un tās sludinātāju Oskaru Ābeltiņu. Lūgsim, lai
Dievs turpina rūpēties par garīgu augšanu un iedrošina
katru draudzē būt par liecinieku.

17

Lūgsim un pateiksimies par Rumānijas Ungāru baptistu
draudžu savienību, kurā ir 247 draudzes ar 8 954
locekļiem.

18

Lūgsim par vīriem, kas ir atsaukušies Dieva aicinājumam
un 2011. gada janvārī gatavojas uzsākt studijas Baltijas
Pastorālajā institūtā.

Sveicam jubilejā!
Viesturam Gerhardam 50 gadi

7

Lūgsim par tiem bērniem, kas atdeva savas sirdis Jēzum
Bērnu Cerības festivālā 23. oktobrī. Lai viņi pieaug ticībā
un kristīgā dzīvē. Pateiksimies Dievam par svētdien
skolotāju semināru Cēsīs 30. septembrī, par daudzām
jaunām radošām idejām kalpošanā bērniem. Lūgsim par
labdarības pasākumu bērnu kalpošanas vajadzībām
11. decembrī Golgātas baptistu draudzes namā.

8

LBDS Pateicības Vakariņas un BPI 1. izlaidums
Pateiksimies un lūgsim par vīriem, kas svin izlaidumu,
noslēdzot savas studijas Baltijas Pastorālajā institūtā.

9

Lūgsim un pateiksimies par Velsas Baptistu savienību,
kurā ir 431 draudze ar 13 863 locekļiem.

10

11

Lūgsim un pateiksimies par Vaiņodes baptistu draudzi un
jauniem cilvēkiem, kas draudzē ienākuši pēc Cerības
festivāla, lai viņi tiek mīlestībā uzņemti draudzes vidū.
Lūgsim par atmodu Vaiņodes apkārtnē, kas jau sākusies!
Lūgsim arī par sludinātaju Aināru Purmali un viņa ģimeni,
lai Dievs dod spēku nepagurt un būt atvērtiem pārmaiņām,
kas saistās ar jaunu cilvēku pievienošanos draudzei.
Lūgsim par Kristīgās Vadības koledžas sekmīgu
akreditāciju un pateiksimies par jaunās programmas
“Pastorālais darbs” uzsākšanu. Lūgsim, lai Koledžā
iestājas jauni studenti no Latvijas un ārvalstīm, kā arī par
tās sadarbību ar citām Latvijas un ārzemju augstākās
izglītības iestādēm. Lūgsim par pašreizējo koledžas
direktora v. i. Oļegu Jermolājevu un viņa ģimeni.

19

Ceturtā Advente. Pateiksimies un lūgsim par Viesītes
baptistu draudzi. Lūgsim, lai Dievs svētī esošās
kalpošanas un dod spēku un gudrību iet uz priekšu Viņa
vadībā, nesot Evaņģēlija vēsti. Lūgsim pēc svētības
draudzes mācītājam Jurim Grigam un viņa ģimenei.

20

Pateiksimies un lūgsim par muzikālo kalpošanu
draudzēs. Lūgsim, lai Dievs īpaši pieskaras klausītāju
sirdīm Ziemassvētku koncertu un dievkalpojumu laikā.

21

Lūgsim par Māsu apvienības nākotni, lai Dievs izredz
jaunas darbinieces.

22

Pievienosimies Valmieras baptistu draudzes cilvēku
lūgšanām, lai Dievs dod jaunu garīdznieku. Pateiksimies
par evaņģelizācijas darbu, kas noris Valmieras pilsētā,
īpaši bērnu un jauniešu vidū. Lūgsim, lai Dievs dod
iespējas un spēku to turpināt.

23

Pateiksimies Dievam, ka esam Viņa rokās, un aizlūgsim
par vajātiem kristiešiem visās pasaules malās,
Pateiksimies, ka arī viņi ir Dieva rokās un ka nekas viņus
nespēj šķirt no Dieva mīlestības.

24

Domāsim un pateiksimies par Pestītāju. “... es jums
pasludinu lielu prieku, kas būs visiem ļaudīm, jo jums
šodien Dāvida pilsētā ir dzimis Pestītājs, kas ir Kristus,
Kungs.” (Lūkas ev. 2:10, 11)

Ziemassvētku
vakars
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25
Pirmie
Ziemassvētki

26
Otrie
Ziemassvētki

27

Kristus dzimšanas svētki. Lūgsim par mūsu radiem,
draugiem, ģimenes locekļiem un darba biedriem, kas
nepazīst Jēzu Kristu un nezina cerību, ko dod
Ziemassvētku brīnums un tukšais krusts Lieldienās.
Pateiksimies par Uguņciema baptistu draudzi un lūgsim
par atmodu tajā, lai tie, kas guļ, mostas! Pateiksimies par
svētdienskolas darbu, kas ir aktivizējies. Lai Dievs dod
viņiem spēku turpināt. Lūgsim par sludinataju Aivaru
Kalnu – Kalnbergu, lai Dievs kārto darbu tā, ka viņš ar
ģimeni var aktīvāk iesaistīties dažādos pasākumos.
Lūgsim un pateiksimies par Armēnijas Kristīgi
evaņģēlisko baptistu draudžu savienību, kurā ir 150
draudzes ar 4 700 locekļiem.

28

Lūgsim par atmodu mūsu sirdīs, lai tajās būtu Kristus
mīlestība, kas liek kalpot tuvākajam, par ziemas
izdzīvošanu trūcīgajiem un lai draudzes nepaliek
vienaldzīgas, redzot līdzcilvēku vajadzības.

29

Pateiksimies Dievam par Baltijas Pastorālā institūta
kalpošanas pirmajiem trim gadiem. Lūgsim pēc Dieva
vadības, gudrības un svētības vadītājiem un studentiem.

Adventes pasākums
Rīgas Golgātas draudzē
Svētdienskolu apvienība
sadarbībā ar Ventspils baptistu
draudzes radošo komandu un
Golgātas draudzi rīko labdarības
pasākumu 11. decembrī Rīgas
Golgātas baptistu dievnamā
Hospitāļu ielā 32.
plkst. 13:00 “Ziemassvētku
tirdziņš un kafejnīca”
plkst. 15:00 Muzikāls uzvedums
“Ziemassvētku brīnums”
Ikviens, kurš vēlas atbalstīt
svētdienskolu darbu, ir laipni
lūgts ziedot pašu gatavotas lietas
Ziemassvētku tirdziņam.
Apmeklējot šo labdarības
pasākumu, būs arī iespēja ziedot
līdzekļus, lai svētdienskolu
maznodrošinātie bērni no
attālākajiem Latvijas novadiem
varētu atbraukt un piedalīties
Bērnu Dziesmu svētkos 2011.
gada 4. maijā. Mūsu
kopīgi ziedotie līdzekļi
palīdzēs to īstenot.
Pasākumu 11.
decembrī ir laipni
aicināts apmeklēt
ikviens, arī

30

Pateiksimies par Sārnates baptistu draudzi un tās
sludinataju Egilu Ozoliņu, kam deg sirds par atmodu gan
Sārnatē, gan visā Latvijā. Lūgsim arī par draudzes
garīgām un saimnieciskām vajadzībām.

31

Pateiksimies par vēl vienu piedzīvotu Dieva žēlastības
gadu un lūgsim par visiem tiem mazajiem, kam šis bija
pirmais dzīves gads, lai viņiem ir iespēja augt mīlošās
ģimenēs un iepazīt Jēzu Kristu.

Vecgada
diena

Sveicam!
Hansu Žilsonu Bērziņu ar ievešanu mācītāja amatā Pestīšanas
Tempļa draudzē un Elmāru Pļaviņu ar ievešanu mācītāja amatā
Rīgas Golgātas draudzē.
Dāvidu un Ievu Šternus ar otrā bērniņa piedzimšanu. Zuzanna
piedzima 30.oktobrī.
Mūžībā aizgājis Teovils Vadonis
5. novembrī mūžībā aizgājis Teovils Vadonis (1934-2010)
6. novembra vakarā Dievu slavējām kopā, mēs korī Arēnā
Rīga un tētis Debesīs...
11. novembris – tētim dzimšanas diena... esam visi kopā –
kapu kalniņā... Tā klusi, bet cēli uz Mūžību aizgāja Teovils
Vadonis... mūsu tētis... vectētiņš... Teo...

gadījumā, ja neesat gatavs
ziedot. Golgātas draudzes
nama durvis būs atvērtas,
lai jebkurš iekšā nācējs būtu
ieguvējs.
Kontaktinformācija: Dace
Freivalde mob. 29759709,
dacefreivalde@inbox.lv ,
Svētdienskolu apvienība tālr.
26272244, sa@lbds.lv

Aicinām brāļus un māsas
svinēt kopā ar mums!
Kristus dzimšanas svētku
dievkalpojums piektdien,
24. decembrī plkst. 18:00
Otro Ziemassvētku
dievkalpojums svētdien,
26. decembrī plkst. 10:30

Būsiet mīļi gaidīti
Ziemassvētku pasākumos
un dievkalpojumos:

Adventes tirdziņš
11. decembrī plkst. 14:00

Rīgas Golgātas baptistu
draudzē
24. decembrī plkst. 18:00
Ziemassvētku dievkalpojums
Vaiņodes kultūras namā
12. decembrī plkst. 16:00
Vaiņodes baptistu draudze
organizē Adventes koncertu
Liepājas Nācaretes baptistu
draudzē (Raiņa 36, Liepājā)
Draudzes 16. gadasvētku
dievkalpojums svētdien,
12. decembrī plkst. 10:30.

Rīgas Āgenskalna
baptistu draudzē

Adventes labdarības kora
mūzikas koncerts
11. decembrī 17:00. Piedalās
Imantas kultūras centra
sieviešu koris “Līga” un Tallinas
vīru koris “Runo”.
Adventes tirdziņa un labdarības
koncerta ienākumi tiks izlietoti
rajona trūcīgo iedzīvotāju
Ziemassvētku pasākuma
organizēšanai.
Ziemassvētku dievkalpojums
ar jauniešu programmu
24. decembrī plkst. 16:00

Rīgas Mateja baptistu draudzē
Sestdien, 4. decembrī, no plkst. 11:00
līdz 14:00 visi ir aicināti apmeklēt
misijas “Pakāpieni” veidoto Adventa
tirdziņu Mateja Sadraudzības zālē.
Iepērkoties Adventa tirdziņā, jūs
atbalstīsiet misijas “Pakāpieni” darbu.
Kristus dzimšanas dievkalpojumi:
22. decembrī plkst. 19:00
24. decembrī plkst. 13:00, 15:30, 18:00
Pirmo Ziemassvētku rīta
dievkalpojums
25. decembrī, plkst. 11:00
Vecgada dievkalpojums
ar Svēto Vakarēdienu
31. decembrī, plkst. 18:00
Mazsalacas kultūras centrā
Svētku koncerts “Ziemassvētku prieks”
26. decembrī plkst. 14:00, dziedās
Mazsalacas baptistu draudzes koris un
viesi – komponiste Ieva Marta Graudiņa
ar mūziķiem no Rīgas.

Tradicionālais Ziemassvētku
dievkalpojums 24. decembrī
plkst. 19:00

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, Zaiga Lasmane,
korektore Līva Foktore, 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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