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Par ziedojumiem

LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA
www.lbds.lv

baptistu
vēstneša info

Tas Kungs, jūsu Dievs, ir pilns žēlastības un žēlsirdīgs, un Viņš
Savu vaigu nenovērsīs no jums, ja tikai jūs atgriezīsities pie Viņa.
2.Laiku 30:9

AIZLūGšANU KALENDāRS
un zi ņ as draudz ē m

oktobris

1

Pateiksimies un lūgsim par mūsu draudžu vecāko
paaudzi. Lūgsim pēc gudrības aizsniegt tos, kuri ir
vientuļi vai nespēcīgi un atrodas pansionātos,
slimnīcās vai savās mājās. Lai Dievs dod viņiem
veselību un Svētā Gara spēku!

2

Pateiksimies un lūgsim par maznodrošinātajiem un
viņu vajadzībām, tuvojoties ziemai un apkures
sezonai. Lūgsim par gudrību un mīlestību mūsu
draudzēs, lai saprastu kā viņiem praktiski palīdzēt.

3

Lūgsim par Tukuma draudzes svētkiem.

T u k u m a D R AU D Z E
Plkst. 11:30 Ražas svētku dievkalpojums.

4

Pateiksimies un lūgsim par skolotājiem Latvijas
skolās. Lūgsim par kristīgās mācības skolotājiem,
kas sludina Labo vēsti skolās. Lūgsim, lai Dieva
vēsts caur bērniem ienāk ģimenēs.

5

Lūgsim par jaunu draudžu dibinātāju apmācību M4,
kurā šobrīd iesaistījušās 12 komandas.
Lai Dievs aicina un izredz jaunas komandas.

6

Pateiksimies un lūgsim par Rucavas
draudzi, kam ļoti nepieciešama
dievnama rekonstrukcija. Lūgsim par
draudzes priekšnieku Arti Ķūsi, viņa
ģimeni, lūgsim par draudzes
kalpošanām.

7

Pateiksimies un lūgsim pēc Dieva gudrības Latvijas
valsts vadītājiem, strādājot pie valsts plāniem tuvākai
un tālākai nākotnei.

8

Lūgsim paļāvību uz Dievu, Viņa gudrību un mieru
cilvēkiem, kuriem jāatdod parādi, jāatmaksā kredīti,
bet ienākumi sarukuši – zaudēts darbs, samazinātas
algas. Aizlūgsim par tiem, kuri izmisumā, neziņā un
nedrošībā par nākotni, iztikšanu un dzīves jēgu.
Lūgsim gudrību sev, lai sastopoties ar tādiem
cilvēkiem, mēs spētu tiem palīdzēt.

9

Lūgsim par Baltijas Pastorālā institūta studentiem
un par 2011.gada grupas veidošanos.
Lai Dievs palīdz atsaukties tiem, kurus Viņš aicina
mācīties par mācītājiem.

BALTIJAS PASTORĀLAIS INSTITŪTS
Plkst. 10:00 - 17:00 “Vajadzīgi vīri,
kas uzdrīkstas paklausīt”:
Atvērto durvju diena BPI telpās
Rīgā, Lācplēša ielā 37.
Vairāk informācijas www.bpiriga.lv
vai zvanot uz mobilo tālruni 27702028.

10

Aizlūgsim par Jaunjelgavas draudzi, tās
vienotību. Lai Dievs svētī draudzi ar jaunu
muzikālās kalpošanas vadītāju. Lūgsim, lai Dievs
palīdz draudzē izveidot svētdienskolu.

J AU N J E L G A V A S D R AU D Z E
Plkst. 10:00 Pļaujas un gadasvētki.
Viesosies Rīgas Semināra draudzes dziedātāji.

11

Pateiksimies un lūgsim par Sakas
draudzi, par evaņģēlija vēsts izplatīšanos
un draudzes izaugsmi. Lūgsim par
mācītāju Teodoru Bērziņu, par viņa
ģimeni un Sakas draudzes locekļiem.

S vei c a m j u bilejā !
Viktoram Abramovam 55 gadu jubileja!
(Jelgavas krievu draudze)

12

Lūgsim par LBDS apvienību vadītājiem un viņu
ģimenēm. Lūgsim, lai Dievs dod LBDS komandai
pievienoties atbildīgu, precīzu, darboties gribošu
arhivāra palīgu, kas palīdzētu sakārtot LBDS
vēstures materiālus.

13

Lūgsim par Izraēlas baptistu asociāciju, kurā ir
20 draudzes ar 800 locekļiem. Aizlūgsim par mieru
Jeruzalemē.

14

Užavas draudze pateicas par 149 Dieva
žēlastībā pavadītiem gadiem. Lūgsim,
lai draudzes darbs turpinātos ar jaunu
spēku un degsmi, lai Dievs izredz
cilvēku draudzes priekšnieka amatam,
lai dod drosmi uzņemties šo kalpošanu
draudzē. Lūgsim par sludinātāju Egilu
Ozoliņu un viņa ģimenes locekļiem.

15

Pateiksimies un lūgsim par Garkalnes M4 komandu,
kurā pulcējas 25 cilvēki. Lūgsim par ticības spēku un
izturību, veidojot Garkalnes pagastā jaunu draudzi.

16

Aizlūgsim par Cerības Festivālu,
lūgsim par visiem darbiniekiem un
brīvprātīgajiem, kas piedalās festivāla
sagatavošanas darbos. Lūgsim Dieva
gudrību, kā uzrunāt cilvēkus un kā aicināt uz
festivālu tos, kas atrodas ārpus draudzēm.

17

Pateiksimies un lūgsim par Liepājas Pāvila, Golgātas,
Cēsu, Ventspils un Jaunjelgavas draudzēm.
Cēsu draudze pateicas par 101. draudzes gada
svētkiem un 1.gadadienu kopš draudze ir jaunajās
draudzes telpās Ķiršu ielā 1. Cēsu draudze turpina
izpirkt draudzes namu. Lai Dievs vada draudzi šajā
jautājumā un svētī ar nepieciešamajiem līdzekļiem
nama pilnīgai izpirkšanai.

L I E P Ā J A S P Ā V I L A D R AU D Z E
Plkst. 11:00 draudzes 120. gadasvētki.
Plkst. 16:00 draudzes kopkora koncerts, kas dosies uz
“Cerību Festivālu”.

R Ī G A S G O L G Ā T A S D R AU D Z E
Plkst. 10:00 draudzes gadasvētki.
Pēc dievkalpojuma sadraudzības brīdis.

C Ē S U D R AU D Z E
Viesosies Rīgas Āgenskalna draudzes mācītājs
Edgars Mažis.

V E N T S P I L S D R AU D Z E
Plkst.11:00 draudzes gadasvētki.

J AU N J E L G A V A S D R AU D Z E
Plkst. 15:00 viesojas dziedātāji un liecinieki no “Zilā
Krusta”.

18

Lūgsim par Ungārijas baptistu draudžu savienību,
kura apvieno 368 draudzes ar to 11 854 locekļiem.

19

Lūgsim Dievu par autovadītājiem un gājējiem,
sākoties gada tumšākajam laikam.
Šogad uz Latvijas ceļiem gājuši bojā jau 136 cilvēki,
ievainoti 2564 cilvēki.

20

Lūgsim par Portugāles baptistu konvenciju.
Tajā ir 71 draudze un 4700 locekļi.

21

Pateiksimies un lūgsim par Skotijas baptistu
savienības 172 draudzēm ar 13 365 locekļiem.

22

Lūgsim par EBWU prezidenti Līviju Lāmi. Lai Dievs
dod gudrību un spēku māsu kalpošanā Eiropas
valstīs.

23

Lūgsim par Cerību Festivāla bērniem. Lai Dieva
vārda sētā sēkla bērnu sirdīs un dzīvēs nestu
paliekošas vērtības.

24

Pateiksimies un lūgsim par Mateja un Golgātas
draudzēm, to locekļiem. Lai Dievs svētī jau esošos
draudzes locekļus, un lai vēl daudzas sirdis pildās
ar Dieva mīlestību un atver tās grēku nožēlai.

MA T E J A D R AU D Z E
Plkst. 11:00, 14:00, 19:00 svinēs 143. draudzes
gadasvētkus.

G O L G Ā T A S D R AU D Z E
Plkst. 10:00 viesosies Vasaras Olimpisko spēļu
virskapelāns Humanitāro zinātņu doktors Deivids
Smetkus.

25

Pateiksimies un lūgsim par Saldus draudzi, par tās
atjaunotni, par Saldus pilsētas evaņģelizāciju.
Lūgsim par Saldus draudzes mācītāju Jāni Balodi un
viņa ģimeni.

26

Pateiksimies un lūgsim par Rīgas
Vīlandes draudzi. Tā ir uzsākusi darbu ar
bērniem Rembatē. Lūgsim, lai Dievs
atver durvis evaņģēlijam arī pie
vecākiem. Ir sākusies jaunā Metro
sezona – jauniešu kalpošana.
Lūgsim, lai Dievs dod gudrību jauniešu
kalpošanas vadītājam Kārlim Kārkliņam. Turpinās
darbs Bēbīšu skoliņā. Lūgsim, lai katra ģimene šeit
sajūt patiesu Kristus mīlestibu. Lūgsim par to,
lai draudze ar mīlestību spētu pieņemt katru cilvēku,
kurš ienāk Vīlandes draudzē.
Aizlūgsim par mācītāju Ģirtu Ašnevicu un viņa ģimeni.

27

Lūgsim par tiem, kas dzīvo vieni, lai Kristus klātbūtne
piepilda visas viņu vajadzības.

28

Pateiksimies un lūgsim par LBDS padomi un viņu
ģimenēm. Lūgsim par Dieva vadību, spēku un
gudrību kalpojot.

29

Pateiksimies un lūgsim par Skatres
draudzi. Lūgsim par draudzes
paplašināšanos. Lai Dievs dod gudrību,
ko cilvēki var aizsniegt. Lūgsim par
sludinātāju Arti Peterlevicu, viņa
ģimenes un draudzes locekļiem.

30

Lūgsim par LBDS svētdienskolu apvienību,
tās vadītāja vietnieci Elzu Rozi un viņas ģimeni.
Lai Dieva spēks, gudrība un veselība kalpojot.

SVĒTDIENSKOLU APVIENĪBA
Rudens seminārs “Dosim bērniem cerību!”.
11:30-12:20 Lekcija “Cerība ģimenē, draudzē,
svētdienskolā” piedalīsies mācītājs Oļegs Jermolajevs.
14:00-15:00 Interaktīva lekcija „Cerība sociālajā
kalpošanā”, ko vadīs soc. pedagogs, mākslas
terapeite Iveta Jermolajeva
15.00 – 16.00 Pieredzes apmaiņa; Vidzemes draudžu
svētdienskolu pārstāvji.
Dalības maksa seminārā Ls 1.50
Pieteikties līdz 20.oktobrim: dacefreivalde@inbox.lv;
mob.29759709; sa@lbds.lv; 26272244.

31

R Ī G A S G O L G Ā T A S D R AU D Z E
Plkst. 10:00 viesosies mācītājs Čaks Kellijs.

INFORMĀCIJA
Latvijas baptistu draudžu savienība aicina pieteikties
atbildīgu, rūpīgu arhivāra palīgu ar zināšanām vēsturisku
materiālu kārtošanā. Cilvēku, kurš varētu turpināt Modra
Gintera iesākto darbu. Vēlamas zināšanas baptistu vēsturē
un pieredze darbā ar datoru.
Māsu apvienība aicina 1.novembrī Latvijas sievietes
pievienoties lūgšanā visas pasaules baptistu sievietēm
lūgšanu dienā „Kopsolī ar Garu”.

BīBELES LASīJUMI
O k t obri m
1. Pāvila 2.vēstule korintiešiem 1
2. Pāvila 2.vēstule korintiešiem 2
3. Pāvila 2.vēstule korintiešiem 3
4. Psalms 108-109
5. Pāvila 2.vēstule korintiešiem 4
6. Pāvila 2.vēstule korintiešiem 5
7. Psalms 110-111
8. Pāvila 2.vēstule korintiešiem 6
9. Pāvila 2.vēstule korintiešiem 7
10. Psalms 112-114
11. Salamana pam. 23
12. Pāvila 2.vēstule korintiešiem 8
13. Pāvila 2.vēstule korintiešiem 9
14. Psalms 115-116
15. Pāvila 2.vēstule korintiešiem 10
16. Pāvila 2.vēstule korintiešiem 11

17. Pāvila 2.vēstule korintiešiem 12
18. Pāvila 2.vēstule korintiešiem 13
19. Psalms 117-118
20. Salamana pam. 24
21. Jūdas vēstule
22. Psalms 119
23. Jāņa 1. vēstule 1
24. Jāņa 1. vēstule 2
25. Jāņa 1. vēstule 3
26. Jāņa 1. vēstule 4
27. Jāņa 1. vēstule 5
28. Psalms 120-122
29. Salamana pam. 25
30. Jāņa 2. vēstule
31. Jāņa 3. vēstule

G a rīdznie k u brālīb a svei c
j a u nos sl u dinātāj u s
Andi Miezīti un Miroslavu Tumanovski
26. septembrī Rīgas Mateja draudzē saņemot sludinātāja
licenci un svētību kalpošanai Mateja draudzē.
Un Viņš (Jēzus) iecēla divpadsmit, lai tie būtu pie Viņa un
Viņš tos izsūtītu... Mateja ev. 3:13-14

Cerīb a s F estivāl a
I nfor m ā c ij a
9. oktobris, plkst. 11:00
Kopkora reģionālais kopmēģinājums TALSOS Talsu
Tautas namā (Lielā iela 19/21)
9. oktobris, plkst. 16:00
Cerības festivāla ieskaņas koncerts TALSOS Talsu
Tautas namā (Lielā iela 19/21)
16. oktobris, plkst. 14:00
Kopkora reģionālais kopmēģinājums VALMIERĀ
Sv. Sīmaņa evaņģeliski luteriskā baznīcā
(Bruņinieku iela 2)
16. oktobris, plkst. 18:00
Cerības festivāla ieskaņas koncerts VALMIERĀ
Sv.Sīmaņa evaņģeliski luteriskā baznīcā (Bruņinieku iela 2)
16. - 17. oktobris Ticības mācības skolotāju seminārs  
17. oktobris, plkst. 14:00
Kopkora reģionālais kopmēģinājums LIEPĀJĀ Pāvila
baptistu baznīcā (Kuršu iela 19)
17. oktobris, plkst. 17:00
Cerības festivāla ieskaņas koncerts LIEPĀJĀ Pāvila
baptistu baznīcā (Kuršu iela 19)
19. oktobris Noslēguma instruktāža darbam ar
jaunajiem kristiešiem
20. oktobris Kursa “Kristīgā dzīve un liecība”
intensīvās apmācības

22. oktobris, plkst. 18:00
Kopkora reģionālais kopmēģinājums JELGAVĀ
Jelgavas baptistu baznīcā (Mātera iela 54)
23. oktobris, plkst. 11:00, 15:00
Cerības festivāls bērniem draudzes “Prieka Vēsts” namā
(Bērzaunes iela 6)
30. oktobris, plkst. 12:00
Kopkora reģionālais kopmēģinājums RĪGĀ Pestīšanas
tempļa baznīcā (Lāčplēša iela 117)
30. oktobris, plkst. 16:00
Cerības festivāla ieskaņas koncerts RĪGĀ Pestīšanas
tempļa baznīcā (Lāčplēša iela 117)

Z i ņ a s no Cēsī m
Kopš pēdēja raksta par Cēsu baptistu draudzes „Gadsimta
projektu” vairākas jaunas draudzes un privātpersonas ir
atsaukušās ar atbalstu šim projektam. Cēsu draudze sirsnīgi
pateicas Nāriņciema, Dobeles, Paplakas, Siguldas un Vaiņodes
baptistu draudzēm, kā arī Anetei Kukītei, Drosmai Bredikai un
Jānim Ģēģerim par atsaucību un dalību Cēsu draudzes „Gadsimta
projektā”. Paldies arī Cēsu draudzes brāļiem un māsām par
pašaizliedzīgu darbu. Draudze turpina gan izpirkt draudzes
īpašumu, gan to labiekārtot. Katrs atbalsts ir vērtīgs ieguldījums
Vidzemes misijas darbam Cēsu pilsētā. Mēs ticam, ka visas
draudzes un indivīdi, kuri ir atbalstījuši vai plāno atbalstīt
„Gadsimta projektu” ar interesi seko līdzi projekta attīstībai. To var
darīt arī caur draudzes mājas lapu www.cesudraudze.lv.

Šogad līdz šim esam varējuši sakārtot īpašumā esošos kokus,
demontēt pērn nojauktās mājas pamatus un citas betona
konstrukcijas, sagatavojot plašu laukumu dažādām draudzes
kalpošanas aktivitātēm, veikt nepieciešamos fasādes remontus
vienai no ēkām, iesākt remontu svētdienas skolas klasē un uzsākt
žoga rekonstrukciju. Visu to veicam, paturot prātā, ka „Gadsimta
projekts” pamatā nav par īpašumu un ēkām, bet gan par cilvēkiem
Cēsu pilsētā. Esam priecīgi, ka jau jūlijā draudzes īpašumā varēja
notikt Vasaras Bībeles skola un, ka caur draudzes aktivitātēm ir
varējis pieaugt apmeklētāju skaits draudzē. Mūsu pūles ir vērstas
uz ilgtermiņa darbu un mēs nezaudējam cerību, piedzīvojot arī
dažādas grūtības šodien, jo ticam, ka jau rīt ar Evaņģēlija vēsti
varēsim aizsniegt tuvākas un tālākas apkārtnes iedzīvotājus. Īpaša
draudzes kalpošana sāk veidoties arī Cēsu audzināšanas iestādē
nepilngadīgajiem. Esam pateicīgi par sadarbību ar iestādes
kapelānu Mihailu Voronovu un citiem iestādes darbiniekiem. Tāpat
laikā līdz nākamā gada beigām jau ir ieplānoti virkne pasākumu,
lai aizsniegtu Cēsu iedzīvotājus ar Labo Vēsti un draudzes
īpašums būs labs instruments šajā darbā. Tādēļ atbilstoši katra
iespējām un aicinājumam, aicinām ar aizlūgšanām un finansiālu
atbalstu mūs atbalstīt arī turpmāk!
Kristus mīlestībā,
Oļegs Jermolājevs
Cēsu baptistu draudzes mācītājs

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, Linda Mužika, 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

