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Nedomāju, ka kāds no 150 gadu jubilejas 
apmēram 2500 svētku dievkalpojuma 
dalībniekiem varēs aizmirst Sauli, kāda tā 
spīdēja kristību un aizlūguma laikā pie 
Užavas upes. Kāds sirms brālis kristību 
laikā man norādīja uz debesīm un teica: 
“Neko tādu es neesmu redzējis...” Daudzi 
apliecināja to pašu. Jā, es zinu, ka šis 
aplis ap sauli ir dabas fenomens, bet es, 
šķiet, nekad neuzdrīkstēšos apgalvot, ka 
tā bija sagadīšanās. Visu nedēļu pirms 
kristībām laika ziņas solīja biezus 
mākoņus un lietu. Nedēļas sākumā bija 
vētra un upe kāpa ārā no krastiem. 
Un tad pienāca kristību diena, kādu to 
atcerēšos visu dzīvi un kādu to tikai daļēji 
mums atgādināt spēs fotogrāfijas. 

Dievs mums 150 gadu jubilejā pasniedza 
skaistu dāvanu – tik ļoti uzskatāmu Savas 
klātbūtnes, varenības un svētības 
apliecinājumu. Es ticu, ka Dievam ir plāns 
mūsu draudzēm un Kristus mūs aicina 
nebaidoties doties cīņā. No sirds sveicu 
arī katru no 87 jaunajiem Kristus 
sekotājiem, kas pievienojās mūsu 
draudzēm caur kristību Užavas upē! 

Paldies Jums par uzticēšanos, ievēlot 
mani turpmākos četrus gadus vadīt mūsu 
kopdarbu! Ticu, ka tā ir ne tikai Jūsu 
uzticešanās man, bet vispirms jau Jūsu 
uzticēšanās un manis uzticēšana mūsu 
Kungam. Paldies katram, kas to dara! 
Labāk nekā iepriekš saprotu, ka tikai ar 
Dieva klātbūtni un spēku var notikt 
izmaiņas un tikt izcīnītas nepieciešamās 
uzvaras.

“Bet mēs visi, atsegtām sejām, Dieva 
godību redzēdami kā spogulī, topam 
pārvērsti Viņa paša līdzībā no spožuma uz 
spožumu. To dara Tā Kunga Gars.” 
(2. Korintiešiem 3:18)

Viss gods un slava Dievam Tēvam, Dēlam 
un Svētajam Garam! Āmen!

Kristū,
Pēteris Sproģis
bīskaps



Kad svētki sakrīt ar darbu, tos ir jāmāk godam nosvinēt. Kad 
darbs iekrīt svētkos, to ir jāmāk godam padarīt - Dieva godam. 
LBDS 150 gadu jubilejas kongress bija gan svētki, gan darbs, 
kurā mijās svētku uzrunas un saturīgs kopdarbs.

Kongresa ievadvārdus teica Viktors Hams, Bilija Grehema 
Evaņģēliskās asociācijas Austrumeiropas kalpošanas vadītājs, 
Cerības festivāla direktors Latvijā. Viņš uzsvēra, ka šis mūsu 
draudzēm ir laiks evaņģelizēt un doties pie cilvēkiem. “Izmetiet 
tīklus, teiktu Jēzus, pat ja jūs esat līdz šim strādājuši “visu nakti 
un neesat neko noķēruši”!” 

Kongresu atklāja bīskaps Pēteris Sproģis ar mūsu 150. jubilejas 
lozunga vārdiem no Kolosiešiem 2:6-7, atgādinot, ka mūsu 
ticības sākums un pamats ir pats Jēzus Kristus, kurā mēs 
dzīvojam, sakņojoties arvien dziļāk Viņā un augot Viņā. Bīskaps 
atgādināja, ka kristietība nebeidzas ar to, ka cilvēks tiek izglābts, 
bet viņam jākļūst arvien stiprākam ticībā. Septītā panta 
noslēguma vārdi “... pāri plūzdami savā pateicībā!” apliecina, 
ka patiess ticīgais ir ļoti laimīgs cilvēks – jo viņš saprot, ka viņam 
nepelnīti dots viss. “Tādus Dievs vēlas mūs redzēt šodien... 
Par cerības pamatu cilvēki jautā tiem, kuri pāri plūst savā 
pateicībā Dievam.”

LBDS kongresa delegāti un viesi uzklausīja virkni sveicienu. 
Pirmais apsveikums nāca no Latvijas Saeimas priekšsēdētāja 
Gundara Daudzes. Ventspils domes vārdā mūs sveica domes 

priekšsēdētāja 1.vietnieks Guntis Blumbergs, īpaši pasakoties par 
Dziesmu svētkiem, kas piepilda visu pilsētu un cilvēku sirdis. 

Sveicienus no baptistu ģimenes Eiropā un visā Centrālāzijā nesa 
Eiropas Baptistu federācijas ģenerālsekretārs Antonijs Peks, 
kuram ticīgie Latvijā ir bijuši personīgi nozīmīgi: “No sadarbības 
ar jums esmu daudz mācījies, ko nozīmē sekot Jēzum, un jūs 
esat palīdzējuši man kļūt tādam, kāds šodien esmu, kalpojot 
Eiropas Baptistu federācijā. Mēs sveicam jūs ar vārdiem no 
Filipiešiem 1:1-3, un mūsu lūgšana ir, ka Dievs labo darbu, ko 
jūsos iesācis, pabeidz līdz galam.” Ieraksts A. Peka dāvinātajā 
vēstures grāmatā par baptistu pirmsākumiem skan: “Mēs 
priecājamies, ka jūs esat daļa no mūsu stāsta!” Viņa dāvinātais 
Svētā Vakarēdiena kauss un šķīvis kalpos kā atgādinājums par 
sadarbību un sadraudzību ar visas Eiropas baptistu saimi.

Amerikas Latviešu baptistu apvienības vārdā mūs sveica Ralfs 
Augstroze, uzsverot: “Mēs nekalpojam Latvijas vai Amerikas 
Dievam, bet debess un zemes Radītājam. Latvijas baptistu darbs 
mums ir prioritāte, pat ja dzīvojam Amerikā.”

Igaunijas Baptistu draudžu savienības prezidents Meego 
Remmels līdz ar sveiciena vārdiem norādīja, cik nozīmīga Latvija 
bijusi pirmajiem igauņu baptistu ticīgajiem – viņi šeit kristīti. 
Atmoda bijusi cieši saistīta ar dziesmām, tāpēc simbolisks ir arī 
dāvinājums – igauņu baptistu dziesmu grāmata, kurā “kopīgas 
dziesmas var būt dažas, bet mums kopīgais ir glābšana Jēzū”.

LBDS kongress:  
laiks darbam un svētkiem
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Vistālāko ceļu mērojuši viesi no Brazīlijas Latviešu baptistu 
apvienības. Tās prezidents Benjamiņš Viljams Keidans uzrunāja 
mūs ar Filipiešiem 1:1-3, 6, turpinot: “Mēs esam pateicīgi Dievam 
par jums, jo tas, ka latvieši pārcēlās uz Brazīliju, nav bijis veltīgi. 
Latvieši nodibināja daudzas draudzes, un darbs tur turpinās.”

Lietuvas Evaņģēlisko baptistu draudžu savienības izpildsekretāre 
Sandra Daktaraite sirsnīgā uzrunā skaidrā latviešu valodā pauda 
prieku, ka mūsu tautu ticīgie allaž atraduši veidus, kā būt kopā. 
Viņas novēlējums mums: “Lai jūsu rokas nebīstas smagas 
zemes, lai sirdis ir atvērtas, bet kājas stipras. Lai jūsu balsis ir 
skanīgas, jūsu vēsts asa, sludinot Evaņģēlija aktualitāti 21. 
gadsimta sākuma Latvijā.” 

Kongresā pieminējām tos nozīmīgos kalpotājus, kurus kopš 
2009. gada kongresa Dievs saucis mūžībā pie Sevis. Kaut dažos 
vārdos dzirdēt to, kā, Dievam par godu dzīvojot, viens ticīgais var 
spēcīgi piepildīt Viņa gribu uz zemes – tas iespaido mūs, kas vēl 
elpojam uz zemes. Kongresā pieminējām bīskapu emeritus Jāni 
Eisānu, bīskapu emeritus Andreju Šternu, talantīgo Kārli 
Matisonu, māsas – kalpotājas Mariju Inkenieni, Judīti Šķuburi 
un Dzintru Skuju, kā arī Kristus sekotāju un latvietības uzturētāju 
ASV Jāni Aļļi. Mēs pieminējām arī visus citus mūžībā aizgājušos 
mūsu draudžu aktīvos darbiniekus, brāļus un māsas, kas mums 
bijuši par svētību.

Atskaitoties par četriem bīskapa amatā nokalpotajiem gadiem, 
bīskaps Pēteris Sproģis par savu prioritāti nosauca LBDS vīzijas 
nospraušanu un komunicēšanu. “LBDS pastāv draudžu dēļ un ne 
otrādi. Tai jābūt stiprai savienībai, kas atbalsta draudžu 
stiprināšanu, jaunu draudžu dibināšanu un jaunu mācītāju 
apmācību,” norādīja bīskaps. Pateicoties LBDS komandai un 
nozaru vadītājiem, bīskaps Pēteris Sproģis minēja, ka, tikai 
novedot lietas līdz galam, var redzēt uzlabojumus, pārmaiņu – 
neērtību posmā tie var nešķist pamanāmi. Lai īstenotu LBDS 
misiju, tika nodibināts Baltijas Pastorālais institūts. Lielākā daļa no 
studentiem jau ir aktīvi kalpotāji dažādās draudzēs. Ir aizsākta 
jaunu draudžu dibinātāju apmācība M4 ietvaros. Par bīskapa 
vietnieku jaunu draudžu dibināšanas jautājumos ir aicināts kļūt 
Kaspars Šterns, Rīgas Mateja draudzes mācītājs. Pēteris Sproģis 
norādīja, ka atkārtotas ievēlēšanas gadījumā plānotu turpināt 
iesākto darbu, izvērtētu LBDS nozaru darbību, kā arī veidotu 
statistiku, kas parādītu mūsu draudžu kustību “uz āru” un “uz 
priekšu”.

Rīgas Mateja draudzes mācītājs un bīskapa vietnieks, mācītājs 
Pēteris Eisāns bīskapu Pēteri Sproģi raksturoja kā draudžu 
“darbā un kaujā saucēju”, kura darbības būtiskākie rezultāti ir 
izglītības darba attīstīšana, jaunu draudžu dibināšanas procesa 
aizsākšana un garīgās un saimnieciskās vadības nestie augļi. 
Nominācijas komisijas vārdā Pēteris Eisāns nominēja Pēteri 
Sproģi kā vienīgo kandidatūru bīskapa amatam. 

Aizklātā balsojumā kongress ar 177 balsīm “par”, 5 “pret” un 14 
“atturas” atkārtoti ievēlēja mācītāju Pēteri Sproģi bīskapa amatā. 

Savā pirmajā uzrunā pēc atkārtotas ievēlēšanas bīskapa amatā P. 
Sproģis uzrunāja kongresa delegātus ar ierosinājumu nodot 
Lielirbes baptistu koka baznīcas ēku, kas atrodas “Zaronā”, 
Tārgales pagastā, Ventspils rajonā, Ventspils Kuģniecības un 
zvejniecības muzejam, paturot zināmas tiesības uz šo ēku. Tajā 
vai tās apkārtnē varētu izveidot stendu par baptistu vēsturi un 
izcelšanos Latvijā. Šī baznīca būtu pieejama citām kristīgām 
konfesijām, garīgiem pasākumiem, mākslas izstādēm ar kristīgu 
ievirzi, laulību dievkalpojumiem, dzejas vakariem un koncertiem. 
Kongresa delegāti ar pārliecinošu balsu vairākumu atbalstīja šo 
ideju.
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LBDS 2010. gada kongresā piedalījās 197 balsstiesīgi delegāti un 
vairāk nekā 90 viesu. Mandātu komisija atzina kongresu par 
lemttiesīgu un gatavu kopīgu jautājumu izskatīšanai. 

LBDS kongresā atkārtoti ievēlēja mācītāju Pēteri Sproģi 
bīskapa amatā.

Kongresa laikā tika ievēlēti sekojoši jauni komisiju locekļi:

Revīzijas komisija nākamajiem 3 gadiem:
Andris Drēska (Jelgavas baptistu draudze)
Elga Gailīte (Rīgas Mateja draudze)
Kristīne Kanska (Rīgas Āgenskalna draudze)
Marija Mališeva (Jelgavas krievu baptistu draudze)
Gunvaldis Vēsmiņš (Liepājas baptistu Pāvila draudze)

LBDS padomes locekļi:
Edgars Godiņš (Rīgas Semināra draudze)
Līvija Lāme (Rīgas Āgenskalna draudze)
Kaspars Šterns (Rīgas Mateja draudze)
Haralds Bartkevičs (Grobiņas baptistu draudze)

Mandātu komisija 2011. gada kongresam:
Normunds Lāms, Jānis Akmens, Andris Bite

Redakcijas komisija:
Anita Mešķe, Aivars Šķuburs, Ilze Mitāne

Nominācijas komisija:
Vitālijs Šeļemba, Jānis Lūsis, Egils Ķeiris, Oļegs Jermolājevs, 
Andris Jūrmalis, Edgars Godiņš, Gints Pallo

Apsveicam jaunos sludinātājus Daini Pandaru (Ogre), Mārci 
Dejus (Liepāja), Andi Miezīti (Rīga), Aivaru Vadoni (Mežgalciems), 
Miroslavu Tumanovski (Rīga), Ilvaru Ieviņu (Ropaži)! 

Apsveicam ar ordinēšanu mācītāja amatos Vitāliju Šeļembu 
(Rīga), Oļegu Jermolājevu (Cēsis) un Kasparu Šternu (Rīga)!

Kad darbs mijas ar svētkiem, var svinēt abus. Uz tikšanos 
nākamajā kongresā un svētkos!

Gunita Lanka
Liepājas Nācaretes baptistu draudze

“Un viņi sacīja: “Celsimies un celsim!”  
Tā viņi stiprināja savas rokas labajam darbam.” Nehemijas 2:18

LBDS vadība un bīskaps Pēteris Sproģis pateicas katram, lielam un mazam,  
kas deva savu ieguldījumu Latvijas baptistu 150 gadu svinību un  
LBDS 2010.gada kongresa organizēšanā.
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“Kungs, es nabags grēcinieks...”   – ar šīs skaistās K. Līdaka 
mūzikas kluso instrumentālo skanējumu no malu malām koristi 
baltās drēbēs, basām kājām saplūda uz skatuves. Te kopā bija 
apmēram 100 dalībnieku – diriģenti un mūziķi. Fonā bija 
dzirdama un vērojama strauta čalošana, kas radīja iespaidu, ka 
mēs atrodamies mūsu sentēvu vidū pie Užavas upes, kur notiek 
kristības – tiek slēgta derība ar Dievu.

Tiešām, viena koncerta laikā, dažās stundās ir iespējams ar 
interesi izsekot Latvijas baptistu 150 gadu vēstures gaitām. 
Koncertā tika atskaņoti 23 latviešu autoru muzikāli skaņdarbi, 
kuri tika meistarīgi savīti ar vēstures notikumiem. Domāju, ka 
koncerta autors, komponists Ēriks Ešenvalds un režisore Kristīne 
Klētniece-Sika bija atraduši īsto atslēgu, lai klausītāji iejustos 
atmosfērā, kāda valdīja dažādos vēstures pagriezienu punktos. 
Mūsu ticības tēvi Latvijā, neskatoties ne uz ko, ar atvērtu sirdi 
atsaucās aicinājumam kalpot Dievam. Tās ir dziļas saknes, kuras 
tiecas debesīs! 

Koncerta viesis Ventspils pilsētas mērs Aivars Lembergs sacīja 
labus atzinības vārdus visai baptistu saimei - ļaudis, kuri ir dziļi 
sakņojušies Dievā, nes līdzi mīlestības attieksmi pret savu 
tuvāko. Dziesmu svētku popularizētājs, Ventspils baptistu 
draudzes mācītājs Pēteris Tervits, ļāva ielūkoties dažās kora 
noteikumu lappusēs. Tādi noteikumi tika izstrādāti un apkopoti 
jau 1920. gadā un lielā mērā darbojas arī vēl šodien. Koris – tās 
ir dziļas saknes, kurās dziedātāji iesakņojas draudzes darbā. 
Savukārt bīskaps Pēteris Sproģis atzīmēja, ka paaudžu 
paaudzēs mūsu saknes tiecas ticības drosmē, Dieva bijāšanā, 
gūstot prieku, sirdsmieru un uzmundrinājumu vienībā ar Kristu. 
Mēs esam vienoti ar savām saknēm nākotnē. 

Dažu stundu laikā mēs guvām ļoti daudz – daži atmiņas, daži 
zināšanas, citi stiprinājumu un uzmundrinājumu, citi – muzikālu 
baudījumu. 

Dace Freivalde
Rīgas Golgātas baptistu draudze

Piektdienas, 27. augusta, svētku programmas izskaņā Ventspils 
baptistu dievnamā ļaudis pulcējās uz Lūgšanu vakaru. Kaut gan 
šis pasākums sākās vēlu vakarā, ap plkst. 21:30, dievnama zālē 
bija grūti atrast brīvu vietu. 

Vakara viesis mācītājs Viktors Hams no jauna atgādināja, ka no 
5.-7. novembrim Cerības festivālā Rīgā būs lieliska iespēja 
dzirdēt gan labu mūziku, gan skaidri pasludinātu Evaņģēlija 
vēsti. Vakara gaitā bija iespēja pārdomāt savu dzīvi, savu 
attieksmi pret līdzcilvēkiem un kopdarbu, aizlūgt par saviem 
vadītājiem. Aizkustinoši bija vērot, kā cilvēki cēlās un gāja 
atvainoties. Bīskaps Pēteris Sproģis atgādināja, ka nenokārtotas 
lietas, aizvainojums vai nepiedošana sasaista ne tikai cilvēka 
emocionālo pasauli, bet arī nomāc viņa spēju darboties draudzē. 
Savās pārdomās viņš pieminēja stāstu par Jonu no Vecās 
Derības, kurā attēlots cilvēks, kura nevēlēšanās paklausīt 
Dievam gandrīz beidzās ar citu cilvēku bojāeju. 

Vakara gaitā katram bija iespēja aiznest akmeni un nolikt pie 
krusta - tā simboliski atstāt smagumu pie Jēzus krusta. Rīgas 
Mateja draudzes mācītājs Pēteris Eisāns vadīja aizlūgumu par 
bīskapu Pēteri Sproģi un viņa dzīvesbiedri Martu. Bija arī 
aizlūgums par Tabitu Ašnevicu no Vīlandes baptistu draudzes un 
Lieni Svoku no Jelgavas baptistu draudzes, kuras saņēmušas 
aicinājumu doties misijas braucienā uz Āfriku un Bolīviju. Vakars 
pagāja nemanot un ejot mājās pa tukšajām Ventspils ielām, sirdī 
bija paliekošs prieks par dienā pieredzēto un apņēmības pilna 
sirds labiem darbiem.

Inese Drēska
Jelgavas baptistu draudze

Piektdien, 27. augustā, Ventspils Bērnu pilsētiņas brīvdabas 
estrādē ikvienam bija iespēja noskatīties Māra Dravnieka vadībā 
iestudētu Ketijas Hilas mūziklu bērniem “Viņu redzēsim”. Mūziklu 
izpildīja Latvijas baptistu draudžu bērni un jaunieši. Mūzikls tika 
iestudēts mūziķu vasaras nometnē “Būsim kopā”  vienas 
nedēļas laikā.

Pasākuma apmeklētājus sveica Rīgas Mateja draudzes mācītājs 
Ainars Baštiks. Uzrunājot klausītājus, viņš pastāstīja par kādu 
sarunu ar savu vectēvu pirms skolas gaitu uzsākšanas. Vectēvs 
viņam iedevis naudas summu, par kuru viņš varējis iegādāties 
vairākas lietas, un padomu, ka Debesīs ir Tēvs, kurš mazdēlu 
mīl, un ka pie Viņa var griezties lūgšanā par visu, kas uz sirds. 
Savā uzrunā mācītājs Ainars Baštiks aicināja bērnus ne tik daudz 
priecāties par materiālām vērtībām, cik visos dzīves notikumos 
paļauties uz Debesu Tēvu. 

Nepilnu stundu Bērnu pilsētiņas apmeklētāju uzmanību 
piesaistīja bērnu un jauniešu dziedājums un orķestra spēle. 
Mūzikla galvenie varoņi attēloja dažādu specialitāšu ārstus, kuri 
pārbaudīja acu, ausu un sirds veselības stāvokli. Mūziklam cauri 
vijās patiesība, ka, ja esam ciešās attiecībās ar Debesu Tēvu, 
tad varam savaldīt gan savu mēli, gan raidīt laipnus acu 
skatienus un no sirds izpaust labas domas. Sirsnīgie aplausi 
liecināja, ka bērnu izpildījums bija aizkustinājis klausītājus.

Inese Drēska
Jelgavas baptistu draudze

Dziesmu svētku atklāšanas 
koncerts Ventspilī

Lūgšanu 
vakars

Bērnu koncerts 
“Būsim kopā”
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Baptistu draudžu 150 gadu 
jubilejas svinību laikā 
Ventspilī notika kāds 
pasākums, kurš bija īpaši 
veltīts baptistu draudžu 
mācītājiem un viņu ģimenēm. 
Viņi tika aicināti nelielā 
izbraukumā ar kuģīti 
“Hercogs Jēkabs” pa Ventu. 
Tas bija lielisks brīdis 
kopīgām sarunām un atpūtai 
visnotaļ brīvā un neoficiālā 
gaisotnē, baudot iespaidīgus 
skatus uz Ventspili un jauku 
sadraudzību. 

Dāvids Šterns, Alūksnes 
baptistu draudzes mācītājs: 
“Pasākums bija ļoti labs – 
savā ziņā mēs bijām uz kuģīša “piespiedu apstākļos” visi salikti 
kopā, un nekas cits neatlika, kā intensīvi un  efektīvi komunicēt 
vienam ar otru. Laba bija tieši šī kopā būšana.”

Ieva, mācītāja Dāvida Šterna dzīvesbiedre: “Man patika – sākot 
ar pusdienām, kas bija ļoti vienkāršas, sanāca arī vairākas reizes 
mainīt savu sēdvietu, tādējādi paspējot parunāties ar vairākiem 
cilvēkiem, arī iepazīties ar tādiem, kas nav pazīstami. Mērķis bija 
saliedēt un sapazīstināt tos, kas citkārt tā arī nebūtu satikušies. 
Man šķiet, ka tas izdevās. Vienīgi pasākums varēja būt garāks!” 

Dzintra, mācītāja Ilmāra Hirša dzīvesbiedre: “Mums abiem ar 
Ilmāru ļoti patika! Uz šāda kuģīša bijām pirmo reizi. Vispār ļoti 
jauks pasākums – prieks, ka šeit varēja satikties un būt 
sadraudzībā ar citiem amata brāļiem, arī ar tiem mācītājiem, 
kas vairs aktīvi nekalpo.”

Pēteris Tervits, Ventspils baptistu draudzes mācītājs: 
“Sākotnēji ideja par to, ka mācītājiem ir jāsanāk kopā, radās 
bīskapam Pēterim Sproģim. Tā nu es meklēju iespēju un vietu, 
kur tas varētu notikt. Paldies jāsaka Ventspils pašvaldībai, ar 
kuras atbalstu šis izbrauciens varēja notikt! Uz kuģīša bijām kopā 
gandrīz 110 cilvēku. Aicināti bija visi baptistu draudžu mācītāji ar 

ģimenēm, un lielākā daļa arī bija ieradušies. Sākumā šo kopā 
sanākšanu gribējām veidot vairāk kā darba pusdienas, tomēr 
beigās pasākums izvērtās sadraudzībai un kopā būšanai par labu 
– kas, protams, arī ir jauki un svētīgi, jo reti jau sanāk tādas 
reizes, kad mēs visi varam būt kopā.”

Ilze Mitāne 
Mazsalacas baptistu draudze

Teātra namā “Jūras vārti” svētku noskaņu piektdienas vakarā 
turpināja baptistu draudžu jauniešu kora koncerts. Rīgas Mateja 
draudzes mācītājs Kaspars Šterns zālē sēdošajiem  klausītājiem 
atgādināja līdzību no Jaunās Derības par bagāto jaunekli, 
kurš vēlās izdarīt kaut ko labu, lai iegūtu mūžīgo dzīvību. Jēzus 
atbilde, ka viņam jāpārdod visa manta un jāizdala nabagiem, 
atstāja šo jaunekli skumju, un viņš aizgāja prom, jo viņam bija 
daudz mantas. Mācītājs Kaspars Šterns atgādināja, ka 150 
gadus atpakaļ baptistu draudžu vēsturē bija vīri, kuri spēja 
atteikties no svarīgām lietām un pievērsties ar visu savu sirdi 
draudžu darba veicināšanai. Mācītājs mudināja nebūt vienkārši 
labiem cilvēkiem, kuri tic Dievam, bet iesaistīties reālos darbos. 

Latvijas baptistu draudžu vēsture ir 150 gadus gara. Katra 
cilvēka dzīve var būt šīs vēstures turpinājums, ja veltam kaut 
vienu skatienu Debesīm. 

Uzrunai sekoja brīnišķīgs jauniešu kora dziedājums – skanēja 
dažāda stila mūzika, dziesmas un solo dziedājumi. Tas bija 
interesants un laikmetīgs iestudējums ar ieskatu baptistu 
draudžu dziedāšanas tradīcijās pagātnē, kas noturēja klausītāju 
interesi gandrīz divu stundu garumā.

Inese Drēska
Jelgavas baptistu draudze

Jauniešu koncerts

Sadraudzība  
“Hercoga Jēkaba” manierē

LBDS mācītāji, viņu sievas un īpašie viesi sadraudzībā uz kuģīša “Hercogs Jēkabs”.
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1. Koncertu norises vieta teātra nams “Jūras vārti”

2. Atklāšanas koncerta koris

3. Skatītāji teātra namā “Jūras vārti”

4. Atklāšanas koncerta koris un orķestris

5. Svētku sveicienu saka Ventspils pilsētas domes 
priekšsēdētājs Aivars Lembergs

6. ALBA pārstāvis un virsdiriģents Ralfs Augstroze

7. Latvijas Baptistu 7. Dziesmu svētku virsdiriģents 
Māris Dravnieks

8. Atklāšanas koncerta vadītāji

9. Atkārtoti ievēlētais LBDS bīskaps Pēteris Sproģis

10. LBDS kongresa delegāti balsojumā

11. LBDS padome aizlūdz par bīskapu Pēteri Sproģi

12. LBDS jaunā padome (E.Mažis, A.Akmens, O.Jermolajevs, 
E.Godiņš, L.Lāme, K.Šterns, J.Kalējs, P.Eisāns,  
P.Samoiličš)

1. 2.

4.

6.

9. 10.

11.

12.

7.

5.

8.

3.



13. Ventspils baptistu draudzes mācītājs Pēteris Tervits 

14. Venstpils baptistu draudzes dziedātāji

15. LBDS kongress 2010.gada 27.augustā Ventspils baptistu draudzē

16. Igaunijas Baptistu draudžu savienības prezidents Meego Remmels

17. LBDS jaunie sludinātāji (D.Pandars, M.Dejus, A.Miezītis, M.Tumanovskis, I.Ieviņš)

18. LBDS Kongresa svētbrīdi atklāj Cerības Festivāla direktors Viktors Hams

19. Lidija Tervite izsaka pateicību par BLBA draugu dāvanu J.Tervita grāmatas “Baptistu 
vēsture” tulkojumu portugāļu valodā

20. Lietuviešu baptistu draudžu savienības izpildsekretāre Sandra Daktaraite

21. Jauniešu koncerta laikā uzstājās Mateja draudzes bērnu kalpošanas vadītāja 
Iveta Rudoviča

22. Lūgšanu vakars Ventspils baptistu dievnamā

23. Dzied Elita Tīsa

24. “Atved draugu” aizlūgšanu koks

25. Pētera Sproģa un Pētera Tervita pieņemšana Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 
Aivara Lemberga ofisā

13.

16.

20.

22.

25.

17. 18. 19.

21.

24.

14. 15.

23.



28. augustā Ventspils Olimpiskā centra basketbola hallē notika 
Latvijas baptistu 7. Dziesmu svētku koncerts.

Latvijas baptistu draudžu apvienotā simfoniskā orķestra un 
saksofona solo muzikālajam pavadījumam skanot, uz skatuves 
uznāca Latvijas baptistu draudžu kopkoris. Īpaša svētku un 
pacilātības sajūta pārņēma, vērojot vairāk kā 500 dalībnieku lielā 
kora saskaņoto balti zilo vizuālo ietērpu. Tas sasaucās ar tādās 
pašās krāsās projicēto krustu, simbolizējot kristību un debesis.

Tikpat saskaņota un pārdomāta bija svētku koncerta kompozīcija 
jau ar pirmo dziesmu “Uzticīgs mūžīgi”, ikvienu klātesošo 
uzrunājot un mudinot atkal un atkal apjaust Dieva nebeidzamo 
mīlestību un vadību visos mūsu dzīves ceļos. Visas mūsu domas 
ir vērstas uz Dievu, bet to, cik nozīmīga ir mūsu piederības sajūta 
savai zemei un valstij, pauž Jurjānu Andreja skaņdarbs “Tēvijai” 
un Baumaņu Kārļa sacerētā himna “Dievs, svētī Latviju!”. Katra 
nākamā dziesma pastiprināja tuvības un piederības sajūtu 
Dievam, liekot atmest visu lieko un nevajadzīgo. “Kā sniegi kalnu 
galotnēs, lai mūžam balti būtu mēs!” – pēc tā mēs tiecamies 
nepārtraukti. Latvijā ir baptistu draudzes, kuras pielūdz un slavē 
Dievu krievu valodā, tāpēc koris virsdiriģentes Natālijas 
Sidorovičas vadībā izpildīja dziesmu “Vozljublju Tebja, Gospodi”. 
Īpašu noskaņu piešķīra saksofonista Arta Gāgas muzikālās 
improvizācijas un dzejas vārdi autores Anitas Mešķes 
izpildījumā. Paaudžu sasaisti un turpinājuma sajūtu radīja bērnu 
muzikālais priekšnesums no Ketijas Hilas mūzikla “Viņu 
redzēsim” jauniešu apvienotā orķestra pavadījumā.

Ap 500 dalībnieku lielā kopkora un apvienotā simfoniskā 
orķestra priekšā stājās mums jau pazīstamie virsdiriģenti Māris 
Dravnieks, Aivars Vadonis, Edgars Šķerbergs, Rudīte Tālberga, 
Inta Jūrmale, Baiba Jūrmale, Natālija Sidoroviča, Ilze Balode un 
Ēriks Ešenvalds. Maritai Caunei šie dziesmu svētki bija pirmā 
debija virsdiriģenta statusā. Uz Latvijas baptistu 7. Dziesmu 
svētkiem bija ieradušies arī viesdiriģenti no ASV – Ralfs 
Augstroze un Gunta Plostniece.

Latvijas baptistu 150 gadu jubilejā tika saņemts apsveikums no 
Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera. Apsveikuma vārdus un 
vēlējumus svētkos teica  pārstāvji no citām Latvijas kristīgajām 
konfesijām – Romas katoļu Baznīcas Rīgas arhidiecēzes 
arhibīskaps, metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Latvijas 
Evaņģēliski luteriskās baznīcas Daugavpils diecēzes bīskaps 
Einārs Alpe un Latvijas Pareizticīgo Baznīcas Kurzemes prāvests 
tēvs Nils. Dziesmu svētkos visus klātesošos ar apsveikuma 
vārdiem uzrunāja Ventspils domes priekšsēdētājs Aivars 
Lembergs, novēlot, lai baptisti ir vieni no tiem, kas dod ticību 
Latvijas nākotnei un sveiciena vārdus sacīja arī Mateja draudzes 
mācītājs Ainars Baštiks.. 

Koncerta noslēgumā izskanēja kopīgi dziedātā slavēšanas 
dziesma “Aleluja”. Latvijas baptistu 7. Dziesmu svētkus noslēdza 
vairāk kā 2000 svētku dalībnieku dziļā vienotībā izteiktā lūgšana, 
pateicība un slava Dievam.

Linda Langenfelde
Jelgavas baptistu draudze

Latvijas baptistu  
7. Dziesmu svētku koncerts

Dziesmu svētku koncerta kopkoris un orķestris
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A.Mešķe no Rīgas Vīlandes 
baptistu draudzes 

Virsdiriģents 
Ē.Ešenvalds

Bīskaps Pēteris Sproģis ar ģimeni .Dziesmu svētku koncerta kopkoris un orķestris

Ventspils baptistu draudzes mācītājs Pēteris Tervits, Ventspils pilsētas domes 
priekšsēdētājs Aivars Lembergs, Romas katoļu Baznīcas arhibīskaps – metropolīts 
Zbigņevs Stankevičs, Evaņģēliski luteriskās baznīcas bīskaps Einārs Alpe,  
Latvijas Pareizticīgo Baznīcas prāvests tēvs Nils, LBDS bīskaps Pēteris Sproģis.



Simt piecdesmit gadi mūs šķir no tās 
dienas, kad Užavas upē, klausot 
Bībelē izteiktajai Dieva pavēlei, tika 
kristīti pirmie 72 Latvijas teritorijā 
dzīvojošie baptisti. 

2010.gada 29.augustā šajā pašā upē 
Dieva ģimenei pievienojās 87 jaunie 
kristieši no dažādām Latvijas vietām. 
Saknes, ko laiduši mūsu priekšteči, 
nav nīkuļojušas, bet cauri gadu 
simtiem kļuvušas par zaļojošu koku. 
To apliecināja kuplais kristību 
dievkalpojuma dalībnieku skaits. 
Cilvēki bija ieradušies ne tikai no 
Latvijas tuvākām un tālākām vietām, 
bet arī mērojuši ceļu no Vācijas, 
Zviedrijas, Dānijas, Igaunijas un 
Amerikas. Trīsdesmit cilvēku grupa 
bija ieradusies no Brazīlijas. Tomēr, lai 
arī cik liels attālums šķir mūsu 
dzīvesvietas, mūsu sirdīs bija 
neaprakstāma vienotības un 
piederības sajūta baptistu konfesijai.

Starp dievkalpojuma dalībnieku 
simtiem īpaši izcēlās baltās drēbēs 
tērptie kristību kandidāti, kuru sejās 
bija manāms neliels uztraukums. Uz 
jautājumu, kādas izjūtas ir viņu sirdīs, 
atbildes skanēja ļoti pārliecinoši.

Sigurds, Talsu baptistu draudze: 
“Esmu ļoti priecīgs, bet tajā pat laikā 
satraukts. Es izvēlējos kristībām tieši 
šo dienu un vietu, jo vēlos to darīt tur, 
kur bija paši pirmsākumi.”

Jana, Valmieras baptistu draudze: 
“Es saņēmu no Dieva šo aicinājumu 
un esmu tam atsaukusies.”

Džūlija un Mārcis, Ogres baptistu 
draudze: “Patiesībā mēs esam jau 
trīs. (Mārcis ar smaidu raugās uz 
sievu) Tas bija Dieva plāns, ka esam 
šodien tieši šeit, jo mūsu kristībām 
vajadzēja notikt jau 4.jūlijā. Visu laiku 
esam apzināti tuvojošies Dievam. 
Esam ļoti priecīgi, ka varam piedzīvot 
šo kopības sajūtu un mums ir tik ļoti 
paveicies!”

Jūlija un Jūlija no Jelgavas krievu 
baptistu draudzes: “Ļoti vēlamies 
noslēgt derību ar Dievu un kļūt par 
Dieva bērniem, savu ticību apliecinot 
ar kalpošanu.”

Kristens un Mārtiņš no Ropažiem: 
“Mums ir ļoti svarīgi sevi ielikt Dieva 
rokās un atvērt savas sirdis Viņam. 
Mums ir ļoti būtiski tikt kristītiem tieši 
šeit, kur pirms 150 gadiem notika 
pirmās kristības.” 

Dievkalpojuma ievadā sveiciena 
vārdus teica Eiropas Baptistu 
federācijas prezidents Antonijs Peks, 
nesot sveicienus arī no Vispasaules 
Baptistu apvienības. Amerikas 
Latviešu baptistu apvienības pārstāvis 
Ralfs Augstroze apsveikuma 
novēlējumā aicināja vienmēr 
atcerēties mūsu priekšteču paveikto 
un padomāt, ko par mums teiks mūsu 
pēcteči pēc nākamajiem 150 gadiem. 
Vistālākais sveiciens tika vests no 
Brazīlijas Latviešu baptistu 
apvienības. Apvienības prezidents 
Benjamiņš Viljams Keidans uzsvēra, 
ka arī viņa dzimtā ir cilvēki, kas pirms 
150 gadiem tika kristīti šai vietā. Viņa 
novēlējums šajos svētkos ir, lai tie 
ļaudis, kas šodien tiks kristīti, vienmēr 
izplatītu Jēzus Kristus smaržu. No 
mūsu kaimiņzemes Igaunijas Baptistu 
savienības vārdā sveicienus nesa 
Meego Remmels, uzsverot, ka mums 
ir viens Kristus, viena ticība un viena 
kristība, un mēs esam tie, kas izmaina 
pasauli. Ventspils novada domes 
priekšsēdētājs Aivars Mucenieks 
visiem klātesošajiem novēlēja arī 
turpmāk saglabāt to mīlestību un 
labestību, kas šajās svētku dienās 
staro katra svētku dalībnieka sejā.

Pārdomas raisoša un tieša bija LBDS 
bīskapa Pētera Sproģa svētruna. 
Bīskaps uzsvēra pirms 150 gadiem 
notikušā nozīmību, uzdodot 
jautājumu – kāpēc šie cilvēki 
neapstājās grūtību priekšā, bet devās 
uz priekšu par spīti vajāšanām un 
ciešanām? Atbilde ir – Kristus bija 
izmainījis viņu dzīvi un viņi vairs 
nespēja klusēt. Viņi no tumsas bija 
nokļuvuši Gaismā. Bīskaps katru 
klātesošo mudināja padomāt, kas 
šodienas kristietim ir svarīgs, kas ir 
dārgs un kā dēļ esam gatavi ciest. 
Kādas ir mūsu patiesās vērtības?

Kad pienāca dievkalpojuma 
kulminācija – kristības, paceļot acis 
uz debesīm, varēja vērot spožu 
gredzenu ap sauli. Tas lika visiem 
apbrīnā sastingt un atskārst, ka tā ir 
īpaši sūtīta Dieva zīme. Dievs šajā 
dienā, kad laika prognozētāji solīja 
lietu, dāvāja ne tikai saulainu un siltu 
laiku, bet arī īpašā veidā aizskāra 
mūsu sirdis.

Spēcīgs saviļņojums pārņēma, kad 
baltajās drānās tērptie kristību 
kandidāti kā dzīva straume plūda no 
kalna lejup uz upi, kur pēc mirkļa 
pagremdē tiks slēgta mūžīgā derība 

ar Dievu. Šajā brīdī viss saplūda vienā veselumā – 
gan tie, kas stāvēja krastā, gan tie, kas atradās ūdenī, 
un visapkārt varēja sajust Dieva vareno klātbūtni. 
“Kaut to redzētu tie cilvēki, kas šeit tika kristīti pirms 
150 gadiem!” aizkustinājumā kāds teica. “Es 
nešaubos, viņi noteikti redz un priecājas kopā ar 
mums, ka viņu stādītais zars šodien ir nesis tik daudz 
augļu,” piebilda kāds cits.

Kamēr notika gatavošanās 
Svētajam Vakarēdienam, uzrunāju 
Latvijas Republikas Goda konsulu 
Brazīlijā Jāni Grimbergu. Viņš 
pauda savu aizkustinājumu un 
prieku par dievkalpojumu un 
pastāstīja, ka viņa vecvectēvs bijis 
viens no pirmajiem šeit kristītajiem 
baptistiem, bet tēvs vienā draudzē 
50 gadus ir bijis mācītājs. Vecāki 
bijuši ļoti stingri savā ticībā. 
Grimberga kungs uzsvēra, ka būt 
šajos svētkos ir ļoti spēcīgs 
pārdzīvojums, kas no jauna 
apliecina ticību un paļāvību 
Dievam. Viņš uzsvēra, ka Brazīlijā 
ir ļoti nepieciešama garīgā atmoda.

Starp latviešu valodas skaņām saklausīju vācu 
valodu un devos turp. Runātājas bija māsas no 
Jeveras draudzes Vācijā. Inse Kristofers pastāstīja, 
ka viņas šurp 
atbraukušas 
partnerdraudzes – 
Siguldas baptistu 
draudzes uzaicinātas 
un jūtas ļoti pārsteigtas, 
redzot vienkopus tik 
daudz baptistu. Arī 
viņām šī diena ir 
sniegusi vienotības 
sajūtu un prieku. Mūsu 
saruna apklusa, jo sākās Svētais Vakarēdiens.

Arī šis brīdis bija īpaši aizkustinošs, redzot kā brāļi un 
māsas viens aiz otra stājas garās rindās, kuras 
nesteidzīgi plūst no kalna uz upes malu, kur bīskaps 
un mācītāji dalīja maizi un biķeri. Šis bija pirmais 
Svētais Vakarēdiens arī tiem 87 brāļiem un māsām, 
kas tikko pievienojušies 100 miljonus lielajai pasaules 
baptistu draudzei.

Ar kopdziesmu un kopīgu skaļi izteiktu lūgšanu 
beidzās Latvijas baptistu 150 gadu jubilejas svinību 
dievkalpojums, un sirdī iezogas nelielas skumjas, ka 
pienācis laiks šķirties. Tomēr šīs sajūtas nomainīja 
šajās svētku dienās piedzīvotais prieks par vareno 
vienotības sajūtu, ko Dievs ļāva piedzīvot katram no 
mums. Piedzīvot Viņa bezgalīgo mīlestību un 
žēlastību un līdz sirds dziļumiem sajust, ka mums ir 
saknes, ka Dieva Valstība paplašinās un mēs ejam uz 
Debesīm.

Kristību dievkalpojumā redzēto un piedzīvoto 
pierakstīja Linda Langenfelde
Jelgavas baptistu draudze

Dieva pieskāriens:  
kristību dievkalpojums Užavā

LR Goda konsuls 
Brazīlijā Jānis 
Grimbergs

Māsas no Jeveras draudzes Vācijā
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Sestdien, 28. augustā plkst. 23:00 Ventspils Livonijas ordeņa pilī 
notika īpašs Zvanu ansambļu nakts koncerts. Dažādām skaņām 
piepildīto stāstu no “Tumsas uz gaismu” stāstīja Rīgas Vīlandes 
zvanu ansamblis (diriģente Elīna Lūse), Jelgavas bērnu un 
jauniešu centra “Junda” 
zvanu ansamblis 
“ACCELERANDO” 
(diriģente Agrita Loca) un 
Cēsu zvanu ansamblis 
(diriģente Tabita Marhele). 
Koncertu vadīja Marta 
Ašme un Oskars Lūsis, 
muzikālo skanējumu 
papildināja čells – Pēteris 
Ozoliņš un Magdalēna 
Šustere, ģitāra – Raimonds 
Logins, džamba – Kārlis 
Kārkliņš, trompete – Tarmo 
Sildniks un balss – Ieva 
Marta Henčele.

Koncerta aranžējumu 
veidoja Vīlandes zvanu 
radošā grupa diriģentes 
Elīnas Lūses vadībā. Zvanu ansambļu spēlētās melodijas mijās 
ar stāstu par kāda cilvēka skumju pārņemto sirdi pēc traģiska 
notikuma un meitiņas zaudējuma, viņa izmisuma pilnajām 
sarunām ar Dievu un par to, kā viņš mācās no jauna uzticēties 
Debesu Tēvam. 

Mums katram dzīvē ir savs stāsts – laimīgs vai varbūt arī traģisks, 
bet Dievs mūs katru neatkārtojami un vienreizēji mīl. Viņš mūs 
katru aicina uzticēt savu sirdi Viņam, nebaidoties par to, ko 
mums nāksies piedzīvot pēc minūtes vai pēc gada. Stāsta 

izskaņā klausītāji saņēma 
īpašu atziņu kā novēlējumu 
turpmākajam: “Katru reizi, 
kad tu piedod, Visums 
mainās; katru reizi, kad tu 
pasniedzies un pieskaries 
kādai sirdij vai dzīvei, pasaule 
mainās. Uztici savu sirdi 
Dievam!” 

Biļetes uz koncertu tika 
izpirktas jau dienas laikā, 
tāpēc tika nolemts rīkot arī 
papildus koncertu pēc 
pusnakts plkst. 00:30, kura 
noslēgums scenārijā nebija 
ieplānots: pēdējās dziesmas 
laikā pievienojās vēl kāds 
muzikālais pavadījums – 
smagu lietus lāšu skaņas uz 

pils stiklotā pagalma jumta – Dievs ir tik radošs un klātesošs!

Inese Mihailova
Jelgavas baptistu draudze

Zvanu mūzikas koncerts 
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Mūsu draudžu kustības 150 gadu svinībās īpaši gaidīts viesis 
bija Antonijs Peks, Eiropas Baptistu federācijas (EBF) 
ģenerālsekretārs. Ar viņu sarunājās Anete Kukīte no Rīgas 
Mateja baptistu draudzes. 

s i r D i j  t u v ā  L a t v i j a

Es esmu mācītājs jau divdesmit gadus. Tas Kungs mani vadījis 
interesantās kalpošanās. Darbu sāku draudzē Anglijas ziemeļos, 
taču Dievs izvērsa manu kalpošanu Jorkšīras reģiona ietvaros. 
Interesanti, ka tur kalpoju tikai nedēļu, kad mani jau iesēdināja 
lidmašīnā uz Maskavu un lika doties uz Latviju, lai uzsāktu 
sadarbību ar baptistiem šeit. 

Šķiet, ka Dievs lielā mērā mani gatavojis Eiropas Baptistu 
federācijas ģenerālsekretāra amatam caur sadarbības attiecībām 
ar Latviju. Kad pirms divdesmit gadiem šeit ierados, iepazinu 
jūsu bīskapus Jāni Tervitu, Jāni Eisānu un Andreju Šternu. 
Man bija liels prieks un pagodinājums būt klāt un sludināt, 
kad pēc padomju varas gadiem tika atjaunots pirmais dievnams 
Dundagā.

e i r o p a s  B a p t i s t u  D a r B s

Mana kalpošana ir saistīta ar piecdesmit piecu baptistu 
apvienību, kas ir EBF sastāvā, darba atbalstīšanu. Nesen esam 
uzsākuši programmu pret cilvēku tirdzniecību, jo valstīs, 
no kurām parasti nāk cilvēku tirdzniecības upuri, mums ir stipras 
baptistu savienības, tāpat kā valstīs, uz kurām šie cilvēki dodas. 
Esam aizsākuši projektus, kuros piedāvāt darbu meitenēm pēc 
bērnu nama pamešanas, lai viņām nebūtu kārdinājums meklēt 
darbu ārzemēs. Valstīs, kur šīs meitenes nonāk, veidojam 
patvēruma vietas, uz kurām viņas var doties, lai tiktu prom no 
nedrošās vides.

EBF rūpējas par teoloģisko izglītību. Kādiem nepieciešama 
finansiāla palīdzība, citiem – palīdzība labas bibliotēkas izveidē. 
Teorētiska teoloģiskā izglītība ir svarīga, taču jaunajiem draudžu 
darbiniekiem ir nepieciešamas praktiskas zināšanas par to, 
kā sākt jaunu draudzi un kā evaņģelizēt.

j a u n u  D r a u D ž u  D i B i n ā š a n a  e i r o p ā

EBF cenšas atbalstīt jaunu draudžu dibināšanu. Ir aizsākts 
Vietējo Misionāru Projekts, kura mērķis ir atbalstīt kalpošanā 
vietējos misionārus, kuru atbalsta izmaksas ir desmitkārt 
mazākas nekā ārzemju misionāriem. Piecus gadus mēs 
maksājam topošās draudzes mācītāja algu. Pēc pusotra gada 
finanses samazinās. Projektā pašlaik piedalās 60 draudžu 
dibinātāji 20 valstīs. Pirms gada sludināju vienā no šīm jaunajām 
draudzēm – biju visvecākais cilvēks telpā, jo draudze ir pilna ar 
jauniešiem un ģimenēm, kas nesen kļuvuši kristieši. Misijas 
organizācijas sniedz finanses, taču praktiski kalpo vietējie.

Daudz jaunas draudzes tiek dibinātas Ukrainā, Krievijā, 
Baltkrievijā, Rumānijā, Serbijā, kā arī Centrālāzijā. Tuvajos 
Austrumos top draudzes Libānā, Izraēlā un pat Irākā, kur šo 
darbu aizsāka Jordānijas un Libānas baptisti. Tur cilvēki riskē ar 
dzīvībām, svētdienā ejot uz dievkalpojumu. Nupat sākām darbu 
Turcijā.

Nesen aptaujājām draudzes, kuras sākām projekta pirmajos 
gados, lai saprastu, vai pēc piecu gadu finansiāla atbalsta 
pārtraukšanas draudzes darbu turpina. Priecājāmies uzzināt, 
ka tā tiešām notiek, un Dievs dara savu darbu.

s v e i c i e n s  L a t v i j a s  D r a u D z ē m

Es esmu ļoti priecīgs un pagodināts, ka personiski un kā Eiropas 
baptistu ģimenes pārstāvis varu kopā ar jums svinēt jūsu 
draudžu kustības 150 gadus. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī un 
vada, raugoties nākotnē pretī visam, ko Viņš jums ir sagatavojis.

Sveicieni no viesiem

Baltijas valstu baptistu vadītāji

EBF ģenerālsekretārs A. Peks ar LBDS bīskapu P.Sproģi

BLBA prezidents B. V. Keidans nodod svētku sveicienu  
LBDS bīskapam P.Sproģim. Viņu tulko H.Bērziņš
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LBDS Svētdienskolotāju vasaras mācību semināri notika divās 
viskarstākajās jūlija nedēļas nogalēs - 8. un 9. jūlijā Liepājas 
Pāvila draudzes telpās un 16. un 17. jūlijā Rīgā, Savienības 
namā, BPI telpās. Tādēļ īpaši prieks un pateicība visiem 

dalībniekiem, kuri, pārvarot grūtības, aktīvi piedalījās un, 
kā liecina rakstiskās atsauksmes, bija gandarīti ieguvēji. 

Arī abas lektores, Šārona un Diāna, no organizācijas “Kidz At 
Heart” turējās varonīgi, vispirms jau 
pārvarot pārlidojumus no ASV 
vidienes līdz Latvijai, tad mērojot ceļu 
no Rīgas uz Liepāju un atpakaļ  
sabiedriskajā transportā, tomēr katru 
reizi ar nenogurstošu sirds degsmi 
lasot interaktīvas lekcijas un vadot 
praktiskās nodarbības. Šārona un 
Diāna, jau atkārtoti piedalījušās kā 
lektores mūsu mācību semināros, 
prata iedvesmot un ieinteresēt 
ikvienu mācīties jaunas lietas, lai 
skolotāja darba rezultātā ikvienam 
bērnam tiktu dota iespēja dzirdēt 
Vēsti par Jēzu savam vecumam 
atbilstoši un uztverami. 

Šogad semināra tēmas bija veltītas 
vismazākajiem – pirmskolas vecuma 
bērniem. Un cik interesanti – arī šim 
vecuma posmam saņēmām daudz 
jaunu un vērtīgu mācību, kas reti tiek 
pielietotas, jo parasti svētdienskolās 
vairāk koncentrējamies uz skolas vecuma bērniem. Lekcijās bija 
iekļautas tādas tēmas kā bērnu vecumposmu attīstības 
īpatnības, veiksmīga saziņa ar maziem bērniem, uzvedības 
problēmu risinājumi, Bībeles stāstu apguve aktīvās rotaļās un 
citas. Dalībniekiem bija arī iespēja uzzināt pedagogu, zinātnieku, 
mediķu, bērnu psihologu viedokli un padomus. Darbojoties 
grupās ar konkrētu uzdevumu, skolotāji paši varēja izveidot savu 
stundu plānotāju bērnu kalpošanai, analizēt pareizas un 
neveiksmīgas situācijas nodarbībās, dalīties pieredzē, kas atklāja 
visinteresantākās mūsu pašu pieredzes un talantus. 

Semināros varēja tikties kolēģi no Liepājas, Ventspils, Grobiņas, 
Priekules, Valmieras, Zilupes, Pļaviņām, Rīgas, Auces, Talsiem, 
Nāriņciema, Bauskas, Mazsalacas, Pitraga, Vaiņodes, Kuldīgas, 
Užavas un Aizputes.

Paldies mācītajiem Andrim Bitem un Laurim Tartaram, kas vadīja 
svētbrīžus, paldies tulkiem, pasākumu organizatoriem, palīgiem 
un katram, kas šīs dienas vērta jaukā un draudzīgā 
piedzīvojumā.

Paldies Jums, mīļie skolotāji, par pašaizliedzīgo kalpošanas 
darbu, ko darāt savu draudžu svētdienskolās un skolās! Pavisam 
tuvu klāt ir jaunais mācību gads, kad svētdienskolās tiksimies ar 
jaukiem un zinātgribošiem bērniem. Svētdienskolu apvienībā 
varat saņemt mācību programmu nākošajam gadam ar kopīgo 
tēmu “Paklausība” vērtīgā saturiskā un vizuāli glītā noformējumā 
pedagoģes Rutas Majevskas redakcijā.

Elza Roze
Svētdienskolu apvienība

Arī mazam bērnam 
jādzird vēsts par Jēzu

Semināra  dalībnieki Rīgā. Foto: Līva Fokrote Nodarbība BPI telpās. Foto: Līva Fokrote

Kurzemes svētdienskolotāji pie Liepājas Pāvila draudzes dievnama.
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A I Z L ū G š A N U  K A L E N D ā R S  U N  Z I ņ A S  D R A U D Z ē m

septembris
1

Pateiksimies un lūgsim par bērniem un jauniešiem, 
kas uzsāk jaunu mācību gadu.

s e m i n ā r a  D r a u D z e
Jauniešu kalpošanas Fusion 2. sezonas sākums 
plkst. 18:00 Lāčplēša ielā 37 (ieeja no sētas). 
Aicināts ikviens jaunietis vecumā no 13-18 gadiem.

5
Pateiksimies par kristību dievkalpojumu Užavā, 
kur tika kristīti 87 jaunie mūsu draudžu locekļi.

s e m i n ā r a  D r a u D z e
Svētdienskolas atsākšanās visām vecumu grupām 
plkst. 11:00. Dievkalpojums plkst. 11:00.

4
Pateiksimies, ka, neskatoties uz ekonomiskiem un 
sociāliem šķēršļiem, varējām tik lielā skaitā pulcēties 
uz šiem svētkiem.

9
Lūgsim par pensionētiem garīdzniekiem un par tiem, 
kam ir īpašas veselības problēmas – par Kārli Fišeru 
un Gunāru Lemaiķi.

3
Pateiksimies Dievam par baptistu 150 gadu 
jubilejas svinībām.
Pateiksimies par vienotību, ko izjutām šajās dienās.
Pateiksimies par atkārtoti ievēlēto LBDS bīskapu 
Pēteri Sproģi.
Pateiksimies par jubilejas svētku dalībniekiem un 
organizatoriem.

2
Lūgsim par Spānijas Evaņģēlisko baptistu savienību, 
kurā ir 93 draudzes ar 10445 locekļiem.

8
Pateiksimies un lūgsim par Rīgas Internacionālo 
draudzi un evaņģēlija vēsts izplatīšanu.

11
Lūgsim par mūsu ģimenēm un bērniem.

12
Tēvu diena.

p i L t e n e s  D r a u D z e
Plkst. 11:00 draudzes gadasvētki. Viesi: Dundagas 
draudzes sludinātājs Andis Smelte un ansamblis.

s v e i c a m  j u B i L e j ā ! 
Sludinātājam Dāvidam Šternam 30 gadu jubileja 
(Alūksnes draudze).

6
Pateiksimies un lūgsim par Rīgas 
Atmodas draudzi, sludinātāju Borisu 
Posikaļuku, viņa ģimeni, lūgsim, 
lai cilvēki pilsētā atsaucas sludinātajai 
vēstij un kad tiks dalītas brošūras 
par Dievu.

10
Lūgsim par Garīdznieku brālības vadītāja v.i. 
mācītāju Edgaru Godiņu un visiem mācītājiem un 
sludinātājiem mūsu draudzēs visā Latvijā.

14
Lūgsim par Uzbekijas Baptistu 
savienību, kas piedzīvo vajāšanas 
Kristus dēļ.
Lūgsim par Slovēnijas Republikas septiņām baptistu 
draudzēm ar 160 locekļiem.

13
Pateiksimies un lūgsim par Rīgas 
Jauno evaņģēlisko draudzi, mācītāju 
Pēteri Samoiliču, viņa ģimeni. Lūgsim 
par draudzes kalpošanām.

7
Pateiksimies un lūgsim par Internacionālo Baptistu 
teoloģijas semināru Prāgā. Lūgsim par tiem, kas 
absolvējuši un uzsāk praktisko kalpošanu; lūgsim 
par studentiem, kas sāk mācības; par brīvprātīgajiem 
palīgiem no ASV, Kanādas un Anglijas.

17
Lūgsim par LBDS bīskapu Pēteri Sproģi, bīskapa 
vietniekiem Pēteri Eisānu, Kasparu Šternu, Viktoru 
Abramovu un izpilddirektori Žannu Drūnesi.

19
Lūgsim par draudzēm, kurām nav pastāvīga 
mācītāja.

18
Lūgsim par Māsu apvienības konferenci Cēsīs.

c ē s u  D r a u D z e
Māsu apvienības konference “Kalpošana un upuris’’ 
plkst. 11:00 Cēsu draudzē, Ķiršu ielā 1. Kursēs auto-
buss no Rīgas, pieteikties līdz 12.sept. pie Elitas 
Lapiņas tālr. 26377007, e-pasts: elita.lapina@inbox.lv 
un Lidijas Saulītes tālr. 29393316

16
Lūgsim par LBDS izglītības iestāžu darbu - Kristīgās 
Vadības koledžu, Baltijas Pastorālo institūtu, jauno 
mācību gadu uzsākot.

21
Lūgsim par Krievijas Evaņģēlisko 
kristiešu baptistu savienību ar 1816 
draudzēm un 75160 locekļiem.

20
Pateiksimies un lūgsim par Rīgas 
Misiones draudzi, mācītāju Pēteri 
Samoiliču, viņa ģimeni. Lūgsim par 
draudzes kalpošanām.

22
Pateiksimies un lūgsim par Tempļa draudzi, par 
garīgu atmodu un atjaunošanos, kā arī par mācītāju, 
kas tur varētu kalpot.

15
Pateiksimies un lūgsim 
par Rīgas Mateja 
draudzi, mācītājiem 
Pēteri Eisānu, Pēteri 
Sproģi, Ainaru Baštiku, 
Kasparu Šternu un 
sludinātājiem Andi 
Miezīti un Miroslavu 
Tumanovski. Aizlūgsim 
par gatavošanos 
Cerības festivālam, lai 
katrs draudzes loceklis 
var būt labs liecinieks 
savās mājās, skolā vai 
darbā un lai šī liecība ir 
nesamākslota, īsta, Svētā Gara spēkā. Lai draudze 
ar mīlestību spēj uzņemt jaunos ticības biedrus, kas 
nāk pievienoties draudzei. Par kalpošanu vadītajiem, 
lai katra kalpošanas nozare palīdz visiem draudzes 
locekļiem kļūt par patiesākiem Kristus mācekļiem.



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, fotogrāfi Rihards Kociņš, Andris Sproģis.

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 www.lbds.lv

A I Z L ū G š A N U  K A L E N D ā R S  U N  Z I ņ A S  D R A U D Z ē m

septembris

29
Lūgsim par kapelānu kalpošanu armijā, slimnīcās, 
cietumos un paleatīvajā aprūpē.

28
Lūgsim par Francijas Evaņģēlisko baptistu draudžu 
federāciju, kurā ir 122 draudzes ar 6553 locekļiem.

30
Lūgsim par šī gada ražu Latvijas laukos un Dieva 
svētību rudens darbos.

s v e i c a m ! 
Sveicam mūsu darbinieci Ingu Ziņģi Pupiņu ar dēliņa Benjamina 
Emanuēla nākšanu pasaulē 26.07.2010. un darbinieci 
Zandu Simenovsku ar meitiņas Sāras Alises nākšanu pasaulē 
06.08.2010.! 

Sveicam mācītāju Kasparu Šternu ar jaunu pienākumu 
uzņemšanos, kļūstot par LBDS bīskapa vietnieku jaunu draudžu 
dibināšanas jautājumos!

B ī B E L E S  L A S ī J U m I  
S E p t E m B R I m

1. Psalms 95-96
2. Pāvila vēstule romiešiem 12
3. Pāvila vēstule romiešiem 13
4. Pāvila vēstule romiešiem 14
5. Pāvila vēstule romiešiem 15
6. Pāvila vēstule romiešiem 16
7. Psalms 97-98
8. Salamana pam. 21
9. Psalms 99-102

10. Pāvila 1. vēst. korintiešiem 1
11. Pāvila 1. vēst. korintiešiem 2
12. Pāvila 1. vēst. korintiešiem 3
13. Psalms 103
14. Pāvila 1. vēst. korintiešiem 4
15. Pāvila 1. vēst. korintiešiem 5

16. Psalms 104
17. Pāvila 1. vēst. korintiešiem 6
18. Pāvila 1. vēst. korintiešiem 7
19. Pāvila 1. vēst. korintiešiem 8
20. Pāvila 1. vēst. korintiešiem 9
21. Psalms 105
22. Pāvila 1. vēst. korintiešiem 10
23.  Pāvila 1. vēst. korintiešiem 11
24.  Pāvila 1. vēst. korintiešiem 12
25.  Pāvila 1. vēst. korintiešiem 13
26.  Pāvila 1. vēst. korintiešiem 14
27.  Pāvila 1. vēst. korintiešiem 15
28.  Pāvila 1. vēst. korintiešiem 16
29. Salamana pam. 22
30. Psalms 106-108

27
Pateiksimies un lūgsim par Semināra 
draudzi, lai, atrodoties lieliskā vietā 
Rīgas centrā, tā būtu par gaismu 
apkārtējiem cilvēkiem un lai vēl daudzi 
tiktu glābti un ticībā vadīti caur Semināra 
draudzi. Lūgsim par mācītāju Edgaru 
Godiņu un sludinātāju Edgaru Deksni. 
Par māsu kalpošanu. Par svētdienas skolas bērnu 
ģimenēm, lai Dievs sūta skolotājus. Lai Dievs svētī 
mūsu jauniešu un kora darbu.24

Lūgsim par Eiropas Baptistu federācijas 
ģenerālpadomes sēdi, kas šajās dienās notiek 
Romā, Itālijā. Lūgsim par ģenerālsekretāru 
Antoniju Peku un prezidentu Valēriju Gilecki.

25
Lūgsim par Svētdienskolas apvienības padomes 
sēdi šajā dienā un par jauna darbinieka iesaistīšanu 
kalpošanā.

Plkst. 15:15 LTV 1 translēs LBDS 150. jubilejas 
svinības. Lūgsim, lai Dievs svētī TV skatītājus un 
aicina viņus tuvoties Jēzum Kristum.

26
Lūgsim par Ģipkas, Paplakas un Mateja draudzēm. 
Pateicība visiem ziedotājiem un atbalstītājiem par 
finansiālu palīdzību Paplakas dievnama remonta 
darbos.

Ģ i p k a s  D r a u D z e
Plkst. 11:00 draudzes gadasvētki. Viesis mācītājs 
Edgars Godiņš.

p a p L a k a s  D r a u D z e
Plkst. 15:00 draudzes gadasvētki. Viesis mācītājs 
Edgars Mažis.

m a t e j a  D r a u D z e 
Plkst. 11:30 dievkalpojums, kurā Andis Miezītis un 
Miroslavs Tumonovskis tiks ordinēti par draudzes 
sludinātājiem.

23
Lūgsim par gatavošanos Cerības festivālam, par 
garīgo padomdevēju 
gatavošanu draudzēs. Lūgsim 
par kristīgu konfesiju vienotību 
un Dieva Valstības īstenošanu 
Latvijas tautā.

i n f o r m ā c i j a  n o 
c e r ī B a s  f e s t i v ā L a 

10.-11. septembris 
Kursa “Kristīgā dzīve un liecība” pasniedzēju apmācība 
RĪGĀ, Mateja baznīcā, Matīsa ielā 50B 

18. septembris Koru reģionālie kopmēģinājumi RĪGĀ, 
VALMIERĀ, VENTSPILĪ 

20. septembris - 17. oktobris 
Kurss “Kristīgā dzīve un liecība” REĢIONOS Latvijā  

20. septembris - 17. oktobris 
Kurss “Kristīgā dzīve un liecība” REĢIONOS Lietuvā  

25. septembris Koru reģionālie kopmēģinājumi 
JELGAVĀ, LIEPĀJĀ 

26. septembris Lūgšanu un gavēņa svētdiena par 
Festivālu

p r e c i z ē j u m s
Pateicamies BPI Studiju daļas vadītājai Līvai Fokrotei par 
ieguldīto darbu Baptistu Vēstneša 150 gadu jubilejas izdevuma 
sagatavošanā.

LBDS izpilddirektore Žanna Drūnese


