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Vēl mazs brīdis, un 2009. gads piederēs vēsturei. Ko būsim 
ierakstījuši par šo gadu vēstures grāmatā? Varbūt 
atskatoties gribētos kaut ko labot vai izdarīt labāk? Mēs 
zinām, ka tas nav iespējams! Kas izdarīts, tas izdarīts. Kas 
nokavēts, tas nokavēts. 

Mazs brīdis, un laiks sāks skaitīt 2010. gada minūtes un 
dienas. Ar kādām domām un jautājumiem veramies jaunajā 
gadā? 

Mums ir cerība, pie kuras turēties un par kuru stāstīt citiem! 

„Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu 
vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, 
bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” Jāņa ev.3:16. 

Daudzi ir dzirdējuši un daži pieņēmuši Dieva mīlestību, bet 
ļoti daudziem Labā Vēsts ir vēl jādzird. 

Lasot Bībeli un redzot notiekošo mūsu dzimtenē un pasaulē, 
saprotu, ka 2010. gadam jābūt misijas un evaņģelizācijas 
gadam. 

Pestīšanas templī Rīgā no 28. līdz 30. janvārim notiks 
starpkonfesionāla misijas konference Misijas dienas 2010. 
Savukārt 5. un 6. novembrī “Arēnā Rīga” būs evaņģelizācijas 
pasākums Cerības festivāls ar mācītāja un evaņģēlista 
Franklina Grehema piedalīšanos. Tie abi ir lieli pasākumi un 
lielas iespējas!

Katrs Jēzus Kristus māceklis ir liecinieks tam, kā Dievs mīl 
šo pasauli. Dievs ir lietojis kādu cilvēku, lai Evaņģēliju 
pastāstītu tieši tev. Dievs vēlas, lai Evaņģēlijs neapstātos 
tavā dzīvē, bet tiktu nests tālāk. Noteikti tavā tuvumā ir 
cilvēki, kuriem jāpastāsta par Jēzu Kristu!

Mīļie, mantosim Latviju Kristum!

Andris Akmens
Valmieras draudzes mācītājs



Globālā vadītāju samita 
(Global Leadership Summit, 
GLS) mērķis ir izmainīt 
kristī gos vadītājus, kas 
kalpo vietējās draudzēs, 
pul cinot viņus kopā reizi 
gadā, lai stiprinātu viņu 
vīziju un prasmes, kā arī lai 

iedvesmotu turpmākai kalpošanai. Tādēļ arī par samita moto ir 
izvēlēti vārdi “Vadi, kur esi”, esi vadī tājs tajā vietā, kur Dievs tevi 
ir ielicis. Samitu jau vairākus gadus rīko Viloukrīkas asociācija 
(Willow Creek Association), bet ar video konfe rences 
starpniecību tas notiek daudzās valstīs, lielā kajās valstīs pat 
vairākās pilsētās. Pagājušajā gadā ar video konfe rences 
starpniecību GLS norisinājās vairāk nekā 50 valstīs, pulci not 
kopā vairāk nekā 100 tūkstošus vadītāju. Šogad klāt esošos 
video lekcijās uzrunāja gan GLS dibinātājs Bils Haibels (Bill 
Hybels), mācītāji Tims Kellers (Tim Keller) un Hārvijs Kerijs 
(Harvey Carey), palīdzības organizācijas KIVA dibinātāja Džesika 
Džeklija (Jessica Jackley), gan arī politiķi – ASV politiskais 
konsultants, kas bijis padomdevējs četriem ASV prezidentiem, – 
Deivids Gergens (David Gergen), bijušais Lielbritānijas 
premjerministrs Tonijs Blērs (Tony Blair) un daudzi citi.

Igaunijas samita rīkošanu bija uzņēmusies Igaunijas Evaņģēliskā 
Alianse, kurā apvienojušies evaņģēlisko draudžu pārstāvji un 
organizācijas. Latviju šajā samitā pārstāvēja baptistu, metodistu 
un luterāņu draudžu locekļi, kopā ap 40 cilvēku. Paldies jāsaka 
igauņiem, kas jau otro gadu ar savu ziedojumu samita laikā 
no dro šina uzturēšanos, konferences izmaksas un pusdienas. Arī 
nākamajā gadā uz Igauniju tiek aicināta cilvēku grupa no Latvi
jas. Redzot nozīmīgo darbu, ko caur šo konferenci Dievs dara 
pie dažāda līmeņa vadītāju sirdīm un dzīvēm, kā atjaunojas spē
ki un tiek saņemts jauns aicinājums vai apstiprināts esošais, 
sa lie dētas draudžu līderu komandas, kas atbraukušas uz sami
tu, turpināsim lūgt, lai GLS pēc gadiem var notikt arī mūsu valstī.

Konference uzmundrināja un sapurināja. Klausoties citu vadītāju 
stāstos un runātāju pieredzē, sadzirdēju Dieva atgādinājumu par 
to, ka Viņš nekad un nekādā gadījumā mūs “nenoraksta”, ka Viņš 
ar mīlestību raugās uz mums un skrien pretī, kad noskumuši un 
“aplauzušies” beidzot nākam atpakaļ mājās. Viņš ir mūs veidojis 
tieši tādus, kādi esam, un tieši tādus Viņš arī vēlas mūs izmantot 
Savā darbā. Mums atliek TIKAI gribēt. 

Vineta Zāle, Nodibinājums „Partneri”

Šī pasākuma mērķis nebija dot daudz teorētisko zināšanu un labu 
padomu, kā kļūt par profesionālāku vadītāju. Drīzāk tā mērķis ir 
iedrošināt esošos un topošos vadītājus, izstāstot citu vadītāju 
pieredzi par uzdrīkstēšanos, aizrautību, pārbaudījumiem, un ļaut, 
lai Dieva vārds un Dieva klātbūtne atjauno konferences 
dalībniekus un piebilda tos ar „svaigu degvielu”.

Evija Balode, Bībeles draugu līga

Mani uzrunāja doma, ka problēmas netiks atrisinātas, kad mēs 
iesēžamies dziļāk krēslā, bet tad, kad aktīvi rīkojamies – lūdzam 
Dievam padomu un darām. Izaicinājumu radīja atziņa, ka viss ir 
jādara no sirds un ar 100% atdevi, jo ir brīži, kad grūti atdot sevi 
pilnībā Dievam. 

Ilze Straume, Liepājas Pāvila draudze

Līderības konferencē mani visvairāk uzrunāja divi runātāji Tims 
Kellers un Hārvijs Kerijs. Timam Kelleram jautāja par iemeslu, 
kāds ir tam, ka draudzes ir nedzīvas, lai gan viss it kā notiek 
pareizi. Tieši tā arī ir problēma! Viņš lietoja visiem labi zināmo 
stāstu par pazudušo dēlu, rādot, ka jaunākais gribēja kontrolēt 
tēva līdzekļus, brutālā veidā paņemot savu daļu, taču arī vecākais 
dēls grib kontrolēt sava tēva līdzekļus (baroto teļu, greznās 
drēbes), tikai viņš to izdara ar „pareizu uzvedību”. Vecākajam 
dēlam arī vairāk interesē tas, kas ir tēva makā un saimniecībā, 
mazāk tas, kas ir Tēva sirdī. Mēs visi ik pa laikam nodarbojamies 
ar Tēva regulēšanu reliģiski pieņemamā veidā. Vecākā dēla 
paklausība kvalitatīvi neatšķiras no jaunākā dēla rīcības. Tims 
Kellers secināja, lūk, te ir iemesls mirušām draudzēm, tām 
pamatā ir mirušas attiecības ar Kristu. Kā atbilde šai nolemtībai ir 
Tēva rīcība, kas ir galēji neraksturīga tam laikam. Skriešana pretī 
savam dēlam un mīlestības izrādīšana tam, kurš ir “necienīgs”, ir 

„pretkulturāla” parādība. Tāda 
rīcība prasa drosmi 
uzdrīkstēties skatīties 
aiz pieņemamas vai 
nepieņemamas rīcības 
robežām.  
Pozitīvi šokējoši bija tas, ka 
Tims Kellers aicināja 
nožēlot savu „pareizo 
uzvedību”. Manī nostiprinājās 

pārliecība, ja es patiešām gribu sekot Jēzum kā Viņa māceklis vai 
draudzes vadītājs, tad būtu aplami sagaidīt, ka katram būs 
saprotama vai pieņemama mana rīcība Kristus dēļ.

Mācītājs Hārvijs Kerijs darbojas un dzīvo Mičiganas štatā 
Detroitas tuvumā. Iemesls, kādēļ pieminu viņa atrašanās vietu, ir 
tas, ka tur valda totāls bezdarbs un depresija. Šeit mani uzrunāja 
šī cilvēka izvēle palikt kalpot un ekipēt tos, kas vēlas kalpot. 
Video sižetos varēja redzēt, ka tas notiek dinamiski. Draudze 
svētdienās burtiski iziet ielās, lai uzrunātu cilvēkus, un viņu 
mācītājs šajā procesā iet pa priekšu. Tas ir mācītājs, kurš ne tikai 
sludina, bet arī rāda un izdzīvo to, ko sludina.

Bija vēl pāris fantastisku stāstu, piemēram, par Džesiku Džekliju 
(Jessica Jackley), kas dibinājusi organizāciju KIVA (www.kiva.
org). Šī organizācija ar interneta starpniecību saved kopā tos, kas 
grib uzsākt uzņēmējdarbību vai sakārtot mājsaimniecību, izskolot 
bērnus, izurbt dziļurbuma akas vai darīt citas pārmaiņu nesošas 
lietas, ar tiem, kas vēlas viņiem ziedot. Džesika līdzdalīja stāstu 
par to, ka pietika ar nieka 2000 dolāriem, lai kāds Āfrikas ciemats 
varētu nopirkt smago auto un visa ciemata dzīve varētu mainīties. 
Ja nemaldos, šobrīd šī organizācija apgroza 85 miljonus dolāru 
gadā, un tas viss sākās kā parasta interese – kā varētu palīdzēt. 
Un atkal, šis stāsts nav par naudu, bet par izmaiņām, kas nāk, ja 
nav vienaldzīga attieksme un ticības rīcība. Tie ir stāsti par 
izmainītām dzīvēm un došanas prieku, kā rezultātā daudzi cilvēki 
tiek iesaistīti Dieva valstības piedzīvošanā caur šādām attiecībām. 

Haralds Bartkevičs, Grobiņas draudzes mācītājs

Materiālu sagatavoja Dace Šūpule

Vadi, kur esi



M I S I J A S  D A R B A  N O Z A R E

Misijas 
dienas 2010

„Še es esmu, sūti... viņu” /Jesajas gr. 6:8  ?/

Kā veidot sarunas par Dievu? Kā saprast Dieva 
aicinājumu savai dzīvei? Kāds tad patiesībā ir 
misijas darbs? Kurā pasaules daļā cilvēki vēl 
nezina par Jēzu? Kāda ir latviešu misionāru 
pieredze citās zemēs? Ja vēlies rast atbildes uz 
šiem un vēl citiem jautājumiem saistībā ar misiju, 
ko Savai draudzei uz Zemes ir atstājis Kristus, 
kopīgi pielūgt Dievu un sastapt kristiešus no visas 
Latvijas, tad esi aicināts piedalīties pasākumā 
„Misijas dienas 2010”, kas norisināsies no 28. līdz 
30. janvārim Pestīšanas Tempļa draudzē Rīgā, 
Lāčplēša ielā 117. 

Pasākuma mērķis ir sapulcināt mācītājus, draudžu 
vadītājus, pašreizējos un topošos misionārus, 
sniegt misijas apmācību, apzināšanos, iedvesmu, 
iedrošinājumu, misijas vīziju, kā arī svētku sajūtu. 
Pasākuma laikā dalībniekiem būs iespēja dzirdēt 
uzrunas, piedalīties semināros, iepazīties ar 
piedāvātajām misijas iespējām Latvijā un ārzemēs, 
kopīgi pielūgt Dievu un būt sadraudzībā citam ar 
citu. Šī gada pasākuma īpašais viesis būs Dr. 
Lindsijs Brauns, Lozannas komitejas starptautiskais 
direktors pasaules evaņģelizācijai. Viņš iepriekš ir 
bijis Starptautiskās evaņģēlisko studentu 
sadraudzības ģenerālsekretārs. Pagājušajā gadā 
latviešu valodā tika izdota viņa grāmata 
„Mirdzēdami kā zvaigznes” (“Shining Like Stars”). 

Misijas dienās ir paredzēta arī īpaša programma 
vadītājiem, kurā tiek plānots sniegt noderīgu 
informāciju, iedrošinājumu un iedvesmu 
mācītājiem, kas vēlas savās draudzēs veidot 
spēcīgu Jaunās Derības misijas vīziju. 

Misijas dienas ir notikušas reizi gadā jau kopš 
2005. gada, un šo misijas mobilizācijas konferenci 
organizē BBI/Partneri sadarbībā ar saviem 
stratēģiskajiem partneriem – citām misijas 
organizācijām un vairākām konfesijām. Līdz šim 
vairāk kā 1000 cilvēku ir bijuši iesaistīti šajos 
projektos.

Informācija un pieteikšanās: www.misijasdienas.lv, 

tālrunis: 67284487, 

epasts: partneri@partneri.lv 

Materiālu sagatavoja Inese Riekstiņa

24. un 25. oktobris bija dienas, kad uz Rīgu sabrauca jaunieši no 
visas Latvijas, lai kopīgi dziedātu, mācītos jaunas dziesmas, 
draudzētos… Kāpēc? Jo ir kāds cilvēks vārdā Rasa Cirvele, kura 
vairāk nekā pirms 7 gadiem atcerējās senos laikus, kad jaunieši 
sabrauca kopā no visas Latvijas uz salidojumiem. Bija vajadzīga 
ideja, “bīdītājs” un komanda, lai pirmo reizi zem nosaukuma “Kora 
darbnīca” Liepājā ierastos jaunieši no visas Latvijas. 

Līdz šim Kora darbnīca ir notikusi Ventspilī, Jelgavā, Viesītē un citās 
Latvijas pilsētās, bet ne reizi Rīgā. Šogad Vīlandes draudzei bija tas 
gods uzņemt Kora darbnīcu savās mājās un dot vietu, kur divu 
lielisku diriģentu – Aivara Vadoņa un Kristapa Cukura – vadībā 
jaunieši varētu dziedāt korī. Un tas patiesībā ir brīnumaini, ka dienas 
laikā 180 jauniešiem var iemācīt 10 jaunas dziesmas. Vakara 
koncertā tās bija iespēja dzirdēt arī radiem, draugiem un citiem 
klausītājiem. 

Vienam cilvēkam to nebūtu iespējams noorganizēt, tāpēc no sirds 
gribu teikt paldies lieliskajai Vīlandes jauniešu komandai par to lielo 
un svarīgo darbu, ko varējām kopā darīt, un jauniešu atsauksmes 
pasaka to, ka bija vērts:

“Tas bija tik superīgs laiks ar jums visiem kopā! Ļoti gaidu nākošo 
Koru darbnīcu! Mīlestība, kuru saņēmām, lai tiek dāvāta tālāk ar labo 
vēsti par Jēzu.”

“Kora darbnīca rullē!!! Absolūts Svētā Gara piepildījums.”

“Paldies Dievam par tur pavadīto laiku, dziedot un piedzīvojot 
neaizmirstamus mirkļus! Iepazinu jaunus draugus un uzzināju, cik 
svarīgas ir personiskās attiecības ar Dievu. Gaidu nākamo gadu!”

Mēs visi gaidām! Tiekamies nākamajā gadā Liepājā! Vairāk bilžu un 
video varat atrast koradarbnica.lv.

Materiālu sagatavoja Toms Ašnevics

Kora darbnīca



S v E I c I E N S  J A u N A J ā 
k A l p O š A N A S  g A D ā

Cienījamie mācītāji, sludinātāji un 
kapelāni!

Sveicam ikvienu no jums un jūsu ģimenes 
Kristus dzimšanas svētkos un novēlam 
Dieva žēlastības spēku un svētību 2010. 
gada kalpošanas ceļā un ikdienas dzīvē!

“... jo Dievs ir izglābis mūs un aicinājis ar 
svētu aicinājumu, ne pēc mūsu darbiem, 
bet pēc Sava nodoma un žēlastības, kas 
mums dota Kristū Jēzū pirms mūžīgiem 
laikiem, bet tagad ir redzama tapusi, 
mūsu Pestītājam Kristum Jēzum 
parādoties, kas ir iznīcinājis nāves varu un 
cēlis gaismā dzīvību un neiznīcību ar 
evaņģēliju;” – 2. Tim. 1, 910.

Dieva žēlastība Kristū: 

 glābšana un aicinājums kalpošanai;

 uzvaras pār nāvi, dzīvības un 
nemirstības atklāsme;

 Evaņģēlijs – Kristus žēlastības Vēsts 
ikvienam, kas Viņam tic . 

Garīdznieku brālības Kolēģijas vārdā,
mācītājs Andrejs Šterns

g A R ī D Z N I E k u 
B R ā l ī B A S  R u D E N S 
k O N f E R E N c E

No 27. līdz 28. novembrim LBDS 
garīdznieki un BPI studenti pulcējās 
Āgenskalna draudzes dievnamā uz 
Garīdznieku brālības rudens konferenci. 
Kā lektors kalpoja mācītājs Pīters Dīrs 
(Peter Dyhr) no Dānijas. Par viņa 
kalpošanu varam 
lasīt BV novembra 
numurā.  

Ievadā mācītājs 
Edgars Mažis runā 
par Marka 6, 3034. 
Mācekļi bija 
sajūsma par 
sekmīgo misiju. 
Jēzus veda tos uz 
savrupu vietu 
atpūtai. Atpūta 
neizdevās, jo ļaudis 
viņus jau gaidīja. 
Varam secināt, ka 
mācekļi atpūtu 
guva laivā. Īss, bet 
pietiekošs laiks, lai 
gūtu jaunus 
spēkus. Lai tāds ir 
konferences laiks!  

Bīskaps Pēteris Sproģis iepazīstina 
dalībniekus ar lektoru P. Dīru un viņa 
kalpošanas pieredzi.

Pirmā lekcija. Lektors runā par līdzsvaru 
garīdznieka dzīvē. Mācītāji aizņemti, 
gatavojot svētrunas, Bībeles studijas, 
runājot ar cilvēkiem... Nepieciešams 
līdzsvars starp slodzi un atpūtu. Jāņa 15, 
18. Jēzus iepazīstina ar modeli 
sadraudzībai ar Viņu. Kopā ar Viņu mēs 
kā zari tiekam tīrīti, “atzaroti” no 
spriedzes, šaubām, nemiera utt. 
Darbojoties savā spēkā, mēs “izdegam”, 
pagurstam. Ir svarīgi, lai mācītājs (arī 
pārējie ticīgie) lasītu Bībeli arī sev. Darbs 
kopā ar Viņu arī mūs pašus gandarī un 
iepriecina. Cilvēkiem vajadzīga ne tikai 
mūsu kalpošana, bet arī piemērs, kā mēs 
atrodam jaunus spēkus ar To Kungu.

Otrā lekcijā lektors runā par jaunu 
draudžu dibināšanas kustību Eiropā (no 
2007.g.) kā labāko veidu cilvēku 
aizsniegšanā ar Evaņģēliju. Ir atšķirīgi 
modeļi jauno draudžu veidošanā 
Bulgārijā, Dānijā, Anglijā, Spānijā, 
Baltkrievijā, arī musulmaņu zemēs. 
Svarīgi, lai jebkurā no atšķirīgajiem 
modeļiem draudzes dzīve, pielūgsme un 
misija būtu centrēta Kristū.

Trešā lekcijā tiekam aicināti savas 
konfesijas pamatatziņas izvērtēt no Dieva 
atklāsmes Trīsvienībā – Tēvs, Dēls un 
Svētais Gars. Lektors pētījumos par 
dažādām kristīgām atziņām secina, ka 
katra no konfesijām vairāk akcentē kādu 
atsevišķu Trīsvienības personu, kas 
atspoguļojas teoloģiskās atziņās un 
tradīcijās. Lektors aicina izvērtēt arī citu 
kristīgo atziņu un tradīciju pieredzi Dieva 

Trīsvienības kontekstā. Tādēļ 
nepieciešamas dziļas teoloģiskas 
studijas.

Ceturtā lekcijā tiekam rosināti pievērst 
uzmanību līdzsvara nepieciešamībai 
draudzē: māceklībā – ticīgo sagatavošanā 
kalpošanai, pielūgsmē – Dieva 
pagodināšanas kalpošanā un ārējā 
dimensijā – misijā, sociālajā kalpošanā un 
palīdzībā. Tas izteicas arī personīgā 
lūgšanas dzīvē, slāpēs pēc cilvēku 
mantošanas Kristum un sirds gatavībā 
kalpošanā citiem.

Piektā lekcijā mācāmies par dažādiem 
vadības modeļiem un vadības veidiem. 
Izšķirošais ir redzējums, kas pakļauts 
Dieva valstības plānam, uz cilvēkiem un 
jauno vadītāju apmācību.

Klātesošie tika iepazīstināti ar informāciju 
par mācītāju kalpošanas izmaiņām 
draudzēs, par sadraudzības 
nepieciešamību mācītājiem. Klātesošie 
tika rosināti no Svēto Rakstu viedokļa 
izvērtēt jaunos strāvojumus kristīgajā 
Baznīcā, jo parādās slēpti centieni 
integrēt kristīgajā atziņā un praksē  
Austrumu reliģiju elementus. Neļausim 
sevi maldināt!!! Kristus un apustuļu 
mācībā centrēta atziņa, dzīve un 
kalpošana ir pareizākais vērtējums visām 
parādībām.

Konferenci noslēdza bīskaps Pēteris 
Sproģis ar pateicību lektoram un kopēju 
lūgšanu “Mūsu Tēvs...”

Materiālu sagatavoja mācītājs Andrejs 
Šterns, Garīdznieku brālības 
priekšsēdētājs

Garīdznieku brālībasZ I ņ A S  N O



„Decembris mums ir īpašs – šajā mēnesī tiek svinēti Kristus 
dzimšanas svētki un draudzes atjaunošanas gadadiena. Liepājas 
Nācaretes draudzei šogad 15 gadu jubileja!” Par paveikto darbu 
draudzē stāsta tās mācītājs Egils Ķeiris.

Katras draudzes attīstības posmos ir savi izaicinājumi un 
prieki. Kādi tie bija pašā sākumā, pirms 15 gadiem? 

Draudzes veidošanas sākums, kā jau katrai lietai, bija grūts. Ja tā 
var teikt, sākām no ‘pilnīgas nulles’ – draudzes kā tādas nebija, un 
pēc padomju laika no draudzes nama bija palikušas pāri tikai 
sienas. Ir nācies sludināt svētdienas dievkalpojumā četriem 
cilvēkiem, no kuriem divi bijām mēs ar sievu. Tomēr, kas ar 
asarām sēj, tas ar prieku pļauj (Ps.126:5). Ir prieks redzēt, kā šos 
15 gadus Dieva Valstība ir gājusi plašumā un tagad uz svētdienas 
dievkalpojumiem pulcējas jau vairāk nekā 200 cilvēku.

Cilvēki uz draudzi dodas pat no attālākām vietām ārpus 
Liepājas. Pašlaik draudzē ir 175 cilvēki, no kuriem apmēram 
85% ir aktīvi draudzes locekļi. Kas cilvēkus draudzē dara 
dzīvus un kalpot gribošus? 

Dieva Vārds. Tas ir Dieva Vārda spēks, kas ir aktuāls visām 
paaudzēm. Var jau šķist, ka Nācaretes draudze kā gados jauna 
draudze ir saistoša jauniem cilvēkiem, taču tā nebūt nav – tajā ir 
visu paaudžu cilvēki, vienlīdz Dievu mīloši un vienlīdz aktīvi 
kalpojot. Uz Bībeles studijām nāk gandrīz vai visa draudze! Cilvēki 
saredz, ka Dieva Vārds viņiem ir vajadzīgs. Dievkalpojumu un 
Bībeles studiju ieraksti visiem ir pieejami CD un DVD formātā un 
tie bieži ceļo arī kā dāvanas pie cilvēkiem, kuri Kristu vēl nepazīst. 
Varu minēt tikai dažas no Dieva Vārda tēmām, kas spēcīgi 
veicinājušas draudzes cilvēku garīgo izaugsmi – „Kā pieaugt 
Kristū”, „Kā uzvarēt kārdinājumu?”, „Kā iegūt dievišķu gudrību?” 
un „Ko nozīmē būt uzticamam?”.

Laika gaitā draudzē izveidojās mājas grupas. Kā tās palīdz 
draudzei labāk funkcionēt? 

Tā bija izlolota un vesela gada garumā sagatavota lieta. Kopumā 
mums draudzē pašreiz darbojas 19 mājas grupas, kurās draudzes 
locekļi tiekas regulāri, un tā ir lieliska iespēja draudzes locekļu 
personīgai garīgai aprūpei.

Ko Jūs pieminētu kā visvairāk izjusto svētību, ko draudze 
ienes Liepājā un tās apkārtnē?

Regulāri tiek rīkotas labdarības akcijas, kurās draudzes locekļu 
pašu saziedotās mantas tiek dāvātas tiem, kam tās visvairāk 
nepieciešamas. Jau vairāk kā 6 gadus draudzes cilvēki palīdz 
vietējam bāreņu centram, individuāli tiekoties ar šī centra bērniem 
– kaut vai vienkārši izejot ar viņiem pastaigāt, kā arī ik svētdienu 
nodrošinot viņiem iespēju būt klātienē draudzes svētdienas skolā. 
Tomēr vislielākā svētība ir personīgā liecināšana un cilvēku vešana 
pie Kristus. Uz to draudzes locekļi tiek regulāri iedrošināti. Pēdējos 
divos mēnešos vien draudzē pestīšanu piedzīvojuši vairāk nekā 20 
cilvēku!

Kāda bija 15. gadasvētku diena 6. decembrī? 

Rīta dievkalpojums bija īpašs. Liepājas pilsētas mēra Ulda Seska 
vārdiem sakot, „Nācaretes draudze ir dziedoša, priecīga, un tajā ir 
ļoti patīkama atmosfēra!” To pašu apstiprināja arī LBDS bīskaps 

Ir prieks būt Dieva
plānā mūsu pilsētai! 

Pēteris Sproģis, kas vēlāk svētrunā mudināja būt dzīvē par 
tādiem piemēriem un Dieva Gaismas nesējiem apkārtējiem 
cilvēkiem, kas kā Pēteris un Jānis (Ap. d. 3:113) varētu 
teikt: ”Skatieties uz mums!” Uz mums – Dieva bērniem – 
jau skatās un ir jāskatās, jo mēs esam Kristus identitāte 
pārējo acīs.

Īpaši sirsnīgs sveiciens mums atceļoja no kaimiņu Ciānas 
draudzes un mācītāja Andra Bites, kas Nācaretes draudzi 
raksturoja kā atbalstošu un vēlēja mums un caur mums vēl 
daudz brīnumu piedzīvot.

Svinības pašai draudzei turpinājās arī vakarā ar jauku 
tradīciju – jau piekto gadu pēc kārtas draudzes gadasvētki 
tika svinēti īpašā veidā vienā no pilsētas lielākajiem 
restorāniem. Mums patīk būt kopā – kā lielai ģimenei 
svētku mielastā, kur klātesoši ir gan lielie, gan mazie. Tas ir 
pateicības laiks Dievam. Mēs īpaši pateicamies Dievam par 
draudzes veidošanu un rūpēm par mums. Atskatījāmies arī 
uz Nācaretes draudzes darbu bildēs – pa piecgadēm. 
Kopskaits bija iespaidīgs – ap 188 cilvēku, tomēr 
visiespaidīgākais ir fakts, ka katrs no klātesošajiem bija 
Dievam jau sen padomā Viņa plānam uz zemes, konkrētā 
pilsētā, konkrētā draudzē; gluži tāpat kā katrs šī raksta 
lasītājs. Gribu novēlēt katrai draudzei – ar prieku piepildīt 
Dieva plānu! Priecīgus Kristus dzimšanas svētkus! Dievam 
ir plāns katrai draudzei Latvijā – īstenosim to ar prieku!

Materiālu sagatavoja Gunita Lanka

Mācītājs Egils Ķeiris ar sievu

Sveiciena vārdus saka LBDS bīskaps Pēteris Sproģis



1. Pateiksimies Dievam par jauno gadu, 
kas mums ir dots. Meklēsim jaunas iespējas 
janvārī, misijas mēnesī, saviem līdzcilvēkiem 
paust evaņģēlija cerības vēsti.

2. Pateiksimies un lūgsim par LBDS 
vadību un visiem darbiniekiem. Lūgsim, lai, 
neskatoties uz nestabilo finansiālo situāciju, 
Dievs gādā par visiem, kas uzticīgi strādā 
Viņa darbā savienībā un draudzēs.

3. Pateiksimies un lūgsim par mūsu 
valsti un valdību. Lūgsim par tām 
vajadzībām, kādas tagad ir Latvijai un tās 
iedzīvotājiem. 

4. Pateiksimies un lūgsim 
par Ainažu draudzi, 
sludinātāju Raimondu Locu 
un viņa ģimeni. Lūgsim 
vienotību draudzes vadībā 
un atmodu jauniešu vidū.

5. Pateiksimies un lūgsim 
par Eiropas Baptistu federācijas Jauniešu un 
bērnu komiteju, par konferenci, kas notiks 
no 16. līdz 21. janvārim Elstālē, Vācijā. 

6. Pateiksimies un lūgsim 
par Aizputes draudzi, 
sludinātāju Jāni Balodi un 
viņa ģimeni. Pateiksimies 
par svētdienskolas, 
jauniešu, māsu, kora 
kalpošanu un lūgsim 
iedrošinājumu turpmākajam 
darbam. Lūgsim par ilgstoši 
slimiem draudzes locekļiem, lai Dieva 
klātbūtne un dziedināšana ir ar viņiem.

7. Pateiksimies un lūgsim gudrību un 
izturību izdevniecības “Amnis” darbiniekiem. 
Lūgsim, lai kristīgā literatūra vestu cilvēkus 
tuvāk Dievam, aicinātu Viņu meklēt un 
piedzīvot.

8. Pateiksimies un lūgsim par Baltijas 
Pastorālo institūtu. Aizlūgsim par tā 
vadītājiem, pasniedzējiem, studentiem un 
atbalstītājiem. Lūgsim, lai Dievs dod jaunu 
apņemšanos un gudrību nākotnes virzībai.

9. Lūgsim par Svētdienskolu apvienību un 
mācību semināru, kas šodien notiek Rīgā. 
Lūgsim veselību, spēku un gudrību 
vadītājiem un visiem palīgiem, kas organizē 
darbu apvienībā un draudzēs.

10. Aizlūgsim par savām draudzēm. 
Lūgsim, lai Dievs dod gudrību un 
resursus, lai attīstītu kādas jaunas 
kalpošanas nozares, caur kurām uzrunāt 
apkārtnes iedzīvotājus un iesaistīt savas 
draudzes locekļus kalpošanā. 

11. Pateiksimies un lūgsim par Aizvīķu 
draudzi. Dievkalpojumi notiek 2. un 4. 
svētdienā, lūgsim, lai Dievs piešķir mācītāju 
draudzei.

12. Pateiksimies un lūgsim par Evaņģē
lisko baptistu draudzi Bagdādē, kā arī par 
draudzi Maltā un Izmiras draudzi Turcijā.

13. Pateiksimies un lūgsim 
par Alūksnes draudzi, 
sludinātāju Dāvidu Šternu 
un viņa ģimeni. Pateicība 
Dievam par mūzikas 
vadītāju, pēc kura ilgi tika 
lūgts. Lūgsim par jauniešu 
un māsu darbu draudzē. 

14. Aizlūgsim par žēlsirdības kalpošanu 
mūsu draudzēs. Lūgsim, lai arī šī kalpošana 
vēl daudzus piepilda ar Dieva mīlestību 
dodot un saņemot.

15. Lūgsim par Muzikālās kalpošanas 
apvienību un par ikvienu kalpotāju, kas 
draudzēs kalpo ar mūziku – dziedot, 
spēlējot, diriģējot. Aizlūgsim par BPI 
Muzikālās kalpošanas vadītāju skolas 
studentiem un pasniedzējiem.

16. Lūgsim un pateiksimies par darbu, ko 
dara Garīdznieku brālība. Pateiksimies un 
lūgsim par tās vadītāju Andreju Šternu un 
viņa ģimeni. Aizlūgsim arī par kapelānu 
kalpošanu armijā, slimnīcās, cietumos, 
paliatīvajā aprūpē; lūgsim par šī darba 
attīstību.

17. Aizlūgsim par apdzīvotajām vietām 
un ciematiem mūsu draudžu apkaimē, 
lūgsim gudrību aizsniegt tur dzīvojošos 
visu paaudžu cilvēkus. 

18. Pateiksimies un lūgsim 
par Auces draudzi, 
sludinātāju Aivaru Rudzīti un 
viņa ģimeni. Pateiksimies 
par jauniešu aktivitāti un 
lūgsim, lai nebeidzas 
vēlēšanās paust evaņģēlija 
vēsti sabiedrībā.

19. Pateiksimies un lūgsim par Austrijas 
baptistu savienību.

20. Pateiksimies un lūgsim 
par Balvu draudzi, sludinā
tāju Mihailu Voronovu un 
viņa ģimeni. Lūgsim par 
evaņģelizācijas iespējām 
apkārtnē, lai skolās vairāk 
varētu pasludināt evaņģēlija 
vēsti.

21. Lūgsim par Kristīgās vadības koledžu 
un pateiksimies par tās attīstību. Aizlūgsim 
par koledžas nākotnes iecerēm gan jaunu 
studiju programmu izstrādē, gan esošo 
programmu pilnveidošanā.

22. Pateiksimies un lūgsim par bērniem, 
pusaudžiem un jauniešiem mūsu draudzēs. 
Lūgsim pēc gudrības un spēka vadītājiem 
un viņu palīgiem, kas strādā šajās nozarēs. 
Aizlūgsim par jauno paaudzi, kas dienās būs 
mūsu darba turpinātāji draudzēs un valstī.

23. Lūgsim, lai vēl daudz cilvēku mūsu 
zemē iepazīst Dievu un liecību par Viņa 
darbiem nes plašajā pasaulē – ejot un darot 
par mācekļiem vēl daudzas tautas.

24. Lūgsim, lai mēs sekotu Jēzus 
piemēram, sirds pazemībā un mīlestībā 
kalpojot tuvākajiem gan praktiski palīdzot, 
gan pasludinot evaņģēliju. Aizlūgsim par 
tām valstīm, kurās kristieši piedzīvo 
vajāšanas un tiek sodīti savas ticības dēļ.

25. Lūgsim par LBDS Misijas apvienību 
un tās iecerēm nākotnē.

26. Pateiksimies un lūgsim par 
Lielbritānijas baptistu savienību.

27. Pateiksimies un lūgsim 
par Bauskas draudzi, 
sludinātāju Jāni Čakšu un 
viņa ģimeni. Lūgsim, lai 
draudze pieaug. Draudzes 
nama jumts ir steidzīgi 
jāmaina, bet tam pietrūkst 
līdzekļu, tādēļ lūgsim, lai 
Dievs palīdz risināt šo problēmu.

28. Aizlūgsim par Misijas dienām 2010, 
kas sākas šovakar un trīs dienas pulcēs 
dažādu konfesiju un paaudžu cilvēkus, lai 
apmācītu, iedrošinātu un kopā lūgtu par 
misijas darbu Latvijā un pasaulē.

29. Aizlūgsim par Cerības festivālu. 
Lūgsim Dievam gudrību, kā izmantot šo 
evaņģelizācijas rīku Viņa godam, lai arvien 
vairāk cilvēku varētu piedzīvot izmainītas 
sirdis un dzīves.

30. Pateiksimies un lūgsim par Māsu 
apvienību. Lūgsim par māsu vadītāju 
sanāksmi, kas šodien notiek Rīgā.

31. Lūgsim par draudzēm, kurās nav 
mācītāja, un tiem kalpotājiem, draudžu 
priekšniekiem, nozaru vadītājiem, viesiem 
sludinātājiem un mācītājiem, kas tajās 
kalpo.

A I Z l ū g š A N u  k A l E N D ā R S

janvārim
“Svētīga tā tauta, kas māk gavilēt; 

tā staigā Tava vaiga spožajā 
gaismā, ak, Kungs! (Psalmi 89:16)



B ī B E l E S  l A S ī J u M I  
J A N v ā R I M

1. Psalmi 12
2. Lūkas ev. 1
3. Lūkas ev. 2
4. Lūkas ev. 3
5. Lūkas ev. 4
6. Salamana pam. 1
7. Psalmi 35
8. Lūkas ev. 5
9. Lūkas ev. 6

10. Lūkas ev. 7
11. Lūkas ev. 8
12. Lūkas ev. 9
13. Psalmi 67
14. Lūkas ev. 10
15. Lūkas ev. 11
16. Lūkas ev. 12

17. Salamana pam. 2
18. Lūkas ev. 13
19. Lūkas ev. 14
20. Psalmi 89
21. Lūkas ev. 15
22. Lūkas ev. 16
23. Lūkas ev. 17
24. Lūkas ev. 18
25. Psalmi 1012
26. Lūkas ev. 19
27. Lūkas ev. 20
28. Lūkas ev. 21
29. Lūkas ev. 22
30. Lūkas ev. 23
31. Lūkas ev. 24

M Ā S U  A P V I E N Ī B A
30. janvārī no plkst. 10.00 līdz 16.00 Māsu kalpošanas vadītājām 
sanāksme Rīgā, Mateja baznīcas telpās, Matīsa ielā 50b. Tēma: 
„Kalposim cits citam”. Lektore: Elaine Bērziņa (Brazīlija / Vīlandes 
draudze). Pieteikties pie reģiona vadītājām.

G O L G Ā T A S  D R A U D Z E
Sestdien, 30. janvārī plkst. 17.00 Svētdienskolas atjaunošanas 20 
gadu jubilejas pasākums.

L I E P Ā J A S  C I Ā N A S  D R A U D Z E
31. janvārī plkst. 11.00 svētīšanās dievkalpojums un plkst. 16.00 
draudzes gadasvētku dievkalpojums ar bīskapa Pētera Sproģa 
piedalīšanos. Visi mīļi aicināti no tuvienes un tālienes!

G R Ā M A T V E D Ī B A S  S E M I N Ā R S
Latvijas Baptistu draudžu savienība organizē semināru LBDS draudžu 
grāmatvežiem. Seminārs notiks 2010. gada 23. janvārī plkst. 10:00 
LBDS telpās, Lāčplēša ielā 37, 4. stāvā. Šoreiz semināra temats – 
„2009. gada pārskata sagatavošana reliģiskajās organizācijās”. 
Seminārā izskatāmie jautājumi: 
Ieņēmumu un izdevumu pārskata sagatavošana. Pamatlīdzekļu un 
nemateriālo ieguldījumu nolietojums un norakstīšana.
Ziedojumu un dāvinājumu pārskata sagatavošana.
Bilances sagatavošana.
Administratīvo izdevumu pārskata sagatavošana.
Pielikuma sagatavošana.
Aktualitātes nodokļu likumdošanā no 2010. gada 1. janvāra.

Semināra dalības maksa ir Ls 10 (iekļaujot PVN).

Pieteikties uz semināru līdz 2010. gada 18. janvārim, zvanot vai rakstot 
uz LBDS kanceleju, tālr. 27223379; 20390979,  
epasts – kanceleja@lbds.lv

Maksājumus lūdzam veikt ar pārskaitījumu uz LBDS kontu līdz  
2009. gada 20. janvārim, pamatojumā norādot „Seminārs par 
grāmatvedību”.

Rekvizīti: Latvijas Baptistu draudžu savienība
Reģ. Nr. 90000085765
Swedbanka konts: LV11 HABA 0551 0257 81934

Lūdzam draudžu grāmatvežus vai atbildīgās personas no katras 
draudzes iesūtīt jautājumus par šo vai citām interesējošām tēmām jau 
iepriekš, lai ir iespēja sagatavot atbildi sadarbībā ar kompetentiem 
speciālistiem. Jautājumus sūtiet uz epastu LBDS grāmatvedei  
anita.zarina@lbds.lv

Gaidīsim pārstāvi no katras draudzes, kurā ir radušies jautājumi par 
grāmatvedības kārtošanu un darba organizāciju reliģiskās 
organizācijās!

G R Ā M A T V E D Ī B A  D R A U D Z Ē
Atsaucoties vairāku draudžu vajadzībām un ierosinājumiem,  
LBDS piedāvā sniegt konsultācijas un grāmatvedības pakalpojumus 
draudzēm. 
Piedāvājam:
Grāmatvedības dokumentu apstrādi licenzētā grāmatvedības 
programmā.
Ikmēneša atskaišu sagatavošanu un iesniegšanu Latvijas Republikas 
finanšu un statistikas institūcijām.
Gada pārskata sagatavošanu un iesniegšanu Valsts ieņēmumu 
dienestā.
Atskaišu iesniegšana elektroniskā veidā (EDS sistēmā).
Grāmatvedības uzskaites kārtošanas un organizēšanas metodikas 
izstrāde.
Grāmatvedības konsultācijas piedāvājam bezmaksas, bet 
grāmatvedības pakalpojumu cena tiek noteikta katram klientam 
individuāli, atkarībā no veikto operāciju daudzuma mēnesī. 
Sadarbojoties ar vairākām draudzēm, ir iespēja piemērot 
atvieglojumus. Konsultēties variet, zvanot LBDS grāmatvedei Anitai 
Zariņai pa tālruni 29454696 vai rakstot uz epastu anitazar@inbox.lv

draudzēmZ I ņ A S

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

S V E I C A M  J U B I L E J Ā ! !

Skaidrītei Krievai 1. janvārī 80 gadi (Madonas draudze)
Nellijai Eihmanei 9. janvārī 85 gadi (Liepājas Ciānas draudze)
Laurim Tartaram 25. janvārī 40 gadi (Skrīveru draudze)
Elmāram Pļaviņam 28. janvārī 40 gadi (Ogres draudze)
Edgaram Mažim 29. janvārī 45 gadi (Rīgas Āgenskalna 
draudze)

S V Ē T D I E N S K O L U  A P V I E N Ī B A
2010. gada 9. janvārī plkst. 10.00 Rīgas Golgātas draudzes 
dievnamā Hospitāļu ielā 32 notiks mācību seminārs 
svētdienskolotājiem.
Programma

9.30 Reģistrācija un rīta kafija.
10.00 Uzruna, bīskaps emeritus mācītājs Andrejs Šterns.
10.30 Dr. teol. Ilmāra Hirša video lekcijas, prezentē Aigars 

Atvars. Tēmas: Bībeles autoritāte; Vecās un Jaunās 
Derības Palestīna; Jaunās Derības reliģiskā vide.

12.00 Pusdienas, kafija.
13.00 Lekcija, Hagajas grāmatas apskats, Līva Fokrote, BPI 

pasniedzēja.
14.15 Informācija par 2010. gada 1. maija Dziesmu dienu un 

nošu komplektu saņemšana, Dace Freivalde.
15.00 SA padomes plānotie pasākumi 2010. gadā, Elza Roze.

Darba vīzija un aizlūgšanas par svetdienskolotājiem, SA 
priekšnieks mācītājs Aivars Šķuburs.

15.45 Noslēgums, kafija.
Semināra dalības maksa (kafijas pauzes, pusdienas un nošu 
komplekts) Ls 2,   
Pieteikšanās semināram līdz 4. janvārim, rakstot uz epastu 
SAseminari@inbox.lv vai zvanot pa tālruni 26272244.

Psalmi, Salamana pamācības, Jaunā Derība 2010. gadā!

Sācies jauns gads ar jaunām iespējām un izaicinājumiem. 
Pagājušajā gadā esam izlasījuši visu Bībeli pēc 
iepriekšēja gadā piedāvātā plāna. Šogad piedāvājam 
ikdienas lasījumus no Psalmiem, Salamana pamācībām 
un Jaunās Derības. Liekas, ka uzdevums ir vieglāks, vai 
tas būs iedrošinājums arī Tev piedalīties? Lai svētīgs un 
uzrunājošs laiks, lasot Bībeli un iedzīvinot to dzīvē!
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Kalvis Kļaviņš, viens no Baltijas Pastorālā institūta 2009. gada 
iesaukuma puišiem, ir ne tikai students, bet arī profesionāls 
pavārs ar savu humora izjūtu. Šoreiz īsa iepazīšanās ar viņu, 
bet turpmākajos BV numuros – ar 2010. gada iesaukuma 
studentiem un BPI darbiniekiem. 

Kas ir trīs svarīgākās lietas, ko cilvēkiem, kas lūdz un 
citādi atbalsta BPI, būtu jāzina par tevi? 

Pirmkārt – es ticu Dievam. Otrkārt – viņu nauda ir drošībā. 
Treškārt – šobrīd mana sirds pieder ielu evaņģelizācijai, un 
domājams, ka tā būs sfēra, kurā nākotnē kalpošu, jo tas bija 
arī mans ceļš, kā pieņēmu Kristu.

Kas ir tie cilvēki, kas tev ir vissvarīgākie?

Sieva Liene un bezpajumtnieki, protams, arī pārējie radinieki ir 
mīļi.

Kā tu nāci pie Kristus? Kur tu būtu šodien, ja Kristus 
nebūtu tevi atradis?

Tad es jau būtu ellē. Kristu es pieņēmu Londonas Viktorijas 
stacijā, kad biju salūzis pilnībā un vēlējos aiziet. 

Kā nonāci BPI? Vai, atskatoties uz šo gadu, nenožēlo šo 
izvēli?

Bīskaps Pēteris Sproģis man atsūtīja īsziņu ar Bībeles pantu 
no Marka evaņģēlija 1:17 un ieteica apsvērt domu mācīties 
BPI. Es uzreiz atbildēju – kas jādara, tas jādara. Protams, 
nenožēloju šo izvēli. Pat ja nākotnē nav aicinājuma būt 
mācītājam, kā tas ir manā gadījumā, tad viennozīmīgi varu 
teikt, ka mācības man ir daudz devušas, gan audzinot 
raksturu, gan palīdzot arvien labāk apzināties, ka, jo vairāk es 
mācos, jo vairāk saprotu, cik maz zinu.

Ko vēl dari? Kādi 
ir tavi nākotnes 
plāni, sapņi?

Mana profesija, ko 
apguvu un kurā 
strādāju pirms BPI, 
ir pavārs. Tā nu arī 
pašlaik strādāju par  
šefpavāru. Savus 
nākotnes plānus 
šobrīd nevēlos 
atklāt, tas pagaidām lai paliek noslēpums!!!

Ko tu novēlētu saviem kursa biedriem, pabeidzot 
pirmo mācību gadu un uzsākot aktīvāku kalpošanu?

Kāds gudrs vīrs reiz ir teicis šādus vārdus, un es pilnībā 
viņam pievienojos: “Nekad, nekad, nekad 
nepadodieties!”

Kā mēs varam lūgt par tevi?

Lai pāri visam notiek Dieva prāts manā dzīvē!

Interviju sagatavoja Līva Fokrote

Baltijas Pastorālā institūta darbinieku vārdā novēlu jums, 
lasītāji, svētīgu 2010. gadu, ik dienas staigājot ar Kristu! 

Mēs pateicamies jums par jūsu atbalstu BPI un 
topošajiem draudžu dibinātājiem, vadītājiem un 
mācītājiem. Mēs arī priecājamies un pateicamies Dievam 
par to, ka Viņš ir devis jaunus studentus, kas atsaukušies 
Viņa aicinājumam. Baltijas Pastorālā institūta 2010. gada 
iesaukuma grupa ir nokomplektēta, un ar Baptistu 
Vēstneša starpniecību jums būs iespējams iepazīties ar 
katru no viņiem. 

Lai Dievs mūs visus svētī, Viņa gribu meklējot un to 
apzināti īstenojot!

Līva Fokrote, Baltijas Pastorālā institūta Studiju daļas 
vadītāja.

Nekad 
nepadoties!

A S V  D I E N V I D B A P T I S T U  V A D Ī T Ā J I  L A T V I J Ā
No 15. – 18. novembrim Latvijā viesojās augsta līmeņa ASV Dienvidbaptistu konvencijas 
pārstāvju delegācija. To vadīja vairākkārtējais konvencijas prezidents doktors Bobijs 
Velšs, kas pašlaik kalpo kā konvencijas Globālās evaņģelizācijas stratēģists, palīdzot 
konvencijai mekēt stratēģiskus sadarbības partnerus visā pasaulē. Viņam pievienojās 
Imanuēla baptistu draudzes (Hailenda, Kalifornija) mācītājs doktors Robs Zinns un viņa 
kundze Džekija, šīs draudzes loceklis un Hailendas pilsētas domes loceklis Larijs 
Makkalons un izdevuma “Christian Index” redaktors doktors Džeralds Hariss. 
Dienvidbaptistu konvencijas pārstāvji tikās ar LBDS vadību, kā arī vairākiem draudžu 
mācītājiem, lai apspriestu draudžu dibināšanas problemātiku un meklētu sadarbības 
iespējas vairākās jomās. Viņi apmeklēja arī Cēsu draudzi tās jaunajās telpās un piedalījās 
18. novembra ekumēniskajā dievkalpojumā Rīgas Domā. 

Materiālu sagatavoja Pēteris Eisāns un Līva FokroteViesošanās Baltijas Pastorālajā institūtā


