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Šajā rudenī lasu Malkolma Gladvela bestselleru “The Tipping 

Point“, kurā runāts par to, kā šķietami mazas lietas var atstāt 

lielu iespaidu uz sabiedrību kopumā. Grāmatā bija aprakstīts 

kāds notikums, kas satricināja Ņujorku (ASV) 1964. gadā. Vēlu 

vakarā Kitija Genovese pēc darba devās uz savu dzīvokli vienā 

no Kvīnzas daudzstāvu namiem, bet gandrīz pie pašām mājās 

viņu pārsteidza kāds noziedznieks, kas viņai uzbruka un smagi 

savainoja. Sieviete mēģināja atgaiņāties, bēgt un saukt pēc 

palīdzības. Šī cīņa ilga aptuveni pusstundu. Nākamajā rītā ziņa 

par viņas nāvi šokēja visu pilsētu. Ņujorkā slepkavības ir 

pierasta parādība, taču šokējošais bija nevis pats slepkavības 

fakts, bet kādi īpaši apstākļi. Izrādās, ka viņas izmisīgo cīņu ar 

uzbrucēju no saviem logiem bija vērojuši 38 kaimiņi, bet 

neviens nebija izsaucis policiju. Katrs bija gaidījis, ka to izdarīs 

kāds cits.

Vai draudzē var ienākt līdzīga attieksme, ka katrs gaida, ka 

darāmo izdarīs kāds cits?

Kad dzirdi par jaunu draudžu dibināšanu, vai domā – to izdarīs 

kāds cits? Kad dzirdi aicinājumu kalpošanā, vai domā – to 

izdarīs kāds cits? Kad Svētais Gars tevi mudina lūgt un stiprināt 

kādu cilvēku, vai domā – to izdarīs kāds cits? Kad dzirdi par 

vajadzību ziedot, vai domā – to izdarīs kāds cits? Ceru, ka šāda 

attieksme ir sveša gan tev personīgi, gan brāļiem un māsām 

tavā draudzē.

Kristus draudze nedrīkst līdzināties pasaulei. Kristus draudzē 

valda cita attieksme. “Gara dedzībā un kalpošanā Kungam 

nemitējieties būt uzcītīgi, priecādamies cerībā, izturēdami 

ciešanās, pastāvēdami lūgšanās.“ (Romiešiem 12:11-12)

Pēteris Eisāns

LBDS bīskapa vietnieks

LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA



1. septembrī gan Kristīgās vadības 
koledžā, gan arī BPI Muzikālo vadītāju 
skolā iesākās studiju darbs ar kopīgu 
dievkalpojumu Savienības namā. 
Dievkalpojuma mērķis bija pateikties 
Dievam par iespēju mācīties, kā arī 
izlūgties Viņa palīdzību, vadību un 
svētību studiju darbā gan studentiem, 
gan arī pasniedzējiem un 
darbiniekiem. Klātesošos studentus 
un pasniedzējus uzrunāja KVK 
direktora p. i. Oļegs Jermolājevs,  

kā arī viens no BPI Muzikālo vadītāju 
skolas vadītājiem Māris Dravnieks, 
iepazīstinot ar iesāktajām studiju 
programmām. Dievkalpojumā 
svētrunu sacīja KVK lektors mācītājs 
Edgars Mažis, uzrunājot klātesošos ar 
vārdiem no Fil.1:3-6. Uzrunu sacīja arī 
LBDS Garīdznieku brālības vadītājs 
bīskaps emeritus Andrejs Šterns. Par 
muzikālo sniegumu dievkalpojumā 
rūpējās BPI Muzikālās kalpošanas 
skolas studenti un vadītāji Māris 
Dravnieks un Rudīte Tālberga. 
Dievkalpojuma noslēgumā mācītāji 
Edgars Mažis un Andrejs Šterns 
aizlūdza par studentiem, lektoriem un 
darbiniekiem, kuri strādās kopā ar 
studentiem, nodrošinot kvalitatīvu 
studiju darbu kancelejā un bibliotēkā. 

KVK 2007./2008. mācību gadā 
piedāvā studijas:

Sociālās palīdzības organizēšanas 
programmā, kas domāta draudzes 
sociālās kalpošanas attīstībai gan 
draudzē, gan arī plašākā sabiedrībā.

Teoloģijas studiju pamatkurss ir laba 
iespēja gūt pamatzināšanas par 
kristietību un Svētajiem Rakstiem,  
kā arī apgūt pamatus Bībeles 
interpretācijas teorijā un homilētikā.

jaunu mācību gadu
U z s ā k o t

Draudzes administrācijas programma 
tiek īstenota pirmo reizi kā atbilde uz 
pieaugošo nepieciešamību labāk kārtot 
draudzes iekšējās pārvaldes jautājumus un 
attiecības ar valsts institūcijām.

Kopā KVK studiju programmās 2007./2008. 
mācību gadā mācīsies 50 studenti.  
Vēl apmēram 30 studenti plāno šajā gadā 
beigt savas studijas.

Savukārt BPI Muzikālās kalpošanas skolā 
mācības uzsāka 17 studenti. Šie studenti 

sadalīsies koru diriģēšanas un 
pielūgsmes vadīšanas studiju plūsmās. 
Šim skaitam oktobrī vēl pievienosies BPI 
sagatavošanās kursu studenti un janvārī 
BPI Pastorālo studiju studenti, kuri 

gatavosies mācītāja kalpošanai. Domājot 
par LBDS izglītības darbu, vēl ir jāatceras 
jauniešu vadītāju apmācības programma, 
kuru īsteno LBDS Jaunatnes apvienība. 
Mūsu Savienībā tiek īstenotas dažādu 
formu un apjomu studiju programmas,  
caur kurām ikviens var papildināt savas 
zināšanas kalpošanas darbam. 

Par visu šo darbu pateicamies Dievam,  
jo mūsu draudzēs ir nepieciešams ne tikai 
skaidri saredzēt īstenojamos mērķus un 
draudzes uzdevumus, bet ir arī 
nepieciešami cilvēki, kuri, vairāk par visu 
mīlot savu Kungu, īstenos kalpošanas 
darbā izvirzītos uzdevumus, vadīs draudzes 
darba nozares un meklēs ceļu uz 
sabiedrību, lai nestu Evaņģēlija vēsti.

Pie visa šī mums ir jāatceras, ka tas ir visu 
mūsu kopējs darbs, kura panākumi ir 
atkarīgi no mums visiem, gan draudzēs 
saredzot jaunos vadītājus, gan KVK vai BPI 
tos izglītojot, gan arī Savienībai tos ievadot 
jaunos kalpošanas uzdevumos un 
virzienos. To saprotot, mums jāatceras,  
ka mūsu draudžu rītdiena ir mūsu katra 
atbildība, mūsu draudžu, mācību iestāžu 
un Savienības atbildība. Lūgsim un darīsim 
to daļu, ko mēs katrs vislabāk spējam!  
Lai Dievs mums visiem uz to palīdz!

Kristus mīlestībā -

Oļegs Jermolājevs

KVK Informācija.

LBDS draudžu mācītājiem un teoloģijas 
studentiem KVK piedāvā tālmācības kursus 
no 2008.gada janvāra. Tuvāku informāciju 
varat iegūt www.kvk.lv. 

24.novembrī Savienības namā notiks 
septītais un pēdējais LBDS Teoloģijas 
semināra izlaidums. 2005.gadā LBDS 
Teoloģijas seminārs pārtapa par Kristīgās 
vadības koledžu. Tā brīža LBDS Teoloģijas 
semināra studenti turpināja mācīties pēc 
iesāktās programmas KVK administrācijas 
pārraudzībā. 

Sakarā ar grozījumiem Augstskolu likumā 
Kristīgās vadības koledžai bija jāmaina savs 
juridiskais statuss no reliģiskās organizācijas 
iestādes uz nodibinājuma juridisko statusu. 
Līdz ar šo Kristīgās vadības koledžai ir jauni 
rekvizīti, kurus lūdzam ņemt vērā gan 
maksājot studiju maksas, gan ziedojot.

Nodibinājums “Kristīgās vadības koledža”
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Koru
svētki

p r i e k U l ē

Ikvienam no mums Dievs ir devis kādu brīnišķīgu dāvanu, ko lietojot un kopjot, 
mēs dodam iepriecinājumu cilvēkiem un godinām un apliecinām Mūsu Kungu. 
Cik dažādi ir cilvēki uz šīs zemes, tik dažādas ir dāvanas. Tās tikai katram 
cilvēkam pašam jāsaskata un jālieto.

Mūsu ticības brāļi un māsas, kuru dāvana ir mūzika, dziesma, dziedāšana un 
arī prasme klausīties, jau gada sākumā saņēma priecīgu vēsti par to, ka tiks 
organizēts pirmais baptistu koru mūzikas festivāls. 

Un tā trīs dienas no 25. - 27. augustam Priekulē notika Koru festivāls ar 
nosaukumu “Pārbaudi pamatu”. Viss sākās piektdienas pēcpusdienā, kad 

ieradās tuvāki un 
tālāki koristi. Vakarā 
visi dziedātāji 
pulcējās koru 
kopmēģinājumā,  
kur dziesmām skanēt 
palīdzēja vairāki mūsu 
draudžu koru 
diriģenti. Pašā vakarā 
dalībnieki tika aicināti 
uz kristīgo jauniešu 
grupu koncertu.

Sestdiena no paša 
rīta bija visai spraiga - 
jau no astoņiem rītā 
koristi stājās uz 

Priekules kultūras nama skatuves, lai ieskandinātu savas balsis un izdziedātu 
līdzi paņemtās dziesmas, kas katram korim bija trīs. 

Priekšpusdienas koncertā dziedāja 10 kori no dažādām draudzēm. Pēc 
koncerta bija neliels atpūtas brīdis, bet pēcpusdienā visi koristi pulcējās 
Priekules baptistu baznīcas pagalmā uzslietajā lielajā teltī, lai kopkorī 
ieskandinātu balsis svētdienas dievkalpojumā paredzētajām dziesmām.  
Pēc mēģinājuma visi tika aicināti uz kultūras namu, lai klausītos Priekules un 
novadnieku radītajās mūzikas skaņās. Šis koncerts iepriecināja un sasildīja ne 
vienu vien klausītāja sirdi. Prieks par fantastisko degsmi ar kādu tā saucamie 
“pašdarbnieki” muzicē. Pēc šī koncerta vēl bija aicinājums uz lielo telti,  
lai vienotos pie sadraudzības ugunskura.

Svētdienas rīts mūs visus sagaidīja ar siltiem saules stariem, neskatoties uz 
iepriekšējās dienas vakara rudenīgo elpu.

Dievkalpojums “lielajā teltī” bija pulcējis ap 400 klausītāju no tuvākām un 
tālākām draudzēm, kā arī no kaimiņu luterāņu draudzes un vienkārši Priekules 
un apkārtnes cilvēkus. Lielākais prieks, ka cilvēki bija ieinteresēti dzirdēt 
sludināto Dieva vārdu un vēlējās arī līdzdalīt to prieku un gandarījuma sajūtu, 
ko bija devušas arī iepriekšējo dienu norises. Kopkora, 300 dalībnieku, 
dziedātās dziesmas izsauca acīs mirdzumu ne vienam vien klausītājam. 
Dziedātās dziesmas parāda Mūsu Kunga varenību, žēlastību un nebeidzamo 
mīlestību pret katru no mums. Svētrunu teica LBDS bīskaps Pēteris Sproģis. 
Bīskapa sludinātais vārds uzrunāja gan jaunus, gan vecāka gada gājuma 
klausītājus un noteikti deva ierosmi pārdomāt, kādas ir mūsu pašu ģimenes, 
vērtības tajās, kā mēs pildām katrs savu uzticēto misiju, kā lolojam savus mīļos 
un kopjam attiecības ģimenē. 

Pirmais koru festivāls ir izdevies vienkārši brīnišķīgs! Tas iedvesmoja un 
veldzēja dvēseli un tāpēc ļoti gribētos atzīmēt šī pasākuma “ģeneratoru” – 
sludinātāju Pēteri Tervitu, kura lolots bija viss pasākums, no ieceres līdz pat 
pēdējam akordam. Paldies Dievam, kas mums devis šādu cilvēku un spēcināja 
viņu pašu šajā nebūt ne vieglajā, bet svētīgajā darbā. 

Ļoti gribētos, ka šim pirmajam koru festivālam sekotu nākamie.

Publikācija sagatavota pēc Ilzes Gailes materiāla

Priekules baptistu draudzes koris.

Draudžu 
mājas lapas
Esam pateicīgi uzņēmumam “Norge Datorsistēmas” 
par iespēju piedāvāt draudzēm izveidot savu mājas 
lapu. Atgādinām, ka šis pakalpojums ir bezmaksas 
tikai LBDS draudzēm. 

Līdz 2007.gada 4. septembrim šo iespēju ir 
izmantojušas sekojošas draudzes:

Dundagas baptistu draudze: www.lbds.lv/dundaga,  
 www.lbds.lv/dundagachurch (angļu valodā)
Jaunjelgavas baptistu draudze: 
 www.lbds.lv/jaunjelgava
Jelgavas baptistu draudze: www.lbds.lv/jelgava
Kandavas baptistu draudze: www.lbds.lv/kandava
Kuldīgas baptistu draudze: www.lbds.lv/kuldiga
Liepājas baptistu Ciānas draudze: www.lbds.lv/ciana
Liepājas baptistu draudze “Evaņģēlija gaisma”:  
 www.lbds.lv/evangelijagaisma
Madonas baptistu draudze: www.lbds.lv/madona
Rucavas baptistu draudze: www.lbds.lv/rucava
Tilžas baptistu draudze: www.lbds.lv/tilza
Tukuma baptistu draudze: www.lbds.lv/tukums
Užavas baptistu draudze: www.lbds.lv/uzava
Vaiņodes baptistu draudze: www.lbds.lv/vainode
Valmieras baptistu draudze: www.lbds.lv/valmiera
Ventspils baptistu draudze: www.lbds.lv/ventspils
Viesītes baptistu draudze: www.lbds.lv/viesite

Draudžu mājas lapu adreses, kas patstāvīgi 
veidojušas mājas lapu:

Cēsu baptistu draudze: www.cesudraudze.lv;
 www.lbds.lv/cesis
Liepājas baptistu Pāvila draudze: 
 www.paviladraudze.lv; www.lbds.lv/paviladraudze
Ogres Trīsvienības baptistu draudze: www.otbd.lv;  
 www.lbds.lv/ogres_trisvieniba
Rīgas Āgenskalna baptistu draudze: 
 www.agenskalns.org; www.lbds.lv/agenskalns
Rīgas Mateja baptistu draudze: www.matejs.lv;  
 www.lbds.lv/matejs
Rīgas baptistu Vīlandes draudze: www.vilande.com; 
 www.lbds.lv/vilande

Ja arī Jūs vēlaties izveidot savas draudzes mājas 
lapu, sazinieties ar Kalpošanas resursu centru 
(e-pasts: krc@lbds.lv; tālr. 26177539). 



Netālu no Misas konferenču centrā “Satekas” notika Baltijas 
Pastorālā institūta (BPI) studentu kandidātu nometne, kurā 
potenciālie BPI klātienes studenti tika iepazīstināti ar BPI 
mācību programmu, vērtībām un iecerēm. Bija aizkustinoši 
redzēt brāļus, kas lūdz Dievu un meklē Dieva prātu, domājot 
par savas dzīves veltīšanu mācītāja darbam. Šos vīrus, lai arī tik 
atšķirīgus pēc pieredzes un rakstura, vienoja vēlēšanas 
noskaidrot, kā labāk piepildīt Dieva aicinājumu savai dzīvei.

Iet uz priekšu, pateikt Dievam “jā”, paļauties uz Viņa spēku – 
tādas bija manas sajūtas un domas, sēžot BPI kandidātu 
nometnē Satekās. Maza sēkla spēj diedzēt lielu koku, un man 
liekas, ka BPI ar Kunga labvēlību to dara. Slava Kristum par 
pasniedzējiem un viņu darbu un par visiem studentiem un 
viņu izvēli paklausīt Jēzum.

Māris Dembovskis (Gulbene)

No sirds gribu teikt paldies katram, kas pielika roku pie 
nometnes rīkošanas. Jāsaka tā, ka nu visas šaubas man ir 
gaisušas un es vairāk nekā jebkad esmu pārliecināts, ka BPI ir 
priekš manis. Lai cik tas paradoksāli neizklausītos, 
visskaidrākā atklāsme nāca tikai pēc tam, kad mēs uzzinājām 
skaitļus par to, cik tas viss izmaksās. Paradoksāli, jo pirms 
nometnes tieši finanses bija viens no lielākajiem iemesliem 
šaubām. 

Šobrīd es pat citu ceļu vairs neredzu. Un pašās nometnes 
beigās, pēc svētā vakarēdiena manī bija tāda Dieva klātbūtnes 
sajūta un saviļņojums, kādu atceros piedzīvojis pirms 
apmēram 15 gadiem, draugu bariņā pirmo reizi  atklāti Dievu 
lūdzot un pēc tam dodoties mājās, šķiet, pacēlies pusmetru 
virs zemes.

Valters Mitāns (Mazsalaca)

Komandas veidošanas vingrinājums.

Bīskaps Pēteris Sproģis, pārrunājot BPI mācību programmu ar studentiem. Komandas darbs.

Nometnes dalībnieki un vadītāji.
Pirmajā rindā no kreisās: Māris Dembovskis (Gulbene),  
Kaspars Šterns (vadītājs), Jānis Akmens (Kauguri),  
Andrejs Zumbergs (Dundaga), Jānis Baumanis (Rīga, Golgātas draudze).

Otrajā rindā: Artis Lejiņš (Rīga, Mateja draudze), Miroslavs Tumanovskis 
(Rīga, Mateja draudze), Edgars Deksnis (Liepāja, Pāvila draudze),  
Artis Peterlēvics (Skatre), Ronalds Ulbiks (Rīga, Pestīšanas tempļa draudze),  
Ieva Grāvīte (vadītāja).

Trešajā rindā: Oļegs Jermolājevs (vadītājs), Valters Mitāns (Mazsalaca), 
Raimonds Logins (Viesīte), Mārtiņš Baštiks (Rīga, Mateja draudze),   
Čārlzs Kellijs (vadītājs), Toms Ašnevics (Rīga, Vīlandes draudze),  
Ilvars Ieviņš (Rīga, Mateja draudze), Jānis Jūrmalis (Kuldīga),  
Dainis Pandars (Ogre), Pēteris Sproģis, Pēteris Eisāns.



Iepriekšējā BV numurā sākām iepazīšanos ar Baltijas Pastorālā institūta 
studentu kandidātiem. Vēlos jums arī uz priekšu piedāvāt iespēju 
iepazīt brāļus, kuri uzdrīkstas paklausīt un sper soļus ticībā, atsaucoties 
pilna laika kalpošanai. Ticu, ka šīs sarunas ar BPI studentu kandidātiem 
sniegs vismaz divus rezultātus. Pirmkārt, tās palīdzēs mums palikt 
lūgšanās par mūsu draudžu nākamajiem vadītājiem un jaunu draudžu 
dibinātājiem. Otrkārt, šīs sarunas būs iedrošinājums arī citiem, kam šī 
izvēle vēl priekšā. Vismaz vienu no šīm divām lietām mēs varam darīt 
katrs. Šoreiz saruna ar Edgaru Deksni.

Esiet svētīti – Pēteris Sproģis.

Sveiks, Edgar! Pasaki, lūdzu, trīs svarīgākās lietas, kas būtu jāzina 
par tevi cilvēkam, kas saka, ka tevi pazīst.

Edgars Deksnis: Man ir ļoti svarīgi veidot un uzturēt labas attiecības ar 
Dievu un līdzcilvēkiem.

Es esmu aktīvs, līdz šim vairāk citās jomās, bet tagad gribu savu 
aktivitāti pastiprināti koncentrēt uz kalpošanu.

Man ir ļoti grūti noskatīties, ka cilvēki cieš, izvēloties ceļu uz pazušanu.

Tu esi izdarījis izvēli kļūt par mācītāju. Kas tevi uz to pamudināja?

2005.gada augusta sākumā es pieņēmu Jēzu par savu Glābēju. Kristīts 
tiku Liepājas Pāvila draudzē 2006.gada 5.februārī (mācītājs M.Balodis). 
Pēc kristībām man tētis uzdāvināja grāmatu “Mērķtiecīga dzīve”. Lasot 
šo grāmatu, es sāku apzināties, ka manai dzīvei ir jēga. Izrādās, ka 
Dievs katru vienu no mums ir radījis ar konkrētu nolūku. Tas, uz ko 
aicināja grāmatas autors, bija noskaidrot, kādas dāvanas Dievs tev ir 
devis, un likt tās lietā, lai pievestu cilvēkus Kristum. Tā nu pamazām es 
sāku kalpot Dievam. Uzņēmos pienākumus Pāvila draudzē, proti, sāku 
kalpot kā jauniešu vadītājs. Ar katru dienu es vairāk domāju, ka nez vai 
būt par jauniešu vadītāju ir tas, uz ko mani aicina Dievs. 2007.gada 
sākumā es pirmo reizi kalpoju Pāvila draudzē kā sludinātājs. Kopš tās 
dienas es apzinos, ka sludināšana ir viens no veidiem, kā Dievs vēlas 
mani lietot. Tas noteikti man ir Dieva aicinājums – kļūt par mācītāju.

Vai vari atklāt savas lielākās bailes, ja tev tādas ir, domājot par 
pieņemto izaicinājumu?

Teikšu godīgi – ar katru brīdi baiļu sindroms izzūd. Iespējams, ka es tā 
kārtīgi vēl neesmu apzinājies, kas mani un manu ģimeni varētu sagaidīt 
nākotnē. Naudas trūkums? Mājokļa problēmas? Dažādas sadzīves 
problēmas? Jā, iespējams, ka tās ir ļoti aktuālas lietas, par kurām 
gribas domāt, bet tāpat rodas jautājums – vai tamlīdzīgas problēmas 
nebūtu, arī darot ko citu? Ļoti svarīgs ir līdzcilvēku atbalsts un ticība uz 
To Kungu, un apziņa – lai arī cik grūti nebūs, Viņš tevi nekad 
nepametīs! Tas ir arī mans moto, dodoties šajā kalpošanā. 

Ko tu sacītu cilvēkam, kas apgalvotu, ka tas ir neprāts un muļķība 
atstāt uzsāktu biznesu, kā tas ir tavā gadījumā, un iet kalpošanā 
bez nekādām finanšu garantijām? Ja nu vienīgi ir garantija, ka 
nebūs viegli.

Neprāts un muļķība būtu neatsaukties Dieva aicinājumam! Gandrīz 6 
gadus es strādāju sporta projektu jomā, un noteikti, kā es pats domāju 
par šo laiku, tas ir bijis labs laiks, lai iegūtu dažādas zināšanas 
pasākumu rīkošanā, kā arī skaidri apzinātos, ka to,  kuri vēl nepazīst 
Jēzu, ir patiešām daudz. Finanšu garantijas nav, bet, kā jau iepriekš 
minēju, ir svarīgi paļauties uz To Kungu, jo Viņš neliks nest lielāku 
krustu, kā vien tādu, kuru tu spēj panest.

Noteikti, ka liels pavērsiena punkts bija aizvadītā vasara, kurā es 
sapratu, ka nav lielākas vērtības un prieka, kā redzēt cilvēkus 
atgriežamies. Tad nu es arī sapratu, ka naudas pelnīšanai nekad manā 

dzīvē nedrīkst būt noteicošā loma.

To, ka nebūs viegli, tas ir skaidrs pats par sevi, bet vai tai 
dienā, kad nāksies debesīs stāties Dieva priekšā, man derēs 
attaisnojums, ka es gribēju dzīvot vieglu dzīvi un tamdēļ 
neatsaucos Viņa aicinājumam? 

Tev ir pieci brāļi. Kā tavi vecāki un brāļi uzņēma tavu 
izvēli uzsākt mācības BPI un gatavoties mācītāja 
kalpošanai?

Tā nopietni par saviem nākotnes plāniem pašlaik ir nācies 
runāt tikai ar vecākiem. Skaidrs, ja Dievs tevi aicina, tad ir 
jāatsaucas, un vecāki mani atbalsta šī nopietnā lēmuma 
pieņemšanā. Tāpat man ļoti svarīgs ir draudzenes viedoklis, 
un arī Ieva mani pilnībā atbalsta, tas noteikti dod tādu 
stiprinošu sajūtu.

Kam vajadzētu notikt, lai tu mainītu savas domas un 
atteiktos no pilna laika kalpošanas?

Dotajā brīdī es šādus šķēršļus neredzu.

Ko tu sagaidi no BPI? Ko vēlies tur iemācīties?

Lai liecinātu cilvēkiem un vestu viņus pie Kristus, nav 
speciāli jāizglītojas. Tomēr citu cilvēku un draudžu pieredze, 
kā arī svarīgu teoloģijas pamatu ielikšana nekad nevar nākt 
par ļaunu. Tieši to es arī sagaidu no BPI, ka tā man būs 
lieliska iespēja ielikt spēcīgus teoloģiskos pamatus, kā arī ne 
tikai mācīties, bet arī praktiski piedalīties draudzes darbā un 
redzēt, kā Dievs lieto cilvēkus arī citās pasaules vietās un 
dzirdēt viņu pieredzi. 

Kad iztēlojies savu kalpošanu pēc BPI pabeigšanas,  tu 
redzi sevi kā jau esošas draudzes mācītāju vai kā jaunas 
draudzes dibinātāju?

Drīzāk jau kā jaunas draudzes dibinātāju, bet kas to zina, 
kas Dievam padomā.

Tavuprāt – kam visvairāk vajadzētu mainīties šodienas 
draudzēs?

Tas, kas ļoti bieži pēdējā laikā ir dzirdēts, ir jautājums, uz ko 
tad mēs fokusējamies? Mūsdienu draudzes vairāk fokusējas 
uz ēkām, programmām, struktūrām, tradīcijām u. c. Rodas 
jautājums – kur paliek Kristus? Es nesaku, ka ēkas, 
programmas, struktūras vai tradīcijas ir sliktas, bet, ja 
draudžu centrā nav Kristus, bet kāda no šīm lietām, tad tam 
visam drīz vien draud posts.

Kā tu vēlētos, lai ļaudis reiz, pēc daudziem gadiem, ja 
Dievs ļaus dzīvot, raksturo tavu dzīvi?

Viņš bija īstens Dieva kalps!

Kā lai par tevi labāk aizlūdz?

Par to, lai es nekristu kārdināšanā darīt laicīgo darbu, 
tādējādi nepievēršoties kalpošanai.

Par to, lai es vienmēr liktu savas dzīves centrā Kristu.

Par to, lai es paļāvīgi sekotu Dieva aicinājumiem.

Sekot D i e v a
a i c i n ā j U m a m



1 Pateiksimies un lūgsim par Sakas 
draudzi un sludinātāju Teodoru Bērziņu, 
par mieru un vienprātību draudzē.

2 Pateiksimies un lūgsim par Francijas 
baptistu savienību, kurā ir 111 draudzes  
ar 6284 locekļiem.

3 Pateiksimies un lūgsim par Saldus 
draudzi, lūgsim, lai Dievs piešķir draudzei 
jaunu mācītāju un svētī sludinātāju  
Andri Jūrmali, sākot kalpošanu Jelgavas 
draudzē.

4 Pateiksimies un lūgsim par Garīdznieku 
brālību, tās vadītāju Andreju Šternu,  
lai Dievs visiem mācītājiem atjauno 
nodošanos un mīlestību, kalpojot  
Tam Kungam.

5 Pateiksimies un lūgsim par Kristīgās 
vadības koledžas darbu, sākot jauno 
mācību gadu, lai Dievs svētī vadītājus, 
pasniedzējus un audzēkņus, lai zināšanas 
tiktu iemiesotas reālajā dzīvē.

6 Pateiksimies un lūgsim par Baltijas 
Pastorālo institūtu, par līdzekļiem, lūgsim 
par Dieva aicinājumu un pieaugšanu 
Kristū tiem, kas mācās.

7 Pateiksimies par Dieva svētību 
laukiem un par ražu, kas izaugusi 
Latvijas laukos; lūgsim par mūsu 
mazajām draudzēm, lai Dievs dod 
cerību un redzējumu katrā situācijā,  
kā labāk pievērst cilvēkus Kristum. 

8 Pateiksimies un lūgsim par Sārnates 
draudzi, tās sludinātāju Egilu Ozoliņu un 
viņa ģimeni, kas aktīvi piedalās kalpošanā; 
lūgsim, lai būtu līdzekļi dzeramā ūdens 
pumpja ierīkošanai, lūgsim, lai atrisinātos 
problēmas saistībā ar bankrotējušās 
firmas saistībām, kas nespēja realizēt 
draudzei solīto.

9 Pateiksimies un lūgsim par Izraēlas 
baptistu draudžu asociāciju, kurā ir 19 
draudzes ar 1500 locekļiem (13 ir arābu,  
2 ebreju, 2 spāņu, 1 filipīniešu un 1 krievu 
valodā runājoša draudze), lūgsim par 
liecību un mieru šajā zemē.

10 Pateiksimies un lūgsim par Siguldas 
draudzi, mācītāju Agri Miķelsonu, viņa 
ģimeni, par svētdienskolas darbu.

11 Pateiksimies un lūgsim par LBDS 
bīskapu Pēteri Sproģi, viņa ģimeni,  
lūgsim Dieva gudrību un svētību, vadot 
Savienības darbu, veidojot BPI, kalpojot 
Mateja draudzē.

12 Pateiksimies un lūgsim par LBDS 
bīskapa vietnieku Pēteri Eisānu, viņa 
ģimeni, kalpojot Savienības darbā un 
sākot kalpošanu arī Mateja draudzē,  
lai Dievs vada un dod spēku un gudrību.

13 Pateiksimies un lūgsim par LBDS 
izpilddirektori Žannu Drūnesi, viņas 
ģimeni, lai Dievs dod gudrību un spēku, 
organizējot saimnieciskos darbus,  
lai rastos līdzekļi kafejnīcas izbūvei 
Savienības namā.

14 Lūgsim par draudzēm, kurām nav 
mācītāja, – Ainažu, Ģipkas, Mālpils, 
Mazsalacas, Tempļa, Saldus draudze.

15 Pateiksimies un lūgsim par Amerikas 
Latviešu baptistu apvienību, tās priekšsēdi 
Uldi Ukstiņu un visiem, kas atbalsta mūsu 
darbu Latvijā.

16 Pateiksimies un lūgsim par Ungārijas 
baptistu savienību, kurā ir 356 draudzes ar 
11 510 locekļiem. Lūgsim par konferenci 
novembra sākumā, kas paredzēta 
mācītājiem un viņu sievām, lai stiprinātu 
laulību, ka viņi būtu sekmīgāki 
padomdevēji draudzēs.

17 Pateiksimies un lūgsim par Jaunatnes 
apvienību, koordinatoru Tomu Ašnevicu, 
par jauniešu darba attīstību draudzēs,  
kā arī jaunu vadītāju sagatavošanu.

18 Pateiksimies un lūgsim par Skatres 
draudzi un sludinātāju Arti Peterlēvicu, 
lūgsim, lai draudzei pietiek līdzekļu 
dievnama remonta pabeigšanai; lūgsim, 
lai būtu svētdienskolotājs, ka varētu atsākt 
darbu svētdienskola.

19 Pateiksimies un lūgsim par Mūzikas 
kalpošanas apvienību, par “kora darbnīcām”.

20 Pateiksimies un lūgsim par kapelānu 
kalpošanu armijā, slimnīcās, cietumos, par 
paliatīvas aprūpes kapelānu attīstību 
Latvijā.

21 Pateiksimies un lūgsim par Kristīgo 
resursu centru, tā vadītāju Andreju 
Priedīti un viņa ģimeni; lūgsim, lai mate–
riāli tiktu lietoti kā darbarīki draudzēs.

22 Pateiksimies un lūgsim par Skrīveru 
draudzi, sludinātāju Lauri Tartaru, viņa 
ģimeni, par draudzes svētdienskolas 
attīstību.

23 Pateiksimies un lūgsim par Skotijas 
baptistu savienību, kurā ir 176 draudzes ar 
13 947 locekļiem; lūgsim par konferenci (2. 
un 3. nov.), kuras tēma: “Ceļš uz priekšu: 
vadīt sekotājus un sekot vadītājiem”. 

24 Pateiksimies un lūgsim par Skrundas 
draudzi un sludinātāju Andri Gerdenu, 
viņa ģimeni; lūgsim Dieva svētību, turpinot 
iesākto svētdienskolas kalpošanu Raņķos, 
Laidos un Skrundā.

25 Pateiksimies un lūgsim par draudžu 
iesāktajām sludināšanas vietām un 
redzējumu jaunām vietām, lūgsim par 
jaunu draudžu veidošanos.

26 Pateiksimies un lūgsim par Māsu 
apvienību, sieviešu kalpošanu draudzēs, 
par svētīgām un mērķtiecīgām kongresa 
dienām Rīgā, par Eiropas Baptistu 
sieviešu prezidenti Evu Gutkovski, kas 
šajās dienās viesojas Latvijā; lūgsim par 
MA padomes jaunu locekļu vēlēšanām.

27 Pateiksimies un lūgsim par ģimenēm 
draudzēs, lai veidotos ģimeņu atbalsta 
kalpošana.

28 Pateiksimies un lūgsim par draudžu 
svētdienskolām, par Svētdienskolu 
apvienību, par bērnu evaņģelizāciju 
Latvijā.

29 Pateiksimies un lūgsim par Smiltenes 
draudzi, sludinātāju Robertu Šulcu un viņa 
ģimeni.

30 Pateiksimies un lūgsim par Portugāles 
baptistu konvenciju, kurā ir 70 draudzes ar 
4500 locekļiem.

31 Reformācijas diena. Lūgsim par 
garīgu atjaunotni savām sirdīm un 
draudzēm.

a i z l ū G š a n U  k a l e n D ā r s

oktobrim

S V E I C A M

LBDS 
izpilddirektori  
Ingu Ziņģi-Pupiņu 
un dzīvesdraugu 
Arturu ar dēliņa 
Hugo Teodora 
piedzimšanu  
7. septembrī!

S V E I C A M

LBDS sludinātāju kapelānu 
Dāvidu Šternu un Ievu Jakstiņu, 
kopīgu dzīves ceļu uzsākot! 
Laulības Opekalna baznīcā 13. oktobrī 
plkst. 13:00.



B ī B e l e s  l a s ī j U m i  
o k t o B r i m

1. Atklāsmes 14:6-7; Mateja 21:1-11
2. Mateja 18:10-14; Mateja 21:12-17
3. Apustuļu darbi 12:1-11; Mateja 21:18-22
4. Apustuļu darbi 27:16-25; Mateja 21:23-27
5. Atklāsmes 22:6-10; Mateja 21:28-32
6. Mateja 26:51-54; Mateja 21:33-46
7. Marka 12:28-34; Romiešiem 14:17-19; Psalms 4

8. 1.Tesaloniķiešiem 4:9-12; Mateja 22:1-14
9. 1.Timotejam 1:1-8; Mateja 22:15-22

10. Augstā Dziesma 8:4-7; Mateja 22:23-33
11. Apustuļu darbi 6:1-7; Mateja 22:34-46
12. Lūkas 23:32-34; Mateja 23:1-22
13. Mateja 5:17-24; Mateja 23:23-39
14. Marka 2:1-12; Efeziešiem 4:22-32; Psalms 61

15. Marka 10:46-52; Ījaba 1:1-12
16. Lūkas 5:12-16; Ījaba 1:13-22
17. Salamans  Mācītājs 12:1-7; Ījaba 2:1-10
18. Marka 6:7-13; Ījaba 2:11-13
19. Mateja 27:39-44; Ījaba 3:1-26
20. Apustuļu darbi 14:8-18; Ījaba 4:21
21. Marka 10:2-9; 1.Tesaloniķiešiem 4:1-8

22. 2.Mozus 23:10-16; Ījaba 5:17-27
23. 2.Mozus 18:13-27; Ījaba 6:1-10, 24-30
24. 1.Mozus 24:54b-67; Ījaba 8:1-22
25. 2.Mozus 19:3-9; Ījaba 9:1-3, 21-35
26. Jāņa 18:28-32; Ījaba 11:1-20
27. Salamans Mācītājs 12:9-14; Ījaba 12:1-6,14:1-12
28. Mateja 5:38-48; Efeziešiem 6:10-17; Psalms 22:1-22

29. Romiešiem 12:17-21; Ījaba 19:21-29
30. 1. Samuēla 26:5-9, 12-14, 17-24; Ījaba 31:16-40
31. Psalms 46; Mateja 5:1-10; Romiešiem 3:21-28; 
 Ījaba 32:1-22

draudzēmz i ņ a s

Mēneša lozungs:  
“Kas gan apzinās savu nomaldīšanos?  

Šķīstī mani no manām neapzinātām kļūdām!”
(Psalms 19:13)

G A R Ī D Z N I E K U  B R Ā L Ī B A
10. novembrī notiks Garīdznieku brālības un Baltijas Pastorālā institūta 
konference – seminārs.

M Ā S U  A P V I E N Ī B A
26. un 27. oktobrī Māsu apvienības kongress Rīgā, 
Tēma – “Dievs ir mans spēks”.
26. oktobrī plkst. 12.00 atklāšana; plkst. 18.00 dievkalpojums;
27. oktobrī plkst. 9.30-16.00.
Viesis: Eiropas Baptistu sieviešu prezidente Eva Gutkovska.
Piesakieties Māsu apvienībā e-pasts: marta@lbds.lv, tālr. 67227195.

S V Ē T D I E N S K O L U  A P V I E N Ī B A
- Var saņemt mācību materiālus šim gadam. Gada kopīgā tēma “Ticība”. 
- Svētdienskolu mūzikas skolotājiem lūgums iesniegt vienu dziesmu 
bērnu kopkorim 2008. gada 1. maija Dziesmu dienas repertuāram.
- Ja draudzē ir mainījies svētdienskolas vadītājs, lūdzu, to paziņojiet 
Svētdienskolu apvienībai. sa@lbds.lv

V E N T S P I L S  D R A U D Z E 
21. oktobrī plkst. 11.00 draudzes 146. gadasvētki.
Viesis: Priekules draudzes sludinātājs Pēteris Tervits. Visi mīļi aicināti!

P Ā V I L A  D R A U D Z E 
28. oktobrī plkst. 11.00 draudzes gadasvētki. Viesis: Āgenskalna 
draudzes mācītājs Edgars Mažis. Muzicē Valdis Indrišonoks un draugi.

G O L G Ā T A S  D R A U D Z E 
28. oktobrī  draudzes 95. gadasvētki. 
Plkst. 10.00 - Golgātas draudzes kora programma. 
Plkst. 17.00 - Dundagas draudzes dziedātāju programma.
Ar svētrunām kalpos Dundagas draudzes sludinātājs Andis Smelte.
Būsiet mīļi gaidīti dievkalpojumos un sadraudzībā!

M A T E J A  D R A U D Z E
21. oktobrī plkst. 11.00 TV 1 dievkalpojums no Mateja baznīcas pirmo 
reizi pēc dievnama atjaunošanas.
28. oktobrī draudzes 140. gadasvētku jubilejas dievkalpojumi:
Plkst. 9.30; 11.00; 14.00

S K O L O T Ā J U  K O N F E R E N C E
Pestīšanas Templī Rīgā, Lāčplēša ielā 117
13. oktobrī no plkst. 10.00 -18.00
14. oktobrī no plkst. 8.00 – 16.00 
Reģistrēšanās no plkst. 8.00-10.00

S E M I N Ā R S  ( G A N  S I E V I E T Ē M ,  G A N  V Ī R I E š I E M )
Neprecējusies, šķīrusies, atraitne… Un centies atrast piepildījumu dzīvē!
Rīgā, Mārupes ielā 16, 11.-13. oktobrī
Lai iegūtu sīkāku informāciju, zvaniet Rutai Firth mob.: 26083497 
vai Kristinai Bardill mob.: 26295764. Pieteikties līdz 7. oktobrim.

K O R A  D A R B N Ī C A  2 0 0 7
13. un 14. oktobrī Viesītē – Kora darbnīca 2007!
Iespēja visiem, kuriem ir mīļa jauniešu kora mūzika, - mācīties jaunas 
dziesmas un muzicēt Dievam par godu, just Dieva tuvumu, satikt un 
iegūt draugus, būt par Kristus lieciniekiem koncertos Viesītē un 
Jēkabpilī. Pieteikšanās un informācija pa tālr. 26498810,  
koradarbnica@gmail.com un www.koradarbnica.lv

S V E I C A M  J U B I L E J Ā !
1. oktobrī sludinātājam  Kasparam Donim (Tilžas draudze) 30 gadi! 
12. oktobrī mācītājam Ilmāram Hiršam (Semināra draudze) 65 gadi! 
26. oktobrī mācītājam Ilmāram Arājam (Ciānas draudze) 65 gadi! 
29. oktobrī sludinātājam  Guntaram Vadonim (Pāvila draudze) 40 gadi! 

K O N F E R E N C E  
“ K Ā  A I Z S N I E G T  B Ē R N U  S I R D I S  4 ” 

Konference notiks  
19. un 20. oktobrī 
Rīgas Mateja baznīcā, 
Matīsa ielā 50b. 
Konferences sākums  
19. oktobrī plkst. 17:30 
un noslēgums  
20. oktobrī plkst. 16:30.
Piesakieties jau šodien! 
Zvaniet pa tālr. 67506052; 26114243 vai rakstiet uz e-pasta 
adresi konference@matejs.lv . Pieteikšanās konferencei līdz 
15. oktobrim.
Sestdien, 27. oktobrī, no plkst. 11:00 līdz plkst. 13:30 bērnu 
darba vadītāji (bērnu kalpošanas vadītāji, svētdienskolu 
vadītāji un citi bērnu projektu vadītāji) ir aicināti uz tikšanos ar 
organizācijas Kidz At Heart International lektoriem. Tikšanās 
notiks Mateja dr. baznīcā, un tās ietvaros būs iespēja dzirdēt 
lekciju par praktiskiem veidiem, kā radīt pozitīvu vidi 
draudzes bērnu kalpošanā un kā piesaistīt brīvprātīgos 
darbam ar bērniem draudzē. Pieteikšanās uz šo tikšanos 
līdz 21. oktobrim.



Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: +371 67227195, +371 67223379,  e-pasts: vestnesis@lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, bīskapa vietnieks Pēteris Eisāns, Solveiga Miķelsone,
Līvija Lāme, korektori Aigars Baštiks un Ilze Reveliņa, maketētājs Filips Tālbergs
Foto: Andris Sproģis

www.lbds.lv     http://91.142.1.139/baptist/

LBDS Padomes informatīvs izdevums

Alfa. Alfa kurss ir praktisks ievads kristīgajā ticībā, kas sastāv no 
15 nodarbībām. Tas tika izveidots vairāk nekā pirms 30 gadiem 
Lielbritānijā, un šobrīd dažādās pasaules valstīs tiek rīkoti vairāk 
nekā 32 000 Alfa kursu. 

Konference. Alfas konference notiks Latvijā 19. un 20. oktobrī, 
Dubultu luterāņu baznīcā. Konferencē aicināti piedalīties mācītāji 
un draudžu locekļi, kas vēlas uzzināt vairāk par Alfa kursu un 
kalpot Alfas komandā. Jūsu draudzei būs lielāks ieguvums, ja 
konferencē piedalīsies vairāki cilvēki, – jums būs jau apmācīta 
komanda, kas būs gatava uzsākt Alfa kursu draudzē.

Neatņemama konferences daļa ir izvēles semināri, kur katrs 
dalībnieks var izvēlēties sev interesējošu tēmu. Šajā konferencē 
tiks piedāvātas šādas semināru tēmas: veiksmīgs Alfa kurss –  
ar ko sākt?; lūgšana un Alfa; slavēšana Alfa kursā; jauniešu un 
studentu Alfa; Alfa bruņotajos spēkos  u. c.

Dalības maksa. No 1. oktobra dalības maksa ir 20 lati. Dalības 
maksā ir ietvertas pusdienas, vakariņas, kafijas pauzes un visi 
izdales materiāli. 

Reģistrācija. Lai reģistrētos Alfas konferencei, lūdzam apmeklēt 
Alfa kursa mājas lapu www.alfakurss.lv, aizpildīt reģistrācijas 
formu un samaksāt dalības maksu, sekojot dotajiem 
norādījumiem. Gadījumā, ja jums nav pieejas internetam,  
varat pieteikt savu dalību, zvanot uz tālruņa numuru 29916635. 
Reģistrācija uzskatāma par paveiktu tikai pēc tam,  
kad samaksāta dalības maksa.

Informācija.

Karīna Šuļžanoka, tālr.: 29916635;
Ģirts Pētersons, tālr.: 29265189;
e-pasts: info@alfakurss.lv
internetā: www.alfakurss.lv

Alfas konference Latvijā
B a l t i j a s  s t a r p t a U t i s k ā

Vai Tev kā kristietim ir bijusi vēlme pastāstīt saviem draugiem 
par Jēzu? Tikai Tu nezini kā to izdarīt? Tu labprāt aicini savus 
draugus uz baznīcu vai arī to jau esi darījis, bet stereotipiski 
priekšstati par baznīcu viņus attur no baznīcas apmeklējuma? 

Personīgi man ļoti gribējās padalīties tajā, kā manu dzīvi ir 
izmainījis Jēzus. Man bija liela vēlēšanās kalpot un pateikties 
Dievam par to, ko Viņš manā labā ir izdarījis.

Tad es iepazinos ar Alfa kursu Londonā. Tā bija fantastiska 
dāvana man un ikvienam, kam nav vienaldzīgi, ka daudzi cilvēki 
dzīvo neko nezinot par Kristu.

Mūsdienīgā un privātā veidā Alfa kursa laikā, sadaloties 
mazajās grupās, cilvēki var uzzināt par Jēzu un 
primārajām kristietības patiesībām. 

Ir tāds prieks redzēt mirdzumu savu draugu acīs pēc Alfas 
kursa beigām!

Es iesaku apmeklēt 19. un 20.oktobrī Jūrmalā Pirmo Baltijas 
valstu Starptautisko Alfas konferenci, lai vairāk uzzinātu par šo 
efektīgo evaņģelizācijas veidu, kas ir piemērots visām 
draudzēm un konfesijām, dažādām vecuma grupām un  
plašam interesentu lokam. 

Ja Jums rodas jautājumi par iepriekšminēto, lūdzu, jautājiet 
konferences organizatoriem (skatīt www.alfakurss.lv,  
info@alfakurss.lv) vai man - Evikai Siliņai (29279799,  
evikasp@yahoo.com).

Novēlu arī Jums ļaut Jēzum izmainīt Jūsu un Jūsu neticīgo 
draugu dzīvi jau šodien!

Evika Siliņa

Baltijas Pastorālais institūts un Evangelical 
Development Ministry piedāvā trīs dienu 
semināru:

Finanšu piesaiste kristīgu 
un labdarības projektu 
īstenošanai.
Semināru vadīs konsultants finanšu 
piesaistes jautājumos Holmss Braiens 
(Holmes Bryan) no ASV. 

Semināra norises vieta un laiks:

2007. gada 15. – 17. oktobris.

15. oktobrī no 9:00 līdz 17:00,

16. oktobrī no 9:00 līdz 17:00,

17. oktobrī no 9:00 līdz 17:00

Latvijas Baptistu draudžu savienības namā 
Rīgā, Lāčplēša ielā 37.

Semināra dalības maksa LBDS draudžu 
pārstāvjiem – 15 Ls. 

Pārējiem dalībniekiem – 40 Ls. 

Piedalīšanās seminārā tikai ar iepriekšēju 
reģistrāciju.

Šajā seminārā jūs:

iemācīsities bibliskus principus •	
nedrošības pārvarēšanai finanšu 
piesaistē;

apgūsit praktiskas iemaņas, kas palīdzēs •	
jums uzrunāt potenciālos ziedotājus un 
uzturēt efektīvu komunikāciju ar tiem,  
kas jūs jau atbalsta; 

uzzināsit par jauniem ziedojumu •	
piesaistes avotiem un metodēm.

Reģistrācija un sīkāka informācija: 

tālr./fakss 67223379; mob. tālr. 22314942;  
e-pasts: kanceleja@lbds.lv


