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Paldies visiem, kas piedalījāties mūsu gadskārtējā kongresā! 

Ceru, ka kongresa dienās kopīgi piedzīvotais katram deva kādu 

daļu iedrošinājuma, jauna redzējuma un atziņas. 

Vienmēr esošā nepieciešamība meklēt jaunus veidus,  

kā saprotamāk pasludināt un patiesāk izdzīvot evaņģēliju,  

dara mūsu kalpošanu reizē grūtu un skaistu. Ar smaidu atceros 

laiku, kad, mācoties Teoloģijas Seminārā, centos uzkonstruēt 

un cerēju atrast to vienu pareizo veidu, kā tad turpmākajā dzīvē 

es varēšu strādāt. Labi, ka neatradu, un labi, ka mūsu draudzēs 

ir pietiekoši daudz kalpotāju, kuriem pietiek drosmes atzīt,  

ka nav to atraduši. Tas man dod cerību, ka mēs spēsim palikt 

pazemīgos un drosmīgos meklējumos, kā pašu skaistāko vēsti: 

“Kristus ir augšāmcēlies!” pasludināt tā, lai aizvien vairāk 

Latvijas iedzīvotāju visās mūsu pilsētās un ciemos ar izpratni, 

bijību un sajūsmu varētu atbildēt: “Viņš patiesi ir  

augšāmcēlies!” 

Priekšā atkal jauns darba gads. Ar Dieva palīdzību šajā gadā 

varēsim atvērt jauno Savienības Nama bibliotēku, rudenī  

sāksies jauniešu vadītāju un muzikālās kalpošanas vadītāju 

apmācība. 2008. gada janvārī tiks uzsākta jauno mācītāju  

sagatavošana Baltijas pastorālajā institūtā. Darbs attīstās arī 

Kristīgās vadības koledžā. Ticu, ka būs vēl daudz kā vairāk,  

bet tas viss – lai mēs skaidrāk pateiktu to, ko arī tagad saku: 

Kristus ir augšāmcēlies! Priecīgas Lieldienas!

Pēteris Sproģis

LBDS bīskaps

LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA



“Visiem esmu tapis viss, lai katrā gadījumā 
kādus izglābtu Kristum” (1. Kor. 9:22).

Šie apustuļa Pāvila vārdi caurauda visu 9. un 
10. martā notikušā LBDS Kongresa gaitu.

Kongresā tika pārvēlēti četri LBDS padomes 
locekļi – uz 3 gadu termiņu tika ievēlēti 
Haralds Bartkevičs, Edgars Godiņš, Līvija 
Lāme, Dastins Pītersons. Tika veikti grozījumi 
LBDS Satversmē.

Kongress tika iepazīstināts ar Baltijas  
pastorālā institūta Mūzikālo vadītāju skolas 
ideju un BPI Timoteja programmu (tā ir 
Jauniešu vadītāju apmācības programma), 
kas darbu sāks rudenī. Kongresu uzrunāja 
īpaši aicinātais viesis Oistins Gjerme no 
Bergenas Norvēģijā. Viņš savā runā mudināja 
draudzes saprast, ka šajos mainīgajos  
mūsdienu apstākļos mūsu sludināšanas  
centrā jābūt nevis kristīgai kultūrai vai  
tradīcijai, bet Jēzum Kristum. Lielu atsaucību 
izpelnījās Kongresa Vakariņas, jo tā bija 
iespēja būt kopā savstarpējā sadraudzībā,  
kā arī dzirdēt bīskapa Pētera Sproģa runu par 
būtisko mūsu kalpošanā. Gan vakariņās,  
gan visā Kongresa gaitā svarīga vieta bija 
dziesmai daudzveidīgu instrumentu pavadībā 
un dažādos žanros un valodās dziedātai. 
Vienaldzīgs nepalika neviens.

Sestdien, Oistina Gjermes rosināti, turpinājām 
domāt par to, kā būt aktuālai draudzei ar 
aktuālu vēsti. Jāsaka, ka viņš nerunāja  
skaistus vārdus bez seguma, jo viņa draudzē 
Bergenā vairums draudzes locekļu ir gados 
jauni un bez iepriekšējas kristīgās pieredzes. 
Baškīrijas misijas brauciena dalībnieku uzve-
dums “Saites” katram lika aizdomāties par 
Kristu, kas atbrīvo no grēka varas. Par spīti TV 
kameru klātbūtnei Kongresa dievkalpojums 
un Vakarēdiens bija īpašs garīga pacēluma 
brīdis.

Kopumā no 84 draudzēm bija ieradušies 347 
delegāti un viesi. Kongresa noslēgumā  
aizpildītās aptaujas anketas nešaubīgi  
apliecināja, ka Kongress ir  devis svētku  
sajūtu un garīga uzmundrinājuma lādiņu. Kaut 
dažiem gadskārtējo kongresu veterāniem bija 
grūti saprast dziesmu vārdus, tomēr ir skaidri 
redzams, ka šis, iespējams, bija pirmais  
kongress, kurā gados jaunāki cilvēki beidzot 
jutās, ka Kongress ir domāts arī viņiem.  
Tas iepriecina! 

Pēteris Eisāns

Ieejot diezgan lielajā Savienības nama zālē, 
biju pārsteigts – neatradu vietu, kur apsēsties. 
No visiem gadiem, kuros esmu piedalījies 
kongresā, šis ir pirmais, kad es ko tamlīdzīgu 
redzu. Cilvēku daudzums mani nemulsina, 
bet šis fakts liecina par mūsu draudžu ieinte-
resētību, atsaucību un uzticēšanos savai  
vadībai. Mūsu uzticēšanās vadībai ļauj šai  
jaunajai Savienības nama komandai strādāt. 

Domāju, ka bīskapam Sproģim ir  
izdevies savākt darboties spējīgu 
komandu, mazliet riskējot ar ierasto  
tradīciju spiedienu un ieviešot dažas 
izmaiņas. Šis bija kongress, par kuru es 
saku, ka bija vērts…

Kaspars Donis (Tilžas draudze)

Tas bija svētīgs laiks priekš manis, jo es 
tiku uzrunāts, iedrošināts un stiprināts. 
Īpaši ir tas, ka šādās reizēs varam kopt 
sadraudzību viens ar otru, jo liekas, ka 
tieši sadraudzība kā vērtība šodienas 
pasaulē tiek atstāta novārtā. Patiesībā 
tie bija svētki, kuros varējām gan  
strādāt, gan baudīt. Mīļš paldies par to!

Jānis Jūrmalis (Kuldīgas draudze)

Bīskapa aicinājums satvert Dievu šajā 
kongresā bija tik uzrunājošs tāpēc,  
ka es to tik ļoti vēlējos piedzīvot. Esot 
dziesmās, ko vienoti ar slavēšanas 
grupu izdzīvoju un izdziedāju: “Tavs  
pieskāriens iedvesmo dvēseli, Par Tavu 
žēlastību dzied mans gars”.

Norvēģijas viesa teiktais bija tik reāls un 
saprotams, stimulējošs un noderīgs, ka 
tagad man ir sirds vēlēšanās lūgt, lai 
Dievs parāda, kā piepildīt savu tagadējo 
dzīvesvietu, draudzi ar Kristus klātbūtni. 

Skaidrīte Starka  
(Liepājas Ciānas draudze)

Ieejot kongresa zāle bijām pārsteigti, 
redzot, ka visas vietas ir aizņemtas un, 
lai atrastu sev sēdvietu, jādodas uz  
balkonu. Varēja just, ka ir ieguldīts liels 
darbs, lai kongresa darbs ritētu raiti. 
Tikām rosināti domāt par to, kas  

jāmaina mūsu darbībā, lai varētu aiz-
sniegt vairāk cilvēku ar Evaņģēlija vēsti. 
Kongresa vakariņas jeb trešā sēde bija 
brīnišķīga iespēja nepiespiestā atmosfē-
rā iepazīt brāļus un māsas no citām 
draudzēm. Bija patīkami un svētīgi būt 
kopā ar visiem šajā  kongresā.

Juris Grigs (Subates draudze)

Kongresa dienās es kopā ar brāļiem, 
kas bija atbraukuši līdzi, piedzīvoju 
īpašu vienotības un mīlestības  
atmosfēru. Es jutos piederīgs lielai 
ģimenei, un es to ļoti augsti vērtēju. 
Kongress iedvesmoja mani turpmākajai 
kalpošanai Kristum.

Sergejs Garkuša  
(Liepājas Karostas draudze)

Es biju kongresa debitants ar maldīgu 
stereotipu, ka šāds pasākums noteikti 
būs garlaicīgs un sniegs minimālu  
gandarījumu. Paldies Dievam, es savos 
priekšstatos maldījos, jo abās kongresa 
dienās es guvu spēcīgu garīgu  
stiprinājumu un iepriecinājumu caur 
kopdziesmām, sadraudzības mirkļiem, 
lūgšanām, priekšnesumiem, liecībām 
un uzrunām. Īpašā mīlestības gaisotne, 
manuprāt, darīja pacilātu un laimīgu 
ikvienu, kurš bija ieradies uz šo baptistu 
“salidojumu”, jo ikkatrs bija gaidīts, 
īpašs, svarīgs un novērtēts. Mājās 
devos ar vēl stiprāku pārliecību par to, 
ka Latvijā vēl ir baptisti, kuriem kopā ar 
Dievu ir iespējams padarīt mūsu mīļo 
Latviju gaišāku un tuvāku mūsu Debesu 
Tēvam!

Liene Svoka (Jelgavas draudze)

– – –



Kristīgās vadības koledžas darbinieku un studējošo vārdā sveicam 
draudzes Kristus augšāmcelšanās svētkos! No sirds novēlam,  
lai Kristus top pagodināts ar dzīvu liecību mūsu draudžu kopdarbā.

Kristīgās vadības koledža Latvijas Baptistu draudžu savienības  
kongresā ziņoja par mācību piedāvājumiem 2007./2008. studiju 
gadam. Lai varētu informēt plašāk par studiju iespējām, esam  
iecerējuši rīkot koledžas atvērto durvju dienu, kura notiks 2. jūnijā 
Lāčplēša ielā 37. Atvērto durvju dienas sākums plkst. 10.00.

Atvērto durvju dienā būs iespējams iepazīties un iegūt plašu infor-
māciju ne tikai par koledžas īstenotajām studiju programmām,  
bet arī par citiem mūsu Savienības izglītības projektiem, kurus 
īsteno Jaunatnes apvienība un Muzikālās kalpošanas apvienība.

Atvērto durvju dienā Kristīgās vadības koledža plāno sniegt  
informāciju par:

 sociālās palīdzības organizēšanas programmu; 
 teoloģijas studiju pamatkursiem; 
 Teoloģiskā semināra programmu; 
 atklātajiem semināriem; 
 diakonu kursiem;
 jauno koledžas programmu; 
 draudzes administrācijas programmu;
 misijas programmu;
 tālmācības kursiem,

kā arī par šādām topošā Baltijas pastorālā institūta programmām:

 pastorālajiem sagatavošanās kursiem;
 pastorālo programmu.

Tādēļ aicinām ikvienu, kurš ir apsvēris iespēju sagatavoties  
kalpošanas darbam kādā no Latvijas Baptistu draudžu savienības  
piedāvātajām izglītības programmām vai ir ieinteresēts plašāk uzzināt 
par izglītības darbu, pieteikties atvērto durvju dienai, rakstot uz  
studijas@kvk.lv vai zvanot uz 67227478.

Ceram, ka atvērto durvju diena būs arī jauka sadraudzības iespēja 
mūsu draudžu cilvēkiem, stiprinot vienotību mūsu Kungā Jēzū Kristū!

Ar sirsnīgu pateicību par aizlūgšanām un atbalstu,
Oļegs Jermolājevs
KVK direktora v.i.

Kalpošanas resursu centrs piedāvā jaunu  
12 nodarbību Bībeles studiju materiālu no Džona 
Stota (John Stott) grāmatu sērijas. Šajā reizē  
piedāvājam iepazīties ar galatiešiem, viņu situāciju 
un viņu problēmām, kurās apustulis Pāvils vēlējās 
viņus pamācīt.

Vai tu esi kādreiz apmaldījies? Vai tevi kādreiz ir 
pārliecinājusi kāda spēcīga sludinātāja runa vai  
aizraujoša grāmata, un tikai vēlāk esi atklājis, ka tā 
nav bijusi patiesība?

Visvieglāk mūs var pārliecināt, kad esam jauni vai 
arī kad neesam labi informēti par kādām noteiktām 
lietām. Jaunie kristieši Galatijā atradās tieši tādā 
situācijā, kad viltus mācītāji uzbruka žēlastības 
evaņģēlijam un apustuļa Pāvila autoritātei. Tieši šā 
iemesla dēļ Pāvils rakstīja viņiem šo vēstuli, taču tā 
ietver arī vēstījumu mums. Galatijā viltus mācības 
centrā bija ticība, kas pamatota bauslībā. Kas tiek 
prasīts no mums, ja esam kristieši? Daži saka, ka 
mums jāseko Vecās Derības bauslībai. Atkal un 
atkal Pāvils ved viņus atpakaļ pie Jēzus Kristus kā 
Vienīgā, kurš glābj.

Kaut arī ir daudz un dažādu veidu, kādos kristieši 
cenšas pildīt bauslību, tomēr tā ir problēma  
ikvienam no mums. Mums sev vēl un vēlreiz  
jāatgādina, ka nespējam paši sevi glābt, darot 
labus darbus. Mūsu vienīgā cerība tikt glābtiem ir 
atrodama tikai Jēzū.

“Jūs, neprātīgie galatieši (..) Vai jūs esat tik neprātī-
gi? Garā iesākuši, jūs tagad miesā gribat pabeigt?” 
(Galatiešiem 3:1-3)

Nebūsim neprātīgi, bet mācīsimies no kļūdām,  
gan savām, gan citu, tostarp arī galatiešu, lai kļūtu 
arvien pilnīgāki Dieva bērni un lai ar to varētu kalpot 
saviem tuvākajiem un apkārtējiem cilvēkiem un  
pievest viņus tuvāk Kristum.

Šos un vēl citus mazo grupu studiju materiālus 
varat saņemt Kalpošanas resursu centrā, rakstot  
uz krc@lbds.lv vai zvanot 26177539.

K r i s t ī g ā s
V a d ī b a s
K o l e d ž a

Kristīgās vadības koledža  
aicina darbā bibliotekāru.
Prasības kandidātam:
 augstākā izglītība bibliotēku zinātnē; 
 prasme strādāt ar datoru;
 vēlama prasme strādāt ar integrētās informācijas sistēmu ALISE;
 labas angļu, latviešu, krievu valodu zināšanas 

Piedāvājam:
 patstāvīgu un dinamisku darbu moderni aprīkotā bibliotēkā un 

labus darba apstākļus;
 pilnas slodzes darba laiku;
 darba vieta – Rīgā, Lāčplēša ielā 37. 

Kontaktinformācija:
Andris Vilemsons – tālrunis: 67227478
e-pasts – andris.vilemsons@kvk.lv

p i e d z ī V o j o t 
K r i s t u s  ž ē l a s t ī b u

vēstule 
galatiešiem

b ī b e l e s  s t u d i j u  m a t e r i ā l s

s l u d i n ā j u m s



1. Aizlūgšana par padomi un nozaru 
vadītājiem.

2. Kongresa reģistrācija.
3. Bērnu un ģimenes lietu ministrs,  

mācītājs Ainars Baštiks.
4. Rīgas vicemērs, mācītājs  

Almers Ludviks.
5. Sveicina iepriekšējais bīskaps  

mācītājs Jānis šmits.
6. Sveicienus no ALBA's lasa  

Karlos Augstroze.
7. Mācītājs Oistins Gjerme no Norvēģijas 

un tulks Viljams Šulcs.

8. LBDS bīskaps Pēteris Sproģis pateicas 
un aizlūdz par jaunajiem garīdzniekiem

 – P. Tervits, O. Jermolājevs, A. Smelte, 
A. Peterlevics, P. Samoiličs.

9. Aizlugšana par Latviju.
10. Svētais Vakarēdiens.
11. Kongresa dalībnieki kopdziedāšanā.
12. Uzvedums “Saites”.
13. Kongresa vakariņas Pestīšanas Templī.
14. Aizlūgšana par bīskapa palīgu krievu 

draudzēs – mācītāju Viktoru Abramovu.
15. Noslēguma dievkalpojums.

LBDS kongresa fotoreportāža

1.

4. 5. 6.3.

14.
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9.

10.

13.

7.

9.

12.



E i r o p a

LBDS palīdzēja Eiropas Baptistu Federācijai 16. un 17. martā noorganizēt 
EBF atbalstīto Baltijas valstu draudžu dibinātāju un EBF parstāvju  
konsultācijas, kas pirmo reizi notika EBF izveidotā Vietējās misijas  
projekta (Indigenous Mission Project) kontekstā. IMP aizsākās  
2002. gadā ar pirmajiem misionāriem Moldovā, bet 2003. gada janvārī 
IMP sāka atbalstīt misionārus Armēnijā, Baltkrievijā, Latvijā, Krievijā un 
Ukrainā. 2005. gadā EBF sāka atbalstīt vietējos misionārus Azerbaidžānā, 
Ēģiptē, Igaunijā, Gruzijā, Lietuvā un Serbijā. Eiropas Baptistu Federācija 
IMP projektu sāka realizēt tādēļ, ka neuzskata ārzemju misionārus par 
veiksmīgākajiem 
draudžu dibinātā-
jiem kādā citā  
valstī, jo viņi 
neprot valodu un 
neizprot vietējo 
kultūru un vidi, 
savukārt, lai to 
apgūtu, ir nepie-
ciešams ilgs laiks. 
Latvijā EBF  
atbalsta Jura 
Griga (Subate)  
un Mārtiņa Ozola 
(Tukums) kalpošanu  
Latvijā. 

Misija –

Pirmajā rindā otrais no kreisās Daniels Truševics – 
EBF IMP projekta vadītājs.

2.

10.

l a t V i j ā  u n  p a s a u l ē

T a d ž i k i s T ā n a  u n 
B a š k o r T o s T ā n a

Janvārī misijas mēneša laikā  
draudzes tika aicinātas ziedot, lai 
caur EBF IMP projektu mēs varētu 
atbalstīt divus vietējos misionārus 
Tadžikistānā. Mērķis bija savākt 
2500 eiro (1750Ls). Līdz šim  
saziedots Ls 1019 (1455 eiro). 
Paldies visiem ziedotājiem! Aicinu 
turpināt ziedot misijai caur LBDS. 
Ziedojumu skaidrā naudā var 
nodot LBDS kancelejā vai arī  
veikt pārskaitījumu uz LBDS kontu:  

Latvijas Baptistu draudžu savienība
Nr. 90000085765
Lāčplēša iela 37, Rīga
SEB Latvijas Unibanka
UNLALV2X
LV03UNLA0002000701314

Šobrīd aicinu ziedot diviem  
mērķiem. Kā ziedojuma mērķi 
norādiet “atbalsts misijas darbam 
Baškīrijā“, ja vēlaties ziedot misijas 
braucienam uz Baškīriju. Kā  
ziedojuma mērķi norādiet 
“Tadžikijas misijas atbalstam“,  
ja vēlaties ziedot caur EBF misijai 
Tadžikistanā. 

Misijas brauciens uz Baškīriju 
notiks no 1. – 15. augustam.  
Braukt gribētājiem vēl ir iespējams 
pieteikties, par to rakstot uz LBDS 
kanceleju vai sūtot e-pastu  
peteris.eisans@lbds.lv Nākamā 
Baškīrijas braucēju tikšanās un 
apmācība 21. aprīlī plkst. 11.00 
Pestīšanas Templī Lāčpleša ielā 
117. Ja vēlies braukt, tad tev tur 
obligāti jābūt! Īpaši aicinām  
mūziķus un puišus, kas var vadīt 
aktīvas nodarbības pusaudžiem.

L a t v i j a

Vairākas draudzes gatavojas orga-
nizēt Vasaras Bībeles skolas bēr-
niem un pusaudžiem. Tā ir misijas 
iespēja tepat Latvijā. To var sarīkot 
ne tikai savā baznīcā, bet arī  
kaimiņu pilsētā, piemēram, vietējā 
skolā. Ir iesākts darbs pie materiāla  
tulkošanas latviešu un krievu  
valodā. Maija sākumā to varēs 
saņemt Kalpošanas resursu centrā. 
Lūdzu, interesējieties pie KRC  
vadītāja Andreja Priedīša. 

Kopā ar jums Lielajā uzdevumā,

Pēteris Eisāns

8.

11.

15.



1 Palmu svētdiena. Pateiksimies un  
slavēsim Kristu kopā ar bērniem!  

2 Pateiksimies un lūgsim par kapelānu 
kalpošanu un tās attīstību armijā, cietumos, 
slimnīcās u.c. vietās. 

3 Lūgsim par Horvātijas baptistu savienī-
bu, kurā ir 50 draudzes un 2000 locekļu, 
par Tomu Magdu – Horvātijas baptistu  
prezidentu, kurš ir arī EBF viceprezidents.  

4 Pateiksimies un lūgsim par Kauguru 
draudzi, lai Dievs izredz un aicina mācītāju, 
lūgsim, lai Dievs dod gudrību, izvēloties un 
domājot par draudzes vietu nākotnē.

5 Pateiksimies un lūgsim par Jūrmalciema 
draudzi un sludinātāju Guntaru Vadoni un 
viņa ģimeni, lai Kristus vēsts tiktu  
pasludināta  apkārtējiem.

6 Lielā Piektdiena. Pateiksimies par 
Kristus upuri un lūgsim par cilvēkiem, 
kas šajās dienās ienāk mūsu dievnamos; 
lai Dieva Gars uzrunā sirdis.

7 Pateiksimies un lūgsim, lai patiess miers 
un saticība valdītu mūsu ģimenēs. Lūgsim 
par tiem, kuri piedzīvo ciešanas, lai Kristus 
viņus iepriecina.

8 Kristus patiesi augšāmcēlies! Lūgsim, 
lai Kristus augšāmcelšanās spēks  
patiesi parādās mūsu ikdienas dzīvē un 
Kristus tiktu pagodināts.

9 Pateiksimies un lūgsim par Kandavas 
draudzi, sludinātāju Oskaru Jēgermani, 
viņa ģimeni. Lūgsim, lai Dievs dod gudrību 
lēmuma pieņemšanā par jauna dievnama 
iegādi – celt jaunu namu vai iegādāties citu 
namu; lūgsim par evaņģelizācijas vietām 
Cērē, Vārmē, Zemītē, Sabilē; par draudzes 
locekļu kristīgas dzīves izaugsmi.

10 Lūgsim par Jordānijas baptistu  
savienību ar 20 draudzēm un 2000  
locekļiem, kā arī par Sīrijas baptistu  
savienību, kurā ir 7 draudzes; lai Dievs 
palīdz šajā īpašajā reģionā pasludināt  
Labo vēsti un dod mieru tautām.

11 Pateiksimies un lūgsim par Krimuldas 
draudzi un sludinātāju Eliju Miķelsonu, par 
draudzes izaugsmi un svētdienas skolu.

12 Pateiksimies un lūgsim par Kristīgo 
resursu centru, par Andreju Priedīti, lai 
atrastu  palīgus, kas varētu veikt tulkošanu 
no angļu valodas latviešu valodā.

13 Lūgsim par Kristīgās vadības koledžu, 
darbiniekiem, par jaunās programmas 
izstrādi un licencēšanu,  
par organizatoriskiem darbiem.

14 Pateiksimies un lūgsim par 
Garīdznieku brālību, mācītāju Andreju 
Šternu, lūgsim par mācītāju ģimenēm un 
par katra draudzes locekļa izaugsmi Kristus 
mācekļa aicinājuma izpratnē.

15 Pateiksimies un lūgsim katrs par 
savu draudzi, mācītāju, ģimeni. Lūgsim, 
lai mūsu sirds būtu atvērta tiem, kas 
nepazīst Kristu. Lūgsim par jaunu  
draudžu dibināšanu Latvijā.

16 Pateiksimies un lūgsim par Kuldīgas 
draudzi, mācītāju Gintu Pallo, ģimeni,  
par gatavošanos kristību svētkiem; lūgsim 
par svētdienas skolas aktivizēšanos.

17 Lūgsim par Zviedrijas evaņģēlisko  
brīvdraudžu interact savienību, kurā ir 330 
draudzes un 30 000 locekļu.

18 Pateiksimies un lūgsim par Liepājas 
Ciānas draudzi, mācītāju Ilmāru Arāju, 
ģimeni, lūgsim par draudzes vienotību  
un evaņģelizācijas darba attīstību.

19 Pateiksimies un lūgsim par LBDS  
vadību – bīskapu Pēteri Sproģi ar ģimeni, 
lūgsim par Dieva aizsardzību un svētīgu 
kalpošanu, atrodoties ārpus Latvijas, lūg-
sim par  bīskapa vietnieku Pēteri Eisānu  
ar ģimeni un par izpilddirektori Ingu  
Ziņģi-Pupiņu ar ģimeni.

20 Pateiksimies un lūgsim par Māsu 
apvienību un Māsu kalpošanas vadītājām 
draudzēs, lūgsim, lai sievietes veidotu 
mīlestības un miera garu draudzēs un  
uzrunātu sievietes ārpus draudžu loka.

21 Pateiksimies un lūgsim par Baltijas 
pastorālā institūta sagatavošanas kursa 
dalībniekiem, lai saprastu, vai ir saņemts 
Dieva aicinājums savai dzīvei.

22 Lūgsim par jaunu draudžu  
veidošanu. Lūgsim par Valmieras drau-
dzes sludināšanas vietām – Lodes bērnu 
namā, Vaidavā, Valkā, Vidzemes  
augstskolā.

23 Pateiksimies un lūgsim par Liepājas 
Evaņģēlija balss draudzi, par mācītāju 
Albertu Siseni un procesu, sākoties jaunā 
mācītāja Andreja Siseņa kalpošanai  
draudzē, par draudzes vienotību, saticību 
un savstarpēju mīlestību.

24 Lūgsim par Serbijas baptistu draudžu 
savienību, kurā ir 52 draudzes un 2029 
locekļi.

25 Pateiksimies un lūgsim par Liepājas 
Evaņģēlija gaismas draudzi un sludinātāju 
Sergeju Garkušu.

26 Pateiksimies un lūgsim par Muzikālo 
kalpošanu, lai caur to daudziem tiktu 
pasludināta vēsts par Kristu; lūgsim,  
lai Dievs uzrunā cilvēkus, kam vajadzētu  
pieteikties mācībām muzikālajā kalpošanā.

27 Pateiksimies un lūgsim par Jaunatnes 
darba vadītāju Tomu Ašnevicu, lūgsim par 
jauniešiem draudzēs, par jauniešu  
vadītājiem.

28 Pateiksimies un lūgsim par 
Svētdienskolu apvienību un gatavošanos 
Dziesmu dienai 1. maijā.

29 Lūgsim par draudzēm, kurām nav 
mācītāja – Gulbene, Ģipka, Mālpils, 
Mazsalaca, Kauguru draudze, Tempļa 
draudze, Semināra draudze. 

30 Lūgsim par vajātiem kristiešiem 
Ziemeļkorejā. Tur dzīvo viena no vis-
apspiestākajām un izolētākajām tautām 
pasaulē. Pilsoņiem ir jāpielūdz savs miru-
šais vadītājs “Mūžīgais prezidents” Kims II 
Sungs un viņa dēls, pašreizējais diktators 
Kims Jongs II. Cilvēki šajā valstī cieš fiziski, 
emocionāli un garīgi. Daudzi pilsoņi  
mēģina aizbēgt uz citu valsti, bet bieži tiek 
ar varu aizturēti. Tos, kas apliecina Kristu 
mocību laikā, nekavējoties nogalina. 
Draugi no Vajātās draudzes meklē  
sadarbības partnerus unikālam projektam, 
lai palīdzētu Ziemeļkorejas strādniekiem, 
kas uz dažiem mēnešiem brauc strādāt uz 
kaimiņvalsti un pēc tam dodas atpakaļ uz 
mājām. Strādnieki ir ļoti izsalkuši un viņiem 
pat nav naudas, lai aizietu uz tualeti. Ar 
mūsu projekta palīdzību viņi tiks apgādāti 
ar tādām pamatvajadzībām kā ēdiens,  
siltas drēbes, nauda tualetei un korejiešu 
Jaunā Derība. Ja jums ir interese piedalīties 
šajā projektā, kas aizsniegs 400-500  
ziemeļkorejiešus katru nedēļu, lūdzu  
sazinieties ar mūsu biroju: 
(Sources: FMC, VOM Canada) 
Friends of the Martyred Church 
Fax: + 358 6 831 6495 
E-mail: info@martyredchurch.net 
www.martyredchurch.net

Pateicība par aizlūgšanām
Mūsu draudze “Evaņģēlija Gaisma” ir  
saņēmusi priecīgu vēsti, ka varam privatizēt 
draudzes telpas, kuras šobrīd nomājam. 
Mūsu draudze atrodas Liepājas  
nomaļākajā vietā, Karostā, bijušās PSRS 
karaspēka apdzīvotajā teritorijā. Septiņus 
gadus mēs nomājam šīs telpas un visu šo 
laiku lūdzam Dievu par iespēju tās  
privatizēt. Tas ir noticis – slava Dievam! 
Tagad mēs turpinām lūgt mūsu Kungu par 
privatizācijas labvēlīgu norisi, kā arī par 
finansēm, lai varētu visu apmaksāt. Mēs 
lūdzam brāļus un māsas pievienoties 
mums lūgšanās, lai šajā vietā būtu gaisma 
– „Evaņģēlija Gaisma”, kas varētu aizsniegt 
cilvēku sirdis.

Pēteris Zahars, draudzes priekšnieks

a i z l ū g š a n u  K a l e n d ā r s

aprīlim



G a r Ī d Z n i E k u  B r ā L Ī B a

14. aprīlī plkst. 9.00 Rīgā, Savienības namā gadskārtējā konference-
seminārs kopā ar BPI klausītājiem – “Sludināšana kā garīdznieka  
galvenā kalpošana”.

28. aprīlī plkst. 9.30 Mazsalacā seminārs diakoniem sadarbībā ar 
Kristīgās vadības koledžu. Aicināti mācītāji, diakoni un draudžu locekļi!

s V Ē T d i E n s k o L u  a P V i E n Ī B a

Lūdzu paziņojiet  līdz 15. aprīlim  par to dalībnieku (bērnu un skolotā-
ju) skaitu, kuri 1. maijā Rīgā piedalīsies Dziesmu un mūzikas dienā.
Lūgums arī izpildīt un atsūtīt anketas par savu svētdienskolu uz 
Svētdienskolu apvienību. E-pasts: sa@lbds.lv

M ā s u  a P V i E n Ī B a

No 6.-8. jūlijam Skrundā notiks seminārs – sadraudzības nometne 
“Dziedinošā mīlestība” 
Pieteikšanās un informācija pa tālr. 7227195, 28661979, kā arī rakstiski 
marta@lbds.lv
Sekojiet informācijai turpmākajā Baptistu Vēstnesī!

G o L G ā T a s  d r a u d Z E

5. aprīlī plkst. 18.00 kopīgs Zaļās ceturtdienas dievkalpojums ar Sv. 
Vakarēdienu Golgātas un Betānijas draudzēm.

29. aprīlī plkst. 18.00 pateicības dievkalpojums  kopā ar draudzes 
locekļiem, kuri atskatās uz 50 gadiem kopš kristībām.

V a L M i E r a s  d r a u d Z E

8. aprīlī plkst. 16.00 Brāļu svētīšanās sapulce Valmieras draudzē G. 
Apiņa ielā 4.

P r i E k u L E s  d r a u d Z E

22. aprīlī plkst. 11.00 pateicības dievkalpojums sakarā ar ilggadējā 
draudzes priekšnieka Artura Gertnera 80 gadu jubileju.
Viesis: bīskaps emeritus Andrejs Šterns.
Visi mīļi aicināti!

L Ī G a T n E s  d r a u d Z E

8. aprīlī plkst. 14.00 draudzes gadasvētku un Lieldienu  
dievkalpojums. Visi mīļi aicināti!

s E M i n ā r a  d r a u d Z E

29. aprīlī plkst. 10.00 dievkalpojums un 
 plkst. 17.00 koncerts ar viesiem no Zviedrijas –
 Norčēpingas draudzes kori un mācītāju M.Rudenu.

28. aprīlī plkst. 18.00 Norčēpingas kora koncerts Ogres Trīsvienības 
baznīcā.

Misionāre no Šveices Kristīna Bardila (Christina Bardill), kas kalpo 
Rīgas Internacionālajā baptistu draudzē, piedāvā kristīgo padomdoša-
nu – psiholoģiskās problēmās/krīzes situācijās (depresija, identitātes 
krīzes, attiecību, psihosomatiskās, garīgās izaugsmes problēmas).
Informācijai zvanīt pa tālr. 26295764 (ieteicams, ar tulku angļu valodā).

s V E i c a M  j u B i Lā r u s

7. aprīlī ilggadējai svētdienskolotājai Zigrīdai Krauzei 75 gadi (Mateja 
draudze).
16. aprīlī bīskapa vietniekam mācītājam Pēterim Eisānam 35 gadi 
(Jelgavas draudze).
25. aprīlī ilggadējam draudzes priekšniekam Artūram Gertneram 80 
gadi (Priekules draudze).

b ī b e l e s  l a s ī j u m i  
a p r ī l i m

1. 1.Jāņa 12:12-19; Filipiešiem 2:5-11; Psalms 69:17-37

2. Romiešiem 5:6-11; Mateja 26:69-75
3. Ījaba 38:1-11, 42:1-6, 1-6; Mateja 27:1-14
4. Jesajas 26:20-21; Mateja 27:15-30
5. Zaļā Ceturtdiena 

 Jāņa 13:1-15; 1. Korintiešiem 11:23-26; Mateja 27:31-44
6. Lielā Piektdiena - PASHA 

 Jāņa 19:16-30; 2. Korintiešiem 5:19-21; Mateja 27:45-56
7. Hozejas 5:15-6:3; Ebrejiem 9:24-28; Mateja 27:57-66
8. Kristus Augšāmcelšanās svētki – Lieldienas 

 Marka 16:1-8; 1. Korintiešiem 15:1-11; Mateja 28:1-10

9. Otrās Lieldienas 
 2. Lūkas 30:8; Filipiešiem 2:14-15
10. 1. Korintiešiem 15:20-28; Romiešiem 12:1-2
11. 1. Korintiešiem 15:35-49; Romiešiem 12:3-8
12. 1. Korintiešiem 15:50-57; Romiešiem 12:9-21
13. 1. Korintiešiem 5:6-8; Romiešiem 13:1-7
14. 2. Timotejam 2:8-13; Romiešiem 13:8-14
15. Jāņa 20:19-29; 1. Pētera 1:3-9; Psalms 116

16. Jesajas 42: 10-16; Romiešiem 14:1-12
17. Ījaba 42:7-17; Romiešiem 14:13-23
18. 1. Pētera 1:22-25; Romiešiem 15:1-6
19. Jāņa 17:9-19; Romiešiem 15:7-13
20. Lūkas 23:50-56; Romiešiem 15:14-21
21. Jāņa 12:44-50; Romiešiem 15:22-33
22. Jāņa 10:11-30; 1. Pētera 2:21-25; Psalms 23

23. 4. Mozus 27:15-23; Romiešiem 16:1-16
24. 1. Korintiešiem 4:9-16; Romiešiem 16:17-27
25. Jāņa 17:20-26; Salamana pamācības 1:1-7
26. Efeziešiem 4:11-16; Salamana pamācības 1:8-19
27. Mateja 26:30-35; Salamana pamācības 1:20-33
28. Jāņa 14:1-6; Salamana pamācības 2:1-22
29. Jāņa 15:1-8; 1. Jāņa 5:1-4; Psalms 103

30. Romiešiem 1:18-25; Salamana pamācības 3:1-12

draudzēmz i ņ a s

Mēneša lozungs:  
“Vai dzīvojam, vai mirstam,  

mēs piederam savam Kungam”
(Romiešiem 14:8)



Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: +371 7227195, +371 7223379,  e-pasts: vestnesis@lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, bīskapa vietnieks Pēteris Eisāns, Solveiga Lāme,
Līvija Lāme, korektors Aigars Baštiks, maketētājs Filips Tālbergs
Foto: Andris Sproģis, Rihards Kociņš, Indra Melluma

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

LBDS Padomes informatīvs izdevums

Aicinām sievietes piedalīties seminārā 

“Ceļojums no verdzības uz Apsolīto zemi”

sestdien, 21. aprīlī no plkst. 10:00 -17:00
Mateja baznīcā, Matīsa ielā 50b

Kā mums, ticīgām sievietēm, salauzt važas savā dzīvē, lai 
mēs spētu dzīvot mīlestības un brīvības pilnu dzīvi, kādu 
mums devis Dievs caur Jēzu Kristu? 

Andrea Pičere - Vācijā un Čehijā strādājoša ģimenes  
psiholoģe un kristīgā misionāre viesosies Latvijā.

Semināra sākums - plkst. 10:00, reģistrācija no plkst. 9:30

Dalības maksa 7 Ls (iekļautas vieglas pusdienas  
un atspirdzinājumi).

Andrea Pičere (Andrea Pitcher) ir 
dzimusi ASV, kopš 1990. gada  
strādā kā misionāre Eiropā. 
Andreai ir Libertijas Universitātē 
iegūts bakalaura grāds un  
doktora grāds klīniskajā  
psiholoģijā. Viņa ir strādājusi  
par psihologu Kalifornijā, kā  
arī bijusi iesaistīta kalpošanā  

kā padomdevējs savā baznīcā.

Kad Andrea saprata, ka, lai arī kā psihologs var palīdzēt 
cilvēkiem dzīvot veselīgāku dzīvi, tomēr bez Dieva Vārda 
cilvēku dzīvi nav iespējams pārvērst, viņa pameta savu 
psihologa darbu un uzsāka pilna laika kalpošanu,  
konsultējot un mācot cilvēkus draudzē, kur ar Dieva 
Vārda palīdzību iespējams mainīt cilvēku sirdi. Andrea ir 
precējusies ar Kenu, un viņu ģimenē aug četri bērni.  
Kopš 1994. gada Andrea un Kens kalpo organizācijā 
Josiah Venture Čehijas Republikā.

Pieteikties semināram var, sūtot e-pastu: liene@tunt.lv vai 
arī Māsu apvienības adresi marta@lbds.lv, norādot vārdu, 
uzvārdu un telefona numuru, vai zvanot 7227195.

Šā gada maijā jau otro gadu pēc kārtas notiks ģimenes 
svētki “Ģimene – Latvijas lepnums un spēks”, kuros piedalī-
ties aicināts ikviens, kurš atbalsta tradicionālo ģimeni kā 
vērtību un sabiedrības nākotni. Svētkus organizē nodibinā-
jums “Fonds ģimenei”, ar šiem svētkiem apliecinot, ka 
ģimene ir mūsu tautas dzīvā spēka un laimīgas nākotnes 
pamats. 

Šobrīd ģimene kā vērtība ir apdraudēta: puse no Latvijā 
noslēgtajām laulībām tiek šķirtas, nereti laulāto starpā valda 
nesaticība un necieņa vienam pret otru, pārāk bieži materiā-
lās vērtības gūst pārsvaru pār savstarpējo saskaņu, pēdējā 
laikā sabiedrībai aizvien vairāk tiek uzspiestas dažādas 
pseidovērtības, vēloties tās padarīt par normu utt.

Šogad Ģimenes svētki iesāksies Rīgā 6. aprīlī, t.i., Lielajā 
Piektdienā, Jēzus Kristus nāves piemiņas dienā ar Krusta 
ceļu. Gājiens sāksies plkst. 12.00 pie Svētā Jēkaba kated-
rāles. Tajā paredzētas 14 apstāšanās vietas pie dažādām 
baznīcām un citām ar kristietību saistītām Vecrīgas vietām. 
Apstāšanās vietās tiks aizlūgts par ģimenēm Latvijā un 
pasaulē, par ģimeņu problēmām. Svētku turpinājums būs 
apmēram mēnesi vēlāk reģionos: 12. maijā Ģimenes svētku 
pasākums notiks Ogrē, bet 19. maijā – Jēkabpilī un Valkā.  

26. maijā Rīgā paredzēta Ģimenes svētku kulminācija, kas 
iesāksies ar plašu svētku programmu bērniem un vecākiem 
Vērmanes dārzā, kur no plkst. 11.00 līdz plkst. 16.00 notiks 
daudzi un dažādi pasākumi, kas iepriecinās gan bērnus, 
gan viņu vecākus. Plkst. 16.00 visi svētku dalībnieki no 
Vērmanes dārza dosies gājienā uz Doma laukumu, kur 
plkst. 17.00 ar Doma baznīcas zvaniem tiks iezvanīts 
Ģimenes svētku vakara pasākums – Baznīcu un valsts vadī-
tāju, kā arī sabiedrības pārstāvju uzrunas, koncerts un balvu 
pasniegšanas šādās nominācijās: 

“Zelta pāris”, “Lielā ģimene” , “Lieliskais tētis”, “Lieliskā 
mamma”, “Drosmīgā ģimene”, “Jaunā ģimene”, “Gada cil-
vēks ģimenei”, “Kuplākā ģimene”, Izpalīdzīgā ģimene” un 
“Talantīgā ģimene”. 

Līdz š. g. 13.aprīlim ikviens var pieteikt kādu ģimeni vai cil-
vēku minētajās nominācijās.

Pieteikuma anketa ir atrodama interneta mājas lapā  
www.gimenessvetki.lv.

Baltijas Pastorālais Institūts

Timoteja programma
draudžu jauniešu darba vadītājiem

2007. gada septembris – 2008. gada maijs

Deviņu mēnešu programmas mērķis ir apmācīt jaunus 
vadītājus, lai tie aizsniegtu savu paaudzi, dzīvojot dzīvi, 
ko maina Bībeles patiesības un kura transformē  
sabiedrību radošos un novatoriskos veidos. Programma 
koncentrējas uz Bībeles un bibliskās teoloģijas pamatu, 
jauniešu kalpošanas stratēģijas un praktisko iemaņu 
apgūšanu un vadītāja personisko izaugsmi. Programma 
apvieno pilna laika studijas Rīgā ar kalpošanu vietējā 
draudzē. Studenti saņems stipendijas (90% no  
programmas atbalstītājiem, 10% no savas draudzes). 
Programmu īsteno JVLV Jauniešu Vadītāju Apmācība.

Ja jūs interesē šī apmācība, lūdzu, kontaktējaties ar  
Līvu Fokroti (livaf@jvlv.lv, 26130631) līdz 20.aprīlim.

ÌIMENE – LATVIJAS LEPNUMS UN SPÇKS!


