
Tuvojoties Reformācijas 500. gadadienai

Pirms 499 gadiem Mārtiņš Luters pienagloja pie 
Vitenbergas baznīcas durvīm savas 95 tēzes. Tās ietvēra 
ne tikai iebildumus pret grēku atlaižu tirgošanu.

31. oktobris – Reformācijas diena – ir atgādinājums, ka 
Dieva atklāsme Jēzū Kristū ir pilnīga un noslēgta, uzturēta 
dzīva caur Svēto Garu katrā paaudzē. Reformācija ir 
aicinājums atgriezties pie Jēzus Kristus, kādu Viņu pazina 
un sludināja pirmā un otrā kristiešu paaudze. 

Arī mūsu draudžu vēsturiskās saknes sniedzas 
Reformācijā. 16. gadsimtā radās kristiešu grupas, kuri 
pievienojās uzskatam, ka Bībele ir ticības dzīves augstākā 
mēraukla, taču atšķirībā no citiem reformācijas 
piekritējiem, uzskatīja, ka kristības seko grēku nožēlai un 
personiskai ticībai uz Jēzu Kristu kā Glābēju. Viņi 
uzskatīja, ka Kristus Lielā pavēle dota visiem kristiešiem, 
un bija gatavi evaņģēliju sludināt, dodoties pat pie 

musulmaņiem vai pāri okeānam uz nesen atklāto Jauno 
pasauli. Viņi uzskatīja, ka nav laicīgās varas kompetencē 
noteikt apziņas jautājumus. Kā pirmie viņi iestājās par 
draudzes un valsts nošķiršanas principu. Šo un citu 
uzskatu dēļ šie cilvēki tika vajāti gan no sava laika 
reliģisko, gan laicīgo autoritāšu puses. Mēs viņus 
pazīstam kā anabaptistus, huterītus, menonītus un pirmos 
baptistus.

Šodien mūsu atskats uz 16. gadsimta notikumiem nav 
tikai vēlme atcerēties savu vēsturisko izcelsmi. Tas ir skats 
uz to, vai mūsu ticības dzīves pamatā joprojām ir pirmā 
gadsimta kristiešu mantojums, mācība un tās pielietojums. 
Lai mūs pazīst kā cilvēkus, kuriem Jēzus Kristus ir vienīgā 
un vispilnīgākā Dieva atklāsme visai cilvēcei visās 
paaudzēs.
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Cēsu draudzes mācītājs
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Ja 23. psalmu nelasa visu kopumā, bet tikai šos septiņus vārdus 
no 5. panta, tad varētu rasties nopietnas problēmas ar šo vārdu 
pareizu izpratni. Katrs varētu izpausties ar savu versiju par to, ko 
tieši šie vārdi nozīmē! Cilvēks, kurš šobrīd piedzīvo grūtus laikus 
un sāpes, teiktu, ka šie vārdi runā par kādu ciešanu kausu, kas ir 
pilns līdz malām un sāk kļūt nepanesams. Cilvēks, kuram ir 
nevaldāma tieksme pēc stipriem dzērieniem, varētu teikt: „Re, 
pats Dievs ir piepildījis manu alus kausu, tā ka tas ir pilns līdz 
malām!” Tomēr Dāvidam šie vārdi nozīmēja ko gluži citu.

Jau no paša psalma sākuma Dāvids uzskaita virkni ar dažādām 
tēlaini izteiktām svētībām, kuras Dievs viņam ir devis: „Tas Kungs 
ir mans gans, man netrūkst ne nieka”; „Viņš atspirdzina manu 
dvēseli”; „Tava gana vēzda un Tavs gana zizlis mani iepriecina”; 
„Tu svaidi ar eļļu manu galvu” un vēl vairākas citas svētības. 
Šie vārdi „mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai” ir svētību 
saraksta noslēgums un reizē arī paša Dāvida secinājums, ka 
Dievs viņa dzīvi ir pār pārēm piepildījis ar dažādām svētībām, 
gluži kā kausu, kas ir pilns līdz malām.

K Ā  L A I  E S  Z I N U ,  K A  M A N S  K A U S S  I R  P I L N S ?  

Dāvids nešaubīgi secināja, ka viņa dzīve ir pārpilna ar Dieva 
svētībām un viņa kauss ir pilns līdz malai. Pieņemu, ka arī tu 
gribētu noskaidrot, cik pilns ar Dieva svētībām ir tavs kauss. 
Pilns līdz malai? Tā pa vidam? Varbūt tikai daži pilieni pašā kausa 
apakšā?

Manuprāt, Dāvidam šis secinājums „mans kauss ir piepildīts 
pilns līdz malai” nebija tikai tāda steigā izteikta frāze, bet gan 
rūpīgas sevis izvērtēšanas rezultāts. Ko tad Dāvids darīja, lai sevi 
izvērtētu?

1) Izbrīvēja laiku

Dāvids bija ķēniņš. Pieņemu, ka ķēniņam vajadzētu būt 
pietiekami aizņemtam un noslogotam cilvēkam. Tomēr viņš 
acīmredzot saprata, ka laiku pa laikam ir vajadzīgs norimt, lai 
atskatītos uz Dieva svētībām, kuras Dievs bija piešķīris. 
Bez Dāvida norimšanās un pabūšanas klusumā ar Dievu, 
iespējams, šis psalms nemaz nebūtu tapis.

Bieži vien tas ir apgrūtinoši un šķiet, ka pat lieki, bet bez sava 
dārgā laika izbrīvēšanas tu nevarēsi sevi izvērtēt un saskatīt, 
vai tavs svētību kauss ir pilns vai tukšs.

2) Skatījās uz to, kas viņam ir dots

Bērnībā man bieži sanāca apvainoties par to, ka vecāki brālim 
nopirka saldējumu, kuru gribēju arī es. Dažkārt biju tā ieciklējies 
uz brāļa saldējumu, ka nepamanīju – man aiz muguras uz 
plaukta stāv nolikti divi saldējumi! Bieži vien liela kļūda ir, ka 
mēģinām saskatīt nevis, kā Dievs mūs ir svētījis, bet gan to, ko 
Dievs mums nav piešķīris vai arī ir devis kādam citam, nevis 
mums. Loģiski, ka tādā veidā nav iespējams ieraudzīt, cik 
dažādos veidos un cik bieži Dievs mums ir devis savu svētību. 
Ja tu mēģināsi saskatīt tikai to, kā tev nav, tad arī noslēdzošais 
secinājums būs: „Man nekā nav! Kauss ir pustukšs! Dievs mani 
nav svētījis!” Dāvids visa 23. psalma garumā varēja aprakstīt tik 
lielu daudzumu ar svētībām, jo viņš skatījās, kas viņam ir 
piešķirts, nevis īgņojās par to, kā viņam nav.

Šajā mēnesī daudzās mūsu draudzēs atzīmēsim Pļaujas svētkus, 
kuros katrs tiks pamudināts atskatīties uz Dieva doto gan fizisko, 
gan garīgo ražu jeb svētību. Neaizmirsti par sevi! Izbrīvē laiku 
nopietnai sevis izvērtēšanai un ieskaties, ko Dievs ir ielējis tavā 
kausā, nevis kāda cita. Kad esi to darījis, tad pateicies Dievam 
un svētī arī citus, jo Dievs tevi ir svētījis, lai arī tu varētu svētīt!

Cik piepildīts ir mans svētību kauss?
MĀRTIŅŠ ANŠEVICS
LIMBAŽU DRAUDZES 
SLUDINĀTĀJS P S A L M S  2 3 : 5 B

… M A N S  K A U S S  I R  P I E P I L D Ī T S  P I L N S  L Ī D Z  M A L A I

Izbrīvē laiku nopietnai sevis 
izvērtēšanai un ieskaties, ko Dievs ir 
ielējis tavā kausā, nevis kāda cita.

SVĒTRUNA
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AKTUĀLI

Jau trešo gadu Latvijas draudzēs tiks svinēta Bāreņu svētdiena. 
Šogad to atzīmēs 6. novembrī.  

Bāreņu svētdiena ir starptautiska iniciatīva, kurā īpaša uzmanība tiek 
pievērsta bez ģimenes palikušajiem bērniem un Dieva dotajam 
uzdevumam, kā norādīts Bībelē, – draudzei rūpēties par šiem bērniem. 

Katru gadu viena no lielākajām konfesijām uzņemas organizēt Bāreņu 
svētdienu ar īpašiem pasākumiem savās draudzēs, TV dievkalpojumu 
utt. Šīs konfesijas pārstāvji arī izvēlas, kas būs šī gada Bāreņu 
svētdienas galvenais uzsvars. Pagājušajā gadā tika izcelts jautājums 
par viesģimenēm. 

Šogad galvenie organizatori ir katoļi. Komandu vada priesteris Andris 
Kravalis. Kopīgi nolēmām, ka šogad aicināsim pievērst īpašu uzmanību 
tiem cilvēkiem draudzēs, pilsētās un ciemos, kuri kalpo kā adoptētāji, 
aizbildņi, audžuģimene vai strādā ārpusģimenes aprūpes iestādēs. 
Viņu darbs bieži vien ne tikai nav novērtēts, bet nav saprasts un ir pat 
nosodīts. Veltīsim šo dienu, lai īpaši pateiktos un godātu, un aizlūgtu 
par šiem cilvēkiem, kā arī lai ieskatītos sevī un uzdotu jautājumu – ko 
es un mana draudze varam darīt, lai Latvijā katram bērnam būtu sava 
ģimene.

Lūgsim par adoptētājiem, 
aizbildņiem, audžuģimenēm!

Rāmavas muiža

8. oktobrī ikviena sieviete aicināta uz konferenci “Skaties plašāk!” 
Jelgavas baptistu draudzes dievnamā, Mātera ielā 54. Kopīgi pavadot 
dienu, vēlamies paplašināt savu spēju saskatīt Dieva aicinājumu mūsu 
dzīvēs. 

Konferences galvenā viese  Baiba Ozolinkēviča no Rīgas Vasarsvētku draudzes 
“Dzīvības Avots” vadīs mūs dziļākā izpratnē par Dieva lielo mīlestību un darbu 
ikvienas sievietes dzīvē. 

Uzklausot kristīgās padomdevējas un pedagoģes Aijas Grīnbergas no Ogres 
Trīsvienības baptistu draudzes lekciju “Ko man darīt ar emocijām?”, 
pārdomāsim, kas ir tās situācijas, kuras mūsos izraisa pārmēru asas un grūti 
izdzīvojamas emocijas. Kopīgi domāsim, kādi ir bibliskie emociju dziedināšanas 
ceļi un kā sievietes var palīdzēt viena otrai pārvarēt emocionāli sāpīgus brīžus. 

Savukārt bāreņu kalpošanas “Orphan Outreach” vadītāja Dace Rence informēs 
mūs, kā draudžu sievietes var iesaistīties labdarības projektos.

INESE DRĒSKA
JELGAVAS DRAUDZE

Jau ceturto gadu svētdienskolotāji tiek aicināti uz rudens 
mācību-atpūtas nometni. Tas ir laiks kopā un vienatnē – 
lekcijās, pārdomās, lūgšanās, interešu grupās, priekpilnā 
sadraudzībā un spēcinošā atpūtā.

Šī gada nometnes virstēma ir "LABIRINTS". Nometne vedīs 
mūs ticības, kalpošanas un personīgās dzīves labirintos, 
stiprinot ticībā, ka katram labirintam ir vismaz viena izeja.

LabirintsESTERE ROZE
LBDS SA VADĪTĀJA

VĒSMA SANDBERGA
LATVIJAS KRISTĪGĀS ALIANSES BĀREŅIEM VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA

Kad? 21.- 23. oktobrī. Sākums piektdien 19:00, 
ierašanās no 17:00; noslēgums svētdien 14:00.
Kur? Rāmavas muižā, nokļūšana ar personīgo transportu 
vai Rīgas satiksmes autobusiem. www.ramavasmuiza.lv
Dalības maksa: piesakoties līdz 12. oktobrim – 35 eiro, 
vēlāk – 40 eiro.
Pieteikšanās: līdz 12. oktobrim vai kamēr pieejamas 
vietas. Pieteikšanās elektroniski –  
http://ej.uz/LABIRINTS_anketa
Papildus informācija: rakstiet uz e-pastu sa@lbds.lv 
vai zvaniet uz 26091697, 29110770

Pieteikšanās: Drosma mob. tel. 29681479, e-pasts: drosma.baltruma@inbox. lv 

Sievietes aicinātas 
uz Jelgavu  
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VADĪTĀJI UN GARĪDZNIEKI

Aptauja: Kā attīstīt draudzi?

Jaunumi jaunu draudžu dibināšanā

AIJA VOLKA
RĪGAS ĀGENSKALNA DRAUDZE

Augustā un septembrī vairākas draudzes 
svinēja gadasvētkus. Sazinājos ar trim no 
tām, lai uzzinātu, kā klājas draudzēm, kā 
tās plāno attīstīties nākotnē un kādas ir 
lūgšanu vajadzības.

Andris Jūrmalis, Piltenes draudzes 
mācītājs, 28. augustā draudzei bija 
153. gadasvētki:

“Piltenē draudze ir skaitliski neliela, taču nav 
pamata nedz gausties, nedz bīties, jo tās 
pastāvēšanai Dievs caur Svēto Garu svētī 
draudzi ar jauniem kalpotājiem. Gan ar 
prieku, gan ar skumjām varu teikt – mums, 
pilteniešiem,  jāaug, jāaug un jāaug. Šogad 
piedzīvojām divu jauniešu jaunpiedzimšanu 

Kristū un ar prieku svinējām viņu kristību 
dienu.

Ir notikumi, caur kuriem varam apliecināt – 
Dievs dara vairāk, nekā spējam un sapro-
tam. Darām visu, kas vajadzīgs, lai dievnams 
un ap to būtu sakopts. Tiekamies iknedēļas 
dievkalpojumos, organizējam īpašus 
pasākumus, uz kuriem aicinām pilteniešus. 
Vasarās nekad neizpaliek Bībeles skola 
bērniem, svētdienskolas darbā uzplaukums 
mijas ar panīkumu. Draudzes dzīvē 
neaizvietojams ir Dieva vārds un lūgšanas, 
par pārējo uz brīdi var samierināties, taču 
ceram, ka reiz varēsim kopdziesmas dziedāt 
instrumentu pavadījumā, būs vairāk mūziķu, 
vairāk vīru, vairāk liecinieku, caur kuriem 
mūsu pilsēta dzirdēs Dieva darbus un Viņa 
patiesību. Aizlūdziet par mums!”

Artūrs Līmanis, Valmieras draudzes 
priekšnieks, 21. augustā draudze atzīmēja 
104. dzimšanas dienu:

“Lai arī paaudzes ir mainījušās pakāpeniski, 
mūsu sirds vēlme vienmēr ir bijusi sapulcināt 
gan jaunus, gan vecus, un pašlaik tas sāk 
lēnām piepildīties. Draudzes galvenās 
prioritātes ir svētdienskolas attīstīšana jaunā 
līmenī, jaunu cilvēku aizsniegšana ar 
dažādām aktivitātēm, kā arī regulāro 

apmeklētāju apmācīšana un iesaiste 
kalpošanā draudzē.”

Mārcis Zīverts, Priekules draudzes 
mācītājs, 18. septembrī Priekules draudzei 
150. gadasvētki:

“Lai darītu to, ko Jēzus ir teicis par Savu 
draudzi, mēs satiekamies un iedrošinām 
viens otru ārpus svētdienas dievkalpojuma; 
veidojam attiecības ar cilvēkiem pilsētā un 
novadā, kuri vēl nav kristieši; kopā strādājot, 
palīdzam atrast cilvēkiem viņu stiprās puses 
un izcelt Svētā Gara dāvanas, kuras Dievs ir 
devis.

Vēl mēs piedalāmies jaunas draudzes 
dibināšanā Kalētos. Svinam kristību svētkus 
un turpinām pārvaldīt to, ko Dievs mums ir 
uzticējis.”

Ar Dieva palīdzību esam varējuši aizsākt 
draudžu dibināšanas kustību Latvijā. Mēs, 
LBDS jaunas draudzes dibināšanas nozares 
kalpotāji, ticam, ka, visām mūsu draudzēm 
kopīgi iesaistoties jaunu draudžu 
dibināšanā, mēs piedzīvosim jaunu 
vienotību un prieku. Jaunās draudzes 
saņems pastāvošo draudžu svētību un 
varēs mācīties no to stiprajām pusēm, kā 
arī no kļūdām. Mēs ceram, ka esošās 
draudzes jaunās draudzes neuztvers kā 
konkurentus, bet drīzāk kā svētību.

Esot vairāk nekā 5 gadus šajā kalpošanā, 
varu teikt, ka draudžu dibināšana ir 
aizraujoša, bet tajā pašā laikā izaicinoša. 
Man ir bijis tas gods un prieks strādāt ar 
vadītājiem, kas ir pieņēmuši šo izaicinājumu. 

V Ī Z I J A S  K O M U N I C Ē Š A N A

Lai atbalstītu un sagatavotu draudžu 
dibinātājus, mēs veicam vairākus 
uzdevumus. Pirmkārt, viss sākas ar vīziju. 
Vīzija ir ticība tam, kas vēl nav pierādīts un 
piedzīvots. Draudžu dibināšana sākas ar 
redzējumu par draudzi, kas vēlas aizsniegt 
šodienas cilvēkus un viņus mācekļot. Tādēļ 

viens no mūsu uzdevumiem ir regulāri 
atgādināt par šo vīziju un palīdzēt ikvienai 
draudzei satvert šo vīziju. Lai veicinātu vīzijas 
piepildīšanos, esam organizējuši konferen-
ces "Izaicinājums", kas ir iedvesmojis jaunus 
vadītājus iesaistīties draudžu dibināšanā. 
Piemēram, Aigars bija viens no tiem, kas 
pirms 3 gadiem piedalījās "Izaicinājuma" 
konferencē, un tas bija jauns sākums 
Aigaram. Šodien Aigars kopā ar vēl citiem 
domubiedriem veido misionālās kopienas 
Rīgā. 

Esam paredzējuši, ka līdzīga konference 
varētu notikt arī 2017. gada pavasarī. 

Vīziju komunicēšanā palīdz arī mūsu 
izveidotā mājaslapa www.jaunasdraudzes.lv, 
kas ir ieguvusi jaunu izskatu. Mājaslapā 
ikviens var iegūt vairāk informācijas, kā 
iesaistīties draudžu dibināšanā, kā arī 
iepazīties ar dažādiem cita veida rakstiem. 

JAUNU VADĪTĀJU REKRUTĒŠANA

Otrkārt, jaunas draudzes dibināšana sākas ar 
vadītāju, kurš ir saņēmis aicinājumu no 
Dieva. Par labu vadītāju nepiedzimst, bet par 
tādu kļūst. Baltijas Pastorālais institūts (BPI) 
un BPI DRAFTS ir palīdzējis pamanīt un 
sagatavot jaunus vadītājus, kas ir iesaistīju-
šies draudžu dibināšanā. Iedrošinoši ir 
redzēt, ka draudžu dibināšanas komandas, 

lai gan vēl nav lielas, spēj sagatavot jaunus 
vadītājus, kas mācās BPI un iesaistās 
kalpošanā.

D R A U D Ž U  D I B I N Ā T Ā J U 
I Z V Ē R T Ē Š A N A

Lai būtu droši, ka draudžu dibināšanā ir 
iesaistījušies pareizie cilvēki, esam 
izstrādājuši programmu, kas palīdz izvērtēt 
kandidātus, kas vēlas dibināt jaunu draudzi. 
Lai arī tikai nesen esam izstrādājuši šo 
programmu, tā mums jau tagad ir devusi 
iespēju iepazīt tuvāk potenciālos draudžu 
dibinātājus. 

A P M Ā C Ī B A  U N  S T I P R I N Ā Š A N A

Jau 5 gadus mēs organizējam M4 apmācību. 
Šo 5 apmācību ciklu laikā M4 ir piedalījušās 
35 komandas, no kurām 4 ir komandas, kas 
nav LBDS paspārnē, bet 5 ir nodibinājušās 
kā draudzes. Pašlaik draudžu dibināšanā ir 
iesaistījušās 17 komandas. M4 apmācībā 
septembrī piedalījās 5 komandas.

M E N T O R Ē Š A N A S  P R O G R A M M A

Lai arī M4 apmācība ir bijusi ļoti nozīmīga 
daudzām komandām, mēs labi apzināmies, 
ka ar to ir par maz, tādēļ paralēli M4 apmā-
cībai un citām konferencēm katrai draudžu 
dibināšanas komandai ir piešķirts mentors, 

Foto no Piltenes draudzes arhīva

Laivu ekspedīcija “Tēvi un Dēli 2016”

KASPARS ŠTERNS
LBDS BĪSKAPA VIETNIEKS  
JAUNU DRAUDŽU DIBINĀŠANAS JAUTĀJUMOS
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VADĪTĀJI UN GARĪDZNIEKI

BPI jaunais iesaukumsLĪVA FOKROTE
BPI PASTORĀLĀS KALPOŠANAS  
PROGRAMMAS VADĪTĀJA

Šī gada 5. septembrī Baltijas Pastorālā institūta (BPI) Pastorālās 
kalpošanas programma uzsāka savas darbības devīto gadu.

2. un 3. kursā studijas turpina studenti, kuri devušies praksē dažādās 
draudzēs un draudžu dibināšanas vietās. Oskars Lūsis un Toms 
Priedoliņš darbojas Jaunolaines jaundibināmajā draudzē, Kārlis 
Kleinhofs-Prūsis un Māris Popmanis – draudzes dibināšanā Rojā, bet 
Mārtiņš Svitka – Ropažos. Guntars Lašauri veido misionālu kopienu 
Jaunliepājā un līdzdarbojas Karostas aktivitātēs. Vjačeslavs Strašnovs 
turpina kalpošanu Vecmīlgrāvī, jaundibinātajā draudzē “Venec”. 

Lūkass Balodis turpina, un Jānis Ločmanis ir uzsācis praksi Ogres 
Trīsvienības draudzē. Mārtiņš Vigulis iesaistījies Liepājas Ciānas 

kurš tiekas ar draudžu dibinātāju vienu reizi 
mēnesī, lai lūgtu, iedrošinātu un pārrunātu, 
kā iet kalpošanā. Vienu reizi 6 mēnešos 
mentors tiekas ar visu komandu klātienē. 
Šobrīd mentorēšanā ir iesaistīti 10 mentori.

R E S U R S U  N O D R O Š I N Ā Š A N A

Kā vēl viens no LBDS uzdevumiem ir - 
nodrošināt savu iespēju robežās draudžu 
dibinātājus un komandas ar 
nepieciešamajiem finanšu un cita veida 
resursiem. Sadarbībā ar Eiropas Baptistu 
Federāciju šobrīd daļēji atbalstām 3 draudžu 
dibinātājus. Esam varējuši piesaistīt 
stratēģiskos partnerus ārpus Latvijas, 
draudzes, kas regulāri atbalsta vairākas 

draudžu dibināšanas iniciatīvas. Uzsākot 
sadarbību ar Oklahomas Dienvidbaptistu 
savienību, mēs ceram, ka šī gada laikā 
izveidosies partnerattiecības ar vēl citām 
komandām. 

Bez finansiālā atbalsta LBDS nodrošina arī 
ar cita veida resursiem, piemēram, saturisko 
materiālu sagatavošanu un publicēšanu. 
Regulāri tiek tulkoti un publicēti dažādi raksti 
par draudžu dibināšanu, sagatavoti 
videostāsti par draudžu dibināšanu Latvijā, 
kā arī publicētas grāmatas. Šobrīd notiek 
darbs pie jaunas grāmatas izdošanas: 
Dītrihs Šindlers "Jēzus modelis" (Jesus 
Model).

Mūsu kalpošanu var salīdzināt ar kuģi, kurš 
ir iebraucis tik dziļi jūrā, ka krasts vairs nav 
redzams. Tas dodas lēni, bet pareizā 
virzienā. Iespējams, tiem, kas uz klāja, kādā 
brīdī var šķist, ka kuģis stāv uz vietas, jo nav 
neviena atskaites punkta, pēc kā var noteikt, 
cik ātri un cik tālu kuģis iet. Iespējams, ka 
kādu brīdi ir pat bezvējš. Taču pat tad, ja to 
neredzam, kuģis iet uz priekšu. Mūsu 
draudzes ir kā kuģis jūrā, kura reizēm ir 
mierīga, reizēm pilnīgs bezvējš, bet reizēm 
saceļas liela vētra. Lai kādi būtu apstākļi un 
sajūta, esmu pārliecināts, ka kuģis iet uz 
priekšu.

Studijas šogad uzsāk pieci vīri: Raitis Šķerbergs no Jelgavas (attēlā no kreisās), 
Artis Kaņeps no Kandavas, Matīss Babrovskis no Rīgas, Aleksandrs Kēnigsvalds 

no Pastendes un Kurts Kleinhofs-Prūsis no Rīgas. Aleksandrs un Kurts pirms 
dažiem gadiem piedalījās BPI DRAFTS nometnēs, un tas mudināja viņus apsvērt 

studijas BPI.

draudzē. Jānis Uplejs līdzās kalpošanai Vīlandes draudzē ir 
“Global Leadership Summit” vadītāju konferences Mārketinga 
komandas vadītājs. Mārtiņš Zeltiņš turpina praksi Ozolnieku 
draudzē, Sandis Kažmirs – Venstpils draudzē, bet Valters 
Siksna uzsāk praksi Rīgas Semināra draudzē. Liels paldies 
draudzēm par šīm iespējām! 

Semestra 
atklāšanas 
pasākumā 
klātesošos 
uzrunāja 
Garīdznieku 
brālības 
vadītājs, 
mācītājs 
Edgars 
Godiņš, 
Teoloģiskās 
komisijas 
vadītājs, BPI mācībspēks Dr. Ilmārs Hiršs un LBDS bīskaps, 
BPI direktors Pēteris Sproģis.

Studenti tika mudināti ne vien krāt zināšanas, bet arī izkopt 
sevī Kristus raksturu un augt par inteliģentiem garīgiem 
vadītājiem, kas spēj apliecināt apkārtējiem Evaņģēliju kā 
aktuālu, nozīmīgu vērtību. Pielūgsmi vadīja BPI students Jānis 
Uplejs. Par jaunajiem studentiem aizlūdza mācītāji Ainars 
Purmalis, Andris Bite, Pēteris Eisāns, Edgars Mažis un 
Kaspars Šterns.

BPI direktors Pēteris Sproģis uzrunā jaunos studentus

FOTOZIŅA

BPI Muzikālo vadītāju 
skolā 1. oktobrī sācies 

mācību gads
Baltijas Pastorālā institūta (BPI) Muzikālo vadītāju skola 
sagatavo muzikālos vadītājus un kalpošanas dalībniekus. 
Attēlā: pagājušā mācību gada noslēgums šī gada 
11. jūnijā pēc misijas koncerta sadarbībā ar Ogres 
Trīsvienības baptistu draudzi Mazozolu pagasta kultūras 
namā.
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BĒRNI UN JAUNIEŠI

ESTERE ROZE
LBDS SA VADĪTĀJA

LBDS Svētdienskolu apvienība (SA) kopš 2010. gada decembra 
izdod "Labas Ziņas Bērniem". Līdz šim izdevums bijis pieejams 
tikai elektroniskā formātā. Sākot ar šī gada septembra numuru, 
“Labas Ziņas Bērniem” pieejamas ne vien elektroniski, bet arī 

drukātā veidā.  

Septembra numura 
apmēram 600 
eksemplāri aizceļojuši 
uz draudzēm un 
individuālām adresēm 
Latvijā un ārzemēs. Kā 
dāvana tās pasūtītas 
arī pagastu dienas 
centriem, slimnīcām, 

daudzbērnu ģimenēm, bibliotēkām.

Kādēļ abonēt “Labas Ziņas Bērniem”? Liepājas Ciānas baptistu 
draudzes svētdienskolas vadītāja Maija Bite min četrus iemeslus: 
“Pirmkārt, vienkārši patīk “Labas Ziņas Bērniem”. Otrkārt, tas dod 
tādu sajūtu, ka esam daļa no kaut kā lielāka nekā tikai mūsu 
draudze. Treškārt, tā ir brīnišķīga dāvana bērniem; kā arī es lieku ļoti 
lielas cerības, ka izdevums būs iedvesmas avots un brīnišķīgs 
palīglīdzeklis arī svētdienskolas nodarbību sagatavošanā un 
vadīšanā.”

“Labas Ziņas Bērniem” arī turpmāk varēs lasīt elektroniski, tomēr 
jāņem vērā, ka tikai abonētāji saņems īpašos “Labas Ziņas Bērniem” 

piedāvājumus. Piemēram, Adventa materiālu, kas būs uzlīmju 
komplekts ar uzdevumu katrai Adventa dienai, abonētāji saņems 
kopā ar nākamo numuru, kas iznāks novembra sākumā.

“Ko esam dzirdējuši un zinām un ko mūsu tēvi mums ir stāstījuši, to 
mēs neslēpsim viņu bērniem, to mēs stāstīsim viņu pēcnācējiem” – 
šie ir 78. psalma vārdi, uz kuriem bieži atsaucas, runājot par 
svētdienskolu un bērnu kristīgo audzināšanu ģimenē. Mēs esam 
aicināti par Dieva darbiem, Viņa spēku un brīnumiem, kurus Viņš 
darījis, stāstīt nākamajām paaudzēm. “Labas Ziņas Bērniem” ir viens 
no instrumentiem, kas var palīdzēt šo apņemšanos realizēt.

“Labas Ziņas Bērniem” pastnieka somā

ANDRIS REIGASS
PROJEKTA KOORDINATORS

LBDS piedāvātais projekts “Svētki tavā 
pilSĒTĀ” šogad, piedzīvojot ceturto 
sezonu, nodarbināja furgoniņu bez 
atpūtas. Mūsu dzimteni šķērsojām no 
vienas malas līdz otrai: bijām Gramzdā un 
Kalētos, Rojā, Rīgā, Cēsīs, Ropažos, 
Ziedkalnē, Užavā, Madonā, Jelgavā, 
Ciānā, Ozolniekos, Talsos, Vecmīlgrāvī, 
Karostā, Anneniekos, Kalnažagarē, 
Kadagā, Norkalnos, Bauskā, Daugavpilī, 
Krāslavā, Jaunolainē, Liepājā, Līgatnē, 
Golgātā un Mazsalacā.

Šoreiz agri uzsākām darbību, jau no paša 
maija sākuma. Tie, kuriem “Svētki tavā 
pilSĒTĀ’’ pasākums nebija pirmo reizi, 
steidza aizrunāt savas dienas jau gada 
sākumā. 

Pirmie braucieni bija uz Kurzemi un, kā 
ierasts, aktīva bija Priekules baptistu 
draudzes komanda, kuri savu apkaimi labi 
pārzina, jo mazpilsētiņās Gramzda un Kalēti 
mūsu naskais furgoniņš ir labi pazīstams un 
gaidīts. Arī rezultāts ir manāms, jo daudzi 

tiek uzrunāti un aicināti uz draudzi. 

Bija arī pārbaudījumi, kad vētras laikā tika 
salauzta telts, kad remontu prasīja velokarti 
un lielais piepūšamais, kad bija jāremontē 
piekabi un citas lietas, bet bija gandarījums 
par priecīgajiem bērniem, kuriem varējām 
sagādāt šos svētkus. Savu izpratni par 
“Svētki tavā pilSĒTĀ” nozīmību varu formulēt 
šādi: pirmkārt, lielajiem ir prieks par 
bērniem, kuri rotaļājas un spēlējas un to 
dara draudzes ietvaros. Otrkārt, pasākumā 
tiek saliedēti draudzes cilvēki, kuri komandā 
kalpo bērniem; tiek uzrunāti arī bērnu 
vecāki, kuri ir pārsteigti par to, ko darām, un 
kuriem varam pastāstīt par Dievu.

“Svētki tavā pilSĒTĀ” komanda esam īpaši 
priecīgi, ka tiek domāts un darīts viss, lai 
pēc viesošanās draudžu svētdienskolās 
ienāktu jauni bērni. Tas nenokrīt no gaisa 
pats par sevi, tam jāpieliek piepūle un daudz 
jālūdz Dievs, tam ir jāgatavojas.

Ziedkalnes draudze spēja apvienot “Svētki 
tavā pilSĒTĀ” ar sprediķi un vairākām 
aktivitātēm, kas ļāva saprast, ka mūsu 

mērķis ir iepazīstināt cilvēkus ar Visuvareno 
Dievu, kas Savā žēlastībā dod mums visas 
šīs jaukās lietas.

Kā vienmēr pārdomāts bija šis projekts 
Krāslavā, jo mācītājs Vjačeslavs Istrātijs bija 
daudz gatavojies, lūdzis, organizējis lielu 
komandu, un pasākums notika auto 
stāvlaukumā pie lielveikala, kur apgrozās 
visa pilsēta! Tik daudz cilvēkiem bija iespēja 
uzzināt par draudzi, par Dievu – tas bija 
vareni!

Bijām ciemos arī pie karavīriem Ādažos, kuri 
vēlējās iepriecināt savus bērnus. Ļoti aktīvi 
bija kapelāni, kuri visu mācēja noorganizēt 
tā, lai bērniem un karavīru sievām būtu 
prieks.

Sezonas noslēdzošais pasākums – 
Hospitāļu ielas svētki, kuros Golgātas 
draudze bija atradusi iespēju rīdziniekus 
priecēt ar “Svētki tavā pilSĒTĀ” un vienlaikus 
plaši atvērt baznīcas durvis. 

Pateicos visiem, kuri palīdzēja, atbalstīja un 
iesaistījās. Ja Dievs kārtos, tiksimies 
nākamgad!

“Svētki tavā pilSĒTĀ” furgoniņš šķērsojis visu Latviju

FAKTI 
– Lai abonētu “Labas Ziņas Bērniem”, jāaizpilda abonēšanas 
anketa http://ej.uz/LZB_abonesana 
– Kamēr vēl pieejams septembra izdevums, abonēšanu 
iespējams veikt sešiem numuriem – 2016. gada septembrim, 
novembrim un 2017. gada janvārim, martam, maijam un 
septembrim. 
– Viena abonementa cena sešu numuru komplektam ir 5 eiro. Ja 
septembra izdevums vairs nebūs pieejams, piecus atlikušos 
numurus varēsiet abonēt par 4.50 eiro.

Atsauksmes
“Svētki tavā pilSĒTĀ” palīdzēja radīt svētkus un atpūtu arī cilvēkiem, kuri kalpo draudzē. Palīdzēja 
iepazīt dažus apkārtnes cilvēkus un ieraudzīt, kā būtu jāvirza draudzes kalpošana. Liepājas Ciānas 
draudze
Kalpotāju komandā bijām 16 cilvēki. 12 cilvēki, kuri ir pazīstami ar Dievu un apmeklē baznīcu. 4 
bija jauniešu pieaicināti draugi. Pasākuma rezultātā ieguvām jaunus draugus un jaunas attiecības 
ar kādu meiteni no Gramzdas, kura apņēmās sākt apmeklēt jauniešu tikšanās reizes. Priekules 
draudze
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Šovasar jau astoto gadu norisinājās Baltijas Pastorālā institūta 
(BPI) DRAFTS Latvijā nometne puišiem, kuri ir vecumā no 13-19 
gadiem. Dažādās aktivitātes puišus saliedējā kā brāļus. Puišiem 
bija iespēja pieaugt garīgi, un DRAFTS nebūtu DRAFTS, ja tajā 
nebūtu arī dažādi fiziskie uzdevumi, caur kuriem puiši varēja vēl 
spilgtāk satvert dzirdēto Evaņģēlija vēsti. 

Nometnes mērķis vienmēr ir bijis rekrutēt un sagatavot topošos 
vadītājus. Nometne notiek 3 daļās jeb attīstības līmeņos. 1. līmenis 
norisinājās nometņu vietā „Ganības”, Užavā. Tās laikā dalībniekiem 
bija iespēja iepazīt kristīgās dzīves un kalpošanas pamatus. Puiši 
varēja uzzināt, kas ir Evaņģēlijs, kā dzīvot Evaņģēlijā, kā saprast savu 
aicinājumu utt. Lekcijas lasīja mācītāji no dažādām draudzēm.

2. līmenī piedalījās tie, kas bijuši 1. līmenī. Puiši tika apmācīti un 
sagatavoti, kā praktiski kalpot citiem. Šogad puiši devās uz Roju, kur 

tiek dibināta jauna draudze. 
Puišiem bija jāiepazīst Rojas 
konteksts, jāveido saruna ar 
vietējiem iedzīvotājiem un jāmeklē 
iespējas, kā kalpot citiem, kā arī 
stāstīt citiem par Jēzu. Puiši 
kalpoja kādai trūcīgai ģimenei, 
zāģējot, cērtot un krāmējot malku. 

3. līmenī piedalījās tie puiši, kuri 
vēlas turpināt augt kā vadītāji. 
Šogad tika organizēti vairāki 
pārgājieni, kuru mērķis bija 
pārgājienu laikā stiprināt puišus, 

veidot attiecības un mācīt dažādus principus par vadīšanu.

Ir prieks redzēt, ka puiši ar šo nometņu un mentoringa palīdzību ir 
satvēruši Dieva aicinājumu. Ir puiši, kuri izdarījuši izvēli kalpot 
draudzē vai sākt mācīties Baltijas Pastorālajā institūtā. Mēs, DRAFTA 
komanda, sakām lielu paldies draudzēm par līdzdalību, lūgšanām un 
atbalstu!

 

Mācībām Baltijas Pastorālā institūta (BPI) 
Timoteja skolā šogad atsaukušās 15 
dalībnieces. Katra ar savu unikālo dzīves 
un kalpošanas pieredzi, katra Dieva 
vadīta, mīlēta un uzrunāta, lai, mācoties 
un kalpojot, pagodinātu Dievu. 3. grupas 
mācību atklāšanas svētbrīdis iesākās, 
dziesmā apstiprinot – “Mēs esam šeit, 
lai Dievu slavētu.” 

Pirmajā pilnajā apmācību dienā, lasot 
1. nodaļu vēstulē Efeziešiem, nonācām pie 
šīs pašas atziņas: Dievs mūs svētī ar visāda 
veida svētību, izredz, dod pestīšanu, grēku 
piedošanu, apvelta ar gudrību un atziņu, 
atklāj Savas gribas noslēpumu, dara mūs 
par Viņa mantiniekiem – un tas viss lai 
pagodinātu Dieva varenību! Kad dienas 
turpinājumā dalībnieces iepazina dažādas 
pieejas bērnu kalpošanai, tad atkal to 
izvērtējumā lūkojām saskatīt – kura pieeja 
pagodina Dievu.  

Timoteja skolas dalībniecēm priekšā vēl 
divpadsmit nedēļas nogales klātienes 

nodarbībās, vasaras nometne un 
piedalīšanās nākamā gada svētdienskolotāju 
rudens nometnes sagatavošanā un norisē.

Timoteja skolas 3. grupas atklāšanas 
svētbrīža fotogalerija un apraksts atrodami 
www.lbds.lv un lapā facebook.com.

BĒRNI UN JAUNIEŠI

KASPARS ŠTERNS
BPI DRAFTS VADĪTĀJS

ESTERE ROZE
BPI TIMOTEJA SKOLA, 
PROGRAMMAS VADĪTĀJA

Puiši ar Dievu spēj paveikt vairāk

“Mēs esam šeit, lai Dievu slavētu”

Viens no aizkustinošākajiem brīžiem nometnes 1. līmenī, kad vairāk kā 20 puišu 
piecēlās kājās, apliecinot savu izvēli sekot Jēzum. Vēlāk daži no šiem puišiem 

tika kristīti savās draudzēs. 

1. rindā no kreisās - Aija Šķerberga (Jelgavas draudze), Sanita Tilgale (Kuldīgas kristiešu draudze 
“Dieva mājas”), Lauma Šeldere (Rīgas Semināra draudze), Kristīne Vietniece (Rīgas Āgenskalna 
draudze), Sandra Lasmane (Rīgas Vasarsvētku draudze “Dzīvības avots”), Anita Bule (Mērsraga 

draudze), 2. rindā no kreisās - Dace Riekstiņa (Rīgas Mateja draudze), Gunta Bīriņa (Rīgas Āgenskalna 
draudze), Dace Bērziņa (Rīgas Mateja draudze), Baiba Žukovska (Jelgavas draudze), Agnese Lēvalde 

(Liepājas Pāvila draudze), Sinda Saulkalne (Rīgas Mateja draudze), Agnese Vanaga (Tukuma draudze). 
Foto nav Egija Blaua (Krimuldas luterāņu draudze) un Kristīne Poltoraka (Rīgas Misiones draudze).

Pēdējā vakarā fiziskie pārbaudījumi 
noslēdzās ar krusta skrējienu.

Svētdienskolotāji un interesenti, kas vēlas 
tuvāk iepazīt Timoteja skolu, tiek aicināti 
piedalīties vienā no šīs grupas klātienes 
sesijām pēc pašu izvēles, iepriekš 
piesakoties – timotejaskola@lbds.lv.

B P I  D R A F T S  2 0 1 6  -  I E S P Ē J A  A T T Ī S T Ī T I E S  F I Z I S K I  U N  A U G T  G A R Ī G I

Elviss, viens no DRAFTA 1. līmeņa dalībniekiem
“BPI DRAFTS ir kaut kas neaprakstāms, tā teikt, action. Slodze, sports, 
komandas darbs un Dieva Vārds.  Piedzīvoto noskaņu un sajūtas grūti 
aprakstīt – tikai tie, kuri ir bijuši BPI DRAFTĀ, saprot, kas tas ir. 
Jau no pirmās dienas es jutos atbildīgs. Īpaši tad, kad no manis bija 
atkarīgs, vai kāds dabūs vakariņas vai nē. Reizēm sajutos kā līderis, kā 
vadonis.  Piemēram, kad biju noguris un bezspēcīgs, doties visam cauri ar 
pēdējiem spēkiem - tas ir nereāli. Gan fiziski, gan garīgi. Beigu beigās man 
patika, bija labi. Es domāju, ka nekad šo pieredzi un nometni neaizmirsīšu. 
Nometnē ļoti patika lekcijas. DRAFTĀ iemācījos daudz ko no dzīves, kā arī – 
pieņēmu Jēzu!  Rekomendēju jebkuram jaunietim šo nometni.”
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Jau četrus gadus vasaras nogalē nometņu vietā „Ganības” notiek 
nometne „Restarts”, kuras laikā satiekas Baltijas Pastorālā 
institūta (BPI) studenti, absolventi, pasniedzēji, lai kopā gūtu 
jaunas zināšanas un atgādinājumus par iepriekš mācīto, viens otru 
iedrošinātu un arī lai kopīgi atpūstos. Šoreiz nometnē viesojās arī 
ciemiņi no Kauņas baptistu draudzes Lietuvā. Šī draudze sadarbo-
jas ar BPI Stratēģiskās attīstības centra izvērtēšanas komandu.

Šogad daudz domājām katrs par savu lomu. Ģimenē ir savas lomas, 
darba kolektīvos katrs pilda savus pienākumus, un arī draudzē katram 
no mums ir savas stiprās puses un Gara dāvanas, lai nestu svētību 
draudzei. Mums katram vajadzētu darboties jomā, kurā Dievs vēlas 
mūs redzēt. To visu izvērtēt mums palīdzēja mācītājs Brūss Bakbijs no 
ASV, skaidrojot, kā mēs varam apzināties savas dāvanas un kā tās ir 
savieno jamas ar mūsu iekšējo dedzību. Teiktais par dedzību 
sasaucās ar bīskapa, BPI direktora Pētera Sproģa uzrunu par 
katra personīgo un BPI vīziju. Nopietni pārdomājām, par ko tad 
mums katram deg sirds un kas sanāk vislabāk. Nometnē 
baudījām gardas maltītes ar sarunām pie galda un lielisku 
atmosfēru skaistajā Užavas dabā, un aktivitātes pie ugunskura. 

Otrajā nometnes dienā vīri jau 6.00 no rīta devās patiesi 
vīrišķīgā un pārdomu pilnā pārgājienā. Tikmēr sievas baudīja 
sarunas ar mākslinieci Diānu Dravnieci un sievišķīgi pucējās, lai 
varētu iemūžināt mirkli nelielā fotosesijā. Vakarā ģimenes ar 
bērniem varēja pierādīt sevi ģimeņu olimpiskajās spēlēs, kur 
katrā disciplīnā bija jāizvēlas kandidāti vai jāstrādā visiem kopā. 
Jautrs šovs sestdienas vakarā lika atsaukt atmiņā zināšanas par 
Eiropas Savienību. Pēdējā nometnes dienā 
komandas un ģimenes devās foto orientēšanās 
sacensībās, kur nozīme bija ne tikai kāju 
veiklumam, bet arī prāta asumam. Nometnes 
noslēguma dievkalpojumā uzrunu teica 
mācītājs, BPI lektors Bils Hoits (ASV), un 
slavēšanu vadīja Ropažu jaundibināmās 
draudzes mūziķi. 

Četras dienas paskrēja nemanot.  Izvērtējot, vai 
esam īstie cilvēki īstajā vietā, mēs varam domāt 
par kopienu – draudzi, sabiedrību, kurā katrs 
pašlaik atrodamies. Šis bija lielisks laiks, lai 
būtu prom no ikdienas darbiem un visa ierastā, 
nedaudz apstātos un izvērtētu savu pagātni, 
tagadni un nākotni. Ticu, ka ikvienam Dievs bija 
sagatavojis pārsteigumu pilnas, izaicinājumiem 
bagātas un svētīgas dienas!

BPI RESTARTS kopbilde

Lektors Brūss Bagbijs Intervija ar Diānu Dravnieci

Vīru agrā rīta pārgājiens

Vai esam īstie īstajā vietā?DIĀNA SVITKA
ROPAŽU JAUNDIBINĀMĀ DRAUDZE

B P I  S T U D E N T U  U N  A B S O L V E N T U  „ R E S T A R T S ”

SADRAUDZĪBA

FOTOZIŅA

Tēvi un dēli
11. septembrī Tēva dienā Rīgas Āgenskalna 
draudzē visiem tētiem tika dāvināta iespēja 
iemācīties jaunas prasmes, kas iepriecinātu visus 
bērnus. Lielie burbuļi baznīcas pagalmā sagādāja 
patiesu prieku gan visiem bērniem un tētiem, kas 
aizrautīgi veidoja milzīgas burbuļu figūras, gan  arī 
plašam novērotāju pulkam. 
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Atklāšanas svētbrīdī, kuru vadīja mūsu mācītājs Miervaldis Lindmanis, mastā tika pacelts karogs, kas 
vēstīja par aktīvo atpūtas dienu izvēlēto moto “Vienoti Kristū”.

AKTUĀLI DRAUDZĒS

Ar dziļu pateicību Dievam par doto 
žēlastības laiku un vēlmi dziļāk izprast 
Dieva nodomu draudzei šajā laikmetā ap 
80 cilvēku no 19.-21. augustam pulcējās 
Talsu novada Laidzes pagasta “Baložos” 
– Talsu baptistu draudzes organizētajās 
aktīvajās atpūtas dienās. 

Pirmajā vakarā ar dziļu interesi 
ieklausījāmies zinātnieka Ivara Kalviņa 
stāstījumā par to, kā viņš savā dzīvē 
piedzīvojis Dieva vadību, un viņa pārdomas 

par tēmu “Zinātne 
un kristietība – vai 
tas ir savienoja-
mi?” Pēc tam 
baudījām brīnišķī-
gu vakara koncer-
tu mūziķu Kitijas 
Ružas un Daces 
Stīpnieces izpildī-
jumā. Dienu 
noslēdzām, 
dodoties nakts 

pārgājienā pa iepriekš izveidotu trasi ar 
orientēšanās sporta un “geokešinga” jeb 
slēpņošanas elementiem, kā arī neizpalika 
pārbaudījumi fiziskajai veiklībai, kas lika 
komandām pārdomāt vienotības spēku un 
arī izaicinājumu. 

Turpmākajās dienās turpinājām piedzīvot 
Dieva svētības koncentrētā veidā, izbaudot 
īpašu Dieva klātbūtni svētbrīžu laikā, kuros 
mūs uzrunāja Jānis Vadonis (Cīruļu 
draudze) un Andis Smelte kopā ar 

svētdienskolas bērniem no Dundagas 
draudzes, parādot evaņģēlija būtību ar 
skeču palīdzību. Ļoti vērtīgas atziņas 
ieguvām, klausoties Mārtiņa Baloža 
(Liepājas Pāvila draudze) lekcijā “Draudzes 
nozīme un loma mūsdienās”. Lielisku 
ieskatu vēsturē un jaunas zināšanas 
ieguvām, piedaloties viktorīnā par draudzi 
un Bībeli. Dalībniekiem bija arī iespēja 
piedalīties radošajās darbnīcās, kas aptvēra 
plašu interesentu loku – raķešu modelisms, 
pannas lāpstiņu apgleznošana, teātris, koris 

un ārstnieciskā vingrošana muguras 
veselībai. Radošo darbnīcu veikumu ikviens 
varēja apskatīt un izbaudīt sestdienas 
vakara pasākumā. Bet pirms tam vēl bija 
laiks dažādām sportiskām aktivitātēm, kur 
īpašu dalībnieku interesi izraisīja 
pneimobiatlons un ģimeņu stafetes. 

Svētdienas rīta pusē mazajās grupās 
pārdomājām sadraudzības nozīmi Bībeles 
gaismā un savas draudzes kontekstā. Pēc 
tam sekoja dievkalpojums, kurā mācītājs 
Aivars Šķuburs mūs aicināja izvērtēt 
vienotības būtību un cenu. Līdz nemanot 
pienāca aktīvo atpūtas dienu noslēgums ar 
dziļa prieka izjūtu par piedzīvoto un mazliet 
arī skumjām par to, ka ilgi gaidītais un 
lolotais notikums pietuvojies izskaņai. 
Unikālākais attiecībā uz draudzi ir tas, ka 
tajā vienotībā jāpastāv kā bērnam, tā 
pusaudzim, jaunietim, pieaugušajiem un 
cilvēkiem brieduma gados, – tieši to Dievs 
piepildīja pie mums! Kristus mūs aicina un 
joprojām aicinās palikt vienotiem Viņā! Par 
to lūgsim, uz to tieksimies!

Vēlamies izteikt pateicību Sanitai 
Kadakovskai un viņas ģimenei par lielisko 
ēdināšanu un rūpēm! Un ikvienam, kas 
pielika roku un izdomu, lai šīs dienas 
īstenotos! Vislielākā pateicība mūsu 
Kungam!

Būt un palikt vienotiem Kristū

FOTOZIŅA

Zinību dienas 
koncerts

Mateja draudzē 1. septembrī notika koncerts, kurā 
piedalījās gan pieredzējuši, gan arī jauni kristīgie mūziķi:  
Valdis Indrišonoks ar draugiem,  Kristaps Tālbergs 
(“Irving ark”), “PieciO” un Miķelis Mažis, Mateja jaunieši 
(“Lost castle”). Koncertu vadīja Mateja draudzes jauniešu 
vadītāji Edgars Deksnis un Matīss Babrovskis. Koncerts 
pulcēja ap 400 atsaucīgu klausītāju. Ar šo koncertu Rīgas 
Mateja draudzē aizsākās regulāri iknedēļas ceturtdienas 
vakara dievkalpojumi plkst. 19.00.

KRISTĪNE VECBĒRZA
TALSU DRAUDZE
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Šogad jau trešo gadu pēc kārtas notiks 
akcija “Zvaigzne austrumos” ar mērķi 
iepriecināt karā cietušos bērnus, kas 
patvērumu atraduši kaimiņu zemē, jo 
pašu mājās ir karadarbība. 

Varbūt kāds pie sevis jautā: vai vērts akciju 
rīkot? Vai karš nav jau norimis, visi 
nomierinājušies?

K Ā P Ē C  V A J A G  “ Z V A I G Z N I 
A U S T R U M O S  2 0 1 6 ” ?

Septembrī laikrakstā “Diena” varēja izlasīt 
Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) bērnu 
fonda UNICEF ziņojumā rakstīto, ka konfliktu 
un vardarbības dēļ savas mājas bijuši spiesti 
pamest aptuveni 28 miljoni bērnu. Šis 
skaitlis ir pārāk liels, lai to spētu aptvert... 

Dažas dienas pēc avīzē lasītās publikācijas 
izlasīju akcijas “Zvaigzne austrumos” 
dalībnieces Lienes Svokas ierakstu blogā 
par lūgšanu baznīcā kopā ar irākieti Sīmu. 
Citēju viņas rakstīto: “Runājām par to, ka 
Dievs visas lietas kārto īstajā laikā. Viņa 
kalendārs nav ietekmējams un apšaubāms. 
Sīma ieturēja nelielu pauzi, šķiet, norija kādu 
asaru kamolu un sāka izteikties par to, cik 
ļoti viņa cenšas šo patiesību sev atgādināt 
atkal un atkal. Viņa tik ļoti grib paļauties, ka 
Dievs viņu un viņas ģimeni drīz aizvedīs uz 
viņu jaunajām mājām, jo šobrīd ir tik grūti. 
Jordānijas dzīves apstākļi līdzinoties 
sprostam, jo nav iespējams nokļūt ne 
atpakaļ, ne tikt uz priekšu. Pēc pāris 
kautrām asarām Sīma turpināja: “Reizēm 
šķiet, ka labāk mēs būtu gājuši bojā kādā no 
sprādzieniem mūsu pilsētā, nekā nonākuši 
šajās grūtībās, ko piedzīvojam pašreiz.” Pēc 
šiem vārdiem grupa apklusa, nezinādama, 
ko īsti šādā mirklī atbildēt. Klusums šķita 
vispiemērotākā skaņa. Tā laikā klīdu savos 
domu kambaros, valdīdama savas kautrās 
asaras. Lai Dievs nedod piedzīvot tādu 
mirkli, kad tu labprātāk būtu  uzsprādzis 
(burtiski), nekā piedzīvojis šādu savas 
dzīves posmu. Lai Dievs nedod!”” 

T E R M I Ņ Š  –  5 .  D E C E M B R I S

Mūsu, akcijas rīkotāju, mērķis ir palīdzēt 
sīriešu un irākiešu bērniem, kas patvērušies 
Jordānijā, un sudāniešu bērniem, kas 
patvērumu atraduši Ēģiptē. Akcijas 
“Zvaigzne austrumos” laikā negādājam 
dāvaniņas Eiropā ieceļojušajiem patvēruma 
meklētājiem. Akcijas rīkotāji neaicina 
aizmirst kalpošanu tuvākajiem un bērniem 
Latvijā. Mēs aicinām paskatīties plašāk un 
apzināties, ka Latvija ir svētīta zeme, tāpēc 
mēs varam būt par svētību citiem. Akcijas 
noslēgums būs pirmdien, 5. decembrī, bet 
sākt gatavot dāvaniņas bērniem var jau 
šodien!

Gribu teikt milzīgu paldies visiem iepriekšējo 
gadu akcijas dalībniekiem no Latvijas 
novadiem, pilsētām un ciematiem. Jūsu 
atsaucība, mīlestība un izdoma ir bijusi 
pārsteidzoša. Paldies arī visiem 

brīvprātīgajiem, kas uzņēmāties iniciatīvu 
savā vidē, popularizējot akcijas 
ideju, kā arī, veicot praktiskus 
darbus, palīdzot organizēt un 
apkopot dāvaniņas bērniem.

K Ā  N O K O M P L E K T Ē T 
K A S T Ī T I ?

Lai nokomplektētu dāvanu 
kastīti, ņemiet kurpju kasti vai 
citu līdzīga izmēra kasti un 
uzrakstiet, kāda dzimuma un 
vecuma bērnam to adresēsiet. 
Ieteicamā vecuma kategorija: 
no 2-4, 5-9 vai 10-14 gadi. 

Piepildiet kastīti ar jaunām 
mantiņām, kas varētu iepriecināt 
bērnu. Piemēram, pēc savas 
izvēles ielieciet kādu mašīnīti vai 
mīksto rotaļlietu, lecamauklu, 
jojo, bumbiņu, puzli, zīmuļus, 
krītiņus, zobupastu, zobubirsti, 
ziepes, ledenes, zeķītes, cepurīti 
vai cimdiņus u.tml. Pilnu 
sarakstu skatīt mājaslapā 
www. zvaigzneaustrumos.lv. Nevajadzētu likt 
šampūnus, šķidrās ziepes, uzliesmojošus 
vai plīstošus priekšmetus, šokolādi, 
cepumus un jebko, kas piesaista grauzēju 
interesi. 

Noziedojiet 5 eiro par kastītes sūtīšanas un 
akcijas organizēšanas izdevumiem un 
nogādājiet kastīti savākšanas punktā. Ja 
draudzē kāds uzņēmies jūsu visu dāvaniņas 
nogādāt dāvaniņu savākšanas punktā, tad 
nogādājiet kastīti savā draudzē.

Kad kastītes ir savāktas vienkopus, tad 
atvediet tās uz centrālo savākšanas punktu 
Rīgā, Lāčplēša ielā 37, iepriekš piesakot pa 
tālruni 25559992.

Janvārī kastītes nonāks gala mērķī. Ja 
vēlaties saņemt fotogrāfijas savā e-pastā, 
tad neaizmirstiet ielikt kastītē uz A4 lapas 
skaidri salasāmi uzrakstītu savu e-pasta 
adresi. 

Ja negribat ilgu laiku veltīt dāvanu 

meklēšanai pa veikaliem, tad variet apmeklēt 
rotaļlietu veikalu “Lāčuks’’, ar ko esam 
izveidojuši sadarbību. Veikali “Lāčuks’’ gan 
Rīgā, gan reģionos piedāvās interesentiem 
jau gatavu, akcijas noteikumiem atbilstošu 
saturu kastītei 25 eiro vērtībā. 

J A U N A  I E S P Ē J A  –  
N O Z I E D O J I E T  K A S T Ī T E I

Šogad jaunievedums ir akcija "Izdarīsim tavā 
vietā". Ja nav laika vai negribas staigāt pa 
rotaļlietu veikaliem, tad noziedojiet kastītei 
25 eiro akcijas mājaslapā minētajā kontā, un 
mūsu brīvprātīgie sarūpēs kastīti un 
dāvaniņas jūsu vietā.  Ja iepriekšējos gados 
naudas ziedojumi tika lietoti siltu segu 
iegādei bēgļu ģimenēm, tad šogad mēs 
akcijā par saziedoto gādāsim tikai rotaļlietas 
bērniem.

Samīļot bērnu no attālumaPĒTERIS EISĀNS
LBDS ĀRMISIJAS VADĪTĀJS

Nav zināms, ko šī sīriešu meitene piedzīvojusi bēgļu 
gaitās, bet pilnīgi noteikti redzams, ka arī viņa grib 

būt princese.

Pēterim Eisānam bija tas gods šogad martā Jordānijā nodot bēgļu 
bērniem rokās jūsu sarūpētās dāvanas. “Priecīga diena bērniem,  

priecīga diena arī man!”

Kur iegūt vairāk 
informācijas?
Visa nepieciešamā informācija no 
1. novembra būs atrodama mājaslapā 
www.zvaigzneaustrumos.lv. Resursu 
sadaļā būs bukleti izdrukāšanai un 
dalīšanai draudzē, kā arī saites, 
lai varētu iegūt akcijas videoklipus 
rādīšanai uz ekrāna draudzē. Ja kādas 
neskaidrības par kastīšu 
transportēšanu uz centrālo punktu 
Rīgā, Lāčplēša ielā 37, tad novembrī 
zvaniet uz 25559992. Ja citi jautājumi, 
tad zvaniet Pēterim Eisānam uz 
27799666 vai Ilonai uz 26360999, 
ka arī rakstiet uz e-pastu  
info@zvaigzneaustrumos.lv.

MISIJA
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“.. mans kauss ir piepildīts pilns  
līdz malai.” Psalms 23:5

S I R S N Ī G I  S V E I C A M !

18. septembrī Ainars Purmalis, Rīgas Mateja draudze 
un Aivars Vadonis, Mežgalciema draudze – ordinēti 
par mācītājiem.

11. oktobrī Kandavas un Jaunpils draudžu 
sludinātājam Oskaram Jēgermanim 60 gadu jubileja.

12. oktobrī Ģipkas draudzes sludinātājam Andrim 
Jēgermanim 35 gadu jubileja.

13. oktobrī mācītājam Aivaram Atvaram 60 gadu 
jubileja. 

13. oktobrī Rutai Lambertei 95 gadu jubileja.

B Ī B E L E S  L A S Ī Š A N A S  U N 
A I Z L Ū G Š A N U  K A L E N D Ā R S oktobrim

1
Ecēh. 22; Fil. 2:12-30
Lūgsim par senioriem.
Garīdznieku Brālības konference
Starptautiskā senioru diena

2
Ecēh. 23; Fil. 3 un 4:1
Pateiksimies par Dieva svētībām un lūgsim par skolotājiem.
Pļaujas svētki. Skolotāju diena 

3
Ecēh. 24; Fil. 4:2-23
Lūgsim par trūcīgajiem.

4
Ecēh. 25; Kol. 1:1-23
Lūgsim par “Baptistu Vēstneša” komandu.

5
Ecēh. 26; Kol. 1:24-29 un 2:1-5
Lūgsim par Skotijas Baptistu savienību, tās 164 draudzēm un 
12 000 draudzes locekļiem.

6
Ecēh. 27; Kol. 2:6-23
Lūgsim par Izraēlas Baptistu savienību, tās 19 draudzēm un 
800 draudzes locekļiem.

7
Ecēh. 28; Kol. 3 un 4:1
Lūgsim par Sārnates draudzi un sludinātāju Egilu Ozoliņu.

8
Ecēh. 29-30; Kol. 4:2-18
Pateiksimies un lūgsim par Siguldas draudzi un 
sludinātāju Sandiju Aizupieti.

9
Ecēh. 31; 1.Tes. 1 un 2:1-16
Pateiksimies un lūgsim par Skatres draudzi un 
sludinātāju Arti Peterlevicu.
Talsu draudzes 140. gadasvētki; dievnamam 80 gadi 

10
Ecēh. 32; 1.Tes. 2:17-19 un 3
Lūgsim par Portugāles Baptistu savienību, tās 
72 draudzēm un 4 800 draudzes locekļiem.

11
Ecēh. 33; 1.Tes. 4
Pateiksimies un lūgsim par Subates draudzi un mācītāju 
Juri Grigu.

12
Ecēh. 34; 1.Tes. 5
Pateiksimies un lūgsim par Saldus draudzi.

13
Ecēh. 35; 2.Tes. 1
Lūgsim par jaunas draudzes dibināšanu Rojā.

14
Ecēh. 36; 2.Tes. 2
Lūgsim par Sieviešu kalpošanu.
ENTRUST seminārs

15
Ecēh. 37; 2.Tes. 3
Lūgsim par Francijas Baptistu draudžu savienību, tās 115 
draudzēm un 6 385 draudzes locekļiem.
ENTRUST seminārs

16
Ecēh. 38; 1.Tim. 1
Lūgsim par misijas nozari.
ENTRUST seminārs

17
Ecēh. 39; 1.Tim. 2
Lūgsim par Ungārijas Baptistu savienību, tās 368 
draudzēm un 11 854 draudzes locekļiem.

18
Ecēh. 40; 1.Tim. 3
Lūgsim par Muzikālo kalpošanu.

19
Ecēh. 41-42; 1.Tim. 3
Lūgsim par draudžu priekšnieku darbu.

20
Ecēh. 43; 1.Tim. 5 un 6: 1-2
Lūgsim par Smiltenes draudzi.

21
Ecēh. 44; 1.Tim. 5 un 6: 1-2
Lūgsim par Svētdienskolu apvienību.
ENTRUST seminārs
Svētdienskolotāju mācību-atpūtas nometne “Labirints”

22
Ecēh. 45; 2.Tim. 1
Lūgsim par jaunu draudžu dibināšanas vietām.
ENTRUST seminārs
Svētdienskolotāju mācību-atpūtas nometne “Labirints”

23
Ecēh. 46; 2.Tim. 2
Lūgsim par bērniem.
ENTRUST seminārs
Svētdienskolotāju mācību-atpūtas nometne “Labirints”

24
Ecēh. 47: 1-12; 2.Tim. 3
Lūgsim par bāreņiem.

25
Ecēh. 47: 13-48:35; 2.Tim. 4
Pateiksimies un lūgsim par Skrīveru draudzi.

26
Hagaja 1; Titam 1
Pateiksimies un lūgsim par Skrundas draudzi.

27
Hagaja 2; Titam 2
Lūgsim par jauniešu kalpošanu.

28
Cah. 1:1- 17; Titam 3
Lūgsim par baptistu kustību Latvijā.

29
Cah. 1:18-2:13; Filemonam 1
Lūgsim par valdību.

30
Cah. 3; Ebrejiem 1
Lūgsim par neticīgajiem.

31
Cah. 4; Ebrejiem 2
Lūgsim par konfesijām.
Reformācijas svētki
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www.lbds.lv

LBDS Padomes informatīvs izdevums. Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67223379, e-pasts: vestnesis@lbds.lv , kanceleja@lbds.lv

Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Žanna Drūnese, Aija Volka, Līvija Godiņa, Elza Roze   
maketētājs 

Konts draudžu iemaksām, Baptistu Vēstneša iemaksām un ziedojumiem:  
Latvijas Baptistu draudžu savienība, Reģ.nr. 90000085765
A/S SEB Banka, kods: UNLA LV2X, Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314

WWW.GLSLATVIJA.LV | 29368831 | GLSLATVIJA@GMAIL.COM

Mob.: 29368831

E-pasts: GLSLatvija@gmail.com

Web: www.glslatvija.lv

Videokonferences  
norises vieta
Ūnijas iela 99, Rīga 
Kristīgā centra  
“Labā Vēsts” telpās

Pieteikšanās

Pieteikšanās konferencei ir pabeigta brīdī,  
kad ir samaksāta dalības maksa.  
Dalības maksu lūdzam ieskaitīt nodibinājuma  
“Baltijas Pastorālais institūts” kontā.
Reģistrācijas nr.: 40008122717
Adrese: Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011
Swedbank konta nr.: LV13HABA0551031493258

Dalības maksa  
(1 cilvēkam)

Piesakoties līdz  
22. oktobrim

Piesakoties līdz  
konferencei

1 cilvēkam EUR 38 EUR 45

Ja grupā > 5 EUR 34 EUR 40

Studentiem,  
vidusskolniekiem EUR 26 EUR 32

Dalības maksa

11.- 12. novembris, Rīga, Latvija

DR. TREVISS 
BREDBERIJS

Bestselleru autors, 
TalentSmart 
līdzdibinātājs

BĪSKAPS T. D. 
DŽEIKSS

Draudzes The Potter’s 
House dibinātājs un 

mācītājse

ALANS  
MULALĪ

Ford Motor 
Company prezidents 

(2006-2014)

MELINDA 
GEITSA

Bila un Melindas 
Geitsu fonda 
līdzvadītāja

BILS  
HAIBELSS
Vilovkrīkas 

draudzes dibinātājs 
un mācītājs

ERINA  
MEIJERE

Biznesa skolas 
INSEAD profesore, 

autore un 
konsultante

VILFREDO DE 
HESUS

New Life Covenant 
draudzes mācītājs, 
vadītājs un autors

DANIELE 
STRIKLANDE

Pestīšanas armijas 
virsniece, advokāte 

un autore

PATRIKS 
LENCIONI

Bestselleru autors,  
The Table Group 

dibinātājs

KRISS 
MAKČESNIJS

Bestselleru autors, 
biznesa konsultāciju 

firmas Franklin 
Covey līdzvadītājs

DŽONS K. 
MAKSVELS

Vadības eksperts, 
bestselleru autors 

un koučs

VADI VIETĀ, 
KUR ESI


