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“Vai tu Svēto Garu esi saņēmis?” Šis jautājums mulsina ne vienu 
vien ticīgo. Kā to zināt? Kā lai Viņu iegūst? Kā darīt redzamu, ka 
Dieva Gars ir aktīvs manā dzīvē? Vasarsvētki atkal aicina mūs 
meklēt atbildes uz šiem jautājumiem.

Jaunā Derība neatklāj Dievu, kurš sagaida, ka teikšu: “Mīļais 
Dievs! Beidzot ES esmu Tevi atradis. Es ļoti vēlos savu dzīvi veltīt 
Tev un reiz nonākt pie Tevis Mūžībā. Es ļoti cenšos būt Tev 
patīkams. Kas man jādara, lai Tu man dotu Svēto Garu? Esmu 
gatavs lūgt ilgi un neatlaidīgi. Lūdzu, dod man Svēto Garu – kaut 
nedaudz!”

Jēzus Kristus mums atklāj Dievu, kurš drīzāk cilvēkam saka: 
“Beidzot ES esmu tevi atradis. Es priecājos, ka izšķīries nesekot 
pasaulei, bet izvēlējies Mūžīgo dzīvi. Ejot tikai savā spēkā un ar 
labo gribu, tu nespēsi uzvarēt pasauli, nesaskatīsi savus grēkus 
un nespēsi sekot Manai vadībai. Tādēļ Es devu tev savu Garu. 
Viņš jau Tevi ir vadījis un vadīs līdz Godībai. Neatsakies no Svētā 
Gara, kuru Es tev dāvāju, kad nožēloji grēkus un lūdzi Jēzu būt 
par tavu Pestītāju. Svētais Gars ir Mana dāvana, kuru Kristus ir 
lūdzis, lai Es dodu tev.” 

Svētais Gars mums nav no Dieva “jāizspiež”. Drīzāk Dievs mūs 
cenšas “pierunāt” dzīvot ar savu Garu, kurš mums dāvāts.

Kā saprast, kādas ir manas attiecības ar Svēto Garu? 
Minēšu dažas norādes. Svētais Gars mīt tevī, ja tev 
nepieciešams lūgt, lai Viņš tevi šodien vada un lieto. Ja iepazīt 
Dieva Vārdu un pēc Tā dzīvot ir īstenota, ne tikai apcerēta izvēle. 
Ja saskati savu slepeno grēku dabu un apzinies, ka grēks un 
Kristus tuvums nav savienojami. Ja jūties Dievam parādā to 
dāvanu, kuru Gars tev devis. Ja aicinājums kalpot, lietojot Dieva 
doto dāvanu, sasaucas ar iekšēju atbalsi tevī. Ja piederēt pie 
Kristus miesas – draudzes ir ilgas un nepieciešamība. Ja dzīves 
grūtībās ilgojies saprast, ko Dievs tev vēlas pateikt, un esi gatavs 
saskatīt Gara darbu savā dzīvē.

Tā dzīvojot, Dieva Garam un tev būs viens mērķis – ienest 
pasaulē Dieva Valstību. Tāda dzīve nav pasargāta no grūtiem un 
nesaprotamiem notikumiem, bet ir ar attīstību, drošību un mieru 
no mūsu Pestītāja. 

Ļauj Svētajam Garam tevi vadīt uz jauniem mērķiem un uzvarām. 
Priecājies no jauna par Svēto Garu, kurš tev ir Dieva dāvāts!

Edgars Godiņš
Rīgas Semināra draudzes mācītājs, LBDS bīskapa vietnieks
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LBDS bīskapa Pētera Sproģa uzruna
LBDS 2014. gada Kongresa pirmajā sēdē 
bīskaps Pēteris Sproģis atskatījās uz 
astoņiem bīskapa amatā nokalpotajiem 
gadiem. Piedāvājam “Baptistu Vēstneša” 
lasītājiem ieskatu bīskapa runas atstāstā. 
Paldies Elzai Rozei par tā sagatavošanu.

Šajā uzrunā sniegšu atskaiti, kas nebūs tikai 
atskats uz pagājušo gadu, bet uz astoņiem 
gadiem, jo šodien nenoslēdzas tikai 
ikgadējais Kongresa gads, bet mans otrais 
termiņš bīskapa amatā. 

Vispirms sveicu jūs no savas ģimenes un 
gribu pateikties par lūgšanām, kuras jūs 
joprojām turpināt lūgt.

Paskatīsimies, kur mēs esam kopumā kā 
draudžu savienība. Mūsu draudzēs ir 
jāturpina iedzīvināt mūsu trīs vērtības 
(kristocentrisks, pavairoties spējīgs, 
misionāls) un pieci virzieni (bērni, vadītāji un 
garīdznieki, jaunieši, draudžu atjaunotne un 
draudžu dibināšana), un vēlos jums 
pastāstīt, kā kopumā mums gājis šos 
astoņus gadus. 

Paldies LBDS kalpošanas nozarēm, kas 
kopumā pieaug un nobriest savā kalpoša nā. 
Darbs tiek darīts mērķtiecīgi. Prieks, ka klāt 
nākusi jauna iniciatīva – Teoloģiskā komisija, 
ko vada Dr. Ilmārs Hiršs. Prieks par 
Jaunatnes apvienību, kas atradusi jaunas 
perspektīvas, kā arī prieku kalpošanā.

Atskatoties uz bīskapa darbu, [jāsaka, ka] 
Baltijas Pastorālais institūts (BPI) ir pats 
nozīmīgākais, lai draudzes nepaliktu bez 
mācītājiem. Skatoties uz mācītāju trūkumu 
draudzē, tika izveidota  šī skola, lai 
sagatavotu jaunus vadītājus draudzēm. 
Nepietiek tikai, ka sagatavojam mācītājus, 
bet ir jādomā par citām nozarēm, ko varam 
darīt, lai atbalstītu draudzes. BPI Pastorālās 
kalpošanas programmu ir absolvējuši 32 
studenti un 17 studenti turpina studijas. BPI 
viennozīmīgi ietekmē draudzes, un mēs 

cenšamies nemitīgi uzlabot darbu, esam 
atvērti jauniem ierosinājumiem un pateicīgi 
par lūgšanām. Šobrīd pat ārzemēs mēs 
tiekam uzlūkoti ar tādu kā baltu skaudību, 
jo pie mums nāk mācīties jauni cilvēki. 
Esmu pateicīgs visiem pasniedzējiem un 
vadībai, īpaši Līvai Fokrotei, kura ieguldījusi 
milzīgu darbu šajā jomā. Garīdznieku 
izaugsmes process nav ātrs. Vadītāji un 
ozoli aug lēni, tikai sēnes aug ātri. Mudinu 
draudžu vadītājus izteikt aicinājumu un 
sniegt iedrošinājumu jauniešiem studēt BPI. 
Pozitīva ir tendence, ka pašlaik garīdznieku 
vidējais vecums ir 45 gadi, 2006. gadā tas 
bija 50 gadi. Daudzās valstīs ir semināri, 
kas ir knapi dzīvi. Dievs ir svētījis mūs, 
tāpēc mums tas ir jānovērtē. Pašlaik tiek 
veidota jauna studiju grupa BPI, kas 
mācības uzsāks septembrī.

BPI Muzikālo vadītāju skolā (MVS) ir 
mācījušies 106 audzēkņi, šogad ir 18 
absolventi. Mūzikas joma ir būtiska 
kalpošana, par to ir jāmācās. Par BPI MVS 
izveidi liela pateicība pienākas Mārim 
Dravniekam un Rudītei Tālbergai. 

Bērnu kalpošanas jomā tika izveidota BPI 
Timoteja skola, ko absolvējuši pirmie 14 
kalpotāji. Šobrīd tiek veidota jauna grupa, – 
lūdzu, sūtiet cilvēkus mācīties, jo šis darbs ir 
ļoti svarīgs. Paldies vadītājai Esterei Rozei.  

BPI DRAFTS ir nozīmīgs kalpošanas darbs, 
lai pusaudžu vecuma jaunieši neaizplūstu 
prom no aicinājuma, lai palīdzētu viņiem 
atrast Dieva aicinājumu dzīvē. Tas 
izveidojās, jo redzējām, ka draudzēs trūkst  
puišu – viņi atstāj draudzes pusaudžu 
vecumā. Mēs palīdzam šiem puišiem 
saskatīt savu aicinājumu. Man ir prieks, ka 
140 puiši izgājuši šīs apmācības, daudzi no 
viņiem turpina mācības BPI. Tiek veidoti BPI 
DRAFTS nometnes vairāki līmeņi. No tiem, 
kas piedalās, daudzi iesaistās kalpošanā. 
Jauni cilvēki izaug par mācītājiem. 
Liels prieks par Mārtiņu Anševicu, kurš 
kalpo Limbažu draudzē. Īpaši pateicamies 
Kasparam Šternam, kurš darbojas šajā jomā 
un ir bijis neaizstājams. 2015. gadā notiks 
pirmais DRAFTS angļu valodā, kur 
piedalīsies ārzemju viesi, kas mācīsies, 
kā uzrunāt jaunus puišus un virzīt viņus 
aicinājumā. 

Nākamais virziens – BPI Kalpošanas 
stratēģiskās attīstības centrs SĀC izveidots, 
īpaši domājot par draudzēm, kas vēlas 
izmaiņas, bet kam īsti neveicas. 
Lai neveidotos destruktīvas parādības 
draudzēs, jomās, kur vajadzīgas pārmaiņas, 
mēs sadarbībā ar Bilu Hoitu esam veikuši 
komandas apmācību, kura palīdzēs izvērtēt 
draudzes. Šobrīd ir izvērtētas 6 draudzes. 
Vajadzību ir daudz, bet mēs nevaram 
atļauties steigu šajā jomā. Šogad plānots 
izvērtēt vēl 3 draudzes. Šobrīd jau redzam 

labus rezultātus izvērtētajās draudzēs, tām 
tiek sniegts mentorēšanas atbalsts. 
Īpaši gribu pateikties diviem cilvēkiem – 
Norai un Igoram Rautmaņiem, kas šo darbu 
koordinē un veic.  

M4 ir apmācība draudžu dibināšanas 
komandām, ko vada Kaspars Šterns. Tajā ir 
piedalījusies 21 komanda. Vērtējot pēc 
iesaistīto kristiešu skaita, šajās grupās 
pieaugums ir 100%. Vēlos pateikt Kasparam 
Šternam paldies par šo darbu. 

Un BPI bibliotēka ir grāmatu publicēšanas 
iniciatīva, ko vada Līva Fokrote. Ir izdotas 
divas grāmatas un sadarbībā ar 
izdevniecību “Amnis” tiks izdotas vēl citas. 

Vēl vēlos informēt par finansēm. Ļoti 
nozīmīgs faktors, lai tiktu izpildīts Kristus 
uzdevums un tiktu godināts Dievs, ir 
finanses. Kad cilvēki pārstāj ziedot, viņi drīz 
vien pārstāj apmeklēt draudzi. Pozitīvi ir 
vērtējama tendence, ka draudzes izvēlas 
dod 10% no saviem ieņēmumiem. Daudz 
naudas nenozīmē lielus panākumus, taču 
tas ir signāls, kas parāda attieksmi. Reizēm 
no finansēm varam secināt, kas cilvēkiem ir  
svarīgi. Par spīti krīzei, draudžu iemaksas 
saglabājušās līdzšinējā līmenī un pagājušajā 
gadā sākušas pieaugt. Paldies draudzēm 
par to, un paldies draudzēm, kas 
pārgājušas uz procentuālu maksājumu 
sistēmu. 

Paldies LBDS izpilddirektorei  Žannai 
Drūnesei. No LBDS saimnieciskās darbības 
ieņēmumi pieauguši vairāk nekā 4  reizes. 
Prieks, ka Savienības nams pats sevi uztur. 
Ēkas kreisajā spārnā ir īrnieki, bet labajā 
spārnā – mūsu ofisi un daži īrnieki. 
Ieņēmumu struktūra ir tāda, ka  papildus 
piesaistītie līdzekļi ir gandrīz 50% no 
budžeta, pārējie ir saimnieciskā darbība, 
saistītās darbības un ziedojumi. Izdevumu 
struktūra – 30% LBDS apvienībām, “Baptistu 
Vēstnesim”, 28% draudzēm un  projektiem, 
20% saimnieciskās darbības uzturēšanai, 
10% izmaksāti pabalstos un pensijās, 11% 
LBDS darbinieku algās. Savienības budžets 
kopš 2005. gada ir pieaudzis divarpus 
reizes. Esam pateicīgi, ka ziedotāji uzticas 
un tic. Paldies visiem, kas ziedojuši, – gan 
Latvijā, gan ārpus tās. Es redzu, ka aiz šiem 
ziedojumiem ir cilvēki, kas tic. Krīzes laikā 
mēs neveicām nekādus remontus, bet 
pagājušajā gadā veidojām uzkrājumu, ar 
kura palīdzību veicām Savienības nama 
vestibila remontu, kas savā ziņā ir mūsu 
vizītkarte. 

Prieks par BPI absolvējušiem puišiem: 
15 šodien kalpo kā vadītāji, 8 ir jaunu 
draudžu dibināšanas kalpošanā. Par to 
varam būt pateicīgi, un es iedrošinu – ļaujiet 
šiem cilvēkiem kļūdīties, lai viņi iegūst 
pieredzi, dodiet viņiem otro, trešo un ceturto 
iespēju. BPI kalpošana ir augusi, liela daļa 
finansējuma nāk no ārzemēm, bet man 
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prieks, ka pēdējos gados Latvijas ziedotāju 
summa pieaugusi. Es redzu cilvēkus, kas 
uzticas un ir gatavi ziedot. BPI darbības un 
vīzijas rezultātā garīdznieku vidējais vecums 
ir pazeminājies, kas ir labi, jo tas nozīmē, 
ka mums ir brāļi, kas var veikt tēva funkcijas 
un ir arī „dēli”. 

Pirms astoņiem gadiem mēs sapratām, 
ka mums drīz vairs nebūs daudz mācītāju. 
No tiem, kas kalpoja 2006. gadā, 42 (jeb 
puse) šodien kalpošanā vairs nav. Prieks 
par to, ka 42 garīdznieku vietā nākuši 45 
jauni kalpotāji. Mūsu vidū ir brāļi, kas 
atsaukušies, taču joprojām trūkst cilvēku, 
kas gatavi kalpot. Par katru, kas ienācis 
kalpošanā, mēs esam pateicīgi. 

Draudžu locekļu skaits bijis stagnējošs. 
Taču es domāju, ka mēs piedzīvosim 
straujāku kāpumu nākamajos gados. 
Kopš 2010. gada skaitļi pieaug, bet tie ir 
tikai cipari. Vairākas draudzes veikušas 
revīziju un, par spīti tam, draudžu locekļu 
skaits mazliet pieaudzis. 

Paldies LBDS komandai, bet īpaši – paldies 
draudzēm, jo īstā frontes līnija ir draudzēs, 
nevis Savienībā. Reālais darbs ir draudzēs. 
Paldies visiem, kas pārvarējuši savu 
nedrošību un citas problēmas. Paldies 
ziedotājiem, nozaru vadītājiem, un paldies 
Dievam, kas, par spīti mūsu nepilnībām, 
ļāvis darbam turpināties. 

Viens no mūsu redzējumiem ir 100 jaunas 
draudzes 10 gados. Tā joprojām ir vīzija, 
kas noteikti īstenosies, es tam ticu. Mums 
jābūt pacietīgiem, jo vīziju sasniegt ir grūtāk 
nekā apzināt grūtības. Mūsu mērķis ir būt ar 
paliekošu ietekmi, tāpēc jāizvērtē mūsu 
draudzes dibināšanas pieredze, konteksts, 
kurā atrodamies, un tā iespējas. Ir rezultāti, 
tāpēc ir jāturpina iet šajā virzienā. 

Pateicoties M4, Latvijā tiek dibinātas jaunas 
draudzes. Mūsu pieredze draudžu 
dibināšanā bija niecīga (lai gan baptistu 
kustība aizsākās kā draudžu dibināšanas 
kustība), pašlaik mēs to mācāmies pilnīgi 
no jauna. Pateicoties M4 Latvijā, mūsu 
pieredzi pārņem Igaunija un Čehija. Paldies 
brāļiem un māsām, kas ir šajā kalpošanā. 

Garīdznieku aprūpe ir viena lieta, kas nav tik 
ļoti izdevusies. Sabiedrības spiediens uz 
mācītāju šobrīd ir lielāks nekā agrāk. 
Ir daudz faktoru, kas kavē mācītāju aprūpi.  
Mums ir jāmeklē iespējas, kā labāk 
iedrošināt un atbalstīt garīdzniekus. Paldies 
Edgaram Mažim, kas veicina šo darbu un 
darbojas Garīdznieku brālībā. Paldies par 
laulību semināriem, kurus viņš veido kopā 
ar savu sievu Kristīni Maži. Viens no 
veidiem, kā uzlabot garīdznieku aprūpi, 
būtu Sabata programma – iespēja 7 
nedēļas pavadīt prom no draudzes, lai 
atjaunotos, nedomājot par ikdienas rūpēm. 
Vēlos arī aicināt, lai mums, skatoties uz 
Miķeļa Titova piemēru, ir “mēs”, nevis  
“mēs-viņi” attieksme, lai mēs būtu “mēs visi 
kopā’’,  nevis katrs par sevi. Būt gataviem 
skatīties, ko mēs varam darīt, kā mēs varam 
viens otru atbalstīt.

Mēs vēlamies arī aktivizēt draudžu 
vizitācijas. Man ir izteikts aicinājums 
kandidēt uz bīskapa amatu atkārtoti. Ja jūs 
lemsiet, ka es turpinu darbu kā bīskaps, tad 
es vēlos aicināt Edgaru Godiņu uzņemties 
bīskapa vietnieka amatu ar atbildību tieši 
par draudžu vizitācijām. Septembrī darbu 
sāks arī cilvēks, kurš būs atbildīgs par 
draudžu priekšnieku apmācību un aprūpi.

Finanses, jaunas programmas ir labas un 
vajadzīgas, taču tam visam ir nozīme, ja 
mums ir veselīgs kodols. Svarīgākais 

jautājums ir: kas ir mūsu ticības avots un cik 
tīrs un patiess tas ir. Ko mēs varam piedāvāt 
cilvēkiem – vai mums ir žēlastības 
piedāvājums? Izaicinājums ir nevis runāt 
pareizas frāzes, bet sastapties ar Dievu. 
Patiess piedzīvojums ar Dievu, kas 
caurstrāvo tavu dzīvi, lai tu vari dot Dzīvības 
maizi citiem, lai mēs varam iet un nepagurt. 
Bet svarīgāka ir sastapšanās ar Dievu – tad  
Dievs kļūst par darbības vārdu, nevis 
lietvārdu, par procesu, nevis rezultātu, par 
personīgām attiecībām, nevis ideju.

Nedosim pasaulei lētas atbildes, kuras 
pašiem nedarbojas. Netēlosim gudros, bet 
saglabāsim bijību, lai tā maina tevi un tavu 
dzīvi. Jēzus saka: “Seko man!” Tā ir vienīgā 
pielūgsme, kas Jēzu interesē. Kur cilvēks ir 
patiesi gudrs, viņš apzinās, ka patiesībā 
zina ļoti maz. Tas ļauj saglabāt pazemību un 
bijību Dieva priekšā.  

Netiesāsim pasauli, tas nav mūsu 
uzdevums. Tas pieder Dievam. Mūsu 
aicinājums ir mīlēt cilvēkus. Īsta pilnība ir 
Jēzus, kas ienāk grēcīgā pasaulē un mīl 
grēciniekus, taču ne grēku. Netiesāsim, 
neatriebsim – atstāj to visu Dieva rokās. 
Cilvēkus veido liela mīlestība un lielas 
ciešanas, pārējais ir iemācītas manieres. 
Mēs neviens nemeklējam ciešanas, tādēļ 
viss, ko varam darīt, ir meklēt mīlestību, kas 
maina mūs. Nevis ar tiesāšanu, bet ar 
atjaunotu skatu mīlēt un būt līdzās 
cilvēkiem. Tur, kur mīlestība pazūd, ienāk 
tiesāšana, vērtēšana. Mūsu primārā 
atbildība ir meklēt savas sirds centru. Ja ar 
centru viss būs kārtībā, arī ar pārējām lietām 
viss būs kārtībā. 

Lai Dievs jūs svētī, āmen.

LBDS Kongress 2014. gada 17. maijā 
Rīgā, Savienības namā pulcēja 224 
delegātus un 62 viesus no 69 draudzēm. 

Kongresa iesākumā un turpmāk kopīgā 
dziedāšanā klātesošos vienoja Āgenskalna 
draudzes jauniešu ansamblis Miķeļa Maža 
vadībā. Pārdomātā programma, kurā 
iekļautas gan tradicionālās, gan 
mūsdienīgas slavēšanas dziesmas, radīja 
patiesi iedvesmojošu noskaņu.

Svētbrīdī Priekules draudzes sludinātājs 
Mārcis Zīverts runāja par Jesajas 40:28-31 
patiesībām. Dievs nepiekūst, un Viņš 
nogurušajiem dod spēku. Jauni vīri pagurst, 
bet, kas paļaujas uz To Kungu, dabū jaunu 
spēku. Vai tu to nezini? Vai tu to neesi 
dzirdējis? Sludinātājs stāstīja, kā Dievs 
viņam palīdzējis un palīdz īpaši grūtos 
brīžos. Piekusušajiem nav jāpaiet malā, 
bet jāatjaunojas un jāpiedzīvo Dieva 
apsolījums: “Mans spēks nespēkā varens 

parādās.” (2. Korintiešiem 12:9) 

Pēc Latvija Valsts himnas un kopīgas 
lūgšanas “Mūsu Tēvs debesīs” LBDS 
bīskaps Pēteris Sproģis atklāja Kongresu. 
Pirmo sēdi vadīja bīskapa vietnieks, 
mācītājs Kaspars Šterns, un notika 
Kongresa konstruēšanās. Delegātiem 
balsojot, tika apstiprināta dienas kārtība, 
sekretariāts, Mandātu komisija un Balsu 
skaitīšanas komisija.

Kongresam sveicienu nodeva Amerikas 
Latviešu baptistu apvienības (ALBA) 
priekšsēdis kopš 1986. gada, mācītājs 
Dr. Uldis Ukstiņš, izsakot prieku un 
pateicību Dievam un LBDS vadībai par 
uzaicinājumu. Mācītājs atgādināja, ka visi 
esam svētceļnieki, kas pa šauro ceļu iet uz 
Debesu valstību. Šaurajā ceļā sastopam 
grūtības un ciešanas, bet Jēzus ir nācis, lai 
mūs stiprinātu un aizvestu līdz mērķim. 
Visgrūtākajos dzīves brīžos Jēzus mūs nes 

uz savām rokām. Viesis runāja arī par ALBA 
dibināšanas mērķiem 1950. gadā – pastāvot 
dzelzs priekškaram starp Padomju savienību 
un Rietumu valstīm, aizliegumiem un ticīgo 
vajāšanām, iespēju robežās uzturēt 
kontaktus un atbalstīt kristiešus Latvijā. 
1991. gadā, kad tika atjaunota Latvijas 
neatkarība, sadarbība izvērsās ļoti plaša un 
daudzpusīga. Sveicienu no Brazīlijas 
Latviešu baptistu apvienības ar 135. psalma 
vārdiem nolasīja mācītājs K. Šterns.

Sēdes turpinājumā bīskaps P. Sproģis 
izteica pateicību un pasniedza 
apbalvojumus par ilggadējo kalpošanu un 
ieguldījumu Evaņģēlija pasludināšanā. 
Videofilma par mācītāju Linardu Kaptānu 
parādīja, kā viņš uzticīgi un grūtos apstākļos 
ilgstoši kalpojis Evaņģēlija izplatīšanā 
Latgalē, palīdzējis dibināt draudzes un 
ievadīt darbā jaunos kalpotājus. Pateicība 
viņam tika izteikta Pateicības vakariņās 
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2013. gada nogalē. Videofilma par Liepājas 
Ciānas draudzes ilggadējo Padomes 
priekšsēdētāju, LBDS Revīzijas komisijas 
priekšsēdētāju un LBDS Padomes goda 
locekli Miķeli Titovu parādīja viņa kalpošanu 
kā izcilu, pašaizliedzīgu un rūpīgu gan 
draudzē, gan LBDS,  ar “mēs” , nevis “mēs – 
viņi” attieksmi. Dr. Uldim Ukstiņam tika 
izteikta pateicība par drosmīgajiem 
centieniem padomju varas gados atbalstīt 
draudzes Latvijā; par nenogurstošām 
rūpēm, kopā ar dzīvesbiedri Benitu Ukstiņu 
organizējot atbalstu baptistu draudzēm un 
darbiniekiem, tā veicinot LBDS draudžu un 
apvienību attīstību; par atbalstu jauno 
garīdznieku izglītošanā.

Kongress mācītāja Edgara Godiņa vadībā 
pieminēja Mūžībā aizgājušos darbiniekus: 
mācītāju Viesturu Kalniņu, Dr. Jāni 
Plostnieku (ASV) un mācītāja atraitni 
Jevgēniju Stepanovu.

Bīskaps P. Sproģis sveica jaunos 
sludinātājus, kas ievesti kalpošanā kopš 
2013. gada Kongresa – Artūru Ruigu 
(Gulbenes draudze), Aldi Šneideru (Auces 
draudze), Fridrihu Kaptānu (Krimuldas 
draudze), Kasparu Maķevicu (Uguņciema 
draudze), Māri Vītolu (Jaunjelgavas 
draudze), Māri Skaistkalnu (draudze 
“Gaisma” Siguldā) un Juri Vasuli (Ainažu 
draudze), kā arī par mācītājiem ordinētos 
Pēteri Tervitu (Ventspils draudze) un Mārtiņu 
Rijnieku (Līgatnes draudze).

Sekoja bīskapa P. Sproģa atskaite par 
astoņos bīskapa amatā pavadītajos gados 
paveikto un LBDS Nākotnes redzējuma 
īstenošanu. (Skat. 2.-3. lpp.)

Kongresa otro sēdi vadīja bīskapa vietnieks, 
mācītājs Pēteris  Eisāns. Tika precizēts un 
apstiprināts Mandātu komisijas ziņojums par 
klātesošo delegātu skaitu – 224 delegāti no 
69 draudzēm. 

Nominācijas komisijas priekšsēdētājs, 
mācītājs Edgars Mažis ziņoja Kongresam, 
ka,  balstoties uz LBDS Padomes un 
Garīdznieku brālības ieteikuma, Nominācijas 
komisija bīskapa amatam atkārtoti izvirza 
līdzšinējā bīskapa Pētera Sproģa 
kandidatūru. Īsi prezentējot bīskapa 
kandidatūru, E. Mažis teica, ka P. Sproģis ir 
izveidojis spēcīgu un profesionālu komandu 
un par viņu kā vadītāju liecina darbi. 
LBDS Padomes vēlēšanām tika prezentēti 
Padomes locekļu kandidāti: Miervaldis 
Lindmanis, Raimonds Locs, Ainars Baštiks, 
Dainis Pandars, Pēteris Samoiličs un Mārcis 
Zīverts. 

Nominācijas komisijā darbam 2015. gada 
Kongresā tika ievēlēti: Sandijs Aizupietis, 
Līvija Godiņa, Oļegs Jermolājevs, Edgars 
Godiņš, Gatis Jūrmalis, Jānis Pallo un 
Mārtiņš Rijnieks. Mandātu komisijā – Jolanta 
Birziņa, Agris Dadzītis un  Dairis Runcis. 

Revīzijas komisijas ziņojumu prezentēja 
komisijas loceklis Edgars Lapiņš. 
Revīzijas komisija, izskatījusi LBDS finanšu 

dokumentus un darbību, konstatējusi to 
atbilstību likumdošanas prasībām. Finanšu 
darbībā vērojamas pozitīvas tendences. 
LBDS ir sabiedriskā labuma statuss, 
ieņēmumi ir pārsvarā izdevumiem, darbs – 
plānveidīgs un mērķtiecīgs. Komija ieteikusi 
aktivizēt ziedojumu piesaisti arī no 
uzņēmumiem, ne tikai no privātpersonām.

Nozaru vadītāji aktualizēja informāciju par 
plānotajiem pasākumiem un aicināja 
draudžu pārstāvjus piedalīties. Estere Roze, 
Svētdienskolu apvienības un BPI Timoteja 
skolas vadītāja, informēja, ka BPI Timoteja 
skolā notiek jaunas grupas komplektācija. 
Svētdienskolu apvienība, meklējot iespējas 
palīdzēt ģimenēm audzināt bērnus arī 
garīgajā jomā, īstenos pilotprojektu – 
Ģimeņu nometni no 4.- 6. jūlijam 
Āgenskalna draudzē. Tajā vecāki un bērni 
visu laiku darbosies kopā. Gatis Jūrmalis, 
Jauniešu apvienības vadītājs, atgādināja, ka 
Jauniešu vadītāju skolas apmācība sāksies 
šī gada rudenī. Sieviešu kalpošanas 
apvienības vadītāja Solvita Zīvere aicināja 
daudzveidot un paplašināt sieviešu darbu 
draudzēs, kā arī izvēlēt koordinatori un 
kontaktpersonu sadarbībai ar SKA. Rudenī 
sāksies māceklības apmācība sievietēm 
sadarbībā ar misiju “Entrust”. 

Mācītājs Edgars Mažis, Garīdznieku brālības 
vadītājs uzsvēra, ka garīdzniekiem ļoti 
vajadzīgi ģimeņu semināri un tie var notikt ar 
ALBA atbalstu. Svarīgi ir arī, lai draudzes 
rūpētos par saviem garīdzniekiem finanšu 
jomā un sniegtu atbalstu pensionētiem 
garīdzniekiem apdrošināšanas polišu 
iegādei. BPI DRAFTS direktors Kaspars 
Šterns pauda gandarījumu par četrām 
ziemas nometnēm, ko vadīja puiši, kas 
iepriekš piedalījušies visos DRAFTS līmeņos. 
Vasarā notiks trīs BPI DRAFTS nometnes, uz 
kurām aicināmi jauni puiši no draudzēm.

Muzikālās kalpošanas apvienības vadītājs 
Māris Dravnieks atgādināja, ka MKA festivāls 
notiks Priekulē no šī gada 8.-10. augustam. 
Tā ietvaros – komponista Ērika Ešenvalda 
izlolotais projekts ar Priekules novada un 
draudžu kopkori un ekumēniskais 
dievkalpojums. MKA Padome aicina 
draudzes izraudzīt un iedrošināt jaunus 
muzikālos vadītājus mācībām BPI Muzikālo 
vadītāju skolā.

Kongresa noslēgumā tika paziņoti 
balsojumu rezultāti. Balsu skaitīšanas 
komisijas vadītājs Jānis Čirksis ziņoja, 
ka Kongress ar 205 balsīm par un 12 pret 
ievēlēja līdzšinējo bīskapu Pēteri Sproģi 
LBDS bīskapa amatā uz nākamajiem 
četriem gadiem. 

Bīskaps aicināja LBDS Kongresu bīskapa 
vietnieka amatā apstiprināt Rīgas Semināra 
draudzes mācītāju Edgaru Godiņu, ko 
Kongress ar balsojumu apstiprināja. Bīskaps 
arī aicināja Kongresu apstiprināt par bīskapa 
vietnieku jaunu draudžu dibināšanas 
jautājumos Misijas draudzes mācītāju 
Kasparu Šternu. Mācītājs Viktors Abramovs 
turpina darboties kā bīskapa pilnvarotais 
pārstāvis krievu draudzēs. Darbam LBDS 
Padomē pie jau esošajiem locekļiem tika 
ievēlēti: Ainars Baštiks, Pēteris Samoiličs, 
Dainis Pandars un Mārcis Zīverts.

Bīskaps Pēteris Sproģis pateicās 
klātesošajiem un aicināja kopīgi turpināt 
iesākto darbu. Bīskaps uzsvēra, ka viens no 
svarīgākajiem jautājumiem ir – ko tu dari ar 
savu dzīvi. Viens ceļš – dzīvot labi un 
uzmanīgi, lai tikai nekas slikts nenotiek, bet 
tas ir ceļš, kurā tu domā, ka esi nopelnījis 
žēlastību. Otrs ceļš – darīt labas lietas, jo 
pasaulē notiek sliktas lietas. Mūsu 
kalpošanai ir nozīme, jo pasaulē notiek 
sliktas lietas. 

Bīskaps P. Sproģis pateicās par darbu 
bīskapa vietniekam kopš 2006. gada, 
mācītājam Pēterim Eisānam un Padomes 
locekļiem, mācītājiem Hansam Bērziņam un 
Pēterim Tervitam. Tā kā LBDS darbs nav 
iedomājams bez komandas, bīskaps 
aicināja uz skatuves LBDS Padomi, 
darbiniekus un nozaru vadītājus, izteica 
viņiem pateicību un aicināja kopīgi lūgt par 
darbiniekiem un kopdarbu. 

Mērķtiecīgi izstrādātā un spraigā Kongresa 
dienaskārtība un bagātīgais Kongresa 
mapēs iekļautais informatīvais materiāls ļāva 
no dažādiem aspektiem aktualizēt un 
izdzīvot Kongresa moto “Iet un nepagurt”. 
Tas ir būtiski katram kristietim, draudzei un 
draudžu savienībai, kalpojot Dieva 
aicinājumā un uzdevumā.

Kongresa norisi pierakstīja Elza Roze

Turpinājums no 3.lpp.
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Garīdznieki un vadītāji

Vispirms vēlamies izteikt lielu pateicību 
organizatoriem par “Randiņu semināru”, kas 
notika no 1.-3. maijam Igates pilī. Paldies 
lektoriem, svētbrīžu vadītājiem, spēļu idejas 
autoriem, vietas izraudzītājiem un sponsoriem!

Šis nebija pirmais šāds pasākums, kurā 
piedalījāmies, tomēr unikāls un pilnvērtīgs 
laiks. Seminārs bija labi sabalansēts laiks 
lekcijām un divatā, laiks aizlūgšanām un 
dažādām aktivitātēm. Mums ļoti nozīmīgs bija 
brīdis, kad varējām staigāt pa pils parku un 
pārrunāt lekcijas divatā. Īpašu uzmanību 
piesaistīja sadarbības iespēja mākslas 
terapijas laikā, kad bez vārdiem veidojām savu 
gleznojumu. Nācās secināt, ka ikdiena un 
biežā aizņemtība mazina un pat brīžam dzēš 
kvalitatīvas komunikācijas nozīmību. Nometne 
ļāva ieraudzīt no jauna un atkal: “Mans vīrs arī 
domā un pat stipri līdzīgi man!” un “Mana 
sieva ir vieda, un viņas spriedumi ir vērtīgi!”

Sekojot vadītāju noteikumam: “Nekādas teoloģiska rakstura sarunas!”, 
radās iespējas iepazīties labāk ar citiem pāriem, kopīgi runāt, smieties 
un baudīt “ātri zūdošās dzīves dienas”. Seminārā sapratām, ka bieži 
uzveļam sev plecos nepanesamu nastu un pašizvēlēti grūtos brīžos 
“padalāmies” šai nastā ar citiem, uzveļot arī viņu plecos daļu smaguma, 
līdz ar to mazāk smaidām, priecājamies, pateicamies un pat 
sarunājamies.

Fantastiska šķita lekcija par Jēzus vecmāmiņu Ruti un vecvecmāmiņu 
Rāhabu un viņu abu dzīves gaitu. Ikdienā mēs aizmirstam, no kurienes 
nākam un kurp dodamies, ka esam viens otram dāvana un bērni ir 
dāvana mums uz laiku. Varam jau gudri pārspriest lietas un izteikt 
aizrādījumus: “To un tā drīkst, to un tā nedrīkst!” Taču Dievs mūs katru 
redz no savas perspektīvas, un Viņam ir cita atskaites punktu sistēma.

Aizraujoša bija deju stunda, kurā varējām kustēties, dejot un izprast līdz 
mielēm ķēniņa Salamana teikto: “Baudi dzīvi ar sievieti, kuru mīli, visas 
savas nīcīgās dzīves dienas, ko viņš tev devis zem saules – visas savas 

Laulību semināra dalībnieki

Laulību seminārs Igatē

nīcīgās dienas, jo tā tava daļa dzīvē un pūliņos, kamēr 
tu nopūlies zem saules.” (Sal. Māc. 9:9)

Vēlreiz pateicoties organizatoriem un sponsoriem, 
gribam aicināt un izaicināt ikvienu garīdznieku pāri – 
izmantojiet iespēju un neaizbildinieties, ka esat par 
vecu un zinošu. Nekad nav par daudz būt kopā ar 
cilvēku, kuram esi solījies uz mūžu, – ātri paiet tās 
dienas, tādēļ izmantojiet tās gudri! Vēlamies arī 
iedrošināt draudzes – palutiniet savus garīdzniekus ar 
iespēju piedalīties šādā seminārā. Tas ir laiks, lai 
atspirgtu un ar jaunu prieku sirdī vestu jūs tuvāk Kristus 
līdzībai, jo “vīriem ir jāmīl sievas, kā Kristus mīl 
draudzi”!

Lai Dievs svētī mūs katru un īpaši tos, kuri ir nomodā 
par mūsu dvēselēm un mūsu izaugsmi.

Agnese un Uģis Pallo

Māceklība sievietēm
LBDS Sieviešu kalpošanas apvienība sadarbībā ar “Entrust” 
misiju Latvijas draudžu sievietēm piedāvā apmācību kursu 
“Staigājot ar Kristu”. Tā mērķis ir palīdzēt apgūt prasmes vadīt 
sieviešu mazās grupas. Apgūstot kursu, katra dalībniece pratīs 
apmācīt jeb mācekļot citas sievietes kristīgas dzīves pamatos. 
Kursā iekļautas tādas tēmas kā: Kristus – mūsu drošais pamats; 
Mūsu dienišķā maize – Dieva vārds; Dzīve ticībā; Dzīvot kā Dieva 
namturim; Izprast dzīves ciešanas; Dzīve ģimenē; Kalpojoša 
dzīve; Pabeidzot skrējienu un citas.

Lai sagatavotu pirmās kursa vadītājas Latvijā, 2014. gada 
16.-19. un 23.-26. oktobrī, Rīgā, Lāčplēša ielā 37 notiks 
apmācība. Uz apmācību aicinātas kristīgo draudžu sievietes 
(vēlams ar draudzes mācītāja rekomendāciju); sievietes, kuras 
apzinās savu spēju pulcināt citas sievietes un vēlas pieaugt caur 
grupas kopību; sievietes, kuras pēc apmācības kursa beigšanas 

ir gatavas apmācīt citas vadītājas. Apmācībā iekļautas tādas 
tēmas kā: Pieaugušo izglītība: pieaugušo vajadzības iepretim 
skolotāju ieradumiem; Kā mācīja Jēzus?; Uzdot pareizos 
jautājumus; Pieaugušo sagatavošana: mērķis un iespējas; Mazo 
grupu vadīšana; Semināru plānošana; Pavairošanas stratēģijas 
izveide un Perspektīvas nozīmes un pārveide. Apmācība notiks 
angļu valodā. Mācību materiālu un kursa izmaksas: EUR 50.

Vairāk informācijas: LBDS Sieviešu kalpošanas apvienībā, 
zvanot: 29432750; 27037931 un mājas lapā:
www.entrust4.org/about/our-ministries/wwmt
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vadītāji un Garīdznieki

27. aprīlī Ieriķu baptistu draudzes telpās norisinājās 
draudzes “Gaisma” sludinātāja Māra Skaistkalna 
licencēšanas dievkalpojums. Dievkalpojuma mērķis 
bija apstiprināt M. Skaistkalnu par sludinātāju gan 
draudzes, gan LBDS priekšā. 

Uz pasākumu ieradās daudzi Māra draugi, draudzes 
“Gaisma” locekļi, kā arī LBDS pārstāvji. Dievkalpojums 
noritēja trīs daļās. Pirmo daļu vadīja Siguldas draudzes 
sludinātājs Sandijs Aizupietis, vadot slavēšanu un 
aizlūdzot par savu labo draugu Māri Skaistkalnu. Otru 
daļu vadīja mācītājs Laimnesis Pauliņš no Cēsīm. Viņš 
sludināja no Mateja evaņģēlija 7:24-29 par Jēzus 
vārdiem kā ticības stipro pamatu. Trešajā daļā bīskapa 
vietnieks, mācītājs Kaspars Šterns vadīja M. Skaistkalna 
licencēšanu par sludinātāju. K. Šterns atgādināja gan 
Mārim, gan draudzei par viņu pienākumiem un 
mērķiem, uz ko tiekties, – būt Jēzus būtību 
atspoguļojošai draudzei. Gan sludinātājs, gan draudze 
solījās no sirds un ar prieku pildīt savus uzdevumus.

M. Skaistkalns jau iepriekš pildīja sludinātāja 
pienākumus draudzē, tomēr ar šo licencēšanas 
dievkalpojumu tika apliecināts, ka uzticamies un 
atbalstam Māri viņa darbā pēc jau divu gadu gaitā 
“pārbaudītas” kalpošanas. Draudzē Māri pazīstam kā 
gudru un interesantu personību, kas cenšas savu dzīvi 
dzīvot mierīgi un vienkārši. Tieši šīs vienkāršības dēļ ar 
Māri ir tik viegli kontaktēties un viņam uzticēties. Viņš ir 
ļoti gādīgs un rūpējas par draudzi, domājot par katru 
draudzes locekli individuāli. Tāpēc ticam, ka ar Māra 
palīdzību draudze “Gaisma” spīdēs kā spožs lukturis 
un rādīs Dieva gaismu. 

Pasākuma noslēgumā bija kopīgs pikniks draudzes 
mājas pagalmā. Kas noslēgumā var būt labāks par 
garšīgu maltīti, labām sarunām, smieklīgiem jokiem, 
jautrām spēlēm un to visu, protams, ieskauj bērnu 
skaļie smiekli un skraidīšana! Šādos brīžos draudzi un 
tās draugus tiešām var nosaukt par lielu, laimīgu 
ģimeni. Ģimeni, kas māk labi nosvinēt svarīgus brīžus. 
Ģimeni, kas priecājas un atbalsta savus līderus – 
Māri un viņa sievu Madaru. Priecīgi brīži tika nosvinēti, 
svētības saņemtas, vecie draugi satikti, jauni draugi 
iegūti. Varu droši teikt – 27. aprīlis bija ļoti laba diena. 

Monta Bērze, Siguldas baptistu draudze

LBDS Muzikālās kalpošanas apvienība,  
Priekules baptistu draudze un Priekules pašvaldība ielūdz uz

Muzikālās kalpošanas apvienības 3. festivālu 
Priekulē no 8. līdz 10. augustam
Priekules Pilsētas svētku laikā
Programma

8. augusts

Plkst. 18:00 Orķestra mūzikas koncerts

Plkst. 21.00 Pielūgsmes mūzikas un “Kora darbnīcas” kora vakars

9. augusts

Plkst. 12:00 Kora mūzikas maratons

Plkst. 18:00 Priekules novada koru un draudžu koru kopkoncerts 
ar Ērika Ešenvalda un Renāra Kaupera piedalīšanos

10. augusts

Plkst. 11:00 Ekumēnisks dievkalpojums ar draudžu kopkori

Uz tikšanos Priekulē!

Māris Dravnieks
LBDS MKA vadītājs

Māris Skaistkalns licencēts par 
LBDS sludinātāju

MKA festivāls Priekulē

b a p t i s t u  d r a u d z e  “ G a i s m a ”

Dibināta un LBDS pievienojās 2013. g.

Sludinātājs: Māris Skaistkalns

Draudzes locekļu skaits: 20

Darbojas Siguldā un Ieriķos

Draudze “Gaisma” ir neliela cilvēku grupa Siguldā un Ieriķos, kura 2013. 
gadā pievienojās Latvijas Baptistu draudžu savienībai un labprāt 
draudzējas ar brāļiem un māsām tuvākajā apkārtnē – visvairāk ar 
Siguldas baptistu draudzi. Kopīgi mēs mēģinām būt par Jēzus 
lieciniekiem Siguldā un Ieriķos, kur atrodas “meitas draudze” (oficiāli – 
draudzes daļa) un mājīgs draudzes nams. Siguldā tiekamies privātmājā, 
draudzes sapulcēm piemērotās telpās. Draudzes sapulces tur nenotiek 
bieži, jo lielu uzmanību pievēršam mājas grupām. Tikšanām mājās ir 
daudz priekšrocību: brīvāka atmosfēra, jaunpienācējiem vieglāk iejusties, 
ticība šķiet ikdienas dzīvei tuvāka, māmiņām ar bērniem ir vieglāk utt. 

Draudzes darbība ir vērsta nevis uz lielu pasākumu rīkošanu, bet uz mērķi 
būt par Jēzus lieciniekiem ikdienā, un kopā ar cilvēkiem iet ticības ceļā.

Draudze ir maza, tāpēc mēs sevi drīzāk saucam par “draudzes 
dibināšanas projektu”. It sevišķi Ieriķos domājam, kā kalpot vietai, kurā 
esam. Pagājušajā vasarā Ieriķos tika rīkoti Dārza svētki. Pašlaik 
koncentrējamies uz svētdienskolas darbu ciema bērniem. Šogad pēc 
Jāņiem plānota nometne bērniem sadarbībā ar Bērnu kristīgās izglītības 
apvienību.

Lūdziet par Siguldu un Ieriķiem, lai varam būt par īstu GAISMU šiem 
cilvēkiem!

Madara Skaistkalna  
Siguldas draudze “Gaisma”

Madara un Māris Skaistkalni (centrā) ar licencēšanas dievkalpojuma dalībniekiem

baptistu vēstnesis6



Bērni un jaunieši

B ē r n u  u n  j a u n i e š u  k r i s t ī g ā s 
m ū z i k a s  n o m e t n e  
“ B ū s i m  k o p ā ”

28. jūLIjS – 2. AUGUStS MAzSALAcā

Aicinām dalībniekus vecumā no 10-18 gadiem, kas spēlē 
flautu, saksofonu, vijoli, čellu, klarneti, trompeti, mežragu, 
eifoniju, trombonu, tubu, oboju, fagotu, sitamos 
instrumentus vismaz trīs gadus vai arī mācās dziedāt kora 
klasē, lai kopīgiem spēkiem nedēļas laikā radītu mūziklu. 

Nometnē Tevi sagaida muzikālas nodarbības grupās, kopīga 
muzicēšana orķestrī, aktīva atpūta, radošās darbnīcas, 
vakara koncerti un tikšanās ar kristīgiem mūziķiem.

Dalības maksa: EUR 110

Pieteikšanās līdz 18. jūlijam, norādot dalībnieka vārdu, 
uzvārdu, vecumu un instrumentu.

Informācija un pieteikšanās: Dace Reizniece,  
mob. 29482894, busim-kopa@inbox.lv.  
Nometni organizē Limbažu baptistu draudze.

Arī šogad 1. maijs saaicināja kopā bērnus uz gadskārtējo Dziesmu 
dienu. No tuvienes un tālienes, lielākus un mazākus – turpat vai 
trīs simtus bērnus, kas atraduši ceļu uz Dziesmu dienu un vēlas 
iepazīt to ceļu, kas ved pie Dieva. 

Mēģināja kopkoris, spēles aicināja bērnus līdzdarboties, stāsts 
paņēma savā varā klausītājus, skanēja dziesmas, spēlēja 
orķestris, pazudušie atrada ceļu, un visi klātesošie no jauna 
saprata, kas mūsu uzdevums.  Dāvanas tika dotas un saņemtas, 
jautājumi tika uzdoti un atbildes meklētas.  Tas viss Dziesmu dienā 
– lai Dieva Vārds nokļūtu dziļāk katra dalībnieka sirdī.

Lai nokļūtu Dziesmu dienas pasākumos, katrai komandai jāatšifrē 
slepenā parole. Liekot lietā vērīgumu un dziesmas, kas apgūtas, 
gatavojoties Dziesmu dienai, parole pēc uzmanīgas meklēšanas 
bija rokā! „Pazudis! Atrasts!” – parole atvēra durvis, un Dziesmu 
dienas pasākumi varēja sākties!

Dziesmu dienas dalībnieki starp mēģinājumu un koncertu 
paspēja arī piedalīties rotaļās, paēst pusdienas un dzirdēt un 
līdzdarboties stāstā, kas atklāja, cik dziļi Dieva sirdī ir katrs 
pazudušais un atrastais.

Bībele ir kā ceļa karte, kas parāda ceļu, uz kura redzamas 
zīmes, kas brīdina, aizliedz, informē. Kopkoris to izdziedāja 
dziesmās, no kurām piecas bija sarakstītas projekta „Dziļi sirdī” 
ietvaros, kā tekstu ņemot vārdus no Bībeles. Savukārt koncerta 
noslēgumā klausītāji varēja līdzdzīvot kristīgās bērnu un 
jauniešu muzikālās kustības „Būsim kopā” sagatavotajam 
mūziklam „Atkal atrasts.”

Estere Roze, Svētdienskolu apvienības vadītāja

Katras bērnu grupas sagatavotais plakāts ar Bībeles tekstu tika 
izvietots izstādē, kuru aplūkot bija aicināti visi dalībnieki un 
koncerta viesi. Mēģinājuma laikā notika izloze, kurā noskaidrojās, 
kurš plakāts aizceļos uz kuru svētdienskolu pēc Dziesmu dienas 
beigām. Ikviens devējs kļuva arī par saņēmēju. baptistu vēstnesis 7



LBDS Kongresa reģistrācija Sadraudzība pārtraukumā

ALBA priekšsēdis,  
Dr. Teol. Uldis Ukstiņš

Svētbrīdis, vada 
sludinātājs M. Zīverts

Bīskaps Pēteris Sproģis un kopš 2013. gada Kongresa licencētie un ordinētie garīdznieki

Bīskapa vietnieks K. Šterns ar mācītāju A. ŠķuburuBalsojums

Pensionētais mācītājs E. Baumanis un 
kundze sarunā ar Dr. Teol. U. Ukstiņu

LBDS Kongress 2014
LBDS KongreSS 2014

Kongresa dalībnieki Kongresa dalībnieki
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Pielūgsmes grupa dzied Latvijas himnu

Pateicība līdzšinējam bīskapa vietniekam P. Eisānam LBDS Padome

LBDS un BPI komanda

LBDS Kongress 2014

LBDS bīskapa jaunais vietnieks 
Edgars Godiņš

Kongresa dalībnieki

Garīdznieku brālības priekšsēdētājs E. Mažis ar 
Jaunjelgavas draudzes sludinātāju M. Vītolu

LBDS Kongresa sekretariāts
Revīzijas komisijas ziņojumu 

prezentē Edgars Lapiņš

LBDS KongreSS 2014
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jaunieši

Komandu iesildīšanās pirms spēlēm

BPI DRAFTS ir nometnes puišiem vecumā 
no 14 līdz 20 gadiem. Šī nav kārtējā 
vasaras nometne, bet iespēja jauniem 
puišiem kļūt par drosmīgiem vīriem. 
Nometnes mērķis ir palīdzēt puišiem 
satvert un piedzīvot Evaņģēlija spēku, 
izdzīvot komandas darbu, pilnveidot 
raksturu un atklāt Dieva doto aicinājumu 
savā dzīvē. Nometne ir domāta tiem, kas 
vēlas attīstīt raksturu, ir gatavi atzīt savas 
kļūdas, ir pietiekoši pazemīgi, lai mācītos, 
grib attīstīt vadīšanas prasmes un ir gatavi 
uzņemties atbildību.

Esi gatavs? tad pieņem izaicinājumu un 
pievienojies šīs vasaras BPI DRAFtS! 

Mēs nemeklējam tos, kas apstājas 
pusceļā, bet tos, kas gatavi iet līdz galam. 
Mēs nemeklējam tos, kas skaisti runā, 
bet tos, kam vārdi saskan ar darbiem. 
Mēs nemeklējam perfektos, bet tos, kas 
vēlas kļūt pilnīgāki. Mēs nemeklējam tos, 
kas vēlas sprintot vienatnē, bet gan tos, 
kas gatavi kopā pabeigt maratonu.

Lai pieteiktos uz BPI DRAFtS nometni, 
līdz 15. jūnijam: 1) elektroniski jāaizpilda 
dalībnieku anketa; 2) jāiesniedz draudzes 
mācītāja, sludinātāja, jaunieša vadītāja vai 
BPI studenta rekomendācija. 

Katra jaunieša dalību apstiprinās LBDS 
bīskaps Pēteris Sproģis un BPI DRAFTS 
vadītājs Kaspars Šterns, izsūtot vēstuli ar 
uzaicinājumu. 

Vairāk informācijas: Kaspars Šterns 
mob. 26554780,  
epasts: kaspars.sterns@lbds.lv

Kaspars Šterns
BPI DRAFTS direktors

BPI DRAFtS 1. LĪMENIS

No 27. jūnija līdz 1. jūlijam

Lauku sēta “Ganības”, Užava (24 km no 
Ventspils)

BPI DRAFTS 1. līmenis ir nometne, kurā 
dalībnieki tiek iepazīstināti ar kristīgās 
dzīves un kalpošanas pamatiem. 
Nometnes laikā tiks apskatītas tādas 
tēmas kā: Kas ir Evaņģēlijs? Kā dzīvot 
Evaņģēlijā? Kā pasludināt Evaņģēliju? Kā 
saprast savu aicinājumu? Kā izdzīvot savu 
aicinājumu? Apmācību vadīs BPI studenti 
un draudžu vadītāji no dažādām Latvijas 
draudzēm. Dalībniekiem jābūt gataviem 
piedalīties dažāda mēroga fiziskajās 
aktivitātēs, kas ļaus labāk saprast un 
izdzīvot mācītās atziņas praksē. Aicināti 
visi puiši, kuri pirmo reizi piedalīsies BPI 
DRAFTS vasaras nometnē. DALĪBAS 
MAKSA: EUR 40 (laicīgi piesakoties, 
pieejama stipendija) 

BPI DRAFtS 2. LĪMENIS

No 21. līdz 26. jūlijam

Lauku sēta “Ganības”, Užava (24 km no 
Ventspils)

BPI DRAFTS 2. līmenis ir nometne, kurā 
piedalās tie puiši, kas jau ir piedalījušies 
1. līmenī. Šī nometne sastāv no 
sagatavošanās posma un prakses. Pirmās 
2 dienas dalībnieki tiek apmācīti, 
sagatavoti kalpošanai, bet pēc tam 4 
dienas dodas praksē. Puišiem būs iespēja 
pieaugt tādās prasmēs kā: komandas 
veidošana, evaņģelizācija, praktiska 
kalpošana, attiecību veidošana un 
komunikācija ar dažāda vecuma 
cilvēkiem, aizlūgšanas, spēja pieņemt 
lēmumus dažādās situācijās, u. c. Prakses 

mērķis ir dot 
iespēju puišiem 
pielietot savus 
talantus un 
piedzīvot Dieva vadību. Noslēgumā 
puišiem būs iespēja izvērtēt pašiem sevi 
un kalpošanu un izsvērt, kā apgūto 
pielietot savā ikdienas dzīvē. Aicināti puiši, 
kuri piedalījušies 1. līmenī. DALĪBAS 
MAKSA: EUR 40 (laicīgi piesakoties, 
pieejama stipendija)

BPI DRAFtS 3. LĪMENIS

No 11. līdz 16. augustam

Lauku sēta “Ganības”, Užava (24 km no 
Ventspils)

BPI DRAFTS 3. līmenis ir augstākais 
līmenis, kurā tiek sagatavoti vadītāji un 
viņu komandas. Nometnē tiks mācīts par 
to, ko nozīmē vadīt komandu, kā pieņemt 
lēmumus dažādos apstākļos, kā 
uzņemties atbildību par sevi un komandu, 
kā virzīt komandu uz noteiktu mērķi. 
Dalībnieki tiks iepazīstināti ar komandas 
modeļiem un vadības principiem. Pirmās 
2 dienas notiks apmācība, bet pārējās 
4 dienas visi piedalīsies praksē dažādās 
Latvijas draudzēs. Katram vadītājam būs 
mentors, kurš sekos līdzi vadītāja darbībai, 
iedrošinās, lūgs un, ja nepieciešams, 
sniegs padomu. Lielākais izaicinājums un 
iedrošinājums būs spēt uzņemties 
atbildību ne tikai par sevi, bet arī par savu 
komandu. Piedalīties var tie, kuri 
piedalījušies 2. līmenī un spēj veidot 
komandu (vismaz 3 cilvēki). DALĪBAS 
MAKSA KOMANDAI: atkarīga no 
dalībnieku skaita komandā un tiks 
precizēta. Laicīgi piesakoties, pieejama 
stipendija.

BPI DRAFTS 2014

Volejbola turnīrs
3. maijā notika otrais Draudžu labdarības turnīrs volejbolā. Tā mērķis 
ir sniegt finansiālu palīdzību kādas Latvijas pilsētas iestādei, ģimenei 
vai citam mērķim.  

Turnīra formāts paredz, ka uzvarētāji nosaka nākamā turnīra 
ziedojuma mērķi un volejbola turnīrs tiek rīkots konkrētajā apvidū. 
2013. gadā par uzvarētājiem kļuva Pitraga (Talsu novads) komanda. 
Šoreiz Talsu novada Laucienē pulcējās 6 volejbola komandas no 
Ventspils, Grobiņas, Rīgas, Kuldīgas, Talsiem un Pastendes. Turnīra 
atklāšanā tā organizators Mārtiņš Kirsānovs pateicās visiem par vēlmi 
palīdzēt Talsu novada Strazdes bērnu namam. Savā un bērnu vārdā 
“paldies” teica arī Strazdes bērnu nama direktore Inga Fabriciusa.

Turnīra diena paskrēja nemanot – spēle pēc spēles, spraigas un 
saspringtas cīņas. Par uzvarētājiem kļuva komanda no Rīgas Mateja 
draudzes “Matejs”. Otrajā vietā ierindojās komanda no Talsiem, 
trešajā – Pastendes komanda. Pēc spēlēm Talsu evaņģēliski 
luteriskās draudzes namā notika sadraudzības pasākums un 
komandu apbalvošana. 

Turnīra laikā sporta inventāra iegādei Talsu novada Strazdes bērnu 
namam tika savākti EUR 200. 

Liels paldies visiem dalībniekiem, draudzēm un 
brīvprātīgajiem, kuri palīdzēja organizēšanā. Jau nākamgad 
tiksimies Rīgā, lai vērtīgi un sportiski kopā pavadītu laiku un 
palīdzētu kādam, kam tas ir ļoti nepieciešams!

jogita Kirsānova
Aizputes baptistu draudze
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draudžu aktualitātes

Aprīļa sākumā Latvijā jau otro reizi viesojās gaidīti viesi – Viljams un 
Gvina Hoiti. Viņu bagātīgā pieredze ir bijusi un turpina būt noderīga 
Latvijas kontekstā. Viljams ilgstoši kalpojis kā baptistu draudžu 
mācītājs un mācītāju mentors. Viņš ir arī izveidojis organizāciju 
“NexStep Coaching and Consulting” (www.nexstepcoaching.org), kas  
veikusi realitātes izvērtēšanu un palīdzējusi izstrādāt tālākās attīstības 
un izaugsmes stratēģiskos plānus vairāk nekā 500 draudzēm un 
organizācijām ASV. Savukārt Gvina Hoita ikdienā strādā ar sievietēm 
biznesā un darbojas vairākās nevalstiskās organizācijās ASV.

Vizītes laikā Viljams Hoits mācīja Baltijas Pastorālā institūta studentus 
un interesentus par draudzes struktūras un vadības bibliskajiem un 
praktiskajiem aspektiem, un par to, kā ieviest un veicināt pārmaiņas 
draudzē. Viljams vadīja arī BPI Kalpošanas stratēģiskās attīstības 
centra SĀC komandas apmācību un pieredzes izvērtēšanas procesu. 
Kopā ar SĀC izvērtēšanas komandu tika izvērtētas Liepājas Pāvila un 
Rīgas Mateja draudzes. 

Gvina Hoita veltīja laiku LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības 
vadītāju komandas apmācībai un tikās ar vairākām vadītājām, 
iedrošinot viņas īstenot kalpošanas redzējumu, izaicinot mācīties un 
iepazīstinot ar dažādiem kalpošanas attīstības resursiem. 

Pirmo reizi Viljams un Gvina Hoiti viesojās Latvijā 2013. gada 
pavasarī. Toreiz Viljams mācīja BPI par draudzes vadības 

Viljama un Gvinas Hoitu kalpošana Latvijā

Lieldienas ar 
misiju Karostā

Sludinātāja M. Dejus uzruna misijas dalībniekiem

Viljams Hoits ar BPI studentiem

Aprīļa nogalē Latvijā ieradās Eiropas 
Baptistu federācijas (EBF)  pārstāvis 
Ekkehards Bekers (Ekkehard Becker) 
ar sievu Ursulu. Viņu interese par 
Latviju radās šopavasar Barselonā, 
EBF  konferencē par finanšu piesaisti 
sociāliem projektiem draudzēs. 
Konferencē piedalījās LBDS 
izpilddirektore Žanna Drūnese un 
Sieviešu kalpošanas apvienības 
(SKA) Padomes locekle Laura 
Lapiņa, pastāstot par Pelču nometni, 
ko bērniem ar īpašām vajadzībām 
šogad jau septīto gadu rīko SKA 
sadarbībā ar Ventspils baptistu 
draudzi. Ekkehardu ieinteresēja 
Lauras stāsts, un drīz vien viņš kopa 
ar kundzi ieradās Latvijā, lai visu 
redzētu savām acīm. 

Pēc viesošanās Rīgas Mateja 
draudzē Ekkehards un Ursula 
ieradās Ventspilī, kur viņus sagaidīja 
Laura Lapiņa un Elita Lapiņa ar 
mazdēlu Reini (bez kura diez vai būtu 
radies Pelču nometnes projekts), kā 
arī draudzes mācītājs Pēteris Tervits. 
Ciemiņi tika iepazīstināti ar Ventspils 
draudzes darbu kopumā un īpaši 
sociālajā jomā – ar zupas virtuvi, kas 
kafejnīcā “Betānija” Elitas Lapiņas 
vadībā darbojas jau 15 gadus, ik 
dienu paēdinot 150-200 
trūkumcietējus, ar lādes kalpošanu, 
biedrības “Vairogs” darbu, cenšoties 
palīdzēt dažādu atkarību gūstā 
nonākušiem cilvēkiem, un, protams, 
ar Pelču nometni. Viesi ar lielu 
interesi apskatīja gan fotoattēlus, 

kuros fiksēti spilgti nometnes mirkļi, 
gan videofilmu, ka arī iztaujāja Reini 
par viņa iespaidiem nometnē. 
Aplūkojot zupas virtuves filiāli 
Pārventā, EBF viesi bija patiesi 
izbrīnīti par lielo darbu, kāds 
diendienā tiek veikts nedaudzu 
kvadrātmetru istabiņā. 

Tad viņi devās uz Pelčiem, lai klātienē 
iepazītos ar nometnes vietu. Pelču 
internātskolas vadītāji parādīja 
mācību klases un internāta istabas, 
darbnīcas un bērniem ar īpašām 
vajadzībām radītās nepieciešamās 
ērtības: uzbrauktuves, automātiskās 
durvis, liftu, sensoru istabu u. c.  
Šie īpaši piemērotie apstākļi, kā arī 
gleznainā apkārtne ir iemesls, kāpēc 
nometne notiek tieši Pelčos. 
Ekkehards ar interesi iztaujāja gan 
Elitu, gan internātskolas direktori par 
daudziem specifiskiem jautājumiem 
un visu fiksēja piezīmju grāmatiņā, 
ko neizlaida no rokām visas dienas 
garumā. Tas ļauj cerēt, ka nākotnē 
varētu veidoties auglīga sadarbība ar 
sponsoriem Eiropā.

Pēc iepazīšanās ar Pelčiem 
Ekkehards un Ursula kopā ar SKA 
vadītāju Solvitu Zīveri devās apskatīt 
Kuldīgu, Rīgā tikās ar LBDS 
Svētdienskolu apvienības vadītāju 
Esteri Rozi un iepazinās ar šīs 
apvienības darbību un nākotnes 
iecerēm.

Ingrīda Mieze, Ventspils draudzes 
locekle

Uzaicinājums “Baptistu Vēstnesī” deva 
pamudinājumu domāt, kā Lieldienas varam rīkot ar 
misiju. Komanda lūdza un klausījās Dievā. Pēc tam 
izveidojām plānu: bērnu drāma, svētku uzruna, 
radošs evaņģelizējošs pārsteigums un svētku 
maltīte. Uz pasākumu aicinājām savus draugus un 
paziņas, par kuriem rūpējamies un lūdzam jau 
vairākus mēnešus. Kā mēdz gadīties, neatnāca 
aicinātie, bet atnāca tie, ko Dievs atsūtīja, - sen 
nesatikti paziņas un pavisam jauni draugi, ko 
iepazinām tikai tajā dienā, kopā ap 30 cilvēkiem. 
Inga režisēja bērnu drāmu, kur uzskatāmi parādīja, 
ka no grēka nevar atbrīvot ne nauda, ne gudrība, 
ne spēks, bet tikai Jēzus. Svētku uzrunā aicināju 
domāt, cik lielas ir Lieldienas katram no mums un 
kas tās mums padara lielas? Baiba pārsteidza ar 
triku, kur uz papīra lapiņas vajadzēja uzrakstīt 
vissliktāko lietu, ko jebkad esi darījis. Tad lapiņa tika 
salocīta un ielikta ūdens glāze. Papīrs izšķīda, un 
glāzes saturu varēja pat izdzert. Arī svētku mielasts 
bija lielisks! Īpaši priecīgs mājās devās kāds astoņu 
bērnu tēvs, kuru varējām svētīt ar pārtikas paku un 
tapetēm. Šī bija lieliska svētku diena! 

Mārcis Dejus, LBDS sludinātājs Karostā

izaicinājumiem un risinājumiem. Viņš arī apmācīja BPI 
Kalpošanas stratēģiskās attīstības centra SĀC draudžu 
izvērtēšanas komandu un kopīgi ar to izvērtēja Grobiņas un 
Rīgas Āgenskalna draudzes.

Mēs esam pateicīgi Dievam par Viljama un Gvinas Hoitu 
kalpošanu Latvijas draudzēm un vadītājiem, izaicinot un 
iedrošinot mūs mainīties un augt.

Nora Rautmane, BPI Projektu vadītāja

EBF pārstāvja vizīte Latvijā
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draudžu aktualitātes

ī p a š i  s v ē t k i  a i z p u t ē
Svētdien, 11. maijā, Aizputes baptistu draudzē 
notika svētku dievkalpojums, kurā  uzstājās 
draudzes ģimenes un svētdienskolas bērni. Īpaši 
bija, ka piedalījās Aizputes atbalsta centrs “Roku 
Rokā”, kas ir zem biedrības “Aizputes Samarietis” 
paspārnes, kurā darbojas bērni un jaunieši ar 
īpašām vajadzībām. Par to liels paldies draudzes 
māsai Agatei Gūtmanei, kas šos bērnus un 
jauniešus kopā ar vecākiem aicināja uz kopīgu 
dziesmu ar draudzes kori. Pirms kopīgās dziesmas 
sadziedāšanās Agate pastāstīja, kā nokļuvusi 
atbalsta centrā “Roku Rokā” un sākusi vadīt 
dziedāšanas nodarbības bērniem un jauniešiem ar 
īpašām vajadzībām. Kopdziesma bija kā 

kulminācija dievkalpojumam, kurā tika vēstīts par 
to, ka mēs apvienoties un būt ticībā, vienotībā un 
mīlestībā. Kopdziesmas solistu – Laines Balodes 
un ratiņkrēslā sēdošās Madaras Priedolas – balsis 
un izjustais kora dziedājums aizkustināja līdz 
asarām.

Mācītājs Jānis Balodis svētīja un aizlūdza par 
ģimenēm, kurās aug nesen pasaulē nākušie bērni, 
kā arī par visiem klātesošajiem bērniem. Viņš 
atgādināja, ka Jēzus laida bērniņus pie sevis, 
apskāva tos un svētīja (Marka ev. 10:14-16), un 
pats svētīja ar apskāvienu katru bērnu un jaunieti. 
Mācītājs norādīja, ka vecākiem, kuriem ir bērni ar 
īpašām vajadzībām, jābūt ļoti stipriem ikdienas 
dzīvē, lai Dieva spēkā tiktu pāri visām grūtībām. 
Tas nav Dieva sods, kā reizēm tiek domāts par 
šādām ģimenēm, bet Dievs redz, ka viņi spēj 
izturēt grūtības un būt stipri Dievā.

Paldies Dievam, ka Viņš vadīja, lai notiktu tik 
skaists un svētīgs dievkalpojums. Paldies katram, 
kas lūdza par dievkalpojumu.

Iveta Štāla
Aizputes baptistu draudze,  
atbalsta centra “Roku Rokā” pārstāve

Aicinājuma svētdiena  
Liepājas Ciānas draudzē

Īsi pirms Palmu svētdienas draudzes saņēma bīskapa Pētera Sproģa 
vēstuli atsaukties Aicinājuma svētdienas idejai. Šajā laikā Ciānas 
draudzes sludinātājs Mārtiņš Anševics bija atsaucies Limbažu draudzes 
aicinājumam kļūt par draudzes ganu, un Palmu svētdienā mēs no viņa 
atvadījāmies. Vai nav lielisks iemesls Aicinājuma svētdienai? Mēs varējām 
kaut nedaudz iejusties Mārtiņa un viņa sievas Lienes situācijā un mēģināt 
saprast, kā tas ir – kardināli mainīt savu dzīvi, atsaucoties Kristum. 
Mēs klausījāmies Mārtiņa un Lienes liecību par to, ka Dievs dod mieru un 
pārliecību, ka Viņš ir ne tikai Aicinātājs, bet arī Darītājs. Mārtiņš Anševics 
jau bija pieredzējis, ko nozīmē uzticēties Kristum, atnākot uz Ciānas 
draudzi. Tas ne tikai atnesa daudz svētību Ciānai, bet arī ļāva ieplūst 
Dieva svētībai paša Mārtiņa dzīvē. Šeit viņš satika savu sievu Lieni, 
un šeit nāca pasaulē viņu dēls Oskars. 

Dievs svētī darbiniekus savā druvā. Aicinājuma ceļš nav rozēm klāts, 
bet tajā ir brīži, kuri liek pateikties Dievam, ka Viņš ir vedis uz šī ceļa! 
Draudze sirsnīgi pavadīja Mārtiņu ceļā, dāvinot viņam sālsmaizi, ko bija 
sarūpējusi draudzes sieviešu kalpošanas vadītāja. Dievkalpojumā 
mācītājs Andris Bite sludināja no Mateja evaņģēlija 21:1-4 par situāciju, 
kad mācekļiem bija jāsagādā ēzelītis Jēzum. Galvenie svētrunas punkti 
bija: a) aicinājumā iesaistīti visi; b) aicinājums izmaina visu dzīves; 
c) atsaukšanās aicinājumam ir ieguldījums Mūžībā; d) šaubas un neziņu 
uztici Kristum; e) atsaucoties Kristum, varam būt laimīgi. Ar svētrunas 
konspektu var iepazīties 
Ciānas draudzes mājaslapā: 
www.ciana.lv/?page_id=1693

To, ka cilvēki atsaucas, 
varējām piedzīvot jau 
nākamajā svētdienā – 
Lieldienās. Ciānas draudze 
rīkoja trīs dievkalpojumus: 
plkst. 6:00, sagaidot saullēktu 
pie ezera, plkst. 7:00 bija 
liecību dievkalpojums un 
plkst. 11:00 – Lieldienu 
svētku dievkalpojums. Saullēktu sagaidījām, dziedot slavu Kristum. 
Tas bija brīnišķīgi. Liecību dievkalpojumā cilvēki nāca un liecināja, 
liecināja, liecināja... Kad liecību teica Krišs, mācītājs saprata, ka šis puisis 
ir atradis Kristu savā dzīvē, un notika brīnums kā apustuļu laikos. 
Lieldienās bija paredzētas kristības, un jau liecību laikā bija atvērts kristību 
kaps, piepildīts ar ūdeni. Mācītājs piegāja pie puiša, aplika roku ap 
pleciem un teica – lūk, ūdens! Tālāko varat iedomāties paši! Tā Lieldienu 
dievkalpojumā bija nevis četri, kā paredzēts, bet gan pieci kristāmie.

Kāpēc mēs varam svinēt? Kāpēc mainās cilvēku dzīves? Tāpēc, ka ir kādi, 
kuri atsaucas Dieva Vārdam. Un ne tikai kļūstot par sludinātājiem. Visi 
cilvēki ir aicināti kalpot no sirds arī savās draudzēs. Draudzes dzīve ir vitāli 
atkarīga no tā. Draudze nav atkarīga no mācītāja. Draudze ir Kristus 
miesa, kurā rosās visi. Lielāko daļu mūsu draudzē pēdējā laikā kristīto 
cilvēku Kristus ir uzrunājis caur jauniešu darbu. Kādus uzrunājis īpašais 
Ziemassvētku dievkalpojums pie klātiem galdiem. Kādi pievienojušies 
draudzei caur sieviešu kalpošanu, kādus uzrunājusi mūzika. Daži ir 
ienākuši, un viņus nepiesaistīja nekas, līdz dievkalpojuma beigās viņus 
vienkārši uzrunājis kāds draudzes loceklis. 

Katram ir aicinājums, katram ir dāvana, kas ceļ draudzi. Par aicinājumu ir 
jārunā un jāatgādina atkal un atkal. Ciānas draudze ir piedzīvojusi to, 
ka atsaukšanās aicinājumam nes svētību. Mēs gribam teikt visām LBDS 
draudzēm – mūsu bīskapa Pētera Sproģa izteiktā ideja ir visādi 
atbalstāma. Aicinājuma svētdiena nesīs svētību draudzēm un cilvēkiem. 
Nobeigumā mācītāja Andra Bites vārdi draudzei svētdienā pēc 
Lieldienām: “Viss ir, tikai pateicoties jums, mana nopelna tur nav. Kristus 
darbojas caur draudzi. Paldies jums!” Piebilst var tikai vienu – jums, 
Kristus aicinātie! 

Liepājas ciānas draudze

Mātes un Ģimenes 
diena draudzēs

Mācītājs Jānis Balodis uzrunā bērnus
Mācītājs A. Bite ar tikko kristītajiem Lieldienās
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draudžu diBināšana 

i e r i ķ o s  t o p  
p ā r s t e i g u m i  m ā m i ņ ā m
Draudzes “Gaisma” Ieriķu svētdienskolas meitenes darināja 
pārsteigumu māmiņām un draudzes sievietēm, kas par viņām 
rūpējas. Mammai jāatcerās tik daudz lietu, un tāpēc noder 
magnētisks knaģītis, ar kuru piespraust lapiņas. Nodarbībā runājām 
par to, ko nozīmē bauslis par vecāku cienīšanu, ka ne vienmēr ir 
viegli to īstenot. Mēs arī pārrunājām Internetā populāro video par 
“pasaules sliktāko darbu”, kurā cilvēki ierodas uz darba interviju un 
viņiem piedāvā darbu, kurā jāspēj organizēt, risināt konfliktus, 
vēlamas pamatzināšanas medicīnā un psiholoģijā, jāspēj darboties 
paaugstināta stresa apstākļos, bez brīvdienām, līdz 24h diennaktī 
un bez samaksas. Visi ir pārsteigti, kad intervētājs paziņo, ka ļoti 
daudzi cilvēki IR pieņēmuši šo darba piedāvājumu – jā, tās ir 
mammas! 

Madara Skaistkalne, draudze “Gaisma”

Ģ i m e n e s  s v ē t k i  r o p a ž o s
Ģimenes svētkus, kas 11. maijā notika Ropažos, apmeklēja vairāk 
nekā simts cilvēku. Ģimenēm bija iespēja kopīgi zīmēt savu 
ģimenes sapni. Soļot vienā solī garajās slēpēs un piedalīties 
ģimenes stafetēs. Daudzi spēku mēroja sumo cīkstoņu tērpos. 
Prātīgie spēlēja milzu dambreti un kriketu. Velokarti nevarēja 
sūdzēties par braucēju trūkumu. Tāpat piepūšamās bērnu atrakcijas 
bija pilnas ar bērnu jautrību un spiedzieniem. Visi cītīgi krāja 
zīmodziņus, lai varētu nobaudīt pasākuma našķi – popkornu. 
Radošās evaņģelizācijas grupa “Realitāte’’ pasludināja Labo vēsti 
par Jēzu un atgādināja, ka patiesi stipru ģimeni veido Dieva 
mīlestība un uzticēšanās Viņam. Lai arī lietus pārsteigti, nepaguvām 
sumināt visaktīvākās ģimenes un bērnus, tomēr svētkos 
piedzīvotais prieks un  ģimeņu zīmētais sapnis palika katra sirdī.  

Ģimenes dienai veltīto pasākumu organizējām pirmo reizi, 
lai veidotu tiltu starp draudzes cilvēkiem un vietējo sabiedrību. 
Laba sadarbība izveidojās arī ar Ropažu pašvaldību un Sporta 
centra vadību. Iedrošinoši bija, ka kāda māmiņa patiesi priecājas, 
ka “baznīca iet pie cilvēkiem’’. Arī komandā ar prieku iesaistījās 
cilvēki, ar kuriem ir izveidojušās attiecības pavisam nesen. Ceram, 
ka Ģimenes dienas svinēšana Ropažos varētu kļūt par tradīciju. 
Īpašs paldies Baltijas Pastorālajam institūtam par iespēju izmantot 
projekta “Svētki tavā pilsētā’’ atrakcijas. Tā ir lieliska iespēja 
iepriecināt bērnus un ģimenes, veidot attiecības ar cilvēkiem un 
nest Cerības vēsti pilsētā vai sētā, kurā dzīvojam.  

Ketrina un Ilvars Ieviņi, Ropažu jaunveidojamā draudze

Ģimenes svētki Ropažos

Grupu darbs

Jau četrus gadus draudžu dibināšanas komandām ir 
iespēja piedalīties apmācībā M4. Līdz šim tajā ir 
piedalījušās komandas no Kurzemes, Zemgales un 
Vidzemes. Jau kādu laiku esam lūguši un domājuši, kā 
uzlabot misijas darbu Latgalē, kur vajadzība pēc Evaņģēlijā 
balstītām draudzēm ir liela. Tādēļ nolēmām uzsākt M4 
apmācību Latgalē. 

Pirmā apmācība notika no 9.-10. maijam Daugavpilī. Uz to 
aicinājām komandas un pārstāvjus no vietām, kur notiek 
misijas darbs. M4 piedalījās komandas no Daugavpils, 
Nīcgales, Dagdas un Krāslavas. Apmācības mērķis bija 
atgādināt, kas ir draudžu dibināšana un kas ir 
nepieciešams, lai misijas vietas, kurās kalpo kristieši, kādu 
dienu varētu kļūt par draudzēm, kurās Evaņģēlijs tiek 
sludināts, cilvēki – mācekļoti un jauni vadītāji – sagatavoti. 
Apmācības laikā uzsvērām komandas, apņemšanās un 
lūgšanas nozīmi. Līdzīgi kā visos citos M4, arī šajā reizē 
aicinājām komandas izvirzīt konkrētus mērķus 
turpmākajiem sešiem mēnešiem. Mēs ļoti ceram, ka M4 
palīdzēs komandām mērķtiecīgi virzīties uz priekšu. 
Nākamais apmācības modulis Latgalē notiks novembrī.

Lūdzu, lūdziet, lai Dievs stiprina komandas, kas veic 
misijas darbu Latgalē. Lūdziet, lai Dievs aicina jaunus 
cilvēkus pievienoties šīm komandām. Lūdziet, lai ar misijas 
darbu jauni cilvēki tiktu uzrunāti un piedzīvotu Evaņģēlija 
spēku. Lūdziet par tām Latgales pilsētām, kurās nav 
baptistu draudzes, lai Dievs aicina brāļus un māsas, 
kas būtu gatavi sākt misiju un dibinātu jaunas draudzes.

Kaspars Šterns
Mācītājs, bīskapa vietnieks draudžu dibināšanas 
jautājumos

M4 Latgalē
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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

jūnijs
1

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. 
Jņ. 20:10-31; Sal. pam. 13:20-25 un 14:1-4 
Lūgsim pēc Dieva aizsardzības bērniem mūsu 
draudzē, valstī un visā pasaulē.

Plkst. 16:00 BPI Muzikālo vadītāju skolas mācību 
gada noslēguma koncerts Ropažos

2
Jņ. 21:1-25; Ps. 69:1-12
Lūgsim par Jūrmalciema draudzi un sludinātāju 
Kārli Baštiku.

3
Ap. d. 1:1-22; Ps. 69:13-28 
Lūgsim par Ēģiptes Baptistu savienību, tās 
19 draudzēm un 2250 locekļiem.

4
Ap. d. 1:23-26 un 2:1-21; Ps. 69:29-37 
Lūgsim Dievu par radiem un draugiem, kuri vēl 
nepazīst Kristu.

5
Ap. d. 2:22-47; Sal. pam. 14:4-14
Lūgsim par Kandavas draudzi un sludinātāju 
Oskaru Jēgermani.

6
Ap. d. 3; Ps. 70
Lūgsim par draudžu dibināšanas kalpošanu 
Rembatē.

Baznīcu nakts Rīgā (www.baznicunakts.lv)

7
Ap. d. 4:1-22; Ps. 71:1-8 
Lūgsim par Somijas (somiski runājošo) Baptistu 
savienību, tās 14 draudzēm un 691 locekli.

8
Vasarsvētki. Svētā Gara svētki.  
Pasaules baptistu jaunatnes Lūgšanu diena. 
Ap. d. 4:23-37 un 5:1-11; Ps. 71:9-18 
Pateiksimies Dievam par Viņa Svētā Gara klātbūtni 
un vadību.

9
Ap. d. 5:12-42; Sal. pam. 14:15-24
Lūgsim par Sieviešu kalpošanas apvienību un 
vadītāju Solvitu Zīveri.

10
Ap. d. 6 un 7:1-19; Ps. 71:19-24
Lūgsim par Liepājas Nācaretes draudzi un mācītāju 
Egilu Ķeiri.

11
Ap. d. 7:20-43; Ps. 72 
Lūgsim, lai Dievs rāda, kā varam palīdzēt savas 
apkārtnes maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.

12
Ap. d. 7:44-60 un 8:1-3; Ps. 73:1-14 
Lūgsim par Eiropas Baptistu federācijas Misiones 
konferenci Varšavā (Polija).

13
Ap. d. 8:4-40; Sal. pam. 14:25-35
Lūgsim, lai Dievs palīdz Latvijas valdībai pieņemt un 
īstenot gudrus lēmumus.

14
Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena. 
Ap. d. 9:1-31; Ps. 73:15-28
Lūgsim, lai piedošana un miers remdē sāpes par 
Latvijas tautas netaisnajām ciešanām.

15
Ap. d. 9:32-43 un 10:1-23; Ps. 74:1-9 
Lūgsim par LBDS vadības komandu, bīskapu Pēteri 
Sproģi, bīskapa vietniekiem, mācītājiem Edgaru 
Godiņu un Kasparu Šternu un bīskapa pilnvaroto 
pārstāvi krievu draudzēs, mācītāju Viktoru Abramovu.

16
Ap. d. 10:24-48 un 11:1-18; Ps. 74:10-17
Lūgsim, lai Dievs stiprina mazās draudzes, atjauno 
to locekļus un piepulcina jaunus ticīgos.

17
Ap. d. 11:19-30 un 12:1-19; Sal. pam. 15:1-10
Lūgsim par Liepājas Pāvila draudzi un mācītāju 
Mārtiņu Balodi.

18
Ap. d. 12:20-25 un 13:1-12; Ps. 74:18-23
Lūgsim, lai Dieva mīlestība bagātīgi darbojas mūsos 
un caur mums.

19
Ap. d. 13:13-41; Ps. 75
Lūgsim par Somijas (zviedriski runājošo) Baptistu 
savienību, tās 17 draudzēm un 1162 locekļiem.

20
Ap. d. 13:42-52 un 14:1-7; Ps. 76
Lūgsim par draudžu dibināšanas kalpošanu 
Vecmīlgrāvī.

21
Ap. d. 14:8-28; Sal. pam. 15:11-20
Lūgsim par Līgatnes draudzi un mācītāju Mārtiņu 
Rijnieku.

22
Ap. d. 15:1-21; Ps. 77:1-9 
Lūgsim par Itālijas Baptistu savienību, tās 120 
draudzēm un 5903 locekļiem.

23
Līgo diena. 
Ap. d. 15:22-41; Ps. 77:10-21 
Lūgsim, lai Kristus gudrībā izmantojam svētkus 
Evaņģēlija pasludināšanai.

24
jāņu diena. jāņa Kristītāja diena. 
Ap. d. 16:1-15; Ps. 78:1-8 
Pateiksimies Dievam par Jāņa Kristītāja kalpošanu 
(Marka 1).

25
Ap. d. 16:16-40; Sal. pam. 15:21-30
Lūgsim par nometni bērniem ar īpašām vajadzībām 
Pelčos.

25.-30.06. Sieviešu kalpošanas apvienības nometne 
bērniem ar īpašām vajadzībām Pelčos

26
Ap. d. 17:1-21; Ps. 78:9-16
Lūgsim par Madonas draudzi un tās vecajiem.

“Es turu Tavus vārdus savā sirdī...” 
Ps. 119:11a
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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

jūnijs
26

Ap. d. 17:22-34 un 18:1-8; Ps. 78:17-31
Lūgsim par mūsu draudžu vasaras plāniem, lai tie ir 
Dievam tīkami.

27
Ap. d. 17:22-34 un 18:1-8; Ps. 78:17-31
Lūgsim par bīskapu Pēteri Sproģi un viņa ģimeni.

27.06. - 01.07. BPI DRAFTS 1. līmenis

28
Ap. d. 18:9-28 un 19:1-13; Ps. 78:32-39
Lūgsim, lai jaunieši, kas piedalās dažādās vasaras 
nometnēs, iepazītu Kristu.

28.06.-05.07. Jaunatnes apvienības rīkotās nometnes

29
Ap. d. 19:14-41; Sal. pam. 15:31-33 un 16:1-7 
Pateiksimies Dievam par Viņa kalpiem dažādās 
profesijās un amatos.

s i r s n ī g i  s v e i C a m  j u B i l e j ā !
Tas Kungs ir pie manis, stiprs un varens. (Jer. 20:11)

8. jūnijā LBDS pensionētajam mācītājam Pāvilam jakovļevam 
aprit 80 gadi.

10. jūnijā Pitraga draudzes sludinātājam Naurim Graudiņam 
aprit 30 gadi.

17. jūnijā mācītāja atraitnei un ilggadējai Māsu kalpošanas 
vadītājai tabitai Freivaldei aprit 75 gadi.

23. jūnijā Rīgas Pestīšanas Tempļa draudzes mācītājam 
Hansam Bērziņam aprit 50 gadi.

s v e i C a m !
25. maijā BPI absolvents Kārlis Baštiks licencēts par 
sludinātāju Jūrmalciema draudzē.

Vēlamies informēt LBDS draudzes par iespēju aicināt Jūsu 
draudžu uzņēmējus,  pašnodarbinātos vai fiziskas personas ziedot 
LBDS draudžu atbalstam, izmantojot LBDS piedāvājumu. Jūsu 
draudzē visticamāk ir vajadzības, kurām ir nepieciešams finansiāls 
atbalsts, un iespējams tieši Jūs kā uzņēmējs esat aicināts un varat 
palīdzēt draudzei šajā situācijā. 

LBDS ir sabiedriskā labuma organizācijas (SLO) statuss, tādēļ 
juridiskām un fiziskām personām, kas veic ziedojumus, ir 
tiesības saņemt nodokļu atlaides. 

Latvijas Baptistu draudžu savienības SLO darbības jomas:

•	 Labdarība (kopš 01.12.2006.): Naudas, laika, zināšanu vai 
citu privāto resursu plānota ziedošana labiem sabiedrības 
mērķiem, nesaņemot par to nekādu atlīdzību.

•	 Kultūras veicināšana (kopš 01.12.2006.): Kultūra šī jēdziena 
visplašākajā nozīmē ir visu to īpašo garīgo, materiālo, 
intelektuālo un emocionālo īpašību kopums, kas piemīt kādai 
sabiedrībai vai sociālai grupai, un līdzās mākslai un literatūrai 
ietver sevī arī dzīves un līdzās pastāvēšanas veidus, vērtību 
sistēmas, tradīcijas un uzskatus.

•	 Sabiedrības, it īpaši trūcīgo un sociāli mazaizsargāto 
personu grupu, sociālās labklājības celšana (kopš 
01.12.2006.): Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu, kuru 
ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz līmeni, kādu, 
pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības 
likumu, noteicis Ministru kabinets.

Saskaņā ar  LR likumdošanu reliģiskā darbība un sabiedriskā 
labuma darbība nav viens un tas pats. Tas, kam cilvēks tic un 
kādā veidā kopj ticību, ir katra privāts lēmums un izšķiršanās. 
Valsts šajā jomā neiejaucas, kā arī nodokļu atvieglojumu veidā 
nesniedz īpašu atbalstu ticīgajiem. Taču valsts atbalsta un SLO 
likums paredz iespēju saņemt nodokļu atvieglojumus, ja reliģiskās 
organizācijas nolemj papildus reliģiskai darbībai veikt arī 
sabiedriskā labuma darbību, piem., sniegt sociālu palīdzību 
draudzes locekļiem vai apkārtnes iedzīvotājiem, veikt mājas 
aprūpi, bezmaksas labdarības nometnes, aktivitātes vērstas uz 
bērniem un jauniešiem, nodarboties ar labdarību, sniegt kultūras 
pasākumus, koncertus, izstādes utml.

Lai vienkāršotu ziedojumu uzskaiti, ziedotājiem ir jāizvēlas, vai 
ziedojums tiek veikts reliģiskās darbības veikšanai vai sabiedriskā 
labuma darbībai:

1. ziedojums LBDS draudzes sabiedriskā labuma darbības 
atbalstam paredz iespēju izmantot nodokļu atlaides. Ja 
plānojat iesniegt ienākumu deklarāciju VID un ja vēlaties ar 
savu ziedojumu atbalstīt, piemēram, kultūras veicināšanu, 
trūcīgo un sociāli mazaizsargāto personu grupu sociālās 
labklājības celšanu vai labdarību, maksājuma uzdevumā ir 
svarīgi norādīt “ziedojums sabiedriskā labuma darbības 
veikšanai”.

2. ziedojums LBDS draudzes reliģiskās darbības veikšanai 
neparedz iespēju pretendēt uz nodokļu atvieglojumiem. 
Ja vēlaties ar savu ziedojumu atbalstīt, piemēram, draudzes 
reliģisko darbību, LBDS kopdarbu, misijas un evaņģelizācijas 
darbību, teoloģiskās izglītības iespējas, sadraudzību, ēku 
remontdarbus utt., maksājuma uzdevumā ir svarīgi norādīt 
mērķi, piemēram, “ziedojums vispārējām vajadzībām”, 
“ziedojums misijai” utt.

Uzmanību: No tā, cik precīzi aizpildīts maksājuma uzdevums, 
ir atkarīgs, kādam mērķim ziedojums tiek novirzīts, un tas, vai 
ziedojuma veicējs var pretendēt uz valsts noteiktajām nodokļa 
atlaidēm.

Ja Jums rodas jautājumi, aicinām pirms ziedojuma veikšanas 
sazināties ar LBDS izpilddirektori Žannu Drūnesi (mob. 29148854).

LBDS rekvizīti:
Reliģiska organizācija “Latvijas Baptistu draudžu savienība”
Reģistrācijas Nr. 90000085765
SEB banka, konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314
Swedbanka, konts: LV11 HABA 0551 0257 81934

Paldies par Jūsu finansiālu, materiālu un garīgu atbalstu 
LBDS draudzēm un LBDS kopdarbam!

Kristus mīlestībā, 

Žanna Drūnese
LBDS izpilddirektore

30
Ap. d. 20:1-38; Ps. 78:40-55
Lūgsim par Mērsraga draudzi un mācītāju Jāni Pallo.

Iespēja ziedot LBDS draudžu darbības atbalstam
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Veikalā “AMNIS” 
varat iegādāties 

pazīstamā  
autora 

Džona Eldridža 
grāmatu  

“Mežonīgā sirds”.

Katrs vīrietis reiz bijis 
zēns. Katram mazam 
zēnam ir savi sapņi, 
lieli sapņi: kļūt par 
drosminieku, sakaut 
sliktos puišus, veikt 
riskantus varoņdarbus 
un izglābt nelaimē 
nonākušu princesi. 

Arī katrai meitenei ir savi sapņi: lai princis nāktu un viņu 
izglābtu, un iesaistītu izcilā piedzīvojumā,  zinādams, ka 
viņa ir skaistule. Savā grāmatā Eldridžs aicina vīriešus atklāt 
savu vīrišķo sirdi, kas veidota pēc aizraujoša Dieva attēla. 
Viņš aicina sievietes atklāt vīrieša dvēseles noslēpumu 
un gūt baudu un prieku no spēka un nevaldāmības, kuru 
sniegšanai vīrieši ir radīti.  

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, Līva Fokrote, Līvija Godiņa, Elza Roze, Agnese Spura   
maketētājs Filips Tālbergs

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

Interešu grupas:
“Skaistums
un veselība”
“Pietiekoši
laba mamma”
rokdarbi u.c.

SIEVIEŠU KALPOŠANAS APVIENĪBAS
VASARAS NOMETNE

“ATKLĀJ NOZĪMĪGO”
2014. gada 25. - 27. jūlijs

Siguldā, Laureņču hostelī pie Kaķīškalna

PROGRAMMĀ:
Lekcijas:
“Atklāj nozīmīgo draudzē”
  slud. Dainis Pandars
“Tu esi brīnišķi veidots!
  Kāpēc ārsts?”
ārste Skaidrīte Mežecka

Svētdienā svinēsim nometnes dievkalpojumu

Dalības maksa ar gulēšanu:
* gultā EUR 50 (110 vietas)
* uz mīkstiem matračiem EUR 40 (40 vietas)

Lūdzam pieteikties un samaksāt
dalības maksu līdz 1. jūlijam.

    Vairāk informācijas:
    SKA sekretāre Sarmīte Biķe
    Mob.: 26834744
    Epasts: sarmitebike@inbox.lv


