
Mēs ar nepacietību gaidījām vasaru – to silto un 
saulaino laiku, kad gribas doties kādā ceļojumā vai 
atpūtas atvaļinājumā. Vasara daudzās draudzēs ir laiks, 
kad notiek daudzas un dažādas aktivitātes, ar kurām 
kalpot Dievam, draudzei un savai pilsētai. Vasara ir 
cits dzīves ritms gan lieliem, gan maziem.

Pāvils, rakstot par Gara augli vēstules galatiešiem 
5. nodaļā, kā vienu no tā pazīmēm min prieku. 
Prieks raksturo dzīvi un kalpošanu, kas norit Svētā 
Gara vadībā. Viens, bet ne vienīgais, no Dieva dotajiem 
mājieniem par izdevušos jeb auglīgu kalpošanu ir 
prieks, kas parādās gan tajos, kas kalpo, vada un 
organizē, gan arī tajos, kas ar šo kalpošanu tiek 
iedrošināti, iepriecināti un ir sadzirdējuši Evaņģēlija 

vēsti. Prieks ir arī mūsu attieksme pret Dievu, kurš mūs 
ir Kristū izglābis un dāvājis attiecības ar Sevi šajā dzīvē 
un mūžībā. Tāpēc mēs priecājamies par mūsu Kungu 
un slavējam Viņa svēto Vārdu (Psalmi 97:12).

Lai šī vasara mūsu draudzēs un mums katram ir 
bagātīga ne tikai ar dažāda veida darbošanos, bet arī 
ar prieku par to, ko Dievs dara mūsu organizētajās 
nometnēs, plānotajos ceļojumos un atpūtas 
atvaļinājumos. Lai šī vasara ir ne tikai rosīšanās un 
atpūtas laiks, bet arī brīdis, kad pateikties un priecāties 
par Dievu, Viņa klātbūtni, vadību, svētību un mīlestību.

Mārtiņš Anševics
Limbažu draudzes sludinātājs
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Kristū pamatota vienprātība

Šogad “Baptistu Vēstnesis” aicina kopīgi pārdomāt tā saucamās “cits citam” un “viens otram” pavēles, kurās 
Jēzus un Jaunās Derības autori ietvēruši Dieva norādījumus kristiešu attiecībām draudzē un uzvedībai plašākā 

sabiedrībā. Pārdomās par tām dalās mūsu draudžu garīdznieki.

“Bet izturības un mierinājuma Dievs lai dod jums savstarpēju 
vienprātību, kas pamatota Kristū Jēzū, tā ka jūs vienprātīgi 
vienā mutē pagodinātu Dievu un mūsu Kunga Jēzus Kristus 
Tēvu. Tādēļ pieņemiet cits citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis 
Dievam par godu.” (Romiešiem 15:5-7)

Svēto Rakstu teiktais nekad nav zaudējis savu aktualitāti. 
Ikvienam, kurš apliecina sevi kā Jēzus Kristus mācekli, Raksti ir 
pamats ticībai un dzīvei. Šajā Vēstules romiešiem fragmentā 
apustulis Pāvils runā par vienprātību, pateicoties kurai, kristīgā 
Baznīca ir varējusi īstenot savu aicinājumu un pastāvēt cauri 
laikiem. Daudzas valstis ir sākušas un beigušas savu 
pastāvēšanu, taču Kristus draudze ir un būs līdz Viņa otrajai 
atnākšanai. Gaidot mūsu Kunga atnākšanu, mēs dzīvojam aktīvu 
ticības dzīvi, kurā visu Kristus mācekļu vienprātības centrā ir Viņa 
persona.

Vārds “vienprātība” pats par sevi neko daudz neizsaka. Tas 
norāda uz stāvokli, kurā noteiktu cilvēku grupu apvieno uzskati 
un prakse. Tāpēc ir svarīgi saprast, ko apustulis Pāvils domāja, 
rakstot Romas kristiešiem par vienprātību.

Ja domājam par vienprātību apustuļa Pāvila vārdu kopskatā 
Vēstulē romiešiem, tad vienprātība ir saistīta ar vārdiem, kuri ir 
pamatā iepriekšējai, 14. nodaļai: netiesājiet un neapgrēciniet, 
bet pieņemiet cits citu. Vēl plašāk skatoties, vienprātība ir saistīta 
ar visu to pamācību kopumu, kuru apustulis Pāvils iesāk 12. 
nodaļā, runādams par Kristus draudzes vienību, uzdevumu un 
funkcijām, kristīgās dzīves likumiem, tuvākmīlestību un Tā Kunga 
atnākšanas pienācīgu sagaidīšanu. 

Pāvils 15. nodaļas sākumā mudina tos, kuri jau ir ticības ceļu 
mērojuši ilgāku laiku, izturēties uzmanīgi, saudzīgi un atbildīgi 
pret tiem, kuri sper pirmos soļus. Apustuļa teiktie vārdi izskan kā 
aicinājums rūpēties par savu ticības brāli vai māsu (15:1). Tas 
nozīmē, ka vienprātības nosacījums ir Kristū atjaunots cilvēks, 
kurš netiesā tos, kuri ir ticības ceļa sākumā, un arī neapgrēcina, 
bet uzmanīgi izturas pret ikvienu, kurš savos uzskatos vēl tikai 
pilnveidojas pretī veselīgai kristīgās ticības izpratnei un praksei. 
Uzsvēršu vēlreiz: pastāvīga vienprātība nav panākama ar 
laicīgiem līdzekļiem, bet gan uz visu draudzei piederošu cilvēku 
svēttapšanas pieredzes pamata, kurā ikviens rūpējas, lai 
netiesātu un neapgrēcinātu citus. Tas veido veselīgu vidi, kurā 
Dievs var ievest “kritušus” cilvēkus, lai viņi dzirdētu un atsauktos 
Evaņģēlijam, un, lai dzirdot un atgriežoties, kļūtu par daļu pie 
tiem, kurus apvieno Kristus vienprātība. 

Turklāt vienprātība ir Dieva dota. Mēs varam tiekties uz to, taču 
tās nodrošinātājs ir Dievs pats. Vienprātībai ir arī jāaptver visus 
draudzes ļaudis. Pāvils runā par “savstarpēju vienprātību” (15:5). 
Un būtiskākais – vienprātība ir reizē virzīta uz Jēzus Kristus 
personu un pamatota Viņā, – ne lokālās draudzes vadītājā, ne 
reliģiska satura dokumentā vai stratēģijās, bet Kristus personā. 
Tā ir pamatota arī Svēto Rakstu mācībā, kura ir pamats ticības 
dzīvei un cerībai uz Dieva dotajiem apsolījumiem Jēzū Kristū. 

Viss cits, kā to rāda vēsture, cilvēciskā spēkā sāktais, ir arī 
cilvēciskā spēkā beidzies. Draudze paliek – paliek tur, kur ir 
vienprātība ap tās Kungu Jēzu Kristu, Viņa mācībā un “vienā 
mutē” izteiktā pagodinājumā mūžīgās dzīvības devējam Kristum 
(15:6). Viņā esam pieņemti, un Viņā, kā Pāvils atgādina un 
pamudina, mums ir jāpieņem citam citu (15:7). Citādi nevar. 
Nevar būt pieņemts un nepieņemt! Savstarpēja pieņemšana ir 
būtiska, jo mēs esam pieņemti. Pāvila doma ir tieša: pieņemiet 
tos, kuri ir ticības ceļa sākumā! Netiesājiet un neapgrēciniet 

viņus! Esiet viņiem par iedrošinājumu, pamudinājumu, 
uzskatāmu liecību dziļai, saturīgai kristīgai dzīvei!

Tur, kur vienprātības nav, tā ir tikai vārds, kurš izskan pilnākās vai 
tukšākās baznīcās un paslīd garām vienaldzīgiem klausītājiem. 
Taču tam ir jāizskan dzirdīgās klausītāju sirdīs, radot atsaucību 
un vēlēšanos tiekties pēc Kristus. Kur šī tiekšanās būs, tur, kā 
Pāvils norāda, Dievs sniegs pamudinājumu un darīs ikvienu 
spējīgu uz vienprātību. 

Vienprātībai nepieciešams vēl kaut kas, un tā ir atteikšanās no 
savas patmīlības – no sevis likšanas centrā, kas ievaino un posta 
Kristus draudzi. Kur cilvēki liek centrā paši sevi, tur vienprātība 
beidzas, pat īsti nesākusies. Kur centrā ir Kristus, tur vienprātība 
nav jāmeklē, tā tiek dota. Kur ir patiesa mīlestība, nodošanās un 
pieķeršanās Kristum, tur Dieva dotā vienprātība ir klātesoša ar 
savu svētību. Vienprātīga draudze var piepildīt Kristus doto 
uzdevumu – Svētā Gara spēkā būt Kristus lieciniekiem tuvākā un 
tālākā apkaimē (Apustuļu darbi 1:8). Mums ar saviem 
personiskajiem mērķiem Dieva valstībā ir jāatkāpjas, lai dotu 
vietu Kristum un Viņa uzdevumam.

Vienprātība sākas ar mūsu katra izvēli būt Jēzus Kristus 
māceklim ne tikai vārda pēc, bet ar visu savu dzīvi – katru dienu, 
katrā izvēlē un izaicinājumā. Arī šajā izvēlē būsim vienprātīgi, 
apliecinot, ka sekošana Kristum aptver visu mūsu dzīvi, ne tikai 
atsevišķas tās daļas. Kristū mēs esam pieņemti, Kristū 
pieņemsim citus, un Kristū visi kopā augsim un pārtapsim Viņa 
rakstura līdzībā. 

Tiekties uz vienprātību nozīmē tiekties pēc Kristus – kā to darīja 
apustuļi un visi Jēzus mācekļi dažādos vēstures laikos un 
konfesijās, kā to esam aicināti darīt arī mēs, 21. gadsimta 
sākuma Latvijas baptisti.

Oļegs Jermolājevs
Cēsu draudzes mācītājs
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Oklahomas draugi Latvijā
No 18. līdz 23. maijam Latvijā trešo reizi ciemojās Oklahomas 
Baptistu savienības 17 garīdznieki un vadītāji. Nākamā 
oklahomiešu vizīte 
plānota septembrī.

Oklahomieši piedalījās 
LBDS Kongresā un 
Baltijas Pastorālā institūta 
izlaidumā. Pusdienu 
pārtraukumā viesi 
iepazinās ar to draudžu 
vadītājiem, kuras 
apciemoja nākamajā 
dienā. Oklahomas 
pārstāvji devās uz 
Grobiņas, Jelgavas, 
Madonas, Ogres Trīsvienības, Rīgas Mateja, Rīgas Semināra un 
Ventspils draudzi, kā arī uz Ropažu un Rojas jaundibināmo draudzi. 
Viesi uzklausīja deviņu garīdznieku un draudžu dibinātāju stāstus par 
kalpošanas plāniem un sadarbības iespējām. Užavā oklahomieši 
apskatīja nometņu kalpošanas centru “Ganības” un uzklausīja BPI 
Pastorālās kalpošanas programmas studentu kalpošanas plānus. 
Noslēgumā viesi tikās ar LBDS nozaru vadītājiem un stāstīja par 
pamanītajām sadarbības iespējām. 

Mēs pateicamies Dievam par Viņa dotajiem sadarbības partneriem un 
draugiem. Lūgsim par viņiem, gatavojoties vizītei rudenī. Lūgsim arī 

par sevi – lai mēs 
spējam novērtēt un 
izmantot Dieva 
dotu iespēju iepazīt 
citus Kristus 
sekotājus un 
izprast Viņa 
nodomus, 
paplašinot savas 
pieredzes un 
kalpošanas 
robežas.

Maiks Hands, Oklahomas Baptistu 
draudžu savienības Partnerattiecību 
misijas vadītājs,  atbildīgais par 
sadarbību ar LBDS draudzēm, vērtē 
līdzšinējo sadarbību:

Partnerattiecības starp Oklahomu un LBDS 
draudzēm oficiāli ilgst 14 mēnešus. Šajā 
laikā iepazīšanās vizītēs esmu atvedis uz 
Latviju trīs mācītāju un misijas vadītāju 
koman das. Grupas sastāvs vienmēr ir bijis 
ļoti dažāds – administratīvie darbinieki, 
mācītāji, asociāciju vadītāji, draudžu vadītāji. Priecājamies, ka 10 
mācītāji ir nodevušies partner attiecībām ar Latvijas draudzēm un 
pārējie turpina lūgt par to iespējamo attīstību. Divi mācītāji, kas Latvijā 
viesojās maijā, ir gatavi uzsākt partnerattiecības ar Latvijas draudzēm.

Šovasar vairākas Oklahomas draudžu komandas apciemos savas 
māsu draudzes Latvijā. Jūnijā pie Ādažu Misijas draudzes 
viesosies Lautonas Pirmās draudzes komanda. Midvestas 
Soldžerkrīkas draudzes pārstāvji ciemosies Karostas jaundibināmajā 
draudzē. Jūlijā Limbažu draudzē viesosies Purselas Pirmā draudze, 
lai kopīgi organizētu Ielas svētkus. Komanda no Rīdžensīparkas 
draudzes dosies uz Liepāju, lai kopīgi ar Ciānas draudzi organizētu 
pasākumus bērniem un jauniešiem. Lai praktiski palīdzētu dievnama 
atjaunošanā Bauskas draudzei, jau otro gadu augusta pirmajā nedēļā 
Latvijā ieradīsies komanda no Austrumcentrālās asociācijas.

Grupa, kas Latviju apciemoja maijā, bija patīkami pārsteigta par 
jaunajiem draudžu vadītājiem un dibinātājiem. Viņu redzējums par 
kalpošanu iedvesmoja vairākus mūsu vadītājus jaunai vīzijai 
kalpošanai Oklahomā. Tāda ir partnerattiecību būtība – nevis 
amerikāņi atbrauc uz Latviju mācīt, kā dibināt un vadīt draudzes, 
bet Amerikas un Latvijas draudzes ir kopīgi nodevušās vienam 
mērķim – pasludināt Jēzus Kristus Evaņģēliju.

Nākamā Oklahomas komanda Latvijā ieradīsies 27. septembrī. 
Ceram, ka tā būs līdz šim lielākā grupa. Lūgsim, lai Dievs gatavo 
Amerikas un Latvijas kristiešu sirdis jaunām draudzībām un 
partnerattiecībām.

Maiks Hands Pēteris Tervits, Ventspils draudzes mācītājs:

Pie mums viesojās mācītājs Džons Tidvels no Bristovas 
Trīsvienības baptistu draudzes. Sapratām, ka abas draudzes ir 
ļoti līdzīgas. Šobrīd ļoti konkrētu sadarbības plānu vēl nav. Ir 
nolemts turpināt saziņu elektroniski un skatīties, kā Dievs vadīs. 
Mācītājs Tidvels ļoti vēlas palīdzēt savai draudzei saprast, ka 
Dievs spēcīgi darbojas arī ārpus ASV robežām. Tā kā Ventspils 
draudzei ir spēcīgas kalpošanas nozares un tās ir līdzīgas abām 
draudzēm, tad, ļoti iespējams, šajā sadarbībā arī Latvija varētu 
būt par svētību Oklahomai. 

Haralds Bartkevičs, Grobiņas draudzes mācītājs:

Grobiņas draudzē viesojās Viktorijas Baptistu draudzes mācītāji 
Lerijs Faktors un Emits Makkenzijs. Abi viesi svētdien uzrunāja 
draudzi. Gan viesi, gan mēs paši saprotam, ka esam attiecību 
veidošanas sākumā, un bijām atklāti par to, ka vēl nezinām, kas 
notiks tālāk. Tāpēc pirmais mērķis ir iepazīt vienam otru. 
Vienojāmies, ka draudzes apmainīsies ar aizlūgšanu vajadzībām. 
Svētdienas vakarā daži mūsu draudzes vadītāji kopā ar viesiem 
pavadīja vakaru restorānā “Pastnieka māja”, lai apmainītos ar 
idejām un aizlūgtu viens par otru. Šķiet, ka viesiem radies labs 
iespaids par Latviju. Mēs parādījām viņiem arī skaistākās un 
interesantākās vietas Liepājā, Aizputē un Pāvilostā. Satikšanās ar 
Viktorijas Baptistu draudzes brāļiem noteikti bija abpusēji 
bagātinoša.

Tikšanās ar LBDS draudžu pārstāvjiem

Maija sākumā nometņu vietas “Ganības” 
pārraugs Dāvids Viskupaitis kopā ar 
ģimeni devās uz ASV, lai tiktos ar 
Oklahomas Baptistu savienības dažādu 
nozaru pārstāvjiem, mācītājiem un 
draudzēm, kā arī viesotos “Falls Creek” 
nometņu centrā, kur prezentēja nometņu 
vietu “Ganības” Užavā, stāstīja par Latviju 
un mūsu draudzēm. Dāvids stāsta: “Bija 
liels prieks būt “Falls Creek” nometņu 
centrā, kas septembrī ar lielām svinībām 
atzīmēs 100. dzimšanas dienu. Centrs ir 
pasaulē lielākā kristīgo nometņu vieta, kur 

ik vasaru katru nedēļu vienlaicīgi atrodas 
5000 līdz 7000 jauniešu un bērnu, lai 
iepazītu un iemīlētu Dievu. Nometnes 
centrālajā laukumā atrodas liels zvans, 
kurš katru vakaru tiek zvanīts tik reižu, cik 
tajā dienā jauniešu un bērnu uzticējuši 
savu dzīvi Jēzum. Cilvēki, kurus sastapām, 
tiešām mīl Jēzu, un šī mīlestība viņiem 
neļauj palikt vienaldzīgiem. Daudzi no 
viņiem ar lielu ticību un mīlestību lūdz par 
mums, dažādos veidos stiprina un 
atbalsta draudžu darbu Latvijā. Lai Dievs 
viņus bagātīgi svētī!”

No kreisās: Viskupaišu ģimene kopā ar Eimiju 
Kordovu, Oklahomas Baptistu draudžu savienības 

Sieviešu kalpošanas vadītāju,  
un viņas ģimeni

baptistu vēstnesis 3



“Viņā visa miesa, kopā satu rē ta un 
visādām palīgsaitēm vienota, pastāvīgi 
aug pēc tām spējām, kas katrai viņas 
daļai dotas, kļūdama aizvien pilnīgāka 
mīlestībā,” – šie Pāvila vēstules 
efeziešiem 4:16 vārdi caurvija LBDS 
Kongresu, kas 20. maijā norisinājās 
Savienības namā. Kongresā piedalījās 
203 delegāti un 96 viesi no 74 
draudzēm. Vecākais reģistrē tais 
delegāts sasniedzis 96 gadu vecumu, 
bet jaunākais – 21.

Svētbrīdī Limbažu draudzes sludinātājs 
Mārtiņš Anševics dalījās pārdomās par 
Mateja evaņģēlija 12:46-50. Viņš uzsvēra, 

ka, lasot Bībeli, 
mēs varam 
redzēt, ka 
Jēzus piederēja 
divām 
ģimenēm – 
Viņš nekad 
nenoliedza 
savu fizisko 
ģimeni, taču 
daudz Viņam 
nozī mē ja otrā 
ģimene – tie, 
kas dara 
Debesu Tēva 
prātu. Dieva 

no doms ir draudzes, kuras spēj nodot 
Evaņģēliju visiem cilvē kiem. Viņš uzsvēra, 
cik svarīgi draudzē ir saskatīt citus kā savas 
ģimenes locekļus, kuriem ir kopīgs mērķis 
un uzdevums – aiznest Labo Vēsti līdz 
katram cilvēkam šeit, Latvijā. Lai tas, kas 
vieno, ir nevis asinsradniecī ba, bet Dieva 
prāts un Viņa dotais uzdevums.

Pēc kopīgas Latvijas Valsts himnas nodzie-
dā ša nas LBDS bīskapa vietnieks, mācītājs 
Edgars Godiņš atklāja Kongresu, tika apstip-
rināta darba kārtība un sekretariāta sa stāvs. 
Tika apstiprināta arī Balsu skaitīša nas 
komisija: Aivis Martinsons (Mazsalacas 
draudze), Arturs Baumanis (Mežgalciema 
draudze), Jānis Jūrmalis (Kuldīgas draudze), 
Mārtiņš Kleins (Āgenskalna draudze) un 

Daniels Gūtmanis 
(Aizputes draudze).

Kongresa dalībniekiem 
sveicie nus no Oklahomas 
Baptistu draudžu 
savienības 1800 drau-
dzēm nodeva tās 
Partnerattiecī bu 
stratēģiskais vadītājs 
Maiks Hands. Viņš pauda 
prieku un pateicību par 
draudzēm, kas 
uzsākušas sadarbību, kā 
arī aicināja lūgt par 
turpmāko kopējo darbu. 
M. Hands uzsvē ra, ka 
noteico šais nav draudzes 
lielums, bet gan tas, cik 
liela ir draudzes sirds. 
Mācītājs Edgars Godiņš 
klātesošajiem nodeva arī 
svei cienus no Amerikas Latviešu baptistu 
savienības, Brazīlijas Latviešu baptistu 
savienības un no mācītāja Dr. Jāņa Šmita 

Kanādā.

Īpaši emocionāls 
brīdis bija LBDS 
pateicības par 
mūža ieguldījumu 
Evaņģēlija 
pasludinā šanā 
pasniegšana 
misionāram, 
mācītājam 
Čārlzam 
Deividam 
Kellijam. Viņa 
darba lauks ir 
bijis un paliek ļoti 
plašs – veici not 
Latvijas baptistu 

draudžu attīstību, to sadarbību ar kristīgām 
drau dzēm citviet pasaulē, pieda loties BPI 
dibi nāšanā un jaunu garīdznieku saga ta-
vošanā, veicinot starp konfesionālo attiecību 
attīstību un organizējot 
sabiedriskus valsts 
mēroga pasākumus ar 

kristīgu vērtību, neno gurs to ši kalpojot 
misijas laukā un veicinot misionāru darbu 
Latvijā, dibinot organizāciju “Bridge Builders 
International”/ “Partneri”, attīstot kristīgo 
centru – nometņu vietu “Ērgļa spārni” un 
sniedzot nozīmīgu ieguldījumu Latvijas 
sabiedriskajā un kultūras dzīvē. Savā runā 
Č. Kellijs pateicās savam vectēvam 
mācītājam Kārlim Zingeram, kurš mudinājis 
viņu braukt uz Latviju, un Dievam par 
iespēju 32 gadu garumā kalpot Latvijā. 
Viņš arī apliecināja, ka vēlas turpināt palīdzēt 
Latvijai, un pateicās visiem, kas šo gadu 
laikā ir bijuši uzticami sadarbības partneri.

Ar aizdegtu sveci un kopīgi dziedātu 
dziesmu “Ja es uzticīgs būšu līdz galam” 
mācītājs Edgars Godiņš aicināja pieminēt 
māsas un brāļus, kas iepriekšējā gada laikā 
bija aizsaukti Mūžībā: Herbertu Ašmi (1922-
2017), Voldemāru Ašnevicu (1932-2017), 
Gunāru Jukumsonu-Jukumnieku (1930-
2016), Mirdzu Tīsu (1922-2016), Astrīdu 
Krivcovu (1935-2016) un Ausmu Arāju 
(1925-2016).

Kopā augt Kristū:  
Atskats uz LBDS Kongresu 2017

Pielūgsmi vada Upleju ģimene un Mateja draudzes 
kamerkoris “Matejs”

Svētbrīdis sludinātāja 
Mārtiņa Anševica vadībā

Misionārs, mācītājs 
Čārlzs Deivids Kellijs

Bīskaps Pēteris Sproģis uzrunā Kongresa dalībniekusKongresa dalībnieki
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izrādīto uzticību un norādīja, ka apvienība īpaši darbosies divos 
virzienos – izglītības un žēlsirdības darba jomā.

Otrajā sēdē, ko vadīja mācītājs Pēteris Eisāns, LBDS sastāvā tika 
uzņemta Internacionālā baptistu draudze “Grace”, kuru vada 
misionārs un mācītājs Malkoms Firts. Tika sveikti 2016. gadā 
ordinētie mācītāji un sludinātāji – Jervands Grbačjans, Aivars 
Vadonis, Ainars Purmalis, Atis Lejiņš un Rūdolfs Kroičs. Bīskapa 
vietnieks, mācītājs Kaspars Šterns klātesošos informēja par iespēju 
puišiem piedalīties BPI DRAFTS nometnēs, kā arī par M4 
apmācību, kas ir atbalsta platforma jaunu draudžu dibināšanai.

Nominācijas komisija darbam LBDS Padomē izvirzīja piecus kan-
didātus – Ainaru Baštiku (Rīgas Mateja dr.), Edgaru Maži (Rīgas 
Āgenskalna dr.), Daini Pandaru (Ogres Trīsvienības dr.), Pēteri 
Samoiliču (Rīgas Misiones dr.) un Mārci Zīvertu (Priekules dr.). 

Aizklātā balsošanā tika ievēlēti E. Mažis, A. Baštiks, M. Zīverts un 
P. Samoiličs. Atklātā balsojumā tika ievēlētas Nominācijas un 
Mandātu komisijas 2018. gada Kongresam. Noslēgumā LBDS 
apvienību un nozaru vadītāji informēja par šī gada otrajā pusē 
plānotajiem pasākumiem.

Sagatavoja Dace Lektauere             

Fotogrāfs Mareks Šteins

Bīskaps Pēteris Sproģis savā uzrunā norādīja, ka Kongresa moto 
aicina augt kopīgi Kristū, un augšana ir veselības pazīme. Viņš 
uzsvēra trīs jomas, kurās ikvienam ir svarīgi augt: pirmkārt, augt 
attiecībās un sevis, citu cilvēku un Dieva iepazīšanā; otrkārt, augt 
kalpošanā, izmantojot Dieva dotās dāvanas, un, treškārt, augt 
mīlestībā, kas izpaužas attieksmē pret dzīvi un vislabāk parādās 
mūsu attieksmē pret mazām lietām un ikdienas mazo darbu izpildē. 
Bīskaps arī aicināja turpināt domāt, kā draudzēm uzrunāt apkārtējos 
cilvēkus, būt tajā mērķtiecīgām un radošām, izvērtēt, kas varētu 
palīdzēt neregulāram draudzes apmeklētājam kļūt par regulāru 
apmeklētāju un par aktīvu draudzes locekli. P. Sproģis iedrošināja 
domāt radoši, eksperimentēt un nebaidīties kļūdīties. Noslēgumā viņš 
atgādināja, ka kristiešu uzdevums ir runāt ar nekristiešiem viņiem 
saprotamā veidā – meklēt veidus, kā to darīt, un būvēt tiltus starp 
viņiem un Kristu.

Pēc bīskapa P. Sproģa aicinājuma klātesošajiem par savām atbildības 
jomām pastāstīja LBDS nozaru un apvienību vadītāji. Bīskapa 
vietnieks, Garīdznieku brālības vadītājs, mācītājs Edgars Godiņš 
pastāstīja par savu kalpošanu LBDS, par to, ka viņu iepriecina, ka 
kristieši deg par savu draudzi. Viņš uzsvēra, ka aug tās draudzes, 
kuras meklē kontaktu ar sabiedrību, un novērtēja draudzes kā 
apsētus laukus, pat ja augļus vēl neredz. LBDS izpilddirektore Žanna 
Drūnese sniedza statistisku pārskatu par draudzēm un finanšu 
jautājumiem. BPI Pastorālās kalpošanas programmas vadītāja Līva 
Fokrote uzsvēra, ka BPI uzdevums ir sagatavot jaunos kalpotājus un 
darīt to sadarbībā ar draudzēm un jaunu draudžu dibināšanas 
iniciatīvām kā studentu prakses vietām. BPI Kalpošanas stratēģiskās 
attīstības centra SĀC vadītājs Igors Rautmanis skaidroja, ka SĀC 
palīdz draudžu vadītājiem atklāt savas dāvanas, tādā veidā palīdzot 
draudzēm īstenot savu mērķi. LBDS Svētdienskolu apvienības 
vadītāja Estere Roze atgādināja, ka apvienības uzdevums ir atbalstīt 
draudžu svētdienskolas. Mūsu draudžu svētdienskolu sarakstos ir ap 
1500 bērnu,  taču daudzi tūkstoši Jēzu vēl nepazīst. Viņa novēlēja, lai 
mūsu kalpošana ir tāda, kas citiem palīdz iepazīt Jēzu. Sieviešu 
kalpošanas apvienības vadītāja Līvija Godiņa iepazīstināja klātesošos 
ar Agnesi Megni no Rīgas Āgenskalna draudzes, kas rudenī pārņems 
Sieviešu kalpošanas apvienības vadību. A. Megne pateicās par 

LBDS jaunākā draudze - Internacionālā draudze “Grace”

Bīskaps Pēteris Sproģis ar dāvanu 
viesiem no Oklahomas

Oklahomas Baptistu draudžu 
savienības Partnerattiecību 

stratēģiskais vadītājs Maiks Hands

2016. gadā ordinētie mācītāji un sludinātāji (no labās): Rūdolfs Kroičs,  
Jervands Grbačjans, Aivars Vadonis un Ainars Purmalis

Svētais Vakarēdiens. Kalpo bīskaps P. Sproģis, mācītājs K. Šterns  
un BPI absolventi

Daļa no LBDS jaunievēlētās Padomes
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LBDS Kongresa ietvaros notika BPI Pastorālās kalpošanas programmas (PKP) septītais izlaidums.

Oklohomas Baptistu savienības vārdā absolventus sveica Alans Kviglijs, Mobilizācijas komandas vadītājs. Sekoja BPI pasniedzēja 
Dr. Ilmāra Hirša uzruna. Bīskaps Pēteris Sproģis, Garīdznieku brālības vadītājs, mācītājs Edgars Godiņš un BPI PKP vadītāja Līva 
Fokrote pasniedza absolventiem diplomus, simbolis kos gana spieķus un dāvināja grāmatas. Absolventi pateicās BPI komandai un 

pasniedzējiem, pasniedzot “džedaju gaismas zobenus” ar Evaņģēlija vēsti: mums ir dots Patiesības un 
Gaismas zobens – Dieva Vārds, ar kuru cīnīties par sevi un citiem pret tumsas spēkiem. Rīgas Mateja draudzes kamerkoris “Matejs” 
ievadīja izlaiduma dalībniekus svinīgākās Svētā Vakarēdiena noskaņās, kurā kopā ar bīskapu P. Sproģi un viņa vietnieku, mācītāju 
K. Šternu kalpoja  BPI absolventi. Noslēgumā kopdziesmā klātesošos vadīja kamerkoris “Matejs” un grupa “Riverfall”.

BPI jaunie absolventi

Absolventu vārdā BPI vadībai 
pateicas V. Strašnovs

Absolventu muzikālais sveiciens Oklahomas Baptistu savienības 
pārstāvis A. Kviglijs

Mācītājs Dr. Ilmārs Hiršs

BPI PKP absolventi (no kreisās): Jānis Uplejs, Māris Popmanis, Kārlis Kleinhofs-Prūsis, Lūkass Balodis,  
Vjačeslavs Strašnovs, Mārtiņš Zeltiņš un Sandis Kažmirs

Kādi tad ir BPI absolventi – jaunie vadītāji? Jānis Uplejs ir 
pazīstams kā daudzu dziesmu autors un draudzēs gaidīts pie-
lūgsmes vadītājs. Kopā ar sievu Kaivu izveidojis gru pu “Riverfall”. 
Drosmī gi izkāpis no savas intra ver tās personības komfor ta zonas, 
prakses laikā ie sais toties GLS vadītāju konferences organizētāju 
komandā un “Commu nitas” draudzē, kur turpi na darboties arī 
pēc BPI pabeigšanas. Māris Popmanis ir enerģisks, pozitīvs, 
sirsnīgs un muzikāls cilvēks. Viņš spēj aizraut līdzi citus un 
dabiski veido attiecības ar nekristiešiem. Vīrs un lepns dēla tēvs, 
topošais ugunsdzēsējs, piedalās draudzes dibināšanā Rojā. 
Kārlis Kleinhofs-Prūsis ir vienmēr gatavs mācīties un uzņem ties 
atbildību, disciplinēts, uzticams un kluss. Viņa sirds deg par 
nekristiešu aizsniegša nu Kristum. Praksē pabijis Priekules 
draudzē, kalpojot jauniešiem, tagad īsteno savu sapni draudzes 
dibināša nā Rojā. Lūkass Balodis ir drošs, pārliecinošs draudzes 
priekšā, viņa sirds deg par jauniešu un vīru kalpošanu. Valmieras 
draudzes svētīts, Lūkass drosmīgi piekrita praksei Ogres 

Trīsvienības draudzē, kur turpina kalpot arī pēc BPI pabeigšanas. 
Vjačeslavs Strašnovs – draudzīgs, dāsns un sirsnīgs, ar izcilu 
humora izjūtu. Kā pats saka: latvietis, kurš ļoti labi zina krievu 
valodu. Cilvēki viņam ir vissvarīgākie. Viņš kalpo Vecmīlgrāvī, 
Rīgas Jaunajā evaņģēliskajā draudzē. Mārtiņš Zeltiņš domā dziļi 
par teoloģis kiem jautājumiem un ir ielu evaņģēlists. Mācoties BPI, 
viņš ir atvēries, kļuvis komunikablāks un ieguvis jaunus draugus. 
Mārtiņš izmanto savas dartorprasmes un dizaina prasmes 
kalpošanas vajadzībām. Viņš atradis garīgās mājas un kalpo 
draudzē “Labais gans”. Sandis Kažmirs – mierīgs un sirsnīgs, 
uzcītīgs grāmatu lasītājs ar dziļu izpratni, ļoti uzticams mazās un 
lielās lietās. Viņš ir uzdrošinājies īstenot savu sapni par mācībām 
BPI un turpinās kalpot Ventspils draudzē.  

Līva Fokrote
BPI PKP vadītāja

Fotogrāfs Mareks Šteins
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LBDS Kongresa gaisotnē uz sarunu par 
mūsu draudzēm, ekumenismu un 
grāmatām aicinājām LBDS bīskapa 
vietnieku, Garīdznieku brālības vadītāju, 
mācītāju un apgāda “Amnis” vadītāju 
Edgaru Godiņu.

Kādas ir Jūsu pārdomas pēc LBDS 
Kongresa?

Kongress bija labs un saturīgs. Ja uz to 
brauc tik daudz cilvēku, veltot savu laiku, 
uzmanību un finanses, tas rāda, ka ir jēga 
braukt. Pēdējos gados Savienības tikšanās 
ir devušas iedvesmu, idejas un ticības stip-
ri nā jumu. Savienībā šobrīd ir labs laikmets. 
Tā ir bīskapa Pētera Sproģa dāvana – spēt 
problēmām redzēt risinājumus un, dodot 
ievirzes, dāvāt uzticību nozaru vadītājiem, 
lai katru sasāpējušu problēmu virzītu uz 
izaugsmi. Kongresā redzējām apvienību un 
nozaru vadītājus ar dedzības dzirksti 
stāstām par paveikto un iekustinot mūs 
nākotnes plāniem.

Kas Jūs iedvesmo draudzēs?

Man patīk savest kārtībā to, kas īsti 
nedarbojas, – vai tā ir lietu funkcionēšana 
vai mašīna. Tas pats princips man ir svarīgs 
draudzēs. Kaut kur ir tie nepietiekamības 
punkti, kurus atkal savienojot, darbs var 
ritēt normāli. Ja izdodas, tad ir liels prieks, 
tas iedvesmo.

Kādi būtu Jūsu vārdi tām draudzēm, 
kurās palikuši tikai daži uzticīgie?

Es ļoti novērtēju šo cilvēku pašaizliedzīgo 
kalpošanu. Viņi to dara savam Kungam, 
citādi nebūtu spēka regulāri braukt, kurināt 
krāsni, tīrīt baznīcu un visu sagatavot 
dievkalpojumam, kaut arī atnāk tikai 
nedaudz cilvēku. Reizēm domāju, kāda 
būtu alternatīva, – varbūt pabraukt 
pārdesmit kilometrus un būt draudzē, kur 
vairāk cilvēku, aktivitātes, kur var redzēt, ka 
ticība pulsē? Ir draudzes, kas pastāv jau 
vairāk nekā 100 gadu, un tagad viena 
paaudze lai aizslēdz baznīcu? Viņiem ir ļoti 
grūti pieņemt lēmumu savu iepriekšējo 
paaudžu priekšā, kuras izturēja pat 
padomju laikus. Kaut Latvija kļuvusi cilvēku 
tukšāka, vēl arvien ir daudz dvēseļu, kas 
nav dzirdējušas vai satvērušas pestīšanas 
vēsti. Kur atrod iespēju veidot 
svētdienskolas darbu, pavērt durvis uz 
sabiedrību, tur saskata jaunas iespējas. 
Prieks par tādām draudzēm.

Veselīgās draudzēs daudz nozīmē 
garīdznieks – ar degošu sirdi par Pestītāju 
un uzticēto draudzi. Cilvēka spēju pilnība 
nav vienīgais priekšnoteikums sekmīgam 
darbam. Svētība ir redzama arī tur, kur 
vadītājs vai visa draudze ir izturējusi 
smagas krīzes, kurās Dievs devis pacietību, 
ticība ir noturēta, ir spēts saskatīt, uz ko 
Dievs ved Savu draudzi. Kas nav 

piedzīvojuši grūtus laikus, tie kašķējas par 
sīkumiem un katrs sargā savas pozīcijas. 
Kas izturējuši bēdas, ir palikuši tādi tīrāki, 
prot nošķirt savas intereses no draudzes 
lietām, vairāk rēķinās ar Dieva klātnību 
meklējumos un lēmumos. Un arī ticības 
dziļums. Reizēm cilvēki grib paši visu 
sakārtot: ja būs finanses un spējīgi cilvēki, 
tad viss notiks. Bet bez gaidīšanas un 
lūkošanās uz Dievu ir tikai īstermiņa 
attīstība. Ir tik svarīgi saviem “sviedriem” 
blakus redzēt – Dievs, tā ir Tava draudze, 
un mēs esam kādu laiku atbildīgi par to. 
Kur tiek uzturēta svētdzīve un izaugsme 
ticībā, tur svētību laiki draudzei neizpaliks.

Kas, Jūsuprāt, ir ekumenisms veselīgā 
izpratnē?

Ekumenisms ir citādu Kristus aicināto 
pieņemšana. Tā nav visu vienādība. 
Ieskatīšanās citā konfesijā paplašina 
redzesloku. Tas ir svarīgi, ja nepazaudē 
savu krāsu un vietu, savu aicinājumu. 
Baptistiem ir sava vieta, aicinājums, 
uzdevumi un cilvēki, kurus tikai mēs 
varēsim aizsniegt Kristum. Apzinoties sevi 
un respektējot, ka arī cits ir Dieva aicināts, 
ir viegli saskatīt arī atšķirīgajos Dieva 
aicinātos. Ekumenē drīkst mīlestībā izteikt, 
kāpēc es nedomāju tā, kā otrs. Tad lai viņš 
pats vērtē – kāds ir tā bibliskais 
pamatojums, vai tas ir kas ar laiku 
uzslāņojies un maināms, vai arī tā ir viņa 
pamatvērtība, kuru es vēl nesaprotu. Drīkst 
ieklausīties citā, cenšoties saprast, kādēļ 
pastāv dažādas ticības dogmas, 
pieņēmumi, prakses un kāds ir to 
pamatojums. To izprotot, rodas lielāka 
cieņa pret citām konfesijām. Domājot par 
atšķirīgo, jāuzmanās, lai savas ticības 
teoriju nesalīdzinām ar citu praksi, jo tā 
rodas nepamatota paaugstināšanās. 
Atklāsmes grāmatā Kristus staigā starp 
draudžu lukturiem un, uzmanies, ka 
nenostumj tavu lukturi! Ja Dievs kādu 
konfesiju nav nostūmis, tad ar kādām 
tiesībām es to drīkstu kritizēt? Dievs ir 
Kungs, un Viņš zina Savus aicinātos.

Jūsu pārziņā ir kristīgais grāmatu veikals 
“Amnis” ar dažādu kristīgu literatūru.

Tas, ka Savienības namā ir Latvijā lielākais 
kristīgās literatūras un dāvanu veikals, ir 
liela iespēja un atbildība. Nekad latviešu 
valodā nav bijis tik daudz kristīgu grāmatu, 
kā varam piedāvāt pašreiz. Pagājušajā 
gadā klāt nākušas vairāk nekā 100 jaunas 
grāmatas. Mums ir radoša sadarbība ar 
visām Latvijas kristīgajām izdevniecībām un 
izdevējiem. Savā ziņā esam kļuvuši par 
kristīgos izdevējus apvienojošu centru. 
Ziemassvētku laikā pie mums notika jau 
trešā kristīgo izdevēju tikšanās.

Pēdējā laikā ir aktualizējies jautājums par 
“Amņa” piedāvātās literatūras sortimentu. 

Tas ir grūts jautājums, jo cilvēki izsaka 
kritiku par grāmatām atkarībā no savas 
līdzšinējās ticības pieredzes. Ir tikai viena 
nekļūdīga grāmata – Bībele, bet visās citās 
var atrast kaut ko, par ko teikt: “Es tā 
nedomāju!” Vai tas nozīmē, ka “Amnim” 
būtu jāpaliek tikai pie Bībelēm un baptistu 
grāmatām vai tomēr jāpaver durvis mazliet 
plašāk? 

Šobrīd uzskatām, ka te vajadzētu būt 
visām ar kristietību saistītajām grāmatām. 
Ir grāmatas, kuras mēs iesakām. Ir tādas, 
kuras ir iespējams pie mums iegādāties, 
un tādas, kuras var dabūt, ja īpaši pajautā. 
Reizēm mēs sūtām grāmatas atpakaļ 
izdevējiem - ja tās ceļ naidu starp 
konfesijām vai tajās ir pilnīgi absurda 
mācība. Bet kopumā “Amnī” ir diezgan 
plaša literatūras izvēle, jo pie mums nāk 
dažādu konfesiju cilvēki ar dažādām 
vajadzībām – kāds meklē grāmatu ticības 
izaugsmei, cits – atziņu paplašinošu 
literatūru, vēl cits raksta pētījumu. 

Man liekas, ka cilvēkiem ir jāmācās, kā lasīt 
grāmatas. Nevar katru grāmatu uztvert kā 
tādu, kam ir Bībeles autoritāte, ir jāpieiet ar 
savu kritisku vērtējumu. Reizēm grāmatās, 
kurās 2 vai 10 lappuses nav atbalstāmas, 
pārējais ir ļoti iedvesmojošs. Nevajag 
vairīties arī tādu grāmatu izlasīt un pateikt: 
“Nē, to es nolieku malā.” Esmu dzirdējis 
teicienu, ka lasīt grāmatu ir kā ēst zivi – 
garšīgo apēdu, bet asaku nolieku malā. 
Mēs jau nelasām grāmatas, lai pēc tam 
teiktu tikai: “Jā, tā arī es domāju.” Mēs 
lasām, lai arvien uzzinātu kaut ko jaunu un 
mūs bagātinošu. Kā teicis pravietis 
Jeremija: “Jums vairāk jārunā savā starpā 
ikvienam ar savu tuvāko un ar savu brāli 
par to, ko Tas Kungs atbildēja un ko Viņš ir 
teicis.” (Jeremijas 23:35) Grāmata ir 
brīnišķīga iespēja sarunāties par Dievu un 
ticību pāri savai izpratnei, laikam un 
attālumiem. Grāmatas lasīt ir jāiemācās.

Sagatavoja Silva Atvara un Līva Fokrote

Par draudzēm,  
konfesijām un grāmatām
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Baznīcu nakts mūsu draudzēs
2. jūnija vakarā ceturto gadu aizvadīts Latvijas kristīgo baznīcu draudžu kultūras notikums “Baznīcu nakts”, kā ziņo  
www.baznicunakts.lv , tas pulcējis ap 30 000 cilvēku un visā Latvijā notikumam bija gatavojušās 190 baznīcas, vairāk nekā 
3000 koristu, ansambļu, solistu, mākslinieku un lektoru, visos novados tika aizvadīti vairāk nekā 250 koncerti, novadītas 
vismaz 60 ekskursijas, ap 50 lekcijām par dažādām tēmām, vairāk nekā 70 radošās darbnīcas bērniem. “Baptistu Vēstnesis” 
aicina ielūkoties Baznīcu nakts notikumos mūsu draudzēs.

Dundagas draudzē notika dzejas lasījumi, 
stīgu trio koncerts, svētdienskolas bērnu 
uzvedums un karavīra Jurģa Šteinberga 
stāsts par piedzīvoto ārvalstu misijās. 
Bērniem notika mazā nakts nometne ar 
nakts pārgājienu un dažādiem 
uzdevumiem. Dundagas draudzes 
sludinātājs Andis Smelte atzīst: “Īpašs 
prieks bija par to, ka uz bērnu uzvedumu 
bija atnākuši arī viņu vecāki, kas 
svētdienās uz draudzi nenāk. Daži bērni 
pēc tam teica, ka šī bijusi foršākā diena 
viņu mūžā.”

Liepājas Ciānas draudzē programma 
sākās ar svētdienskolas bērnu koncertu 
un turpinājās ar radošajām darbnīcām 
bērniem. Te varēja gan uzspēlēt dambreti 
ar mācītāju, gan piedalīties ekskursijā pa 
baznīcu, kā arī dziedāt Dievam par godu 
kopā ar Ciānas draudzes mūziķiem. 
Miķelis Mažis stāsta: “Daudz apmeklētāju 
bija uz svētdienskolas koncertu un 
pielūgsmes mūziku, kā arī īpašā cieņā bija 
dambrete ar mācītāju un citas galda 
spēles.”

Par Jelgavas draudzes aktivitātēm stāsta Linda 
Langenfelde: “Ikviens viesis varēja iepazīties ar 
dievnamu, draudzes cilvēkiem un darbības vir-
zieniem. Gidu pavadībā varēja izstaigāt dievna-
ma telpas, uzklausīt stāstījumu par draudzes 143 
gadu vēsturi, uzzināt par baptistu konfesijas 
pamatvērtībām un apskatīt kristību baseinu. Lielu 
interesi raisīja draudzes cilvēku gleznu izstāde 
“Dieva stāsts Tev cauri gadu tūkstošiem”. Katra 
stunda tika ievadīta ar Bībeles lasījumiem un 
draudzes mūziķu muzikālajiem sniegumiem. 
Pagalmā mazos viesus izklaidēja piepūšamās 
atrakcijas un popkorns, bet jaunieši ielūdza uz 
aizraujošām galda spēlēm. Bija padomāts arī par 
aktivitātēm vīriem, tēviem un dēliem. Vakara 
izskaņā skanēja pielūgsmes mūzika, notika 
lūgšanas par mieru pasaulē, Latviju, Jelgavu, 
aizlūgšanas par draudzi un cilvēkiem. “Mums ļoti 
patika pie jums,” “Uzzinājām interesantus faktus 
par baptistu baznīcu un konfesiju,” “Šeit ir mājīgi 
un cilvēki tik viesmīlīgi!” – tās ir dažas atsauks-
mes no cilvēkiem, kuri Baznīcu naktī pirmo reizi 
ienāca mūsu dievnamā.”

Mazsalacas draudzē vakaru iesāka 
mācītājs Sīmanis Balodis ar svētbrīdi, kam 
sekoja draudzes kora dziedātās dziesmas, 
kuras pavadīja čella, flautas, vijoles un 
bungu sas ka ņa. Aivis Martinsons, draudzes 
priekš nieks, iepazīstināja ar draudzes nama 
celt niecības vēsturi, izmantojot senus un ne 
tik senus fotoattēlus. Ieva Veide ieveda 
klausītā jus kokles skaņu pasaulē, izpildot 
gan pašas sacerētās, gan citu komponistu 
dziesmas un melodijas. Bērni un jaunieši 
dziedāja dzies mas, kuras apguva Svētdien-
skolu apvienības Dziesmu dienai. Sekoja 
Kintijas Šultes lekcija “Baptisti Mazsalacā”, 
kas ir viņas zinātniski pētnieciskais darbs 
vidusskolā. Noslēgumā vokālā ansambļa 
“Ēra” daudzveidīgais repertuārs. Māra 
Martinsone secina: “Vakars bija patiesi 
svētīgs, jo baznīcā ienāca ļaudis, kuri citādi 
to nebūtu uzdrošinājušies. Baznīcu nakts 
bija iespēja arī draudzei uzdrošināties darīt 
to, ko parasti nedarām.”

Liepājas Pāvila draudze piedāvāja mācītāja 
Mārtiņa Baloža stāstījumu par baptistiem, Jurģa 
Šubas stāstījumu par lībiešu valodu un Mateja 
evaņģēlija fragmenta lasījumu lībiešu valodā, 
draudzes kora dziedātās dzies mas diriģentes 
Ainas Lemaiķes un koncertmeista res Ingrīdas 
Šeršņovas vadī bā, kā arī zvanu ansambļa “Re-re-
mi-la” kon certu Ērika Bukanta vadībā. Baznīcu 
nakts koordinators draudzē Jurģis Šuba saka: 
“Pavisam Baznīcu nakts sarīkojumos Pāvila 
draudzē piedalījās 110 apmeklētāju, neskai tot 
30 mūziķus, 2 lektorus un 6 rīkotā jus. Pa sā kumi 
izraisīja interesi un bija plaši apmeklēti.”

Valdemārpils – Ārlavas draudzē bija 
aplūkoja ma mākslinieces Ingas Felšas 
gleznu izstāde. Muzicēja mākslinieces 
meita Marta Burke-Burkevica un draudzes 
ansamblis. Draudzes priekšnieks Jānis 
Vadonis stāstīja par popu lā rā kajiem 
korāļiem, kurus dalībnieki arī kopīgi 
dziedāja. Gita Vadone stāsta: “Jānis 
Vadonis vakaru iesāka ar uzrunu par 
Nikodēmu, kas arī naktī gāja pie Jēzus, tā 
velkot paralēles ar Baznīcu nakti, kad 
ienākt baznīcā ir vieglāk. Apmeklētāji 
priecājās aplūkot dažādas Bībeles, puišus 
visvairāk interesēja nesen iznākusī “Bībele 
baikeriem”. Baznīcu nakts deva iespēju 
atjaunot un izveidot kontaktus ar ciema 
iedzīvotājiem. Šajā gadā bija trīs reizes 
vairāk apmeklētāju – visi bija ciemiņi, 
mūsu ciemata iedzīvotāji! Tāds ir draudzes 
mērķis – būt atvērtiem ciema iedzīvotājiem 
ne tikai kā draudzei svētdienās, bet arī kā 
tādam sociālajam centram ikdienā.”

Bērnu uzvedums Dambrete ar mācītāju Andri Biti

Draudzes koris Kintija Šulte ar zinātniski pētnieciskā darba 
prezentāciju “Baptisti Mazsalacā”

Zvanu ansamblis

Bībeļu izstāde un Ingas Felšas gleznas
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Ogres Trīsvienības draudzē varēja apskatīt 
Ogres Mākslas skolas audzēkņu darbu izstā-
di “Lūk, bērni ir Tā Kunga dāvana!” Program-
mā – domino ar mācītāju, kaimiņu draudžu 
priekšnesumi, dzeja, sports, Dzīves izvēļu 
taka, aktivitātes tīņiem un bērniem, Bībeles 
stāsts un radoši uzdevumi. Koncertā “Tautas 
dzīvības dārzi” – marimba un perkusijas, 
Bībeles un literāri lasījumi, Ogres novada 
Kultūras centra jauktā kora “Ogre” uzstāša-
nās. Stāsta Aija Grīnberga: “Mēs vēlējāmies 
apmeklētājus iepazīstināt ar draudzes cilvē-
kiem, tādēļ visu paaudžu draudzes locekļi 
sagaidīja apmeklētājus un iesaistījās saru-
nās. Apmeklētājus ļoti uzrunāja Dzīves izvēļu 
taka – labirints katram vecumam ar dzīves 
situācijām un piedāvātajām izvēlēm, kas 
beigās aizveda vai nu pie debesu vārtiem vai 
pie tukšuma bez Dieva. Īpašs notikums bija 
Saulrieta ugunskurs – simboliski no bluķī-
šiem salikts krāvums, ap kuru vienojāmies 
dziesmās un klausījāmies liecības.”

Rīgas Mateja draudzē visu vakaru skanēja 
mūzika noskaņai un pārdomām: 
ērgeļmūzika – Ritvars Knesis, stīgu kvarteta 
mūzika – Mairita Purmale, pielūgsmes 
dziesmas – Inta Titova. Jauniešu kora 
koncerts ar “Fusion Matejs” kori un Tomu 
Izmailovu, vokālās grupas “Anima Solla” 
koncerts, pielūgsmes koncerts ar grupu 
“MyRadiantU”. Norisinājās dažādi pasākumi 
bērniem “Radošā darbnīca”. Apmeklētājiem 
bija iespēja satikt mācītājus un draudzes 
pārstāvjus, izstaigāt baznīcu, uzzināt par tās 
vēsturi un šodienu, baudīt zupu no lielā 
katla.

Mērsraga draudze piedalījās pirmo gadu. 
Uzstājās Aina un Nora Lodziņas, Inese 
Ozollapa, Aija Barovska, Jānis Kaļiņičenko 
un Mērsraga baptistu draudzes koris. 
Apmeklētāji iepazinās ar Mērsraga baznīcas 
vēsturi, klausījās lasījumus no Krista Ķestera 
dienasgrāmatas un draudzes locekļu 
stāstus. Vakars noslēdzās ar lūgšanām 
sveču gaismā. Draudzes sludinātājs Jānis 
Bulis atzīst: “Esam priecīgi, jo viss izdevās 
necerēti labi. Vakara gaitā valdīja laba 
atmosfēra, jutām Dieva klātbūtni. 
Klātesošajiem bija iespēja dalīties atmiņās 
par draudzes pirmo apmeklējumu un 
pārrunāt, ko nozīmē draudze šodien. 
Tas izvērtās sirsnīgās atmiņās.”

Rīgas Āgenskalna draudzē notika oficiālā 
Baznīcu nakts atklāšana ar visu konfesiju 
pārstāvju piedalīšanos. Tika aizdegta īpašā 
Baznīcu nakts svece. Programmā: garīgās 
mūzikas koncerts ar Kristīni Prauliņu & Co, 
jaukto koru “Austrums” un “Stars” uzstāša-
nās, koncertstāsts “Stāsts par Stengrēvicu 
ģimeni mūzikā”. Visa vakara gaitā apmeklē-
tā ji varēja uzrakstīt lūgšanu vajadzības, par 
kurām tika aizlūgts vakara noslēgumā Tezē 
lūgšanās. Baznīcu nakts koordinatore drau-
dzē Daila Siliņa saka: “Šogad programma 
bija domāta dažādām gaumēm, līdz ar to 
cilvēki vienmērīgi nāca visu vakaru. Ļoti liela 
interese bija par baznīcas vēsturi un tās 
torņa apmeklējumu. Draudzes cilvēki 
cienāja apmeklētājus ar pašceptām 
plātsmaizēm un pīrāgiem. Vairāk kā nedēļu 
pirms pasākuma katru vakaru vienā laikā 
lūdzām par pasākumu. Šogad jutām izteiktu 
Dieva vadību un spēku.”

Par Līgatnes draudzes pasākumu stāsta 
Kitija Rijniece: “Mums radās doma, ka šis 
pasākums būtu labs veids, kā apkārtnes 
ļaudīm parādīt, ka Līgatnē ir cilvēki, kuri 
domā par kristīgām vērtībām. Tādēļ 
nolēmām sanākt kopā jauniegādātajās 
draudzes telpās Līgatnes centrā, kurās gan 
vēl nav pievilcīga interjera. Draudzes vīri 
izgatavoja lielu, baltu krustu, kurš saskatāms 
no Pleskavas šosejas. Iestājoties tumsai, tas 
tika izgaismots un nepalika nepamanīts. 
Vakaru iesākām ar pielūgsmi un 
sadraudzību, pavadījām laiku lūgšanā, 
noskatījāmies arī kristīgu filmu, kura 
mudināja domāt par cilvēka izvēlēm un 
atbildību Dieva priekšā. Vakars bija kā jauno 
telpu iesvētīšana. Esam ļoti pateicīgi 
ikvienam, kurš jau ziedojis ēkas renovācijai. 
Darba un līdzekļu vēl nepieciešams daudz, 
bet mēs ticam, ka to, ko Dieva vadīti esam 
iesākuši, Viņš arī palīdzēs pabeigt.”

Rīgas Semināra draudzē bija aplūkojama 
Māra Rozenfelda fotogrāfiju izstāde un 
Gunta Baumaņa gleznu izstāde, kā arī varēja 
pavadīt laiku sadraudzībā, baudot uzkodas 
un kafiju. Bērniem bija pieejams bērnu 
stūrītis ar aktivitātēm. Vakars noslēdzās ar 
“MyRadiantU” grupas koncertu. Rīgas 
Semināra draudzes sludinātājs Kārlis 
Kārkliņš stāsta: “Vakars bija patiešām 
izdevies. Centrālais notikums, protams, 
bija grupas “MyRadiantU” koncerts, uz kuru 
ieradās aptuveni 80 apmeklētāju. Daži viesi 
pārsteigti atzina, ka neesot nemaz zinājuši, 
ka šeit ir draudze.”

Radošās aktivitātes jaunajiem

Radošās aktivitātes bērniem Muzikāls priekšnesums

Tezē krustsBaltais krusts pie jaunās draudzes ēkas

“MyRadiantU” koncerts
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No 15. līdz 17. septembrim notiks jaunu draudžu dibinātāju salidojums. Aicinām piedalīties visas komandas, kas ir iesaistījušās 
draudžu dibināšanas darbā. Pasākuma mērķis ir saliedēt komandas, apmainīties ar idejām, iedrošināt vienam otru ar liecībām un 
lūgšanām. Salidojumā būs iespēja dzirdēt un pārrunāt dažādus veidus, kā šodien aizsniegt ar Evaņģēliju apkārtējo sabiedrību un 
palīdzēt cilvēkiem pieaugt Kristus briedumā. Noslēgsim ar svētdienas dievkalpojumu, kurā kopīgi slavēsim Dievu un svinēsim Svēto 
Vakarēdienu. Vairāk informācijas un pieteikšanās: Kaspars Šterns (mob. 26554780; e-pasts: kaspars.sterns@lbds.lv)

Draudžu dibinātāju salidojums septembrī

LBDS Kongresā baptistu saimei 
pievienojās Internacionālā draudze 
“Grace” (tulkojumā no angļu valodas – 
“žēlastība”) misionāra un mācītāja 
Malkolma Firta vadībā. Par Dieva 
žēlastības pilno vadību tās tapšanā 
stāsta mācītāja sieva Ruta Firta.

2010. gada decembrī četri kristieši sāka 
tikties mūsu dzīvoklī Mežciemā, un ar laiku 
mums pievienojās citi cilvēki. Mūsu mērķis 
bija ar Dieva palīdzību dibināt draudzi šajā 
Rīgas daļā. Kā tas bieži gadās, Dieva 
plāns bija savādāks. 2011. gada jūlijā mēs 
iepazināmies ar kristiešiem – patvēruma 
meklētājiem no Āfrikas, kuri dzīvoja 
patvēruma meklētāju centrā “Mucenieki”. 
Tas kļuva par pavērsiena punktu draudzes 
izaugsmē, jo dievkalpojumus sāka regulāri 
apmeklēt bēgļi no Āfrikas un Tuvo 
Austrumu valstīm. Mēs jutāmies svētīti ar 
šo iespēju – būt sadraudzībā ar ticības 
brāļiem un māsām no dažādām pasaules 
malām. Kļuva skaidrs, ka mēs topam par 
starptautisku jeb internacionālu draudzi. 

Mums pievienojās vairāki ārzemju studenti, 
kā arī citi ārzemnieki, kas ieradās Latvijā, 
lai strādātu. 2014. gada janvārī draudzi 
sāka apmeklēt pirmā ķīniešu ģimene. 
Mūsu dzīvoklis kļuva par mazu, un mēs 
pārcēlāmies uz biroja telpām pretī Rīgas 
Motormuzejam. Draudze turpināja augt, jo 
nāca vēl vairāk ķīniešu, daudzi no kuriem 
šeit, Rīgā, pirmoreiz dzīvē ienāca kristīgā 

draudzē. Mēs ļoti priecājamies, ka daži no 
viņiem ir uzticējuši savu dzīvi Jēzum 
Kristum un kristījušies.

Mūsu draudzē ir ļoti dažādi cilvēki, vismaz 
15 tautību pārstāvji. Dievkalpojumi notiek 
angļu valodā un tiek tulkoti ķīniešu, arābu 
un krievu vai latviešu valodās. Draudzē ir 
arī visu vecumu ļaudis, kaut vairums ir 
gados jauni. Gandrīz katru svētdienu 
draudzē kāds viesojas pirmoreiz. Pēc 
dievkalpojuma mēs vienmēr kopīgi 
pusdienojam, jo mums ir svarīgi veidot 
vidi, kurā cilvēki var justies kā mājās un 
iegūt jaunus draugus, jo lielākajai daļai nav 
ģimenes un radu Latvijā. Draudze tiešām ir 
mūsu ģimene, un mums patīk satikties, lai 
pielūgtu Dievu, klausītos Viņa Vārdā un 
iedrošinātu cits citu. Skumjākie brīži, kas 
notiek diezgan bieži, ir tie, kad mums 
jāatvadās no kāda cilvēka vai ģimenes, 
kas atstāj Latviju, jo šī nav viņu pastāvīgā 
dzīvesvieta.

Kādai draudzes sīriešu bēgļu ģimenei mēs 
kopīgi palīdzam uzsākt juvelierizstrādāju-
mu izgatavošanas uzņēmumu Latvijā. Ar 
šo biznesu viņi agrāk nodarbojās Aleppo. 
Draudzei tas ir liels solis, bet Dievs jau ir 
brīnišķīgi gādājis par viņiem.

Šie septiņi gadi ir bijuši patiesi pārsteidzo-
ši – sākot draudzes veidošanu, mēs pat 
iedomāties nevarējām, ko Dievs darīs. 
Tagad, sākot jaunu posmu draudzes dzīvē, 
pievienojoties Latvijas Baptistu draudžu 
savienībai, mēs esam izvēlējušies 
nosaukumu “Internacionālā draudze 
“Grace”” – žēlastība, jo mēs zinām, ka 
viss, kas mums ir un kas mēs esam, ir 
atkarīgs tikai un vienīgi no Dieva 
žēlastības. Viņam vienam lai viss gods 
un slava!

Tulkojusi Līva Fokrote

Viss no Dieva žēlastības

Latvijas draudžu dibināšanas apmācības M4 komanda – sludinātājs Nauris 
Graudiņš, Oskars Lūsis, Aigars Mamis, Līva Fokrote un mācītājs Kaspars Šterns 
(foto no kreisās uz labo) – no 8. līdz 11. jūnijam piedalījās Eiropas M4 vadītāju 

komandu ikgadējā 
tikšanās reizē 
Kristiansandā, 
Norvēģijā. M4 ir 
draudžu dibinātāju un 
viņu komandu 
apmācības un 
atbalsta platforma, 
kas darbojas 9 valstīs 
(ieskaitot Krieviju) un 
tuvāko divu gadu 
laikā tiks uzsākta vēl 

6 Eiropas valstīs. Tikšanās laikā Latvijas komanda strādāja pie nacionālās 
attīstības stratēģijas vienam gadam. Laiks Dieva klātbūtnē, mācība no Rakstiem 
un sadraudzība ar brāļiem un māsām no citām valstīm palīdzēja atjaunoties un no 
jauna nodoties Kristus uzdevumam. Paldies Dievam par Hones Brīvās luterāņu 
draudzes locekļu viesmīlību, uzņemot M4 vadītājus savās mājās un draudzē un 
gatavojot bagātīgas maltītes.

Rojā 27. maijā svinīgā pasākumā sludinātāja 
Naura Graudiņa un viņa sievas Sanitas 
(fotoattēlā) 
vadītais gaļas 
veikals 
“Cimboliņš” 
saņēma Rojas 
novada domes 
Atzinības rakstu 
nominācijā 
“Rojas lepnums” 
par veiksmīgi 
uzsāktu 
uzņēmējdarbību 
Rojas novadā un 
iedzīvotāju 
izteiktu atzinību 
par sniegto 
pakalpojumu kvalitāti. Pateicamies Dievam un 
lepojamies!
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Piedalās: Atēnas pilsētas kristīgo draudžu 
zvanu ansamblis (Teksasa, ASV), 
“Campanella” (Liepāja), “Saules zvani” 
(Ventspils), “Re-re-mi-la” (Liepāja), 
“Primus” (Rīga), Talsu Kristīgās 
vidusskolas zvanu ansamblis un 
Cēsu baptistu draudzes zvanu ansamblis

21. jūlijā plkst. 19:00 Festivāla atklāšanas koncerts 
Vidzemes koncertzālē “Cēsis”

Piedalās: 6 zvanu ansambļi, Vidzemes kamerorķestris 
diriģenta Andra Veismaņa vadībā, solisti Mārtiņš Zvīgulis 
(tenors), Laura Grušina (soprāns) un Cēsu 1. pamat-
skolas zēnu koris diriģentes Ilzes Pulles vadībā

22. jūlijā plkst. 11:00-14:00 Zvanu spēles radošās 
darb nīcas Cēsu baptistu draudzes mājvietā  
Ķiršu ielā 1

22. jūlijā plkst. 15:00-17:00 Zvanu ansambļu koncerts 
Cēsu Sv. Jāņa baznīcā

Festivālu organizē: Cēsu baptistu draudze sadarbībā ar 
pašvaldības aģentūru “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs”

Finansiāli atbalsta: Cēsu novada pašvaldība, Valsts 
Kultūrkapitāla fonds Vidzemes plānošanas reģiona 
“Latvijas valsts mežu atbalstītā Vidzemes kultūras 
programma” ietvaros

LBDS Sieviešu kalpošanas apvienība vēlas 
no jauna aktualizēt žēlsirdības darbu mūsu 
draudzēs, atjaunojot vienotību, žēlsirdību, 
līdzjūtību, iejūtību un tuvākmīlestību. Mēs 
aicinām jūs, Dievu lūdzot, padomāt par 
savas draudzes locekļiem, īpašu vērību 
pievēršot tiem cilvēkiem, kuri paši palīdzību nekad nelūgtu. 
Bieži mēs pat nenojaušam, ka mūsu tuvākajam cilvēkam, kurš 
katru svētdienu saposies sēž mums blakus dievkalpojumā, trūkst 
dienišķās maizes, pietrūkst finanšu zāļu iegādei, vizītei pie kāda 
speciālista, ir jau sen saplīsis krāns vai nepietiek naudas malkas 
iegādei. Nereti aiz pazemīgā un ārēji sapostā cilvēka ir ciešanas, 
izmisums, grūtības un izmisīgs sauciens pēc palīdzības.

Reizēm pietiek ar vienu iedrošinājuma vārdu vai nelielu finansiālu 
atbalstu, lai tur, kur ir tumsa un izmisums, no jauna iespīdētu 
gaisma. Māte Terēze ir teikusi: “Mēs nevaram paveikt lielas lietas, 
bet mēs varam izdarīt mazas lietas ar lielu mīlestību.” 

Sieviešu kalpošanas apvienība, pateicoties ilggadējam ziedotāju 

atbalstam, šajā gadā iecerējusi finansiāli 
atbalstīt 5 labos darbus, katram piešķirot līdz 
EUR 200.

Tikai 3 soļi, lai pārsteigtu un iepriecinātu kādu 
cilvēku ar negaidītu žēlsirdības darbu:

1) lūdziet, lai Dievs uzrāda cilvēku vai cilvēkus, kam visvairāk 
nepieciešams atbalsts;

2) apziniet viņa vai viņu aktuālākās vajadzības;

3) līdz 2017. gada 31. augustam piesakiet ideju Sieviešu kalpo-
ša nas apvienībai, uzrakstot vēstuli, kurā brīvā formā aprakstiet 
vajadzību, izmaksas un laika periodu, kurā ideja tiks realizēta.

Pieteikumus lasīsim tādā secībā, kādā tie tiks iesūtīti.

Pieteikumus lūdzam sūtīt uz e-pasta adresi: ska@lbds.lv vai pa 
pastu: SKA, Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011.

“Kam divi svārki, tas lai dod tam, kam nav, un, kam ir pārtika, 
lai dara tāpat.” (Lūkas 3:11) PADOD TĀLĀK!

“Padod tālāk” žēlsirdības darbs

LBDS Sieviešu kalpošanas apvienība ar prieku un pateicību prezentē mākslinieces Dārtas 
Hofmanes vizuālo risinājumu sauklim “Padod tālāk”, kas turpmāk kalpos kā pamudinājums 
dot tālāk labo, ko esam saņēmuši. “Padod tālāk” ietver Evaņģēlija vēsti un pamudinājumu 
uz savstarpēju kalpošanu. Mēs ticam, ka mums katram ir, ko dot tālāk citiem. Tās var būt 
zināšanas, laiks, prasmes. Tās var būt lietas, kas pašiem vairs nav vajadzīgas, bet var būt 
noderīgas kādam citam. Tās var būt finanses, bet pāri visam – Evaņģēlija vēsts.  

Kas ir tas, ko Tu vari dot tālāk? Kuram cilvēkam tas ir visvairāk nepieciešams?  
Ko Tu vari darīt jau šodien, lai dotu labo tālāk citiem?

Vajadzības ir visiem vecākiem, taču vecākiem, kuri audzina smagi 
slimus bērnus, vajadzības ir grūtāk apmierināt. Darbs 24 stundas 
diennaktī 7 dienas nedēļā, kā to dažkārt nākas darīt šo bērnu 
māmiņām un tētiem, rada lielu fiziskas un emocionālas sabrukšanas 
risku. Viens no veidiem, kā mēs varam palīdzēt, ir dot viņiem atelpas 
brīdi dažas stundas nedēļā, mēnesī vai ceturksnī. Tā mēs varam 
parādīt Jēzus mīlestību šīm ģimenēm.

Pateicoties ASV misionāres Ketijas Lezervudas iedrošinājumam, 
27. maija pēcpusdienā Ventspils draudzē tika uzaicinātas desmit 
māmiņas ar saviem bērniem, lai uzsāktu kalpošanu ar nosaukumu 
“Pauze”. Draudzes mācītāja Pētera Tervita aizlūgšanu svētītas un 
savus mīluļus atstājot aprūpētāju uzraudzībā, māmiņas Daces 
Bondares vadībā devās trīs stundu aktīvā atpūtā. Kopīgā izbraucienā 
ar TRIX velosipēdiem un baudot Ventspils “Pludmales akvaparka” 
piedāvājumus, māmiņas varēja uz neilgu laiku aizmirst par ikdienas 
rūpēm. Bērni šo laiku kopā ar saviem jaunajiem draugiem – palīgiem 
pavadīja Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā, piedaloties radošajā 
darbnīcā un uzzinot daudz jauna un interesanta. Pasākuma 
noslēgumā visi kopā baudīja pusdienas kafejnīcā “Betānija”.

Elita Lapiņa
Ventspils draudze

PAUZE Ventspilī

Māmiņas uz TRIX velosipēdiem

“SOLI DEO GLORIA”
Z v a n u  f e s t i v ā l s  C ē s ī s
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Kristieši – motobraucēji toreiz un tagad
Visos laikos kristieši ir ne vien lasījuši Svētos 
Rakstus un lūguši Dievu, bet arī tikušies ar 
citiem ticīgajiem un liecinājuši citiem. Mums 
katram ir savi hobiji. Ir labi, ja kādos no 
tiem varam apvienot atpūtu un kalpošanu.

Divdesmitā gadsimta 60. gados motociklu 
iegūt bija vieglāk nekā mašīnu. Latvijas 
baptisti ne tikai viesojās viens pie otra 
draudžu gada svētkos, bet arī brauca uz 
nometnēm, kopīgās ekskursijās un vienkārši 
ciemojās viens pie otra. Tā laika vidē, kur 
valdīja Dieva noliegšana, šāda veida sadraudzība 
bija īpaši stiprinoša.

Rīgas Mateja draudzes loceklis Teodors Lasmanis (77) par 
to laiku stāsta: “Motocikla vadītāja tiesības ieguvu 16 gadu 
vecumā. Sākumā braucu ar PSRS ražotu 125 kubikcentimetru 
motociklu K55, tad ar Iž 49. 1966. gadā nopirku Jawa 350 – 
lielisks motocikls, ar kuru nobraucu 40000 km. Ar motocikliem 

braucām uz baznīcu, darbu un studijām, kāzām, bērēm, draudžu 
nometnēm un ekskursijās. Kurzemē uz draudžu gada svētkiem 
sabrauca vairāki desmiti motociklistu. Vasarās svētdienu vakaros 
jaunieši ar motocikliem brauca uz lauku mājām sportot, kopā 
dziedāt un lūgt Dievu. Jāņu nometnēs atbrauca ap 40 motociklu. 
Motocikli pārsvarā bija veci, bieži bija jāremontē. 1966. gadā seši 
Mateja draudzes cilvēki ar trim motocikliem devās uz Karpatiem, 
nobraucot 2500 km. Jānis Iļģis no Aizputes ar motociklu Iž ar 
blakusvāģi aizbrauca līdz Omskai un uz Turkmēniju. Dažreiz 
motociklus ar blakusvāģi izmantoja kravas vešanai laukos, velkot 
ratus ar sienu vai kartupeļiem. Kad sāka rasties iespēja iegādāties 

automašīnas, motobraucēji pārsvarā pārgāja uz četru 
riteņu transportu.”

Kaut toreiz bija kristieši, kas brauca ar 
motocikliem, tomēr nav pieejama informācija 
par oficiālas grupas, kas apvienotu kristiešus 
motobraucējus, pastāvēšanu. 2008. gadā es 
iegādājos motociklu un atradu domubiedrus 
– kristiešus, kuriem patīk braukt ar 
motocikliem. Vēlējāmies būt starptautiski 

atpazīti, tādēļ iepazināmies ar vairākām 
starptautiskām organizācijām. Mūs visvairāk 

uzrunāja CMA (Christian Motorcyclists 
Association) – kristiešu motobraucēju asociācija, 

kura aizsākās 1974. gadā ASV. Sākotnēji Arkanzasas 
štata mācītājs Herbs Šrīvs (Herb Shreve) nopirka sev un dēlam 
motociklus, un viņi braukāja uz dažādiem motociklistu 
pasākumiem. 1975. gadā tika nodibināta organizācija, kas 
apvieno kristiešus motociklistus. Sarakste ar CMA pārstāvi mūs 
pārliecināja par šīs organizācijas nopietnību, plašu 
pārstāvniecību visā pasaulē un vīziju. 2008. gada oktobrī CMA 
atļāva Latvijas interesentiem kļūt par organizācijas pārstāvniecību 
Latvijā. Pašreiz CMA darbojas 38 valstīs, apvienojot 160000 
biedru.

Latvijā mēs aktīvi piedalāmies moto dzīvē gan kā pasākumu 
dalībnieki, gan arī paši organizējam pasākumus motobraucējiem. 
Sezonas laikā organizējam kopīgus izbraukumus – 
“Moto4dienu”, Nakts braucienu, Mirušo piemiņas dienas atceres 
pasākumu pie pieminekļa bojāgājušajiem motobraucējiem. 
Pasākumi ir lieliska iespēja veidot kontaktus ar motobraucējiem 
un tos uzrunāt. Regulāri jau deviņus gadus braucam ne tikai pa 
Latviju, bet esam ciemojušies arī citās valstīs. Latvijas CMA biedri 
un interesenti kopā lasa Bībeli, arī aizlūdz viens par otru. Esam 
izdevuši “Bībeli baikeriem”, kas ietver Jaunās Derības tekstu, 
liecības, lūgšanas un Eiropas kristīgo moto grupu kontaktus. 
Liecības ir pieejamas arī mūsu mājaslapā: www.cmalatvia.lv.

Mūsu grupa regulāri un aktīvi piedalās Eiropas un pasaules 
kristīgajā moto dzīvē. Mēs esam organizējuši divus 
Austrumeiropas kristīgo motociklistu saietus Latvijā. Šis gads ir 
īpašs ar to, ka organizējam vienu no vērienīgākajiem saietiem – 
Eiropas kristīgo motociklistu saietu no 4. līdz 6. augustam 
Zaļeniekos. Šāds pasākums jau 30 gadus notiek kādā no 
Eiropas valstīm. Visi laipni aicināti pievienoties mums šajā saietā! 

Vairāk par to lasiet: www.emc2017.lv.

Aicinām jebkuru motobraucēju pievienoties mums! 

Vairāk informācijas: mob. 28623626, www.cmalatvia.lv 

Zigmārs Atvars
CMA Latvia prezidents

Aptuveni 40 motociklistu kristīgā nometnē Kalvenē 1963. gadā

Pasākums Zaļeniekos 2017. gada 4.-6. augustā

Kristīgās motociklistu asociācijas Latvijas nodaļa 2017. gadā
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Ārmisijas jaunumi

Kairos misijas kursu Latvijā vēlamies 
ieviest tāpēc, lai katra draudze mācētu 
gan ar izpratni lūgt par Evaņģēlija 
nešanu vismazāk aizsniegtajām tautām, 
gan arī spertu stratēģiskus un 
praktiskus soļus šajā jomā. Mūsu 
sapnis ir 5 gadu laikā apmācīt 500 
kristiešu. Bet vai Kairos kurss “strādā”? 
Vai tas būtiski ietekmē dalībniekus? 
Ieklausīsimies divos stāstos.

Šogad Rīgā Latvijas Kristīgās studentu 
brālības komandā darbojas Diāna no 
Rumānijas. Viņas atsaukšanās šai 
kalpošanai ir Kairos kursa iedvesmota. 
Diāna stāsta: “2016. gada martā pabeidzu 
Kairos kursu Bukarestē. Kursa laikā es 
labāk sapratu Dieva gribu – glābt visas 
tautas. Kurss mudināja domāt globāli, pat 
ja esmu iesaistīta vietēja mēroga 
kalpošanā. Tas rosināja arī izdzīvot ikdienā 

Kristus Lielo pavēli – darīt par 
mācekļiem visas tautas. Kursa 
noslēgumā es pieņēmu divus 
konkrētus lēmumus. Pirmais 
bija lūgt vairāk par Eiropu, lai 
Dievs sūtītu strādniekus pļaujas 
laukā. Otrais – kalpot ārzemju 
studentiem, kuri Eiropā 
ieradušies no dažādām valstīm, 
daudzās no kurām par Jēzu 
nav atļauts runāt.” Pēc mācību 
gada noslēguma Diāna plāno 
atgriezties Rumānijā un turpināt 
darbu ar ārzemju studentiem 
tur, jo Latvijā ir piedzīvojusi, kā 
sākotnēji ļoti neinformēti, 
skeptiski un pat agresīvi pret 
Jēzu noskaņoti studenti 
mainās. Dažs kļūst par Jēzus 
sekotāju atklāti, citi ārēji 
saglabā skeptisko fasādi, bet 
pa kluso lasa telefonā Bībeles 
aplikāciju savā valodā.

Aizvadītā gada oktobrī notika 
pirmais oficiālais Kairos kurss 

Latvijā. Aleksandrs bija viens no 12 
dalībniekiem. Pirms dažām nedēļām viņš 
atgriezās no īstermiņa misijas brauciena 
uz Tuvajiem Austrumiem un ir apņēmies 
tur atgriezties un kalpot ilgtermiņā. Par 
misijas kursa iespaidu Aleksandrs saka: 
“Kurss paplašināja manu redzesloku, un 
es ieguvu lielāku izpratni par misiju. 
Es sapratu, ka manī ir Dieva aicinājums 
aizsniegt citas tautas, tāpēc arvien 
mērķtiecīgāk gribu tam nodoties. 
Es sapratu kultūru atšķirības, bet arī to, ka 
viena vajadzība visiem cilvēkiem ir kopīga: 
visi vēlas mīlēt un tikt mīlēti, un pilnībā šo 
mīlestību spēj dot tikai Jēzus. Pēc Kairos 
kursa draudze mani svētīja īsam 
braucienam uz musulmaņu valsti Tuvajos 
Austrumos. Tur es redzēju un piedzīvoju 
kultūru atšķirības un varēju nest Evaņģēliju 
cilvēkiem, kuri atvēra savus namus mūsu 
komandai. Kairos kurss ļoti labi ieliek 
misijas izpratnes pamatus. Iesaku apgūt 
šo kursu katram, kurš vēlas ziedot sevi 
Evaņģēlijam.” 

Šie stāsti iedvesmo turpināt Kairos kursa 
ieviešanu Latvijā. Līdz šim ir izdarīta tikai 
1/3 darba, tāpēc aicinām Tevi pievienoties 
atbalstītājiem. Paldies draudzēm, kuras ar 
savu ziedojumu jau ir mūs atbalstījušas. 
Pilnvērtīga kursa ieviešana ir atkarīga no 
Latvijas draudžu un individuālu kristiešu 
atbalsta. Sīkāk par to, kā atbalstīt Kairos 
kursu, lasi mājaslapā: www.kairoskurss.lv.

Sagatavoja LBDS Ārmisijas nozare

K A I
R O S

Kurss

www.kairoskurss.lv

v a s a r a s  m i s i j a  u n g ā r i j ā 
Liepājnieces Ineta Matisone, Tabita Balode un Baiba 
Kvedere no 29. jūnija līdz 9. jūlijam dosies uz Ungāriju. 
Ungārijas Baptistu savienība ir lūgusi palīdzību 30 
nometņu organizēšanā, kurās vienu nedēļu valsts 
skolās bērniem mācītu Bībeli angļu vai vācu valodā. 
Nometnes ļaus bērniem ne tikai iepazīt citas kultūras, 
mācīties valodu, bet arī dzirdēt Evaņģēliju. Jau trešo 
gadu pēc kārtas Latvijas kristieši pievienojas Eiropas 
un ASV komandām, lai palīdzētu ungāriem šajā 
kalpošanā. Paldies visiem Ungārijas misijas 
atbalstītājiem un aizlūdzējiem!

U z  G r U z i j U 
k o p ā  a r  i g a u ņ i e m
Šī gada pavasarī notika Latvijas un Igaunijas baptistu 
Ārmisijas nozaru vadītāju tikšanās, lai pārrunātu 
aktualitātes, izaicinājumus un iespējas. Tika panākta 
vienošanās par pirmajiem kopīgajiem soļiem ārmisijas 
sadarbībā. Pirmā izpausme ir misijas brauciens pie 
Krievijas-Gruzijas kara bēgļiem uz Tbilisi un Gori 
apkaimē no 29. jūlija līdz 14. augustam. No Latvijas 
turp dosies BPI students Guntars Lašauri ar 
dzīvesbiedri Inu. Aizlūgsim un atbalstīsim viņus!

f o t o i Z s t ā d e  “ m ī l e s t ī b a 
k u r p j u  k a s t ē ”
Labdarības akcijai “Zvaigzne Austrumos” nepieciešams pavisam nedaudz – 
vien griba, mīlestības pilna sirds un apmēram 300 kvadrātcentimetru brīvas 

telpas. Tieši tāds 
ir standarta kurpju 
kastes izmērs, 
kurā varam 
ietilpināt savu 
mīlestību, kas ļauj 
bērna sirdij, 
saņemot 
dāvaniņu, pielīt 
pilnai ar prieku! 
Šīs vārdos 
neaprakstāmās 
emocijas savos 

darbos ir iemūžinā juši Latvijā pazīsta mie fotogrāfi Billijs Locs un Andris 
Sproģis, kuri 2017. gada janvārī un martā devās piedzīvot dāvanu 
nogādāšanu Ēģiptē un Jordānijā. Viņu notvertie prieka un cerības mirkļi 
aplūkojami fotoizstādē “Mīlestība kurpju kastē”. Šogad izstāde viesosies 
Latvijas lielākajās pilsētās. Vairāk informācijas būs vietējos medijos un 
“Zvaigzne Austrumos” Facebook vietnē. Atgādinām, ka trīs akciju laikā kopīgi 
esam sarūpējuši 11290 kastītes karā cietušajiem bērniem.

m i s i j a s  k u r s s  a r  p a l i e k o š u  i e s p a i d u
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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 jūlijam
Nedēļas Bībeles lasījums: Jēkaba 5:1-20

1
Lūgsim par nometni bērniem ar īpašām vajadzībām 
“Cerību planēta”.
Nometne “Cerību planēta” Pelčos 26. jūnijs – 2. jūlijs

2 Lūgsim par Itālijas Baptistu savienību ar 120 draudzēm un 
5903 draudzes locekļiem.

Nedēļas Bībeles lasījums: Romiešiem 1:1-2:29

3
Lūgsim par BPI Timoteja skolas nometni un tās 
dalībniekiem.
BPI Timoteja skolas nometne 3.-6. jūlijs

4
Lūgsim par sekmīgu projekta “Svētki tavā pilSĒTĀ” 
kalpošanu šovasar.
Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena

5 Lūgsim par priecīgu, svētīgu un drošu vasaru bērniem un 
skolēniem.

6
Lūgsim par Rīgas Misiones draudzi un tās mācītāju Pēteri
Samoiliču, kā arī sludinātājiem Aleksandru Zviridu un
Dr. Vitāliju Petrenko, par bērnu un jauniešu nometnēm, 
par gatavošanos vispārizglītojošo skolu skolotāju 
konferencei 21.-22. oktobrī.

7
Lūgsim par Paplakas draudzi un sludinātāja vietas 
izpildītāju Matīsu Pavītolu. Lūgsim par evaņģelizāciju 
Virgā un Paplakā. Lūgsim, lai Dievs dod tos, kas kalpotu 
dievkalpojumos un svētdienskolā.

8 Lūgsim par jaunu draudžu dibināšanu Latvijā un šīs 
kalpošanas vadītāju, mācītāju Kasparu Šternu.

9
Pateiksimies Dievam, ka Evaņģēlijs ir “Dieva spēks par 
pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visupirms un arī 
grieķim” (Romiešiem 1:16).

Nedēļas Bībeles lasījums: Romiešiem 3:1-4:25

10 Lūgsim par Gruzijas Evaņģēlisko baptistu savienību ar 
38 draudzēm un 995 draudzes locekļiem.

11 Lūgsim par mūsu ģimenes locekļiem, draugiem un 
līdzcilvēkiem, kuri vēl nepazīst Kristu.

12 Lūgsim pēc spēka, prieka un atbalsta Latvijas senioriem.

13
Lūgsim par Rīgas Jauno Evaņģēlisko draudzi un mācītāju 
Pēteri Samoiliču. Lūgsim par vasaras svētdienskolas 
pasākumu, Vasaras Bībeles skolu pusaudžiem 
Vecmīlgrāvī jūlijā un par garīgo atmodu Vecmīlgrāvī.

14 Lūgsim par Beļģijas Baptistu savienību ar 29 draudzēm 
un 1333 draudzes locekļiem.

15
Lūgsim par Olaines draudzi un mācītāju Dmitriju Rošioru. 
Pateiksimies par remontu draudzes telpās. Lūgsim par 
mūsu tuvinieku atgriešanos, par draudzes kalpotājiem, 
lai Dieva Gars vada uz draudzi neticīgos. 

16
Pateiksimies Dievam par Ābrahāma ticības piemēru 
(Romiešiem 4) un lūgsim, lai Gars stiprina mūsu ticību 
ik dienas.

Nedēļas Bībeles lasījums: Romiešiem 5:1-6:23

17
Lūgsim par Piltenes draudzi un mācītāju Andri Jūrmali. 
Lūgsim par draudzes pieaugšanu vienotībā, ticības 
degsmē un kalpošanā, lai Dievs atver apkārtnes ļaužu 
sirdis Evaņģēlijam.

18
Lūgsim par LBDS bīskapa vietnieku, Garīdznieku brālības 
priekšsēdētāju un mācītāju Edgaru Godiņu un viņa 
kalpošanu draudzēm.

19 Lūgsim par Norvēģijas Baptistu savienību ar 97 draudzēm 
un 6380 draudzes locekļiem.

20
Lūgsim par Pitraga draudzi un sludinātāju Nauri Graudiņu. 
Lūgsim, lai Dievs svētī ar veselību draudzes seniorus. 
Lūgsim par Pitraga draudzes iniciatīvu jaunas draudzes 
veidošanā Rojā un par sieviešu kalpošanu, lai Dievs svētī 
vadītāju Ināru Anševicu. 

21 Lūgsim par Sieviešu kalpošanas apvienības rīkoto 
meiteņu nometni “SOFT”.
SKA nometne meitenēm “SOFT” 21.-23. jūlijs

22 Lūgsim par draudzes aktivitātēm vasarā, lai Dievs dod 
gudrību un spēku, tās organizējot.

23 Pateiksimies Dievam par Svēto Garu un mūžīgās dzīvības 
dāvanu (Romiešiem 7).

Nedēļas Bībeles lasījums: Romiešiem 7:1-8:39

24 Lūgsim par LBDS jaunuzņemto Internacionālo draudzi 
“Grace”.

25 Lūgsim Dievam jaunas iespējas un drosmi tās izmantot – 
gan ģimenē, gan darba un kalpošanas vietās.

26
Lūgsim par Pļaviņu draudzi un sludinātāju Rūdolfu Kroiču. 
Lūgsim, lai Dievs svētī svētdienskolu, palīdz atrast veidu, 
kā nest Evaņģēliju Pļaviņās, stiprina un vairo draudzi.

27 Lūgsim, lai Dievs dod gudrību izšķirt patiesi svarīgo un 
sakārtot savas dzīves prioritātes pēc Viņa prāta.

28 Lūgsim par Dānijas Baptistu savienību ar 53 draudzēm un 
5200 draudzes locekļiem.

29
Lūgsim par Priekules draudzi un mācītāju Mārci Zīvertu. 
Lūgsim, lai Dievs izrauga jaunu garīdznieku kalpošanai 
Priekulē un dod jauniešu darba vadītāju. Lūgsim par 
paaudžu saliedētību un kopdarbu, par draudzes vasaras 
kalpošanas aktivitātēm, kurās cilvēkiem veidojas 
attiecības ar Kungu Jēzu Kristu.

29 Lūgsim par Kipras Baptistu savienību.

30 Pateiksimies Dievam par Viņa mīlestību, no kuras mūs 
nekas un neviens nespēj šķirt (Romiešiem 8).

30 Pateiksimies Dievam par gadalaikiem – gan dabā, 
gan mūsu dzīvē.

Nedēļas Bībeles lasījums: Romiešiem 9:1-10:4

31 Lūgsim par misijas staciju Zirās.
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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 augustam

S i r S n ī g i  S v e i c a m !

23. jūlijā pensionēto mācītāju Aivaru Rudzīti 80 gadu jubilejā.

14. augustā LBDS bīskapa (1977-1990) Jāņa Tervita atraitni, 
LBDS SKA Goda locekli, pirmo žurnāla “Marija un Marta” 
redaktori Lidiju Terviti 80 gadu jubilejā.

26. augustā Bauskas draudzes mācītāju Raimondu Locu 50 
gadu jubilejā.

Nedēļas Bībeles lasījums: Romiešiem 9:1-10:4

1 Lūgsim par Albānijas Baptistu savienību ar 8 draudzēm 
un 225 draudzes locekļiem.

2
Lūgsim par Rēzeknes draudzi un sludinātāju Viktoru 
Osipovu. Pateiksimies Dievam par iespēju nomainīt 
dievnama jumtu un lūgsim par sekmīgu darba 
pabeigšanu. Lūgsim, lai Dievs stiprina un palīdz Zilupes 
grupai uzcelt dievnama piebūvi un tualetes, lai Dievs 
atver durvis uz sabiedrību un vada cilvēkus pie Kristus. 

3 Lūgsim par Kristū stipriem un drosmīgiem vadītājiem 
visās sabiedrības jomās. 

4 Pateiksimies un lūgsim par Amerikas Latviešu baptistu 
apvienību un tās vadītāju, mācītāju Dr. Uldi Ukstiņu. 

5
Lūgsim par BPI DRAFTS nometnes 2. un 3. līmeni.
BPI DRAFTS 3. līmenis 5.-12. augusts 
BPI DRAFTS 2. līmenis 7.-12. augusts 

6 Pateiksimies par Dieva žēlastību pret mums neveiksmju 
un kļūdu brīžos.

Nedēļas Bībeles lasījums: Romiešiem 10:5-11:36

7
Lūgsim par Rīgas Āgenskalna draudzi un mācītāju 
Edgaru Maži. Pateiksimies par draudzes kalpošanas 133 
gadiem. Lūgsim par draudzes nometni 11.-13. augustā 
Užavā, par rudens Alfa kursu, par veselīgas kalpošanas 
principu ieviešanu draudzē.

8 Lūgsim par bērniem, kas adoptēti, un ģimenēm, kas viņus 
pieņēmušas.

9
Lūgsim par LBDS kapelāniem, kas kalpo Zemessardzē 
un Nacionālajos bruņotajos spēkos, slimnīcās, cietumos, 
ieslodzījuma vietās, kā arī sporta jomā.

10 Lūgsim par baptistu draudzēm Īrijā.

11
Lūgsim par Muzikālās kalpošanas apvienības 4. Priekules 
mūzikas festivālu.
MKA 4. Priekules mūzikas festivāls 11.-13. augusts
Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena

12
Lūgsim par Rīgas Evaņģēlija draudzi un mācītāju Jervan-
du Grbačjanu. Lūgsim par brāļiem, kas kalpo ar Vārdu. 
Lūgsim, lai Dievs pieved draudzei jaunas dvēseles. 

13 Pateiksimies Dievam par Viņa lielajiem un labajiem 
nodomiem.

Nedēļas Bībeles lasījums: Romiešiem 12:1-13:14

14
Lūgsim par Rīgas Golgātas draudzi un mācītāju Elmāru 
Pļaviņu. Lūgsim par atmodu draudzē un, lai Dievs dod 
skaidru vīziju par to, kā darboties tālāk.

15 Lūgsim par topošo draudzi Liepājā, Republikas ielā.

16
Lūgsim par Rīgas Iļģuciema Atmodas krievu draudzi un 
sludinātāju Borisu Posikaļuku. Lūgsim, lai draudzes 
locekļi būtu pastāvīgi ticībā, drosmīgi un dedzīgi izplatīt 
Evaņģēliju, lai Svētais Gars atver tuvinieku un citu 
apkārtējo sirdis Jēzum, par jauniešu kora jubilejas 
organizēšanu.

17 Lūgsim par BPI Pastorālās kalpošanas programmas 
studentu un absolventu salidojumu “Restarts”.
BPI “Restarts” 17.-20. augusts

18 Lūgsim pēc iespējām kalpot citiem ar dāvanām, kuras 
Dievs mums devis.

19 Lūgsim par baptistu draudzēm Kosovā.

20 Pateiksimies Dievam, ka draudze ir viena miesa ar 
daudziem un dažādiem locekļiem.

Nedēļas Bībeles lasījums: Romiešiem 14:1-15:13

21
Lūgsim par Latvijas valsti, valdību un citiem vadītājiem.
Latvijas Republikas faktiskā neatkarības atjaunošanas 
diena

22
Lūgsim par Rīgas Internacionālo draudzi “Communitas” un 
draudzes ievēlēto garīdznieku Marku Sandbergu. Lūgsim, 
lai draudze var atrast jaunus veidus, kā aizsniegt cilvēkus, 
un lai izdotos atrast jaunas telpas dievkalpojumiem. 

23 Lūgsim, lai Dievs dziedina un atjauno tos, kas ir 
noskumuši un saguruši.
Staļinisma un nacisma upuru piemiņas diena 

24 Lūgsim, lai Dievs palīdz mums pieņemt citam citu draudzē 
tā, kā Kristus mūs ir pieņēmis.

25 Lūgsim par Sieviešu kalpošanas apvienību, tās vadītāju 
Līviju Godiņu un iniciatīvas “Padod tālāk” vadītāju Agnesi 
Megni. 

26
Lūgsim par Pāvilostas draudzi un mācītāju Denisu 
Doroņinu. Lūgsim, lai visiem draudzes cilvēkiem rastos 
interese par savām Gara dāvanām un to lietošanu Dieva 
godam draudzē un ārpus tās. 

27 Pateiksimies par Kristus upuri, kura dēļ mūsu grēki ir 
piedoti un Dievs mūs ir pieņēmis.

Nedēļas Bībeles lasījums: Romiešiem 15:14-16:27

28 Pateiksimies Dievam par svētīgu vasaru, atpūtu un lūgsim 
pēc spēka jaunajam darba un kalpošanas cēlienam.

29 Lūgsim par savas draudzes rudens kalpošanas plāniem.

30
Lūgsim par Rīgas Mateja draudzi, mācītājiem Ainaru 
Purmali un Ainaru Baštiku. Pateiksimies par kristībām 
draudzē. Lūgsim par draudzes padomi, nozaru 
vadītājiem, lai Dievs viņus piepilda ar Svētā Gara spēku 
un gudrību un izredz jaunus kalpotājus.

31 Lūgsim, lai Dievs svētī un stiprina bērnus, jauniešus, viņu 
vecākus un skolotājus, jauno mācību gadu uzsākot.
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Ir iznākusi mācītāja Dr. Ilmāra Hirša grāmata  
“Dieva plaukstās iezīmēts jeb bez retušas”

Autors par savu grāmatu saka: “Ar šo autobiogrāfisko atmiņu 
stāstījumu iedrošinos parādīties jums bez retušas un 

izskaistinājumiem. 
Iespējams, daudziem 
tas būs pārsteigums, 
jo būsiet saskatījuši tikai 
to stipro un dievbijīgo 
manas dzīves daļu. 
Diemžēl līdzās labajam 
ir bijušas arī kļūdas un 
izmisums. Bet Dievs ir 
brīnišķīgi kārtojis manus 
ceļus, žēlojis, vadījis un 
nesis cauri dzīvei. 
Un varbūt tieši manas 
kļūdas un greizie soļi 
kādam palīdzēs pareizā 
ceļa meklējumos. To arī 
katram lasītājam novēlu.”

Grāmatu var iegādāties 
kristīgās literatūras 
veikalā “Amnis” Rīgā, 
Lāčplēša ielā 37.

4 .  p r i e k u l e s 
m ū Z i k a s  f e s t i v ā l s

Ar lielu nepacietību gaidu mūsu atkalredzēšanos Priekules 
Pilsētas svētkos un sadziedāšanos Koru festivālā, kas jau 

ceturto reizi notiks manā dzimtajā pilsētā! Pilsētas tiesības 
Priekule ieguva 1928. gadā, bet tās baptistu draudze nemitīgi 

kalpojusi jau kopš 1866. gada. Draudze šogad svinēs 
151. gadasvētkus, pilsēta – 89. gadskārtu. Es šajā uzskaitījumā esmu 
visnepieredzē jušākais – man šogad 40. Katrs celsmīgs vārds un 
aizlūgšanas, mīlestībā paveikts darbs un atbalsts dara prātu gaišu, 
sirdi vieglu un nes svētīgus augļus gan mūsu kaimiņiem, 
novadniekiem un tautai, gan arī pašiem devējiem. LBDS Muzikālās 
kalpošanas apvienība kopā ar novadniekiem veido skaistu 
programmu, kurā mīļi aicināts piedalīties 

ikviens. Noslēgumā 12. augusta plkst. 20:00 
lielkoncertā  šoreiz kopā ar mums būs 

talantīgais dziedātājs un uzticamais 
kolēģis Daumants Kalniņš (attēlā).

   Uz tikšanos Priekulē!

Ēriks Ešenvalds

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, Silva Atvara, Līva Fokrote, Līvija Godiņa, Elza Roze, Estere 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


