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LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Mūsu šī gada Kongresa moto ir “Iet un nepagurt”, un tas
balstās uz Jesajas grāmatas 40:31. Kongresa moto
mudina pārdomāt, ka ir iespējams dzīvot dažādi.
Iet un pagurt. Tas notiek tik bieži – mērķis ir satverts, bet
pietrūkst spēka to īstenot. Varbūt tāpēc, ka tas, kas jādara,
paļaujoties uz Dieva klātbūtni un spēku, tiek darīts,
rēķinoties tikai ar saviem resursiem. Bieži sagurums
pārņem, jo noslēdzamies no tiem, kuri varētu mūs
iedrošināt un pamācīt. Pirms kritiena nāk lepnība.
Neiet un nepagurt. Ir cilvēki, kas nekad tā īsti nav
noguruši, jo viņi nekur neiet. Viņi visu laiku gatavojas, visu
laiku taupās. Viņi nenogurst, bet tikai garlaikoti noveco,
tā arī neko neizdarījuši un pat neriskējuši darīt. Baidoties
no lidošanas, tāds cilvēks nekad nekāps lidmašīnā, un
visbīstamākā vieta viņam būs gulta.
Neiet un pagurt. Var nogurt arī no runāšanas un citu
vērtēšanas. Skabargas citu acī ir saskatītas un saskaitītas,
bet paša baļķi – agrāk vai vēlāk, apzināti vai neapzināti –
nogurdina. Tas ir smagākais nogurums, kam nepalīdz
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atpūta. Tas ir nogurums ne no darba, bet no sevis.
Tur nelīdz atpūta, tikai atdzimšana.
Iet un nepagurt. Lasot Kongresa moto plašāku
kontekstu – Jesajas grāmatas 40. nodaļu – redzam, ka tā
nav iešana, kurā mēs nepazīstam nogurumu. Gluži pretēji
– šajā ceļā reizēm tiek izsmelti visi spēki un mēs
piedzīvojam savas varēšanas un ticības robežas. Bet, ejot
pa šo ceļu, tiek piedzīvota arī atjaunošanās. Mēs
piedzīvojam sakāves un kritienus, tomēr Mūžības
perspektīvā sākam nomanīt, ka tieši sakāvēs un kritienos
pietuvojamies vislielākajai Uzvarai. Tā mums ļauj piecelties
vienu reizi vairāk nekā nokrītam. Sakāve bieži var būt tikai
pagaidu stāvoklis. Padošanās ir tā, kas to padara
nemainīgu.
Uz tikšanos LBDS Kongresā 17. maijā!
Pēteris Sproģis
LBDS bīskaps

LBDS Nākotnes redzējums

Aicinājuma svētdiena
Mūsu draudžu darbs nav iedomājams bez atsaucīgiem un
pašaizliedzīgiem brāļiem un māsām dažādās kalpošanas jomās.
Piemēram, pēdējos gados esam pieredzējuši vairāku jaunu
sludinātāju ienākšanu kalpošanā. No BPI Pastorālās programmas
studentiem un absolventiem 18 kalpo mūsu draudzēs un 13 ir
iesaistīti jaunu draudžu dibināšanā. Prieks un pateicība Dievam par
katru kalpotāju! Tomēr mums joprojām pietrūkst kalpotāju draudzēs
un draudžu dibināšanas darbā. Jaunu kalpotāju ienākšana
nepieciešama arī citās jomās – muzikālajā kalpošanā, svētdienskolā,
sieviešu kalpošanā, jauniešu darbā... Ticu, ka Dievs ir izredzējis un
aicina sagatavoties kādai no šīm kalpošanām ne vienu vien mūsu
draudžu locekli.
Pašlaik notiek aktīvs darbs pie BPI Pastorālās programmas jaunās
grupas rekrutēšanas. Šie topošie draudžu vadītāji un draudžu
dibinātāji studijas uzsāks septembrī. Septembrī studijas uzsāks arī
jaunie svētdienskolu skolotāji un vadītāji BPI Timoteja skolā.
Katras draudzes iesaistīšanās BPI studiju grupas izveidē ir ļoti
nozīmīga un nepieciešama. Tieši Jūsu draudzes kontekstā
saņemtais iedrošinājums un atbalsts var būt izšķirošs kādam
nākamajam mācītājam, evaņģēlistam vai svētdienskolas skolotājam.
Pusaudža gados Ventspils draudzē saņēmu ļoti vērtīgu
iedrošinājumu, bez kura, iespējams, es nebūtu atsaucies Dieva
aicinājumam uz kalpošanu. Iespējams, ka, ja Ventspils draudzes
cilvēki nebūtu mani atbalstījuši, es šodien nebūtu kalpošanā un,
iespējams, nepastāvētu Baltijas Pastorālais institūts. Līdzīgu liecību
varētu stāstīt daudzi no mums.
Lai mudinātu mūs pārdomāt Dieva aicinājumu uz kalpošanu un
atsaukties tam, rosinu Jūs aprīļa vai maija mēnesī svinēt
AICINĀJUMA SVĒTDIENU.
Tā varētu būt svētdiena, kad īpaši veltām uzmanību aicinājuma
nozīmei katra Kristus sekotāja dzīvē. Šajā dienā ar liecībām,
dziesmām un svētrunu varam palīdzēt viens otram apstāties,
sadzirdēt Dieva balsi, atsaukties kalpošanas aicinājumam un,
iespējams, apsvērt, kā sagatavoties savam aicinājumam un izkopt to
ar BPI Pastorālās programmas, Timoteja skolas, Muzikālo vadītāju
skolas vai citas apmācības palīdzību.

Varbūt Aicinājuma svētdiena varētu veidoties par jaunu, labu mūsu
draudžu tradīciju? Laiks pirms Lieldienām un Vasarsvētkiem, kad
īpaši atceramies un svinam Jēzus Kristus upuri par mums un Svētā
Gara dāvanu, ir ļoti piemērots laiks, lai izvērtētu Dieva doto
aicinājumu un atsauktos tam.
No pieredzes zinu, ka reizēm Dieva aicinājums ir uzrunājis mums
līdzās esošos brāļus un māsas, bet mēs pat to nenojaušam.
Nenovērtēsim par zemu draudzes dievkalpojumā sapulcētos ļaudis.
Jūs būsiet pārsteigti, cik noderīgs viņiem var būt Jūsu sniegtais
iedrošinājums un atbalsts.
Ieteikumi Aicinājuma svētdienai:
• Svētruna par Dieva aicinājuma nozīmi katra kristieša dzīvē;
• Liecības no cilvēkiem, kuri atsaukušies kalpošanas aicinājumam;
• Uzaicinājums atsaukties Dieva aicinājumam uz kalpošanu un
aizlūgums par tiem, kas atsaucas;
• Plašāki ziņojumi par LBDS izglītības un izaugsmes iespējām –
par BPI Pastorālo programmu, Timoteja skolu, Muzikālo vadītāju
skolu, par LBDS Jauniešu vadītāju skolu un Kristīgās vadības
koledžu;
• BPI Pastorālās programmas un citu izglītības programmu
pieteikuma anketu pieejamība;
• Pateicība mūsu sirmajiem kalpotājiem, kas pašaizliedzīgi
kalpojuši, no kuru piemēra varam un vajag mācīties;
• Personīga tikšanās ar draudzes locekļiem, kuriem būtu svarīgi
saņemt iedrošinājumu atsaukties kalpošanas aicinājumam vai/un
studijām BPI;
• Ziedojuma salikšana, lai atbalstītu kāda draudzes locekļa
sagatavošanos kalpošanai vai tā tālākai izkopšanai;
• Jūsu radošās idejas!
Lai Dievs Jūs svētī un vada!
Pateicībā,
LBDS bīskaps Pēteris Sproģis

Aicinājums

“Kad Kristus aicina cilvēku, Viņš aicina viņu nākt un nomirt.”
- Dītrihs Bonhēfers
“Kristus aicinājums Viņa sekotāju dzīvē neitralizē mūsdienu
kultūrai raksturīgās izvēles tiesības. “Es esmu jūs izredzējis,”
saka Jēzus, “nevis jūs Mani.” Mēs nepiederam sev, mēs esam
nopirkti par dārgu cenu. Mums nav tiesību, tikai pienākumi.
Sekot Kristum – tā nav mūsu iniciatīva, bet tikai paklausības
pilna atbilde Viņa aicinājumam. Nekas tā neatmasko neīstās
tiesības uz izvēli kā aicinājuma pārliecinošais spēks. Kad esam
aicināti, tad mums vārda tiešajā nozīmē vairs nav izvēles.”
- Oss Giness
“Mēs dzīvojam pasaulē, kur tiek stāstīti skumji stāsti. Tie māca,
ka dzīvei nav jēgas un cilvēcei - mērķa. Tāpēc stāstīt Labāku
Stāstu ir labs aicinājums. Labāks Stāsts mirdz spoži, un
pasaule veras tajā ar apbrīna pilnām acīm. Mēs priecājamies
dzirdēt šo Stāstu un pārstāstīt to citiem.” - Donalds Millers
“Mēs neesam pietiekami gudri, šķīsti vai stipri, lai visu dzīvi
nodzīvotu ar vienu motīvu. Mēs topam par fanātiķiem vai
ciešam neveiksmi. Bet, ja šis viens motīvs ir Dieva aicinājums,
atbilde ir “jā”. Visās situācijās šodien, rīt un parīt Dieva
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aicinājums ir nemainīgā un galējā atbilde uz mūsu dzīves
“no kurienes, uz kurieni, ko un kāpēc” jautājumiem. Aicinājums
ir mūsu dzīvesstāsta notikumu atslēga, kas palīdz saprast
mūsu esamības jēgu haotiskajā pasaulē.” - Oss Giness
“Darbs var būt mūsu aicinājums tikai tad, ja to uztveram kā
misiju, kurā kalpojam kam lielākam par mūsu pašu interesēm.
Uzskats, ka darbs galvenokārt ir sevis apliecināšanas un
personiskā piepildījuma līdzeklis, lēnām sagrauj cilvēku.”
- Timotejs Kellers
“Tas, vai es sadzirdu Dieva aicinājumu vai nē, nav atkarīgs no
manu ausu stāvokļa. Tas, ko es saklausu, ir atkarīgs no manas
garīgās attieksmes.” (skat. Jesajas 6) - Osvalds Čembers
“Katra diena ir svarīga, jo tā ir Dieva dota. Ja dzīve mūs
garlaiko, tad kaut kas nav kārtībā ar mūsu izpratni par Dievu un
Viņa darbošanos mūsu ikdienā. Pat visgarlaicīgākās un
neizteiksmīgākās dienas ir Dieva dotas un lietojamas Viņa
godam.” - Džerijs Bridžess
“To, vai cilvēka darbs ir sekulārs vai sakrāls, nosaka nevis tas,
ko viņš dara, bet kāpēc viņš to dara.” - A. V. Tozers
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Bet gaisma ir arī tur
“Cilvēkiem ir ieradums aizvērt aizkarus brīdī, kad istabā iededz
gaismu, jo citādāk kaimiņi ieraudzīs, ka telpa ir savandīta, trauki
nav nomazgāti, paši nekādi. Iespējams, istabā ir nekārtība, bet
gaisma ir arī tur,” intervijā saka Igors un Nora Rautmaņi, kuri
sarunas laikā daudz joko un brīžiem sāk intervēt viens otru.
Igors pašlaik strādā Starptautiskā kristīgo studentu kustībā IFES, ir
BPI Pastorālās kalpošanas programmas mentoringa vadītājs,
plāno studēt Oksfordā un nav Noras mentors, kura strādā Baltijas
Pastorālajā institūtā, koordinē GLS konferences Latvijā un
atpūšas, kad Igors ir komandējumā. Abi kopā audzina trīs bērnus,
ir iesaistījušies jaunas draudzes dibināšanā, darbojas BPI
Kalpošanas stratēģiskās attīstības centrā SĀC un konsultē pārus.
Tā ir nejaušība, ka abi strādājat kristīgās
organizācijās?
Nora: Tu [Igor] pirmais sāki strādāt kristīgā
organizācijā.
Igors: Visu, kas notiek mūs dzīvēs, redzu
kā atsaukšanos Dievam, nevis kā
vienpersonisku lēmumu. Nevienās durvīs
neesam lauzušies. Protams, tas nenozīmē,
ka atsaucamies visam. Ja skatos uz
Brālības [Latvijas Kristīgā studentu brālība]
kontekstu, uz IFES kontekstu un BPI, tā ir
bijusi atsaukšanās aicinājumam. Norai
bijis tāpat.
N.: Pirms BPI strādāju Latvijas Kristīgajā
akadēmijā. Tur darbu atradu caur
sludinājumu laikrakstā “Diena”. Savukārt
uz BPI mani strādāt uzaicināja Līva
[Fokrote], ar kuru kopā strādājām
Kristīgajā akadēmijā.
Nav kādreiz gribējies, ka otrs strādā
sekulārā vidē, ar normētu darba laiku?
N.: Darbs paliek darbs.
I.: Nora ir gribējusi, ka man ir normēts
darba laiks, īpaši, kad strādāju Brālībā –
aizņemtas nedēļas nogales, vēli vakari
darbā, Nora mājās ar maziem bērniem,
pasauli neredz... Katram darbam ir sava
garoza. Pilna laika kalpošanas darbam arī
tāda ir –brīvdienas un vakari bieži ir
aizņemti, nesanāk tik daudz laika pavadīt
ar ģimeni, grūti satikties ar draugiem un
veidot attiecības ar tiem, kuriem ir
klasiskāks darba laiks. No otras puses –
tas ir elastīgs un pielāgojams grafiks, īpaši,
ja abi strādājam šādā vidē. Es nevarētu
strādāt IFES, ja Noras darbs nebūtu
elastīgs. Mēs arī esam par to lūguši.
N.: Par ko tu esi lūdzis?
I: Lai tev būtu elastīgs darba laiks. Esmu
diezgan nopietni apsvēris iespēju strādāt
kādā uzņēmumā. Bet skatoties, kur esmu,
zinu, ka Dievs mani ir vadījis, nevis esmu
pieņēmis lēmumu, balstoties uz to, kas
man ir izdevīgi.
Kā Jūs saprotat to, kur Dievs Jūs vada?
I.: Kad biju Brālībā nostrādājis desmit
gadus, sapratu, ka man ir jāiet prom.
Nevis tāpēc, ka bija alternatīvs
piedāvājums. Sapratu, ka organizācija
iegūs, ja aiziešu. Tas nebija viegli. Brālībā
beidzot bija komanda, puslīdz stabils
finansējums. Aizgāju brīdī, kad tik ļoti
gribējās palikt. Toreiz nopietni apsvēru, ja
nebūs citas alternatīvas, iešu strādāt kādā
uzņēmumā. Visu laiku sev jautāju, kurā
kontekstā mana pieredze būtu visvairāk

noderīga. Tad saņēmu darba piedāvājumu
no IFES. Uz to atsaukties man šķita
loģiski, jo IFES kontekstā darbam ar
vadītājiem, manai pieredzei bija vislielākā
nozīmē. Tāpēc man nebija pamata
šaubīties, ka Dievs mani tur vada. Es neko
nedarīju lietas labā, vienkārši atsaucos.
Jums abiem darbs ir saistīts ar
mentorēšanu, konferenču organizēšanu,
padomdošanu. Vai esat jutuši
spiedienu, ka Jums jābūt īpaši garīgiem,
stipriem kristiešiem bez vājībām un
trūkumiem?
I.: Es esmu apprecējis Noru.
N.: Un es nepakļaujos šādiem
spiedieniem.
I.: Dievam ir laba humora izjūta.
N.: Kādā ziņā laba humora izjūta?
I.: Varbūt tev, Nora, vairāk jārunā, citādi
viens pats visu pierunāšu.
N.: Man liekas, ka es neesmu jutusi
nekādu spiedienu. Kāda esmu, tāda esmu.
Tu varbūt esi jutis spiedienu?
I.: Varbūt. Kad strādāju Brālībā, īpaši
pirmajos gados, cilvēki bieži apšaubīja to,
vai varu būt kristīgas organizācijas
vadītājs. Esmu Dievam prasījis: “Kāpēc
es? Apkārt ir tik daudz spēcīgāku
vadītāju!” Tad sapratu, ka, iespējams,
mana muļķība Dieva rokās ir labs
instruments. Tā Viņš var parādīt, ka, ja
notiek kas labs, tas notiek tāpēc, ka Dievs
aiz tā stāv. Cilvēki redz manus trūkumus,
bet notiek arī kaut kas labs. Sapratu – nav
jēgas izlikties, cilvēki ir vīlušies un vilsies
manī vēl daudzas reizes. Beigu beigās
stāsts nav par mani, bet gan par Dievu.
Dzīve ir baigās važās, ja cenšos izlikties.
N.: Tā kā citiem neizvirzu nekādas
prasības, pati arī neesmu izjutusi
spiedienu. Esmu jutusi, ka citi apšauba
manu profesionalitāti, bet ne garīgumu.
Nevaru saprast, kā var apšaubīt garīgumu.
Nevienam jau nav lineāla, ar ko to nomērīt.
I.: Cilvēki izdara spriedumus par citiem.
Tad katram jāizsver, vai rīkoties, balstoties
uz to, ko domā citi, vai par atskaites
punktu ņemt to, ko Dievs domā. Tāpat
nevaru izmainīt kādas pagātnes lietas,
kuras ir ietekmējušas manu personību, –
ka esmu audzis bez tēva, ka jaunības
gados visu laiku kāds mani apšaubīja.
Bet domāju, ka Dievs izmanto manus
trūkumus, lai palīdzētu citiem, kuriem ir
līdzīgi.

N.: Atceros stāstu, ko man stāstīja draugs:
cilvēkiem ir tendence aizvērt aizkarus brīdī,
kad iededz gaismu, jo citādāk kaimiņi
ieraudzīs, ka istaba ir savandīta, trauki nav
nomazgāti, paši nekādi. Iespējams, tur ir
nekārtība, bet gaisma ir arī tur.
I.: Svarīgi, vai mūsu dzīvēs redz arī
gaismu. Skaidrs, ka nekārtība tur ir.
Kur Jums ir nekārtība?
I.: Tev liekas, ka nav? Vajag atnākt ciemos.
N.: Kur mūsu dzīvēs ir nekārtība?
I.: Nav mums viss perfekti. Lai kā es
mēģinu būt disciplinēts, ne vienmēr varu
aiziet laicīgi gulēt, ne vienmēr manas
prioritātes ir pareizas. Cīnos ar vainas
apziņu par to, ka neesmu pietiekami
daudz laika veltījis bērniem, sievai, ka
esmu atstājis kādas attiecības novārtā, ka
esmu sacepies par kādu cilvēku vai
situāciju un pazaudējis Dieva perspektīvu,
jo vienā brīdī centrā esmu ielicis sevi.
Ne vienmēr esmu kvalitatīvi sagatavojies,
piemēram, Bībeles studijām, lekcijām,
sprediķiem. Vai neesmu uzbļāvis bērniem,
darījis sāpīgi Norai? Esmu, īpaši ar savu
ātrsirdību. Tik daudzas reizes Dievam
esmu lūdzis, lai Viņš maina šo manu
īpašību, un Viņš to nav darījis. Tas ir mans
dzelonis. Bieži pasaku kaut ko pārāk asi,
emocionāli, un pēc tam man ir garīgās
paģiras, kas noliek pie vietas. Nav jau runa
par laulības pārkāpšanu. Man nekārtība
nozīmē to, ka dzīvē ir jomas, kurās dzīvoju
no Dieva žēlastības, nevis no sava
nopelna.
N.: Es pat nezinu, no kura gala sākt.
Slinkums? Mana vājība varbūt ir tā, ka
man ir labi tā, kā ir, neko negribas darīt.
I.: Kur tu dzīvo no Dieva žēlastības?
N.: Visur. Viena lieta, kas man nepatīk, ka
reaģēju uz lietām, nevis iniciēju tās. Man
viss sanāk pēdējā brīdī, un tas rada haosa
sajūtu. Gribētos, lai manī būtu vairāk
iniciatīvas. Un slinkums, bet tas man ir
iedzimts. Man tik ļoti gribas atpūsties, bet
varbūt es arī esmu nogurusi.
I.: Un tu esi aizmāršīga.
N.: Bet to es nekādi nevaru mainīt, lai kā
arī censtos.
Esat diezgan atšķirīgas personības.
Kā atrodat ikdienā balansu?
I.: Parasti apprecas diezgan atšķirīgas
personības. Ja būtu apprecējis otru sevi,
būtu viņu jau nogalinājis. Esmu Dievam
pateicīgs par Noru. Esam laulībā
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pavadījuši četrpadsmit gadus, un man
nekad nav bijusi doma: “Kāpēc?” Nav
bijusi vilšanās. Nora lielā mērā kompensē
daudzas lietas, kuru man nav. Protams,
Norai ir arī īpašības, kas rada neērtības.
N.: Piemēram?
I.: Piemēram, aizmāršīgums.
N.: Tas ir personības komplekts.
I.: Man piepildījumu dod paveiktais, Norai
– process. Mums ir izvēle, uz ko mēs
koncentrējamies - uz pozitīvo vai negatīvo,
jo otru izmainīt mēs nevaram. Nora ir
saules stariņš manā dzīvē. Pats esmu
pārāk nopietns un drūms. Viņas klātbūtne
vienmēr ienes gaismu, un man tas ir ļoti
vajadzīgs. Daudzas lietas nevarētu darīt,
ja viņa nebūtu man blakus.
N.: Mani vienmēr ir fascinējuši enerģiski
cilvēki, kuri negrib visu laiku gulēt, kuriem
ir mērķis, pārliecība. Mani viņi pievelk, jo,
iespējams, manī šīs daļas nav tik daudz.
Kaut gan reizēm manī parādās iniciatīva,
tad gan mēs saduramies. Bet Igors ir ļoti
mērķtiecīgs. Viņam mērķis ir arī brīvajam
laikam. Dažreiz varu atpūsties, kad viņš ir
komandējumā.
I.: Tāpēc varu darīt savu darbu, jo esmu
apprecējis cilvēku, kuram ir okei, ja braucu
komandējumos.
N.: Jo tad varu iet gulēt deviņos, skatīties
televizoru, negatavot vakariņās gaļu,
pavadīt laiku tā, kā man gribas. Dažreiz
pēc mūsu atvaļinājumiem esmu nogurusi,
un man gribas paņemt vēl vienu brīvdienu,
lai atpūstos.
Daudziem esat padomdevēji pirms
laulībām, pie Jums nāk pēc padoma, ja
attiecībās rodas problēmas. Jums
pašiem ir padomdevēji?
I.: Apzināti nav. Dažreiz cilvēki, kuri
atbraukuši ciemos, pajautā, kā mums iet,
un mēs to ļoti novērtējam.
N.: Brālības laikā tas bija
Hansjorgs Baldingers no Šveices.
Joprojām, kad satiekamies, viņš pajautā:
“Kā jums iet laulībā?”
I.: Laulībā darbojas princips – jo vairāk
dod, jo vairāk pats saņem. Līdzīgi kā
gatavojot Bībeles studiju, lielākais ieguvējs
esi tu pats, jo klusajā laikā nekad tik daudz
neizlobīsi.
N.: Regulāri ejot pie ārsta, slimības netiek
ielaistas.
I.: Tev taisnība - tikšanās ar pāriem mums
ir kā vizīte pie ārsta, kad pārbaudām savas
attiecības. Ja pārim saku, ka jādara šitā un
tā, tad pašam gribot negribot jājautā sev,
vai es tā daru?
N.: Piemēram, kad runājam ar kādu par
mīlestības valodām, vienmēr atceros, ka
Igoram svarīgi ir darbi, un nomizoju viņam
sīpolu.
Kā Jūs skaidrojat, ka esat tik pieprasīti
vedēji un pāru attiecību konsultanti?
N.: Mēs nemaz neesam tik pieprasīti.
Brālības laikā pie mums nāca, jo bijām
vienīgais precētais pāris. Tagad daži nāk,
jo atceras, ka Igors bija Brālības vadītājs.
I.: Vairs jau neatceras.
N.: Jā, tagad iet pie Prūšiem [Kaspars un
Līga Prūši].
I.: Nekad neesmu uzdevis jautājumu,
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kāpēc pie mums nāk. Parasti jautāju, vai
varam palīdzēt. Kad mums pirms laulībām
palīdzēja ar padomdošanu, mēs to ļoti
novērtējām. Ja uz savas ādas esam
piedzīvojuši to, cik tas ir labi, kāpēc nedot
to tālāk?
N.: Mēs vienkārši esam kontekstos,
kur cilvēki precas. Agrāk tā bija Brālība,
tagad – BPI.
Jums patīk to darīt?
N.: Man patīk.
I.: Tev patīk?
N.: Jā, jo varu iepazīt cilvēkus, uzzināt viņu
attiecību dinamiku. Tās ir īpašas un dziļas
sarunas.
I.: Ja godīgi, es sāku nogurt no šīm
konsultācijām, jo visu laiku esmu cilvēkos.
Mana kalpošana ir iedziļināšanās cilvēkos.
Ne vienmēr gribas meklēt vēl kādu, kurā
iedziļināties. Nav jau arī brīvo vakaru tik
daudz. Bet pozitīvais ir tas, ka varam to
darīt kā pāris, nevis es viens pats. Tā ir kā
tehniskā apkope mūsu attiecībām.
Kas ir Jūsu iekšējais dzinulis, kas liek
atteikties no vakara pie televizora un
tikties ar citiem?
I.: Tu saproti, ka uz zemes neesi tikai sevis
dēļ. Ja tev kaut kas ir dots, tas ir dots par
svētību citiem. Bībelē ir teikts, jo vairāk
dosi, jo vairāk saņemsi. Daudzas lietas
daru nevis naudas, bet pieredzes dēļ, kuru
Dievs var izmantot citā kontekstā. Dieva
valstības ekonomika darbojas pēc citiem
principiem nekā tirgus ekonomika.
Paskatoties atpakaļ, redzu, ka esmu
atdevis kaut ko no sevis un Dievs ir
simtkārtīgi devis atpakaļ caur citiem
cilvēkiem.
Varat izstāstīt kādu piemēru, kā esat
piedzīvojuši Dieva ekonomiku?
I.: Kad man bija izlaidums Amerikā, mēs
visa ģimene varējām aizbraukt uz turieni.
Tā bija liela svētība. Viena ģimene mums
uzdāvināja lidmašīnas biļetes, cita
nodrošināja mājvietu, cita - mašīnu. Šie
cilvēki tiešā veidā no mums atpakaļ
nesaņēma, saņēma kādi citi. Kaut kā tā.
N.: Esam piedzīvojuši milzīgu viesmīlību.
Un tad liekas - kā gan mēs varētu neatvērt
savas mājas citiem! Tas ir kā vecāki
iegulda savos bērnos un atpakaļ,
iespējams, neko nesaņem, bet bērni dod
tālāk citiem. Tā arī ar Dievu: Viņš dod tev,
un tu dod tālāk citiem. Mēs tik daudz esam
saņēmuši! Piemēram, Amerikā ir kāda
ģimene, kura ir adoptējusi Igoru. Mani nē,
jo viņiem jau ir trīs meitas.
I.: Nevar visu mērīt materiālās lietās, bet arī
tur tas parādās.
Kā izvēlaties lietas, procesus, kuros
iesaistīties?
I.: Jo vairāk tev uztic, jo lielāka spriedze
rodas starp lietām. Sākumā esi priecīgs
par katru labu iespēju, bet ar laiku paliek
grūtāk. Pēdējā pusgadā vairāk studēju par
Kristu, kuram bija dotas visas spējas
dziedināt, bet Viņš to nedarīja. Tuvākie
cilvēki nepārtraukti centās Jēzu novirzīt uz
labām lietām. Pēteris teica: “Skaties, puse
Stradiņu slimnīcas pacientu Tevi gaida. Ej
un dziedini!” Kad Viņš uzkāpa
Apskaidrošanas kalnā, Pēteris teica:
“Būvējam te māju!” Idejas bija
nepārtraukti.

N.: Kā tu izšķiries, ko darīt un ko nē?
I.: Man jāprasa, kas ir mans aicinājums.
Pieņemt lēmumus man palīdz tas, ka
saprotu, kas esmu, kas man dots, kāda ir
mana pieredze. Jo viss, kas man dots, ir
dots, lai to pavairotu. Tad skatos, kurš
projekts, vide ir labvēlīgākā tam, lai varētu
pavairot to, kas man dots. Nav viegli
pateikt nē, bet saprotu, ka zaru daudzums
kokā neliecina par tā auglību. Tāpēc reizi
mēnesī mēģinu apstāties un izvērtēt, kurās
jomās man jāiegulda vairāk, kurām lietām
jāpasaka nē.
N.: Man nav daudz jāizšķiras. Man ir darbs,
bērni un Ķekavas grupa.
Kas ir Jūsu aicinājums?
I.: Jebkuram kristietim aicinājums ir darīt
Kristu zināmu. Iespējas to darīt ir daudz un
dažādas. Mans aicinājums ir pavairot,
strādāt ar vadītājiem. Pēc savas
personības esmu vadītājs, vairāk iniciators,
nevis tas, kurš atsaucas. Man tas ir
jāizmanto. Tāpat mans aicinājums ir būt
vīram un tēvam.
N.: Tas ir skaļš jautājums.
I.: Tas ir jautājums, kas palīdz tev atbildēt:
kāpēc tu esi? Domāju, ka katram uz to ir
jāatbild.
N.: Es nezinu, kas ir mans aicinājums.
Mana prioritāte ir būt mammai un sievai.
Pārējās jomas... varu pateikt, kādas ir
manas dāvanas, bet aicinājums...
I.: Dāvanas ir saistītas ar aicinājumu.
N.: Es pamanu cilvēkos potenciālu. Tas ir
ļoti īpatnēji, jo strādāju vidē, kur ir jauni
puiši ar aicinājumu strādāt pilna laika
kalpošanā. Reāli neredzu, kā varētu viņus
atbalstīt. Varbūt lūdzot vai arī kopā ar Igoru
varam atbalstīt. Dažreiz, kad redzu, ka
kādam vajag palīdzību, aizmuguri, saku
Igoram, ka mums kā pārim kaut kas jādara
vai arī lai viņš dara kaut ko viens. Man tas
nav tikai par BPI puišiem, bet par jebkuru.
Kad redzu, ka kāds ir izmantojis savu
potenciālu un atplaucis, man ir liels
lepnums, kaut arī pati neko neesmu
darījusi.
I.: Mums aicinājums jāskatās arī kā
ģimenei. Mēs gribam strādāt ar
nekristiešiem. Esam runājuši par to, lai kur
arī strādātu, mums mājās vienmēr būs
mazā grupa.
Jums ir katram savs mentors?
I.: Es esmu Noras mentors.
N.: Tu neesi mans mentors! Viņam visas
attiecības ir mentorējamo attiecības. Man
nav viena konkrēta mentora, bet man ir
DZIG grupa [Dzīvi izmainoša grupa], kas
pilda līdzīgas funkcijas. Man ir draugi,
kuriem uzticos.
I.: Es domāju, ka esmu Noras mentors.
Man pašam ir divi mentori. Viens ir Bils
Mauldins, un otrs ir Bils Hoits. Tāpat reizēm
tiekos arī ar Džonatanu Borbo.
Kur Jūs gribētu būt pēc gada?
N.: Turpat.
I.: Tipiski! Es gaidu atbildes no Dieva IFES
kontekstā - palikt vai darīt ko citu. Latvijas
kontekstā ceru, ka būs vairāk cilvēku, kuri
varētu mentorēt vadītājus. Ceru, ka pēc
gada varētu būt izdota arī mentoringa
grāmata latviešu valodā.
Sagatavoja Evija Mileiko

Garīdznieki un vadītāji

Mārtiņš Rijnieks ordinēts par mācītāju
Šī gada 30. marts bija ļoti īpaša diena Līgatnes
baptistu draudzei, jo draudzes sludinātājs Mārtiņš
Rijnieks tika ordinēts par mācītāju. Mums viņš
vienmēr ir bijis “mācītājs” – esam tā viņu saukuši
un uztvēruši, lai gan viņš pats parasti atrunājās,
sakot, lai viņu tā nesaucam.

Garīdznieku brālības vadītājam nācās pielikt pūles, lai šo vēsturisko netaisnību
labotu. Nav bijis viegli, bet paldies, Mārtiņ, ka esi bijis paklausīgs.” Mācītājs
E. Mažis pielīdzināja M. Rijnieku “labajam hameleonam”, skaidrojot, ka viņš ir
tādā stāvoklī, ka nevar nesludināt par Kristu. Jeremija nevarēja nerunāt, Pāvils
nevarēja nerunāt, un E. Mažis uzdrīkstējās apgalvot, ka arī Mārtiņš Rijnieks bieži
nevar nerunāt. Vēl viena iezīme, kas raksturo M. Rijnieku – viņš izvēlas kļūt par
kalpu. Runas nobeigumā E. Mažis sacīja: “Lai Dievs dod Tev, Mārtiņ, turpināt to,
ko esi iesācis. Turpini būt tas, kurš nevar nesludināt Evaņģēliju un kurš ir
izvēlējies būt par kalpu. Kāpēc? Lai daudzi tiktu iegūti Kristum, un lai mums
pašiem arī būtu daļa pie Kristus.”
Pēc svētrunas mācītāji E. Mažis, O. Jermolājevs un M. Voronovs aizlūdza par
M. Rijnieku un viņa sievu Silviju. Mācītājam M. Rijniekam tika pasniegta mācītāja
ordinācijas apliecība.
Dievkalpojuma laikā izskanēja M. Rijnieka komponēta dziesma “Man sāp” Ievas
Gerdenas un Viļņa Daņiļēviča izpildījumā. Šī dziesma esot kā viņa dvēseles
kliedziens Dievam, jo daudzi cilvēki nezina, ko viņi dara, daudzi sāpina Dievu.
Mācītājam sāp, ka tauta iet bojā atziņas trūkuma dēļ. Reizēm viņš nezina, kā
uzrunāt cilvēkus, bet Dievs ir Tas, kurš iedod īstos vārdus. Īstais iegansts
M. Rijnieka kļūšanai par draudzes ganu ir tas, ka viņam bija un vēl arvien ir šī
sāpe par savu tautu.

Aizlūgums par mācītāju
Mārtiņu Rijnieku

Kāpēc tik ilgi bija jāgaida? LBDS Garīdznieku
brālības priekšsēdētājs, mācītājs Edgars Mažis
aicināja domāt par Pāvila 1. vēstules korintiešiem
9:16-23 un teica: “Mārtiņš Rijnieks ir pazemīgs
cilvēks, kurš nav tiecies pēc šī amata. Viņš ir
darījis to, kam Dievs viņu ir aicinājis. Man kā

Šajā svarīgajā notikumā pulcējāmies Līgatnes pirmskolas izglītības iestādes
zālē, jo sveicēju bija tik daudz, ka draudzes telpās visiem nebūtu vietas.
Sveicēji bija ieradušies no daudz dažādām vietām: Gulbenes, Kandavas,
Siguldas, Cēsīm, Krimuldas, Ieriķiem, Rīgas, Ogres u. c. Visi bija ieradušies,
lai sveiktu “mūsu Mārtiņu”, bet pēc sarunām un dzirdētā, šķiet, viņš nav tikai
“mūsējais”. Viņš Dieva mīlestību ļāvis piedzīvot arī citu draudžu brāļiem un
māsām, kuriem katram ir kāds lielisks stāsts par to, cik Mārtiņš Rijnieks ir bijis
izpalīdzīgs un pazemīgi viņiem kalpojis. Šī bija ļoti īpaša un Dieva klātbūtnes
piepildīta diena Līgatnes baptistu draudzē.
Kitija Rijniece, Līgatnes draudze

BPI DRAFTS ziemā
Šī gada februāra un marta mēnešos tika organizētas ziemas BPI
DRAFTS nometnes. Atšķirībā no citiem gadiem, šoreiz ziemas
BPI DRAFTS notika četrās vietās, četros Latvijas reģionos:
Talsos, Priekules apkārtnē, Vecumniekos (pie Rīgas) un
Valmieras apkārtnē. Tas tika darīts ar nolūku. Pirmkārt, lai dotu
iespēju piedalīties vairāk puišiem no konkrētā reģiona. Otrkārt,
lai dotu iespēju jaunajiem brāļiem, kuri ir piedalījušies visos BPI
DRAFTS līmeņos, uzņemties atbildību un vadīt nometni savā
apkārtnē. Katrā nometnē piedalījās 10 -12 dalībnieku.

draudžu dibinātāji un vadītāji). Mentoru atbalsts bija ļoti būtisks,
jo reizēm puišiem gatavošanas procesā negāja viegli. Regulāras
tikšanās un sarunas ar mentoru deva iedrošinājumu. Mentora
uzdevums bija nevis teikt priekšā un visu izdarīt, bet gan dot
virzienu uz risinājumu. Puišiem pašiem vajadzēja šo risinājumu
atrast un īstenot.
Ziemas BPI DRAFTS bija piesātināts ar visdažādākiem
uzdevumiem, kas palīdzēja labāk saprast un pat piedzīvot
nometnes tēmu. Drafta laikā puiši piedalījās pārgājienos, kuros
bija jāpārvar dažādi šķēršļi. Vienā no nometnēm puišiem pat bija
iespēja palikt pa nakti armijas tipa teltī. Kādiem tas bija pirmās
reizes piedzīvojums. Puiši klausījās lekcijas un diskutēja par
dzirdēto. Tā, piemēram, Talsu draftā puiši iepazinās ar 25 vīru
dzīves stāstiem, izvērtēja tos un salīdzināja ar Jēzus dzīvi.
Savukārt Rīgas draftā puišus uzrunāja kristīgi uzņēmēji un
treneri, rosinot domāt gan par mērķtiecīgumu, gan par garīgiem
uzbrukumiem.
Ziemas BPI DRAFTS nometnes no jauna ļāva ieraudzīt, ka mūsu
draudzēs ir lielisks potenciāls - puiši, kuri spēj uzņemties
atbildību un vadīt. Lūgsim, lai Dievs turpina viņus pilnveidot,
lai viņi varētu pieaugt gan raksturā, gan aicinājumā, gan izpratnē
par Evaņģēliju un draudzi.

Ziemeļkurzemes BPI drafts

Puišiem – nometņu vadītājiem bija uzticēts atbildīgs darbs:
jāizveido komanda, jāsagatavo dienas plāns, jāizplāno budžets,
jāsagatavo uzrunas un jāpārliecinās, ka programma sasniegs
mērķi. Visos draftos galvenā tēma bija puiša/ vīrieša identitāte
Kristū un kā stiprināt šo identitāti. Lai kalpošana būtu kvalitatīva,
katrai komandai palīgā nāca mentori (BPI studenti, mācītāji,

Ko puiši paši saka par piedzīvoto?
Vīri mūsdienās bieži vien ir gļēvi un baidās uzņemties atbildību.
Draftā sapratu, ka Jēzus bija vīrišķīgs un nebaidījās riskēt.
Man patika spēles un fiziskie pārbaudījumi. (Aleksandrs)
Turpinājums 6.lpp.
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Jaunieši

Vislabāk nometnē man patika, ka puiši bija gatavi
atdot visus 100% pat tad, kad tas bija grūti.
Protams, vēl ļoti svarīgi bija tas, ka mēs varējām
džekiem pastāstīt, kāda ir vīriešu identitāte.
Personīgi man liels pārbaudījums bija nakts
pārgājiens. Drafta laikā Dievs man atgādināja par
solījumiem, kurus biju devis Dievam un nedaudz
piemirsis. Bet tagad zinu, ka Dievs vēl mums to
labāko! (Aigars)

Liepājnieku
“Restarts”
Liepājas Pāvila draudzes jauniešu kalpošana ir diezgan strauji
attīstījusies un īsā laika posmā pulcējusi daudz jauniešu. Kalpošanas
vadītāji uzskata, ka Jauniešu vadītāju skolā (JVS) gūtās zināšanas un
prasmes ir labi noderējušas.

Šķēršļu josla Talsos

Ziemas draftā biju slavēšanas vadītājs un vadītāja
palīgs. Biju ļoti pārsteigts par jauno vīru
pašaizliedzīgo rīcību dažādās situācijās un stingro
raksturu. Vīri, kuri nometnes sākumā bija mazliet
nobijušies un satraukti, nometnes beigās mājās
aizbrauca Svētā Gara piepildīti un ar mērķi.
Es lepojos, ka mūsu draudzēs ir vīri, kuri vēlas
uzņemties atbildību un rīkoties, kad Dievs uzrunā.
(Gregors)
Uzskatu, ka Ziemas drafts bija izdevies.
Puiši atdeva no sevis visu un izdarīja līdz galam.
Tiešām lepojos ar Dienvidkurzemes puišiem!
Tieši viņi būs tie, kas vēlāk vadīs draudzes un
savas ģimenes. (Valters)
Vasara nav aiz kalniem, tādēļ jau tagad aiciniet
puišus uz vasaras BPI DRAFTS nometnēm!
Mēs vēlamies redzēt gan tos, kuri vēl nav
piedalījušies draftos, gan arī tos, kuriem laiks
piedzīvot otrā un trešā līmeņa izaicinājumus.
Jūsu iedrošinājums un uzaicinājums ir ļoti būtisks.
Novērtējiet to potenciālu, kas ir mums apkārt!
Kaspars Šterns
LBDS bīskapa vietnieks
draudžu dibināšanas
jautājumos,
BPI DRAFTS vadītājs

Liepājas Pāvila draudzes jaunieši

Jānis Ķuņķis, jauniešu vadītājs:
Jauniešu vadītāju skola (JVS) man ir devusi pārliecību par kalpošanas
nepieciešamību un svarīgumu. Tā ir arī iespēja redzēt, ka Latvijā ir daudz
jauniešu vadītāju ar līdzīgām problēmām un ar pieredzi, kurā viņi ir gatavi
dalīties. Par daudzām lietām nebijām pat aizdomājušies!
Liels ieguvums ir koučings katrai jauniešu vadītāju grupai. Tas nozīmē, ka
ar mums strādā vadītājs ar pieredzi, kuram varam uzdot jautājumus un
kurš pārbauda, kā mums veicas ar nospraustajiem mērķiem un
uzdevumiem. Runājot tieši par mērķiem, – tie ir pamats kalpošanai.
Uzrakstot tos uz lapas, ir iespējams ik pa brīdim ieskatīties un pārbaudīt,
vai nenovirzāmies no kursa, vai turamies pie tā.
Mums īpaši aktuāla ir jauniešu vadītāju maiņa, tāpēc ļoti noderēja arī
lekcijas par to, cik svarīgi un cik laicīgi ir nepieciešams domāt un strādāt
pie jauno vadītāju sagatavošanas. Kopumā JVS ir devusi lielu ieguldījumu
“Restarta” pamatu definēšanā, mērķu nospraušanā un to izpildē, kā arī
atbalstu jebkurā jautājumā un iespēju vērsties pēc padoma pie
pieredzējušiem vadītājiem. Mūsu jauniešu kalpošana ir ieguvusi lielu
pieredzi un svētības, pateicoties tieši JVS.
Toms Priedoliņš, jauniešu vadītājs:

BPI DRAFTS 2014 VASARA
1. līmenis: no 27. jūnija līdz 1. jūlijam
2. līmenis: no 21. līdz 26. jūlijam
3. līmenis: no 11. līdz 16. augustam
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Viena no svarīgākajām lietām JVS ir, ka tajā var iepazīt savus komandas
biedrus, ir laiks izrunāt kādus jautājumus, jo tad nav skriešanas un
aizņemtības ar citām lietām. Neatņemama JVS sastāvdaļa ir skolotāji,
kuriem ir zināšanas jauniešu kalpošanas jomā. Tas ir labi pavadīts laiks ar
citiem vadītājiem no citām pilsētām, kā arī garīgā augšana un mācīšanās –
kā Jēzus mācīja savus mācekļus. Katra JVS reize ir pamatīga uzlāde un arī
saprašana, ka ir, pēc kā tiekties. Pēc aizvadītā gada JVS es jūtu, ka mūsu
komanda ir saliedētāka un mēs viens otru labāk pazīstam. Joprojām ir
dažas lietas, kas nav mainījušās, un tajās vajadzīga Svētā Gara vadība.
Sagatavoja Antra Bermaka
Rīgas Vīlandes draudze

Bērni

Atvērtās durvis
Timoteja skolā
Ikvienam, kuru interesē mācības BPI Timoteja skolā, 12. aprīlī bija
iespēja gūt nelielu ieskatu mācību procesā un saņemt atbildes uz
jautājumiem. Atvērto durvju dienas dalībnieki nedaudz pavēra Bībeles
pārskata durvis, aiz kurām bija redzams ļoti skaidrais un mērķtiecīgais
Dieva stāsts. Stāsts, kurš mācāms un stāstāms bērniem, stāsts, kurā
ir vieta arī katram no mums. Nedaudz ieskatījāmies arī bērnu
dažādībā un tajā, kā šo dažādību atpazīt un izmantot, lai katrs Dieva
stāstu varētu sadzirdēt, saredzēt, sajust un izdzīvot. Tā kā tikāmies īsi
pirms Lieldienām, praktisko pielietojumu dzirdētajam izdzīvojām, par
pamatu ņemot Lieldienu vēsti. Kā jau Atvērto durvju dienā, bija laiks
arī jautājumiem – kas tiks mācīts, kam jāpievērš uzmanība, cik bieži
tiekamies, kāda dalības maksa, cik daudz mājasdarbi sagaidāmi,
vai būs atzīmes un kā zināt, vai BPI Timoteja skola domāta arī man?

Mācību un dzīves ritma demonstrējums. Vada Iveta Rudoviča

Timoteja skolas durvis ir atvērtas ikvienam, kurš kalpo bērniem vai
saņēmis aicinājumu šādu kalpošanu uzsākt. Tās atvērtas tiem, kas
vēlas mācīties – lai pieaugtu paši un būtu par svētību daudziem, ar
savu dzīvi un kalpošanu dodot godu Dievam.
Informācija par BPI Timoteja skolu atrodama BPI mājaslapā
www.bpiriga.lv. Jautājumus varat uzdot arī elektroniski, rakstot uz
epastu: timotejaskola@ldbds.lv, vai zvanot programmas vadītājai
Esterei Rozei (mob. 29110770).
Tos, kuri atsaukušies aicinājumam un izvēlējušies mācīties BPI
Timoteja skolā, aicinām līdz 30. maijam aizpildīt un nodot pieteikuma
un ieteikuma anketas.
Mācības uzsāksim 2014. gada
septembrī.

Atvērto durvju dalībnieku pateicība
Kristum par krustu un uzvaru

Ja Dievs kādas durvis atver,
mums ir izvēle – ieiet pa tām vai
arī izlikties tās neredzam. Ja
Dievs Tev atvēris durvis uz BPI
Timoteja skolu, izmanto, ko Viņš
Tev sagatavojis!
Estere Roze
BPI Timoteja skolas
programmas vadītāja

Ieskats Bībeles pārskatā. Līva Fokrote

Uz jautājumiem par Timoteja skolu atbild un par
pieredzēto stāsta absolvente Inga Markute

PIECDESMIT bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām no visas Latvijas ar
nepacietību gaida iespēju piedzīvot neaizmirstamus brīžus nometnē

“CERĪBU PLANĒTA”
Pelčos, no šī gada 25. - 30. jūnijam
Mēs katrs varam palīdzēt piepildīties šo bērnu un jauniešu cerībām, iesaistoties:
1.

Piedaloties labdarības akcijā “Labo darbu diena” 24. maijā Ventspils
baptistu baznīcā:
13:00-16:00 Labdarības tirdziņš
17:00 Labdarības koncerts

2.

Ziedojot labdarības tirdziņam, kas notiks “Labo darbu dienā”, pašdarinātas lietas, mākslas darbus,
kvalitatīvus apģērbus no sava drēbju skapja, konditorejas izstrādājumus u. c.

3.

Ziedojot finansiāli, veicot pārskaitījumu:
Latvijas Baptistu draudžu savienība
LV03UNLA0002000701314
SEB Latvijas Unibanka, UNLALV2X
INFORMĀCIJA: nometnei “Cerību planēta”

Vairāk informācijas par projektu: Elita Lapiņa, tālr. 26377007.
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Draudžu atjaunotne

LBDS reģionālās tikšanās
Līvānos un Rīgā
Līvānos 15. martā un Rīgā 29. martā turpinājās šī gada LBDS
Reģionālo tikšanos maratons.
Jaunjelgavas draudzes sludinātājs Māris Vītols stāsta par
tikšanos Līvānos: “Līvānu novada kultūras centru 15. marta rītā
piepildīja cilvēki, kas bija pulcējušies uz LBDS Reģionālo tikšanos.
Kopumā sabrauca aptuveni 50 cilvēku no Jaunjelgavas, Viesītes,
Rēzeknes, Jēkabpils un Daugavpils draudzēm.
Tikšanās reizē piedalījās LBDS bīskaps Pēteris Sproģis, misijas
“Pakāpieni” vadītājs Viljams Šulcs un LBDS bīskapa vietnieks
jaunu draudžu dibināšanā Kaspars Šterns. Kalpoja Rīgas Mateja
draudzes un Jaunjelgavas draudzes mūziķi.
Ievadā bīskaps P. Sproģis
atgādināja LBDS vērtības –
būt kristocentriskiem,
pavairoties spējīgiem un
misionāliem. Vēlāk viņš
runāja arī par mentoringu
lekcijā “Padod tālāk, ko esi
saņēmis”. Bīskaps uzsvēra,
ka svarīgi ir attīstīt
Diskusiju laiks Līvānos
māceklības kultūru un
svarīgs ir arī veids, kā to darām. Kaspars Šterns rosināja domāt,
kā pasludināt Evaņģēliju visiem kopā – kā kopienai. Viljams Šulcs
šajā reizē runāja par došanas svētību, kas cilvēkus motivē dot –
draudzes nabadzība vai arī liels mērķis. Viljams uzsvēra, cik
svarīgi, ka mēs esam pateicīgi.
Otrajā lekcijā V. Šulcs mudināja
domāt par piecām mīlestības
valodām mūsu attiecībās, īpaši
laulībā. Tikšanās noslēgumā notika
darbs nozaru grupās, kurās
draudžu pārstāvji varēja dalīties
pieredzē un veidot jaunus plānus.”
Par Rīgas tikšanos stāsta Rīgas
Pestīšanas tempļa draudzes
locekles Sanita Briģe un Sandra
Viskupaite.
Sanita Briģe: “Man bija iespēja
piedalīties LBDS Reģionālās
Misijas “Pakāpieni” vadītājs
Viljams Šulcs
tikšanās reizē, kas notika Rīgā, 29.
martā. Tur bija pulcējušies mani
ticības brāļi un māsas no tuvējām draudzēm. Dzirdējām vairākas
lekcijas. Bīskaps P. Sproģis atgādināja, ka mums jābūt
kristocentriskiem, misionāliem un pavairoties spējīgiem, ka mums
ir jābūt sapnim. Lai tas viss varētu tiešām notikt, mācītājs Kaspars
Šterns mācīja, ka ir jābūt attiecībās ar saviem līdzcilvēkiem ik
dienas un jāveido ar viņiem draudzība, un kādā brīdī jāapliecina
Kristus un jāiepazīstina ar kristīgo kopienu. Draudzēm arī ir
nepieciešami materiālie līdzekļi. Viljams Šulcs stāstīja, kā Dievs
viņa dzīvē pagodinājies tieši ar naudu. Viņš uzsvēra, ka svarīgi
katram atbalstītājam septiņas reizes pateikt paldies. Tad vēlāk pats
atbalstītājs uzmeklē pateicīgo... Es ticu, ka tas tiešām tā notiek,
ja mēs to darām patiesi no sirds ticībā uz Kristu. Jauki, ka arī šajās
tikšanās reizēs mēs varam analizēt, kāds ir mūsu gājums ar Kristu,
vai mums ir sapnis, vai pieaugam Dievā un pildām Viņa misiju.”
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Bīskapa P. Sproģa uzruna Rīgā

Sandra Viskupaite: “Man kā viena no vērtīgākajām uzrunām
šķita bīskapa Pētera Sproģa runa. Viņš runāja par to, ka mums ir
jābūt sapnim, kurš ir kristocentrisks, jo tas ļauj mums virzīties uz
priekšu un nestagnēt. Mums jābūt gataviem sapņa dēļ ne tikai
mirt, bet arī priecāties par to. Dievam ir jābūt visa centrā, jo ne
velti pirmais bauslis ir pirmais! Tika minēts arī, ka cilvēks ir
nobriedis tad, kad
viņš ir satvēris sapni,
kuru Dievs devis.
Iedvesmojoši bija
dzirdēt to, kā Martins
Luters Kings satvēra
un izdzīvoja savu
sapni par cilvēku
vienlīdzīgām
tiesībām.
Satversim un
izdzīvosim arī mēs
LBDS izpilddirektore Ž. Drūnese, mācītājs
sapni, ko Dievs
Edgars Mažis un BPI SAC centra vadītājs
Igors Rautmanis
mums dod!”
Patiess prieks par mūsu draudžu atsaucību
aizvadītajās Reģionālajās tikšanās, kuras šajā gadā
notika Cēsīs (Vidzemē), Liepājā (Kurzemē),
Līvānos (Latgalē) un Rīgā (Zemgalē). Reģionālajās
tikšanās reizēs varējām piedalīties, mācīties,
mainīties, satikties, kā arī ieraudzīt, kā katras
draudzes kalpošana veido mūsu kopējo darbu.
LBDS Reģionālās tikšanās bija labi apmeklētas.
Cēsīs pulcējās 88 dalībnieki no 12 draudzēm,
Liepājā – 191 dalībnieks no 28 draudzēm, Līvānos –
33 dalībnieki no 7 draudzēm un Rīgā – gandrīz 200
dalībnieki no 33 draudzēm.
Latvijas Baptistu draudžu savienības vārdā vēlamies
Jums pateikties par Jūsu draudzes aktīvu dalību
Reģionālajās tikšanās 2014. Lai turpmāk varētu sniegt
draudzēm jaunu aktuālu informāciju un atbalstu,
aicinām iesūtīt priekšlikumus nākamajām
Reģionālajām tikšanām. Ja vēlaties saņemt lekciju
materiālus, lūdzu, sazinieties ar LBDS Kanceleju:
kanceleja@lbds.lv, tālr. 67223379, mob. 20390979.
Žanna Drūnese
LBDS izpilddirektore

Draudžu aktualitātes

VASARA 2014

Tuvojoties vasarai, aicinām „Baptistu Vēstneša”
lasītājus un draudzes izmantot iespējas gan kalpot
Dievam un cilvēkiem, gan kvalitatīvi atpūsties.

Pateicoties ārzemju partneru atbalstam un BPI studentu
iesaistei projekta realizēšanā, turpinām piedāvāt draudzēm
svētku aprīkojuma komplektu “Svētki tavā pilSĒTĀ”.
Šo svētku aprīkojumu iespējams izmantot svētku organizēšanai
tikpat labi pils dārzā, baznīcas vai savas mājas sētā, kā arī pilsētā.
Tie var būt svētki saistībā ar Vasaras Bībeles skolu – nedēļas nogalē
pirms nometnes vai nometnes noslēgumā. Tie var būt Dārza svētki
baznīcas sētā par kādu noteiktu tēmu, kurā iesaistīti visu paaudžu
cilvēki. Svētki var notikt arī draudzes misijas vietā vai pilsētas parkā
kā dāvana savas pilsētas bērniem un viņu ģimenēm.
Komplektā ietilpst spēles, atrakcijas un aprīkojums, kuru draudzēm
iegādāties un uzturēt katrai atsevišķi nebūtu ērti un izdevīgi: Lielais
piepūšamais slidkalniņš, Piepūšamie džungļi, velokarti, volejbola/
tenisa laukums, futbola vārti, futbola un volejbola bumbas, krokets,
parašūtu spēle, konusi spēlēm un stafetēm, burbuļmašīna, grils,
skaņu sistēma, 4 galdi un 10 krēsli, telts, milzu galda spēles,
popkorna automāts un milzu “Jenga” tornis.

Sieviešu kalpošanas
apvienības vasaras nometne

Svētku aprīkojums ir bez maksas, taču draudzei jāsedz ceļa
izdevumi (aprīkojumam un BPI studentiem, kuri uzstādīs un novāks
aprīkojumu). Iedrošinām draudzes, kam tas ir uz sirds, ziedot un
atbalstīt šo projektu finansiāli, lai citas draudzes varētu svinēt
svētkus un arī BPI studenti, kas kalpo šim projektam, varētu tikt
svētīti. Visas izmaksas katram pasākumam tiks piemērotas individuāli.
Vairāk par projektu var uzzināt, zvanot Andrim Reigasam
(mob. 26517159) vai Kasparam Šternam (mob. 26554780),
vai rakstot uz epasta adresi: svetkipilseta@gmail.com.

“Atklāj nozīmīgo”

2014. gada 25. – 27. jūlijs Siguldā, Laureņču hostelī pie Kaķīškalna
Programmā:

Dažādas interešu grupas:

Lekcijas:

• “Skaistums un
veselība”

Dalības maksa:
• gulēšana gultā EUR 50 (110 vietas)
• gulēšana uz mīkstiem matračiem EUR 40
(40 vietas)

• “Pietiekoši laba
mamma”

Lūdzam pieteikties un samaksāt dalības
maksu līdz 1. jūlijam.

• Dažādi rokdarbi u. c.

Vairāk informācijas: SKA vadītāja Solvita Zīvere
(mob. 27757340, e-pasts: solvita_ska@inbox.lv);

• “Atklāj nozīmīgo
draudzē” – sludinātājs
Dainis Pandars
• “Tu esi brīnišķi veidots!
Kāpēc ārsts?” – ārste
Skaidrīte Mežecka

Svētdienā svinēsim
nometnes dievkalpojumu
skolas zālē.

SKA sekretāre Sarmīte Biķe (mob. 26834744,
e-pasts: sarmitebike@inbox.lv)

Kur organizēt draudzes nometni? Kur atrast naktsmājas?
Mazsalaca

Ziedkalne

Apceļojot Ziemeļvidzemi ar ģimeni vai individuāli, aicinām
izmantot naktsmājas Mazsalacas baptistu dievnamā. Piedāvājam
divas divvietīgas istabiņas ar iespējām izvietot papildvietas un
visu, kas nepieciešams mierīgai un jaukai atpūtai. Esam
padomājuši arī par pašiem mazākajiem ceļotājiem. Maksa par
naktsmāju izmantošanu ir EUR 8 no pieaugušā par nakti.

Ziedkalnes baptistu draudze
atrodas Zemgalē, Jelgavas novadā,
Vilces pagastā – skaistā dabas
nostūrī ar plašu parku, kur
iespējams veikt dažādas
aktivitātes jebkurā gadalaikā.
Ziedkalne ir 8 km no Tērvetes un
15 km no Elejas, ceļa malā. Tikai
kilometra attālumā atrodas ezers.

Draudzes telpas ir pietiekami
lielas, lai rīkotu nometni vai
semināru nelielai cilvēku
grupai. Ir pieejamas trīs
svētdienskolas klases,
kafejnīcas zāle (60m2), un
aprīkota virtuve.
Vairāk informācijas: Ineta
Martinsone (mob. 26575343,
e-pasts: martineta@inbox.lv).

Draudzes ēkai ir 2 stāvi. Pirmajā stāvā ir virtuve, zāle, priekštelpa
un atpūtas telpa. Otrais stāvs ir neapdzīvots aukstajā periodā.
Vasarā tur ir iespējams izveidot guļamtelpu.
Vasarā parkā ir iespējams izveidot telšu pilsētiņu, nodarboties ar
sportiskām aktivitātēm, kā arī atpūsties pie dabas. Apkārtne ir
piemērota dažādu nometņu rīkošanai. Autobusa satiksme:
Dobele – Bauska un Jelgava – Eleja – Tērvete – Jelgava.
Vairāk informācijas: Olga Krūmiņa (mob. 26611583).
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Bībeles lasīšanas un aizlūgšanu kalendārs

maijs

1

Darba svētki. Latvijas Republikas Satversmes
sapulces sasaukšanas diena.
Jņ. 2:1-25; Ps. 54

12

Jņ. 7:14-44; Sal. pam. 11:29-31 un 12:1-7
Lūgsim par draudžu dibināšanas kalpošanu Nīcā.

Lūgsim par Dziesmu dienu: lai Dieva Vārds sakņojas
dziļi bērnu sirdīs, lai Dievs svētī ar laika apstākļiem
un stiprina brīvprātīgos palīgus.

13

Jņ. 7:45-53 un 8:1-11; Ps. 60:1-4
Lūgsim par Šveices Baptistu savienību ar 12 draudzēm
un 1084 locekļiem.

14

Jņ. 8:12-30; Ps. 60:5-14
Lūgsim par Līgatnes draudzi un mācītāju Mārtiņu
Rijnieku.

15

Starptautiskā ģimenes diena.
Jņ. 8:31-59; Ps. 61

LBDS Svētdienskolu apvienības Dziesmu diena
Rīgā

2

Jņ. 6:25-59; Ps. 59:1-8
Lūgsim par Liepājas Pāvila draudzi un mācītāju
Mārtiņu Balodi.

3

Jņ. 3:22-36; Ps. 55:12-24
Lūgsim Dieva svētību un vadību LBDS Padomes
darbam.

4

Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas
atjaunošanas diena.
Jņ. 4:1-26; Sal. Pam. 11:9-18
Pateiksimies Dievam, ka dzīvojam neatkarīgā un brīvā
valstī.

5

Jņ. 4:27-42; Ps. 56
Lūgsim par Liepājas Nācaretes draudzi un mācītāju
Egilu Ķeiri.

6

Jņ. 4:43-54 un 5:1-15; Ps. 57:1-6
Lūgsim par draudžu dibināšanas kalpošanu Dunalkā.

7

Jņ. 5:16-30; Ps. 57:7-12
Lūgsim par Ukrainas Baptistu savienību ar 2382
draudzēm un 125 509 locekļiem. Lūgsim par
konfliktu atrisināšanu cilvēku sirdīs un valstī.

8

Nacisma sagrāves diena un Otrā pasaules kara
upuru piemiņas diena.
Jņ. 5:31-47; Sal. pam. 11:19-28
Lūgsim Kristum pēc sirds, kas prot mācīties no
cilvēces vēstures uzvarām un sakāvēm.

9

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

Eiropas diena.
Jņ. 6:1-24; Ps. 58
Pateiksimies Dievam par Viņa nodomu reiz visu
apvienot “zem vienas galvas - Kristus, gan to, kas
debesīs, gan to, kas virs zemes”. (Efez. 1:10)
9.-10.05. Draudžu dibināšanas komandu
apmācība M4 Latgalē

10

Jņ. 3:1-21; Ps. 55:1-11
Lūgsim, lai Dievs stiprina Latgales kristiešus
Evaņģēlija darbam.

11

Ģimenes (Mātes) diena.
Jņ. 6:60-71 un 7:1-13; Ps. 59:9-18
Lūgsim, lai Tas Kungs stiprina un iedrošina Latvijas
sievietes, īstenojot savu aicinājumu ģimenē un
sabiedrībā.
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Lūgsim par Kristū stiprām ģimenēm, kas ir sāls un
gaisma pasaulei.

16

Jņ. 9:1-34; Sal. pam. 12:8-17

17

Jņ. 9:35-41 un 10:1-21; Ps. 62

Lūgsim par Limbažu draudzi. Pateiksimies par
draudzes jauno sludinātāju Mārtiņu Anševicu un viņa
ģimeni.

Lūgsim pēc Dieva klātbūtnes apjausmas LBDS
Kongresā.
LBDS Kongress Rīgā, Savienības namā

18

Jņ. 10:22-42; Ps. 63

19

Jņ. 11:1-44; Ps. 64
Lūgsim par Vācijas Baptistu savienību,
tās 805 draudzēm un 81769 locekļiem.

20

Jņ. 11:45-57 un 12:1-11; Sal. pam. 12:18-27
Lūgsim par Madonas draudzi un tās priekšnieku
Dmitriju Diku Bortņikovu. Lūgsim pēc draudzes gana.

21

Jņ. 12:12-26; Ps. 65
Lūgsim, lai Dievs sargā un atbrīvo jauniešus, kuri ir
atkarīgi no psihoaktīvām vielām.

22

Jņ. 12:27-50 un 13:1-17; Ps. 66:1-12
Lūgsim par Evaņģēlija izplatīšanos Mālpilī.

23

Jņ. 13:18-38; Ps. 66:13-20
Lūgsim Dieva vadību skolēniem, studentiem un
skolotājiem, mācību gadu noslēdzot.

24

Jņ. 14:1-31; Sal. pam. 12:28 un 13:1-9

Ilgosimies pēc Dieva: “Kungs, Tu esi mans Dievs,
es meklēju Tevi, pēc Tevis slāpst mana dvēsele,..”
(Psalmi 63:2).

Lūgsim par Sieviešu kalpošanas apvienību un
“Labo darbu dienu” Ventspilī.
“Labo darbu diena” Ventspils draudzē (skat. 7. lpp.)

25

Jņ. 15 un 16:1-4; Ps. 67
Lūgsim par Mazsalacas draudzi.

Bībeles lasīšanas un
aizlūgšanu kalendārs

maijs

26

Jņ. 16:5-33 un 17:1-5; Ps. 68:1-6
Lūgsim par mūsu draudžu vasaras plāniem, lai tie ir
Dievam tīkami.

27

Jņ. 17:6-26; Ps. 68:7-14
Lūgsim par 2,5 miljoniem Sīrijas bēgļu, kuri atrodas
Libānā, Turcijā, Jordānijā, Irākā un Ēģiptē.

28

Jņ. 18:1-24; Sal. pam. 13:10-19
Lūgsim par Serbijas (ziemeļu) Baptistu savienību,
tās 69 draudzēm un 1983 locekļiem.

29

Jņ. 18:25-40; Ps. 68:15-20
Lūgsim par Mērsraga draudzi un mācītāju Jāni Pallo.

30

Jņ. 19:1-27; Ps. 68:21-27
Lūgsim, lai Dievs svētī misionārus, kuri ir aicināti
kalpot Latvijā.

31

Jņ. 19:28-42 un Jņ. 20:1-9; Ps. 68:28-36
Pateiksimies Dievam par skaisto Latvijas vasaru un
iespēju to baudīt, atpūsties un atjaunoties kopā ar
visu radību.

SIRSNĪGI SVEI C AM J UBILE J Ā !
Tas Kungs ir mans stiprums un mans vairogs, mana sirds
paļaujas uz Viņu. (Psalmi 28:7)
9. maijā Oļģertam Cakaram, Čikāgas Latviešu baptistu
draudzes mācītājam, Amerikas Latviešu baptistu apvienības
izdevuma “Kristīgā Balss” redaktoram un Latvijas Republikas
Atzinības krusta kavalierim aprit 90 gadi.

LBDS KONGRESS 2014
IET UN NEPAGURT

SESTDIEN, 17. MAIJĀ, plkst. 9:30-18:00
Savienības namā, Lāčplēša ielā 37, Rīgā
PIETEIKŠANĀS
Lūdzam Kongresa delegātu un viesu sarakstu (VĀRDS,
UZVĀRDS, DZIMŠANAS GADS, TĀLRUNIS, EPASTS, DRAUDZE,
STATUSS) protokola izraksta veidā ar draudzes vadītāju
parakstiem sūtīt uz: LBDS, Lāčplēša ielā 37, Rīga, LV-1011,
vai e-pastu: kanceleja@lbds.lv (pēc tam nosūtot arī protokola
izraksta oriģinālu). Termiņš: 5. maijs.
DALĪBAS MAKSA
Rīgas draudzēm: EUR 12, pārējām draudzēm: EUR 10 par
katru delegātu vai viesi. Dalības maksā iekļautas Kongresa
sagatavošanās izmaksas, pusdienas, kafijas pauzes,
materiāli u.c.
Lūdzam iemaksāt LBDS bankas kontā līdz 5. maijam:
Latvijas Baptistu draudžu savienība
Reģ. nr. 90000085765
SEB banka, LV03UNLA0002000701314 vai
Swedbanka, LV11HABA0551025781934
Norāde: Kongresa dalībnieku iemaksas par (draudzes
nosaukums), pārstāvju skaits
NAKTSMĀJAS
Lūdzam interesēties, zvanot uz LBDS kanceleju, tālr. 67223379,
mob. 20390979.
DELEGĀTU UN VIESU IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA
Aprēķini jāizdara, ņemot vērā draudzes locekļu skaitu uz
2014. gada 1. janvāri:

SVEI C AM !

Ja draudzes locekļu skaits ir mazāks par 50 – jāievēl 1 delegāts;

30. martā Mārtiņš Rijnieks ordinēts par mācītāju
Līgatnes draudzē.

Ja draudzes locekļu skaits ir lielāks par 50, tad no katriem
pilniem 50 – jāievēl 1 delegāts, no atlikuma, kas ir 25 un vairāk, –
vēl 1 delegāts;

Pirmā Baznīcu nakts
Rīgā un Latvijā
Šogad 6. jūnijā Rīgā notiks pirmā Baznīcu nakts Latvijā.
Tas ir notikums, kas, Nikodēma piemēra (Jāņa ev. 3. nodaļa)
iedvesmots, aicinās ikvienu cilvēku atklāt Rīgas dievnamu un
draudžu nestās vērtības – tuvākmīlestību, kristīgās mākslas
skaistumu, Dieva klātbūtni – un aicinās tuvoties ticībai.
Baznīcu naktī Rīgas baznīcas būs atvērtas no plkst. 18:00
līdz 24:00. Piedalīsies vairāk nekā 30 Rīgas dievnamu. Katrā
notiks vienkārša un sirsnīga programma.
Pasākuma ieceri atbalsta Latvijas tradicionālo kristīgo
konfesiju vadītāji. Baznīcu nakts ir Rīgas Eiropas kultūras
galvaspilsētas partnerības pasākums.
Pasākumu brīvprātīgi rīko starpkonfesionāla darba grupa.
Aicinām draudžu cilvēkus iesaistīties pasākuma
organizēšanā. Vairāk par iespējām palīdzēt organizēšanā:
Sintija Sproģe (sproge.sintija@gmail.com), Jurģis Klotiņš
(jurgis.klotins@gmail.com).
Plašāka informācija: www.baznicunakts.lv,
kā arī facebook.com un draugiem.lv.
Jurģis Klotiņš, Baznīcu nakts darba grupas vadītājs

Papildus no katras draudzes, neatkarīgi no draudzes locekļu
skaita, – vēl 1 delegāts.
Viesu skaits nedrīkst pārsniegt pusi no delegātu skaita (ja
draudzei ir sludināšanas vietas ārpus dievnama un tā vēlas
palielināt viesu skaitu, lūdzam laicīgi to darīt zināmu).
Dalībnieka delegāta statuss Kongresā ir Garīdznieku brālības
ordinētiem garīdzniekiem, kuri dalībnieka draudzē vai dalībnieka
pārraudzībā esošās jaundibināmās draudzēs kalpo kā draudzes
mācītāji vai sludinātāji. LBDS garīdznieki, pamatojoties uz LBDS
Satversmes punktu Nr. 6.3.2., nav jāievēl (taču ir jāpiesaka).
Viņi automātiski ir Kongresa delegāti, un tas neatbrīvo viņus no
Kongresa dalības maksas.
IELŪGUMS
LBDS aicina piedalīties Kongresā viesa statusā tos
garīdzniekus, kas dotajā brīdī nekalpo konkrētā draudzē, un
jaundibināmo draudžu pārstāvjus.
Īpaši aicināti piedalīties ir LBDS pensionētie garīdznieki un
garīdznieku atraitnes, kam LBDS nosedz dalības maksājumus.
Kristus mīlestībā,
LBDS izpilddirektore Žanna Drūnese
baptistu vēstnesis 11

IET UN NEPAGURT
“Bet, kas cer uz To Kungu, atgūst spēku,
ceļas spārnos kā ērgļi, skrej un nepiekūst,
iet un nepagurst.” Jesajas 40:31

SESTDIEN, 17. MAIJĀ, plkst. 9:30-18:00
Savienības namā, Lāčplēša ielā 37, Rīgā
LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBAS KONGRESA 2014
DARBA KĀRTĪBA
8:30-9:30

Delegātu un viesu reģistrēšanās

9:30-13:00

Pirmā sēde. Vada LBDS bīskapa
vietnieks, mācītājs Pēteris Eisāns.

14:00-18:00 Otrā sēde. Vada LBDS bīskapa vietnieks,
mācītājs Kaspars Šterns.

Svētbrīdis

Vēlēšanas vada Garīdznieku brālības
priekšsēdētājs, mācītājs Edgars Mažis.

LBDS Kongresa atklāšana

LBDS Nominācijas komisijas ziņojums par
LBDS bīskapa vēlēšanām

LBDS Kongresa konstruēšanās

LBDS bīskapa vēlēšanas

Viesu sveicieni
Pateicības par mūža ieguldījumu

LBDS Nominācijas komisijas ziņojums par
LBDS Padomes kandidātiem

Mūžībā aizgājušo darbinieku pieminēšana

LBDS Padomes vēlēšanas

Mandātu komisijas ziņojums
Aizlūgums par LBDS jaunajiem
garīdzniekiem

LBDS Nominācijas komisijas ziņojums par
Nominācijas, Mandātu komisiju
kandidātiem

LBDS bīskapa Pētera Sproģa uzruna

LBDS komisiju vēlēšanas

13:00-14:00 Pusdienu pauze

LBDS Revīzijas komisijas ziņojums, LBDS
finanšu darbības pārskata un budžeta
apstiprināšana
LBDS apvienību, nozaru aktualitātes

Tā kā tuvojas Kongress un LBDS Kanceleja ir
saņēmusi ļoti maz delegātu un viesu pieteikumu no
draudzēm, ļoti lūdzam draudzes tuvākajā Padomes
sēdē pieņemt lēmumu par delegātiem un viesiem
Kongresam 2014 un atsūtīt šo informāciju uz
LBDS Kanceleju līdz 5. maijam.

Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums
LBDS bīskapa, Padomes, komisiju locekļu
sveikšana
LBDS bīskapa uzruna
Debates, kolekte
LBDS Kongresa noslēgums

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

www.lbds.lv

