
LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Esiet sveicināti un svētīti 2014.gadā pēc Kristus 
dzimšanas!

Dievs ir radījis cilvēkus ar dziļu vēlmi būt attiecībās ar 
Viņu. Daudzi visu mūžu meklē, cenšoties aizstāt šīs 
attiecības ar kaut ko citu. Diemžēl bieži vien draudze ir 
pēdējā vieta, kurā cilvēki iedomājas meklēt attiecības ar 
Dievu. Kā lai mēs esam ticības kopienas, kuras izstaro 
cerību un mīlestību, ko sniedz Jēzus Kristus? Kā lai mēs 
esam kopienas, kuras ne tikai aicina cilvēkus pie Jēzus, 
bet arī palīdz veidot nozīmīgas un dzīvi pārveidojošas 
attiecības ar Viņu? 

Vadīšanas pretstats ir nevis sekošana, bet noliegums. 
Reizēm mūsu “teoloģija” ļauj izvairīties no atbildības 
uzņemšanās, atlikt nepieciešamo pārmaiņu ieviešanu 
un turpināt ērto citu vainošanu savās un draudzes 

problēmās. Bet, ja Tu vēlies mācīties, saņemt 
izaicinājumu un vadīt sevi un citus – es priecāšos Tevi 
satikt Baltijas Draudžu konferencē. Konference ir lieliska 
iespēja Baltijas jūras reģiona draudžu un kalpošanu 
vadītājiem satikties un sagatavoties nākamajam 
kalpošanas izrāvienam. 

Aicinu  Tevi un Tavas draudzes komandu piedalīties 
Baltijas Draudžu konferencē Rīgā šī gada 13.-14. 
februārī. Kopīgi klātienē mācīsimies no novatoriskiem 
praktiķiem un domātājiem, kuriem ir izdevies izveidot un 
vadīt autentiskas Kristus sekotāju kopienas, mācoties 
no savām un citu kļūdām un uzvarām.
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Pieteikties: 

tālr. 67284452 mob. 29368831  
e-pasts: GLSLatvija@gmail.com

Dalības maksa:
     Piesakoties līdz 21. janvārim
               1 cilvēkam - 37 EUR/26 LS
               ja grupā > 5 - 34 EUR/24 LS dalībniekam
     Piesakoties pēc 21. janvāra
               1 cilvēkam - 43 EUR/30 LS
               Ja grupā > 5 - 39 EUR/27 LS dalībniekam

Vadīšanas pretstats ir nevis sekošana, bet noliegums. Reizēm mūsu  “teoloģija” ļauj izvairīties no atbildības 
uzņemšanās, atlikt nepieciešamo pārmaiņu ieviešanu un turpināt ērto citu vainošanu savās un draudzes 
problēmās. Bet, ja Tu vēlies mācīties, saņemt izaicinājumu un vadīt sevi un citus – es priecāšos Tevi satikt 
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reģiona draudžu un kalpošanu vadītājiem satikties un sagatavoties nākamajam kalpošanas izrāvienam. 
Pēteris Sproģis, Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps, Baltijas Pastorālā institūta direktors
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  1. diena  11:00-21:00  
1. nodarbība 11:00-12:30 
  Cerība: Jēzus atdeva vislabāko 
 Bils Haibelss

2. nodarbība 13:00-14:30 
 Kultūra – žēlastība: draudzes   
 ietekme kultūrā
 Džons Bērks 

3. nodarbība 16:00-17:30  
 Viena stunda svētdienā: dievkal- 
 pojuma loma kristieša dzīvē 
 Nensija Bīča

4. nodarbība 18:00-19:15  
 Pievienojieties “eņģes sadraudzībai”:  
 draudžu dibināšana Eiropā
 Dītrihs Šindlers 

Vadītāju kafejnīca 19:30-21:00
 Nensija Bīča/ Dītrihs Šindlers/  
 Džons Bērks

  2. diena  9:00-17:15 
5. nodarbība 9:00-10:45  
 Sevis vadīšana  Mentorings 
 Bils Haibelss Pēteris Sproģis

6. nodarbība 11:15-12:30  
 Komandas veidošana
 Nensija Bīča 

7. nodarbība 14:00-15:30  
 Iedrošinājuma spēks
 Dītrihs Šindlers

8. nodarbība 16:00-17:15  
 Dubļi un meistardarbs: 
 Jēzus skatījums uz cilvēkiem 
 Džons Bērks

Programma

Atbalstiet citus vadītājus
Ja, reģistrējoties konferencei, ziedosiet 25 EUR 
vai 40 EUR konferences stipendiju fondam, 
Jūs palīdzēsiet piedalīties citiem vadītājiem.

Dalības maksu lūdzam ieskaitīt nodibinājuma  
“Batijas Pastorālais institūts” kontā. 
Reģistrācijas Nr.: 40008122717 
Banka: AS “Swedbank” 
Konta Nr.: LV94HABA0551036565482

Pieteikšanās konferencei pabeigta ar brīdi,  
kad ir samaksāta dalības maksa. 
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Baltijas Draudžu 
KONFERENCE
13. –14. februāris, Rīga, Latvija

Evaņģēlijs. Draudze. Pārmaiņas.
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Aktuāli

LBDS bīskapa Pētera Sproģa svētruna 
2013. gada 24. novembra Mirušo 
piemiņas dienas dievkalpojumā Rīgas 
Domā, īpaši pieminot Zolitūdes traģēdiju. 

“Kad Marija nonāca tur, kur Jēzus bija, viņa, 
To ieraudzījusi, metās Tam pie kājām un 
sacīja Viņam: “Kungs, ja Tu būtu bijis šeit, 
mans brālis nebūtu miris.” Tad Jēzus, 
redzēdams viņu raudam un arī jūdus 
raudam, kas viņai bija sekojuši, garā 
aizgrābts noskuma un sacīja: “Kur jūs viņu 
esat likuši?” Tie Viņam saka: “Kungs, nāc un 
redzi!” Jēzus raudāja.” (Jāņa ev. 11:32-35)

Paldies, Dievs, ka Tu ciešanās esi līdzās. 
Lūdzu, atklāj mums savu mīlestību, ka varam 
apjaust Tavu klātbūtni un tajā atrast 
mierinājumu, kādu nekur citur nevaram 
atrast, kādu vienīgi Tu vari dot. Svētī savu 
Vārdu, pie kura tagad varam apstāties un to 
pārdomāt, runā uz mums. Jēzus vārdā, 
āmen. 

Nekādi vārdi nevar aprakstīt sāpes, kuras 
šajās dienās mēs esam vērojuši, kurām 
esam bijuši liecinieki. Daudziem pat tikai 
sekošana traģiskajiem notikumiem 
neklātienē TV pārraidēs kļuva nepanesami 
smaga, kur vēl tiem, kas atradās tur, 
Zolitūdē. Kur vēl tiem, kas veica glābšanas 
darbus, izmisīgi cenšoties un cerot atrast vēl 
kādu izdzīvojušo. Mēs varam tikai izsaukties 
– kādas sāpes! Kur vēl vairāk tiem, kas 
zaudēja savus pašus, pašus tuvākos. 
Tēvs, kurš zaudēja sievu un divus bērnus. 
Bērni, kuri zaudēja vecākus, un viņiem 
jāatgriežas mājās, kur tukšums atgādina par 
milzīgo zaudējumu. Bērni, kuri zaudēja abus 
vecākus, un viņiem nav pat māju, kur 
atgriezties. Vai būs, kas viņus samīļo? 
Un, ja tādi būs, vai viņi varēs uzticēties šai 
mīlestībai? 

Vienas vienīgas sāpes. Nekādi vārdi to 
nevar aprakstīt, nekādi vārdi nespēj palīdzēt. 
Mēs meklējam mierinājuma vārdus, bet 
mums tie nedodas atrodami, tikai jautājums 
– kāpēc? “Dievs, kāpēc?” – iespējams, 
izlaužas no mūsu sirdīm. Un turpat mūsu 
izmisumā vai pat apsūdzībā Dievs īstenībā ir 
mums līdzās. Viņš ir mums līdzās mūsu 
sāpēs un mūs tur sastop. Mūsu izmisumā, 
neziņā, nevis mūsu teorētiskajā un 
teoloģiskajā spriedelēšanā. Tieši mūsu 
sāpēs, mūsu patiesumā, mūsu izmisumā 
Dievs mums ir līdzās. 

“ Jēzus raudāja.” 

Īsākais pants Bībelē. To man iemācīja jau 
svētdienskolā. Tikai divi vārdi, kas būtībā 
pasaka ļoti daudz. Šajās dienās, kad 
piedzīvojam ciešanas, daudzi vārdi ir lieki. 
Šie divi vārdi, iespējams, pasaka pašu 
svarīgāko, ko mums par Dievu jāsaprot un 
jāatceras. “ Jēzus raudāja.” Dievs raud. 

Jāņa evaņģēlija ievadā lasām, ka Vārds tapa 
miesa un mājoja mūsu vidū. Visa Dieva 
pilnība bija šajā Vārdā. Šis Vārds – Dieva 

atklāsme, gudrība un pilnība – ienāca 
pasaulē caur Viņa Dēlu Jēzu Kristu. “Un 
Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū, un 
mēs skatījām Viņa godību, tādu godību, kā 
Tēva vienpiedzimušā Dēla, pilnu  žēlastības 
un patiesības.” (Jāņa ev. 1:14) Tāds ir šis 
Vārds, tāds ir Kristus, Dieva atklāsme. 

Un te šis Kristus, visa pilnība, kas mājo 
mūsu vidū, raud. Mēs varētu jautāt – vai tad 
gudrība nav dot atbildes? Vai tad gudrība 
nav izskaidrot? Dievs, ja Tu esi pilnīgs, 
kāpēc Tu nevis izskaidro, bet raudi? 
Iespējams, tieši tāpēc Jēzus raud,  
jo Viņš ir pilnība. 

Tikai tad, kad neesam pārņemti paši ar sevi, 
mēs spējam aptvert un pietuvoties savu 
līdzcilvēku ciešanām un sāpēm. Tad mēs 
spējam viņu sāpes izjust un raudāt. Mīļie 
brāļi un māsas, līdzcilvēki, tavas sāpes ir 
Dieva līdzība tevī. Tavas asaras ir Dieva 
līdzība tevī. 

Atļaujiet man ko teikt no savas ciešanu 
pieredzes. Kad mēs pirms 15 mēnešiem 
traģiski zaudējām savu mīļo, skaisto 
četrgadīgo meitiņu Bellu... Es to nekādā 
gadījumā nepieminu, lai uz Zolitūdes 
traģēdijas fona izceltu savas sāpes. Ja nu 
vienīgi drīkstu to pieminēt kā centienus 
identificēties ar cilvēces ciešanām un, kaut 
nepilnīgi, tomēr censties nest kādu cerības 
staru tiem, kam šodien sāp visvairāk. 

Mēs raudam, esam noskumuši, un mums 
nav vārdu. Bet tad vienā brīdī mums sāpes 
paliek par smagu. Mēs tās nespējam nest, 
un mēs sākam meklēt patvērumu. Mēs ļoti 
veikli mākam patverties, kaut kur no sāpēm 
aiziet. Kāds meklē patvērumu aizņemtībā, 
varbūt mēģina atrast patvērumu, domājot 
par ko citu. Reizēm mēģinām atrast 
patvērumu, cenšoties aizmirsties. Varbūt 
kāds mēģina atrast patvērumu, cenšoties 
dot teoloģiskus skaidrojumus, bet, 
cenšoties to darīt, pats jūt, ka izklausās 
farizejiski. Varbūt kāds šajās dienās cenšas 
atrast patvērumu, domājot par šīs traģēdijas 
tehniskajiem iemesliem. Un nepārprotiet – 
tas ir jādara, ir jāsaprot, kāpēc šāda 
traģēdija notika, lai nepieļautu kā tāda 
atkārtošanos. Ir jāsaprot, jāiedziļinās, bet, 
būsim godīgi, kādi no mums aiziet taisnības 
meklējumos un varbūt pat apsūdzībās tikai 
tāpēc, lai nebūtu jādomā par pašām 
ciešanām. Jo, ja tu vari domāt par veikala 
konstrukciju, tev nav tik ļoti jādomā par 
cilvēkiem, kuriem tajā brīdī sāp. 

Bet tad pienāk brīdis, kad tu vairs nevari 
aizmukt no sāpēm, nevari domāt par kaut 
ko citu. Jo tās ir tavas sāpes, tu esi zaudējis 
tuvus cilvēkus, tu esi līdzās cilvēkiem, kuri ir 
zaudējuši savējos, kuriem dzīve nekad vairs 
nebūs tāda pati. Kā gan var gribēt aiziet no 
šīm sāpēm, kuras tev vēl palīdz atcerēties 
un pieminēt savus mīļos? Pienāk brīdis, kad 
nav patvēruma kaut kur citur, par kaut ko 

citu domājot, kaut kur citur novēršot savu 
uzmanību. Nav ceļa apkārt, nav izejas ārā. 
Ir tikai viens ceļš. Tas ir ceļš cauri ciešanām. 

Es reiz mēdzu domāt, ja pienāktu tāds brīdis 
manā dzīvē, tad tā būtu viena vienīga tumsa, 
viens vienīgs izmisums. Man šķita, ja man 
kaut kas tāds būtu jāpiedzīvo, es sajuktu 
prātā. Bet tad tas brīdis pienāk, un tu 
saproti, ka nav patvēruma nekur citur, kā 
tikai ieiet skumjās – svētajās skumjās. Jo 
tur tu piemini savus mīļos. Un tur notiek 
brīnums: ieejot tumsā, kurā liekas, ir vienas 
vienīgas skumjas, viena vienīga bezcerība, 
mēs varam piedzīvot, ka arī tur atspīd 
gaisma. Tā neatņem sāpes, tā neatdod 
atpakaļ cilvēkus. Bet tur atspīd gaisma, 
kas palīdz izturēt nākamo minūti, nākamo 
stundu, nākamo dienu. 

Tur mēs varam piedzīvot kaut ko no tā 
noslēpuma, par ko lasām 139. Psalmā. 
Cilvēks, kuram arī nebija svešas lielas 
ciešanas, kurš bija zaudējis sev tuvus 
cilvēkus, arī savu dēlu, saka: “Ja es teiktu: 
galīga tumsa lai mani apklāj un par nakti 
kļūst ap mani gaisma, – tad arī tumsība Tev 
nebūtu tumša un nakts Tev spīdētu kā 
diena. Tumsība Tev būtu kā gaisma.” 
(Psalmi 139:11-12) Tas ir pretēji mūsu 
intuīcijai. Kad mēs piedzīvojam tumsu, mūsu 
dabiskā reakcija ir mukt projām, meklēt 
vietu, kur var atrast gaismu. Bet, kad notiek 
tādas traģēdijas, tad nav iespējams gaismu 
atrast, kaut kur aizmūkot un par kaut ko citu 
domājot. Mums atliek vienīgi ieiet šajās 
svētajās skumjās, ieiet tumsā un saprast, 
ka nav ceļa apkārt, nav ceļa ārā, ir tikai ceļš 
cauri tām. Saprast, ka Dievs mums nav 
apsolījis vieglu dzīvi, bet Kristus mums ir 
sacījis: “Es būšu ar tevi kopā vienmēr, līdz 
pasaules galam.” Un Viņš ienes gaismu, 
Viņš ienes savas klātbūtnes sajūtu, un tas 
tev palīdz spert nākamo soli. 

Mēs reizēm Dievam atvēlam uzvaras. Mēs 
sakām – Dievs dod veselību, Dievs dod 
veiksmi. Protams, Viņš dod visas šīs lietas, 
un viss, ko saņemam, ir Dieva dāvana, viss 
ir Dieva žēlastība. Bet Dievs ir visur. Tas 
nozīmē, ka Viņš ir arī tumsā, Viņš ir arī 
slimībās, Viņš ir arī bezcerībā un arī tur, kur 
tu domā, ka nav nekā cita, kā tikai 
izmisums. Dievs nesūta ciešanas, Viņš 
neizraisa tās, bet Dievs ir arī tur – mums 
līdzās. 

Tad, kad es to sapratu, tad sapratu, ka Dievs 
ir daudz lielāks, nekā es pirms tam ar visu 

Jēzus raudāja

Bīskaps P. Sproģis dievkalpojumā 
Rīgas Domā

baptistu vēstnesis2



Aktuāli

Latvijas Baptistu draudžu savienība, draudzes, garīdznieki, 
darbinieki izsaka visdziļāko līdzjūtību veikalā “Maxima’’ 
Zolitūdē notikušās traģēdijas upuriem un cietušajiem. Mēs no 
sirds jūtam līdzi bojāgājušo tuviniekiem un draugiem. 

Paldies visiem, kas sniedza palīdzību. Godinām tos, kuri zaudēja 
dzīvību, glābjot citus.

Būsim ar savu klātbūtni un aizlūgšanām līdzās visiem, kas ir 
ciešanās un piedzīvojuši zaudējumu.

Garīgās aprūpes nepieciešamības gadījumā aicinām vērsties 
pie Garīdznieku brālības vadītāja, mācītāja Edgara Maža 
(mob. 29189730, edgars.mazis@gmail.com).

Aizlūdzot par cietušajiem un tiem, kas zaudējuma sāpēs,

Latvijas Baptistu draudžu savienība

savu teoloģiju biju uzdrīkstējies ticēt. Jo Dievs ir visur. Ja mēs 
Dievam atvēlam tikai to dzīves teritoriju, ko mēs varam raksturot kā 
veselību, veiksmi, panākumus – tad īstenībā tā dzīves teritorija 
nemaz nav tik liela, un Dievs nemaz nav tik liels. Bet ļoti liela ir tā 
dzīves teritorija, kuru mums ir jāapraksta ar vārdiem “zaudējums”, 
“izmisums”, “neziņa”, un Dievs arī tur ir mums līdzās. Kad mēs 
esam izmisuši un savā izmisumā vai varbūt pat apsūdzībā sakām 
Dievam: “Dievs, kāpēc?”, tad šīs sāpes ir mūsos, jo tā ir Dieva 
līdzība mūsos. Tad Dieva apsolījumā mēs varam iet uz priekšu un 
apzināties to, ko lasām Vēstulē romiešiem. Tur apustulis Pāvils, 
kuram arī bija pazīstamas lielas ciešanas, raksta šos vārdus: “Tāpēc 
es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas, 
ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi, 
ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas 
atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā.” (Romiešiem 8:38-39)

Dieva lielums atklājas mūsu dzīves saulainajās dienās, bet Dieva 
lielums vēl vairāk atklājas, piedzīvojot to, ka Viņš mums ir līdzās 
izmisumā, zaudējumos un brīžos, kad mums nav nevienas atbildes. 

Vēl ir kāds noslēpums, kuru, es ticu, Dievs man ir mācījis. Es 
piedzīvoju, ka ir kāda līdzība tajā, ko es sajūtu vislielākajā priekā un 
vislielākajās bēdās. Viena un tā pati stīga cilvēka dvēselē tiek 
aizskarta, ieskanas kāda līdzīga skaņa visdziļākajā priekā un 
visdziļākajās bēdās. Visdziļākais prieks – kā bērniņa piedzimšana, 
kad tu pirmo reizi saņem savu bērnu un viņu pieglaud sev klāt. 
Visdziļākais prieks – kā tad, kad piedzima katrs no šiem 54 
bojāgājušajiem. Visdziļākais prieks. Kaut kas no tā prieka, kad mēs 
varam vakarā noskūpstīt aizmigušu bērnu – arī tur ir kaut kas no tā 
prieka, no dziļa prieka, kas rezonē mūsu dvēselē. Tur ir kaut kas, kā 
nekur citur nav. Un tad – visdziļākās bēdās. Tur, pie veikala 
“Maxima”, kur cilvēki līdz rītam izmisīgi vēl cerēja sagaidīt savus 
mīļos dzīvus. Tāds bija brīdis manā dzīvē, kad es slimnīcā noliecos 
pie savas meitiņas, lai skūpstītu viņas pieri. Dzīvība bija viņu 
atstājusi, bet dzīvības siltums vēl bija nedaudz sajūtams. Es biju 
noliecies pie savas meitiņas un likās: viens vienīgs izmisums, viena 
vienīga tumsa. Kā lai dzīvo tālāk? Un tad es sajutu – kaut kas 
ieskanas manā dvēselē. Tas skan līdzīgi, kā tas, kas atskan 
visdziļākajā priekā. 

Man kādu laiku bija jādomā, kas tas ir. Līdz es sapratu, ka tas ir 
Dievs, kas ir īpaši tuvu, mūs iepriecinot, un īpaši tuvu, mūs mierinot. 
Jo tas ir liels Dievs. Dievs, kas ir visur. 

Liela gudrība ir meklēt Dievu dziļā priekā – ja varam rūpēties par 
saviem tuvākajiem, audzināt savus bērnus, būt uzticīgi laulībā, 
gādāt par tiem, kas paši par sevi nevar parūpēties. Liela gudrība ir 
meklēt Dievu dziļā priekā, pirms pienāk brīdis, kad katram no 
mums ir jāmeklē Dievs dziļās skumjās, dziļās bēdās. Jo mēs 
dzīvojam šajā kritušajā pasaulē un, kā Dieva Vārds saka: visa 
radība nopūšas un gaida uz atraisīšanu, gaida uz pestīšanu. Lai cik 
piesardzīgi mēs necenstos dzīvot, lai cik labi necenstos izplānot 
savu skaisto, veselīgo, ērto, panākumiem bagāto dzīvi, lai kā 
necenstos novērst visus iespējamos riskus, cenšoties tos paredzēt 
un laicīgi no tiem sevi pasargāt, – tomēr var kaut kas notikt, kas 
mums visu to atņems, kas to visu izpostīs. Bet labā ziņa ir tā, ka 
mums nav jādzīvo bailēs pat tad, kad dzīvē pienāk brīdis, kad Dievs 
jāmeklē dziļās sāpēs. Nav jābaidās, jo arī tur Dievs būs līdzās ar 
savu gaismu. Viņš ir visur, Viņš ir liels, Viņš ir te, un Viņš būs arī tur. 
Viņš ir nācis un devis mums savu atklāsmi. Un tas ir Vārds, kurā 
varam saskatīt visu godību un visu pilnību, – Jēzus Kristus, miesā 
nācis, par kuru lasām: “ Jēzus raudāja.” Viņš saka arī vārdus: 
“Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība, kas man tic, dzīvos, arī ja 
tas mirs. Un ikviens, kas dzīvo un tic man, nemirs nemūžam. Vai tu 
tam tici?” (Jāņa ev. 11:25-26) 

Kāds varbūt sacīs: vai tā nav tikai sevis mānīšana, vai tā nav kārtējā 
kristiešu sludināšana par Debesu valstību, lai mēs paciešam šo 
nejēdzību virs zemes? Vai tā nav lētticīgu cilvēku iebarošana ar 
debesu cerību? 

Mēs varam divējādi veidot savu dzīvi iepretim ciešanām. Pirmais: 
mēs varam censties baudīt dzīvi, cenšoties sevi pasargāt no 
ciešanām un katras ciešanas uztvert kā traucējumu savai ērtajai 

dzīvei. Mēs varam dzīvot šo “labo” dzīvi, ik pa laikam tikai 
apzinoties, ka ciešanas pastāv. Un, kad ciešanas ir tuvu, mēs 
varam izmisīgi censties par tām nedomāt, bet domāt par kaut ko 
citu. Tas var būt viens dzīves veids. 

Otra iespēja, es ticu, mums dod paļāvību uz Dievu, kas ir visur, 
kas ir klātesošs. Mēs varam kopā ar Dievu apskaut ciešanas. 
Nevis tās meklēt, nevis izraisīt, bet, kad ciešanas nāk, kā šajās 
dienās, mēs varam apskaut cilvēkus, kuriem sāp, mēs varam  
ciešanas pieņemt un sajust, ka ir cerība, ka būs atbrīvošana un 
būs iepriecinājums. 

Tu vari dzīvot vai nu tikai priekā, baidoties no ciešanām, vai tu 
vari pieņemt ciešanas, apjaušot, ka ir cerība. Zinot, ka tuvojas tā 
diena, par kuru lasām Svētajos Rakstos: “Viņš nožāvēs visas 
asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, 
nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis.” (Atklāsmes 21:4) 

Dievs ir visa svētuma Avots, un tāpēc Kristus ienāca pasaulē, lai 
mums var tikt piedots mūsu grēks, atšķirtība no Dieva. Kristus 
uzņēmās mūsu grēku, nenovīdību, lai dāvātu mums to, kas 
pieder Viņam – sadraudzību ar Dievu un mūžīgo dzīvību. Tāpēc, 
kad ejam pie Dieva ar savu grēku, mums rodas drosme 
uzņemties atbildību, izsūdzēt savus grēkus un piedzīvot Viņa 
piedošanu. 

Tāpat kā Dievs ir visa svētuma Dievs, tāpat Viņš ir arī visas jēgas 
Avots. Kad ejam pie Dieva ar savu bezjēdzību, tad notiek 
brīnums. Tas nenotiek, iespējams, uzreiz, tas bieži notiek lēnāk, 
nekā mēs gribētu. Tāpat kā Dieva un Viņa svētuma priekšā nevar 
pastāvēt nekas grēcīgs, tāpat Dieva jēgas priekšā nevar pastāvēt 
nekas bezjēdzīgs. Un lēnām tas, kas ir bezjēdzīgs, zaudē savu 
nozīmi. Un mēs redzam – Dievs to piepilda, Dievs to pārvērš. 
Dievs mūs ved pretī tam brīdim, kur ir cerība, kur asaru vairs 
nebūs, kur ciešanu vairs nebūs. Viņš ved mūs pa šo ceļu, esot 
mums līdzās. 

“ Jēzus raudāja.” Un, kad mēs raudam kopā ar cilvēkiem, tad tā ir 
Dieva līdzība mūsos. 

Āmen.
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HaRaLDS BaRtkevičS  
Grobiņas draudzes mācītājs

Haralds Bartkevičs, kurš 2013. gada 10. 
martā tika ordinēts par mācītāju, Grobiņas 
draudzē kalpo kopš 2002. gada. 1994. gadā 
viņš tika ordinēts par sludinātāju un sāka 
kalpot Skatres draudzē. 

H. Bartkevičs 
stāsta: 
“2013. gads 
Grobiņas 
baptistu 
draudzē bijis 
bagāts ar 
nozīmīgiem 
notikumiem. 
Martā notika 
draudzes 

izvērtēšana ar Kalpošanas stratēģiskās 
attīstības centra SĀC palīdzību. Nosvinētas 
kristības sešiem cilvēkiem: četriem no 
jauniešu kalpošanas un diviem, kuru dzīvēs 
iesaistījās draudzes locekļu ģimenes. 
“Draudzes diena” vasarā parādīja, ka 
draudzes cilvēki jūtas droši paši darīt lietas, 
kas stiprina draudzi, bez īpašas atļaujas 
prasīšanas. Sadarbojoties ar Grobiņas domi, 
ir iegūti Eiropas līdzekļi sētas bruģēšanai, 
bērnu spēļlaukumam un skatuvei, padarot 
draudzes sētu pieejamu pilsētas 
iedzīvotājiem un pasākumiem.” 

“Lūdziet, lai mēs nepagurstam kā vadītāji un 
aicinām kļūt par vadītājiem arī citus. Mēs 
priecājamies, ka daudzi spējīgi un sagatavoti 
jaunieši dodas dzīvē uz citām pilsētām un 
valstīm. Tomēr reizē lūdzam un domājam par 
to, kas varētu pārņemt stafeti vai kļūt par 
atbalstu draudzes darbā,” noslēdz Grobiņas 
draudzes mācītājs.

anDRiS Bite  
Liepājas Ciānas draudzes mācītājs

Andris Bite kalpo Liepājas Ciānas draudzē 
kopš 2009. gada, kad saņēma draudzes 
uzaicinājumu vēl kā Baltijas Pastorālā 
institūta students. 2009. gadā A. Bite 
saņēma sludinātāja licenci, bet 2013. gada 
10. martā tika ordinēts par mācītāju. 

“Mana ordinācija ir tikai statusa maiņa,” 
atzīst A. Bite. “Visas labās lietas Liepājas 
Ciānas draudzē notiek, pateicoties 
brīnišķīgajiem draudzes locekļiem, kuri ir 
Kristus miesa. Dievs īpaši lieto jauniešus, 
draudzes vadību, nozaru vadītājus.” Mācītājs 

A. Bite aicina lūgt īpaši par darba iespējām 
Liepājā, kā arī par to, “lai mēs prastu dot 
pienācīgu cieņu vecākajai paaudzei, jo uz 
viņu pleciem mēs stāvam”. Nobeigumā viņš 
piebilst: “Ja Dievs dāvātu vēl vienu bērniņu, 
mēs ar sievu būtu ļoti priecīgi.”

PēteRiS teRvitS 
ventspils draudzes mācītājs

2013. gada 22. septembrī Ventspils draudze 
svinēja Pētera Tervita ordināciju par 
mācītāju. P. Tervits kalpo Ventspils draudzē 
kopš 2009. gada. Sludinātāja licenci viņš 
saņēma 2006. gadā, kalpojot Priekules 
draudzē. P. Tervits ir Baltijas Pastorālā 
institūta absolvents.

MāRtiņš anševiCS  
Liepājas Ciānas draudzes sludinātājs

Mārtiņš Anševics, sludinātājs kopš 2013. 
gada 10. marta, aicinājumam kalpot Liepājas 
Ciānas draudzē atsaucās 2011. gadā, vēl 
mācoties Baltijas Pastorālā institūtā. 

Viņš stāsta par 2013. gadu:  
“Dievs mūsu ģimeni svētīja ar dēlu Oskaru, 
kas ieviesa krasas izmaiņas dzīvē. Paldies 

Dievam, ka 
jaunie 
apstākļi 
mūs ir 
stiprinājuši. 
Šobrīd 
aktīvi 
strādājam 
ar draudzes 
jauniešiem, 
tomēr esam 
gatavi, ka Dievs var vest mūs kalpot citur. 
Mēs ar sievu vēlamies, lai šāds lēmums būtu 
Svētā Gara, nevis mūsu ambīciju vadīts. 
Īpaši aicinu lūgt par mūsu ģimeni un 
veselību Oskaram, kā arī, lai mēs nepalaistu 
garām to, ko Dievs mums ir sagatavojis 
turpmākajai kalpošanai.”

aināRS GinteRS 
Jelgavas draudzes sludinātājs

Ainārs Ginters Jelgavas draudzē par 
jauniešu vadītāju kalpo kopš 2009. gada. 
2012. gada decembrī viņš absolvēja Baltijas 
Pastorālo institūtu un 2013. gada 21. aprīlī 
tika licencēts par sludinātāju. 

“Kopš 
ordinācijas 
par 
sludinātāju 
esmu vairāk 
pārdomājis 
to, cik liela ir 
atbildība, ko 
Dievs man ir 
uzticējis – 
nest svarīgo 
vēsti par 
Jēzu Kristu. 
Esmu 
daudzkārt 
sajutis, ka 
Dievs īpašā veidā mani turpina mācīt un 
veidot, dodot mērķus, ko Viņa spēkā 
sasniegt. Draudzes dzīvē man ir prieks un 
pateicība Dievam par to, kā Viņš dod mums 
spēku pastāvēt ticībā un kalpot, neskatoties 
uz to, ka draudze ir bez pastāvīga mācītāja. 
Paldies visiem, kas lūdz par mums!” saka 
A. Ginters.

LBDS 2013. gadā ordinētie garīdznieki

Iveta un Haralds Bartkeviči

Andris un Maija Bites ar meitām Rūtu Ēriku un 
Madaru Dzintru un dēlu Aleksandru Andri

Ainārs Ginters licencēšanas 
dievkalpojumā 

Tervitu ģimene: Uļjana, Anna Helma, Pēteris, 
Armands un Kristīne

Mārtiņš, Liene un Oskars Anševici

2013. gadā Latvijas baptistu draudzēs tika ordinēti un licencēti deviņi garīdznieki. Par mācītājiem tika ordinēti trīs brāļi – Haralds 
Bartkevičs, andris Bite un Pēteris tervits, bet sludinātāja licenci saņēma seši brāļi – Mārtiņš anševics, ainārs Ginters, Fridrihs 
kaptāns, kārlis kārkliņš, artūrs Ruiga un aldis šneiders. šajā “Baptistu vēstneša” numurā piedāvājam īsu ieskatu šo brāļu 
kalpošanās. Pateiksmies Dievam par viņiem un lūgsim, lai Dievs katru vada un stiprina ik dienas. 
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FRiDRiHS kaPtānS 
krimuldas draudzes sludinātājs

Sludinātājs Fridrihs Kaptāns Krimuldas 
draudzē kalpo kopš 2010. gada, bet 
sludinātāja licenci saņēma 2013. gada 8. 
decembrī. Pirms tam viņš kalpojis Siguldas 
draudzē kā palīgsludinātājs, Nītaures 
pansionātā un Gulbenes draudzē. 

F. Kaptāns par kalpošanu saka: “Var šķist, ka 
lauku draudzēs viss jūk un brūk. Cilvēki 
aizbrauc strādāt uz lielākām pilsētām, arī uz 
ārzemēm, bet tā tas vienmēr nav. Dievs 
uzrunā un pievieno atkal jaunus cilvēkus. 
Gribētos, protams, lai būtu pilna zāle Dieva 
Vārda klausītāju, gribētos, lai būtu jauniešu 
kalpošana un aktīva svētdienskola. Taču tas 
viss ir atkarīgs no Dieva un no mūsu 
paklausības Viņam.” 

kāRLiS kāRkLiņš 
Rīgas vīlandes draudzes sludinātājs

Kārlis Kārkliņš saņēma sludinātāja licenci 
2013. gada 26. maijā. Vīlandes draudzē K. 
Kārkliņš vada jauniešu kalpošanu kopš 
2010. gada. Pašlaik viņš turpina mācības 
Baltijas Pastorālajā institūtā. 

K. Kārkliņš saka: “Es esmu pateicīgs par 
Dieva vīriem un garīgo ģimeni, kas man 
apstiprina Dieva aicinājumu un stiprina tam 
paklausīt. Darba ir daudz, un izaicinājumi ir 

lieli, bet Dievs ir lielāks, un Viņš nenogurst. 
Mēs, Vīlandes draudze, vēlamies pasludināt 
citiem visskaidrāko vēsti vissaprotamākajā 
veidā. Tā ir mūsu lielākā lūgšana, strādājot 
ar bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem vai 
senioriem – lai Kristus kļūst pieejams un 
pazīstams.”

aRtūRS RuiGa 
Gulbenes draudzes sludinātājs

Sludinātāja Artūra Ruigas licencēšanu 
2013. gada 8. septembrī svinēja Gulbenes 
draudze. Šeit A. Ruiga kalpo kopš 2011. 
gada. 

“Tas ir Dieva žēlastības darbs, ka Viņš 
uzticēja būt man par Viņa kalpu – 
sludinātāju,” saka A. Ruiga. “Esmu pateicīgs 
par to un lūdzu Dieva gudrību, lai varētu 
darboties šajā atbildīgajā kalpošanā. 
Draudzē mēs lūdzam, lai Dievs mūs ne tikai 
saglabā kā vienību, bet arī pavairo.”

aLDiS šneiDeRS 
auces draudzes sludinātājs

Auces draudzes sludinātājs Aldis Šneiders 
draudzē kalpo kopš 2012. gada vasaras, bet 
sludinātāja licenci saņēma 2013. gada 24. 
novembrī.

A. Šneiders stāsta: “Šī ir mana pirmā 
draudze, kur kalpoju kā sludinātājs. Pirms 
tam biju skolotājs. Draudzes dzīvē šogad 
būtiska bija vadības komandas un 
saskaņota darba atjaunošanās. Īpaši varam 
pateikties Dievam par sekmīgu 
svētdienskolas un tās vadītājas Ingas 
Lekuzes darbu. Plānojam sākt regulāras 
mazās grupas tikšanās.” Viņš uzsver: “Mūsu 
ģimenes skaistākais notikums 2013. gadā ir 
tas, ka Dievs mums ar sievu Līgu dāvāja 
ceturto bērniņu – dēlu Lūkasu.” 

Jautāts par lūgšanu vajadzībām, sludinātājs 
saka: “Lūdziet, lai mums pietiek spēka, 
gudrības un paļāvības uz Dievu, ar ģimeni 
pārceļoties uz Auci un veidojot kalpošanu 
pēc Viņa prāta. Lūdzu par mūsu draudzes 
kopīgu redzējumu, vadītāju veidošanu un 
draudzes garīgu un skaitlisku pieaugšanu.”

Fridrihs Kaptāns licencēšanas dievkalpojumā

Kārlis, Rute un Jēkabs Kārkliņi

Aldis Šneiders (vidū) licencēšanas dievkalpojumā

Arturs Ruiga licencēšanas dievkalpojumā

Arturs Ruiga licencēšanas dievkalpojumāDr. Jānis Plostnieks  
(1933-2013)

2013. gada 29. novembrī Dievs aicinājis savās 
mūžīgajās mājās Dr. Jāni Plostnieku, Filadelfijas 
Latviešu baptistu draudzes ilggadīgo sekretāru, 
Amerikas Latviešu baptistu apvienības 
ilggadīgo Padomes locekli un sekretāru. Dr. J. 
Plostnieku Latvijā pazīstam arī kā dāsnu un 
uzticīgu mūsu draudžu darba un kristīgo 
darbinieku izglītības atbalstītāju.

Latvijas Baptistu draudžu savienība un bīskaps 
pateicas Dievam par Dr. Jāņa Plostnieka bagāto 

mūžu. Izsakām visdziļāko līdzjūtību viņa tuviniekiem un piederīgajiem, kā arī 
Amerikas Latviešu baptistu apvienības darbiniekiem.

“Mūsu piederība ir debesīs, no kurienes mēs arī gaidām Pestītāju, Kungu Jēzu 
Kristu, kas pārvērtīs mūsu zemības miesu, līdzīgu Savai apskaidrotai miesai, ar 
spēku, kurā Viņš arī spēj Sev pakļaut visas lietas.’’ (Filipiešiem 3:20-21)
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GLS vadītāju konference

Baltijas Draudžu 
konference

22. un 23. novembrī Rīgā norisinājās “the Global Leadership 
Summit” (GLS) vadītāju konference, kas vairāk nekā 700 
visdažādāko jomu vadītājiem piedāvāja unikālu iespēju mācīties 
no pasaules izcilākajiem līderiem. 

GLS videokonference vienkopus pulcēja pārstāvjus no Latvijas 
draudzēm, uzņēmumiem, valsts un nevalstiskajām organizācijām, 
kurus konferences divu dienu programmā iekļautās lekcijas izaicināja, 
iedvesmoja un motivēja kļūt par labākiem vadītājiem.

GLS lektori ir dažādu jomu augsta līmeņa vadības speciālisti un 
bestselleru autori, kuri savu darbību balsta uz kristietības principiem. 
Šī gada videokonferencē Rīgā dalībniekus uzrunāja Kolins Pauelss 
(Colin Powell), Patriks Lencioni (Patrick Lencioni), Brenē Brauna 
(Brene Brown), Bils Haibelss (Bill Hybels), Vīdžejs Govindaradžans 
(Vijay Govindarajan), Oskars Muriu (Oscar Muriu), Henrijs Klauds 
(Henry Cloud) un Džozefs Grenijs (Joseph Grenny).

Latvija ir viena no 90 valstīm pasaulē, kurā notiek GLS konferences, 
kas kopumā šogad iedvesmojušas un apmācījušas ap 170 000 vietējo 
vadītāju. GLS ir starptautiska kustība, kas darbojas kopš 1995. gada 
un to organizē Villovkrīkas asociācija (Willow Creek Association), 
kuras misija ir palīdzēt vietējām draudzēm kļūt efektīvākām un 
palielināt bibliska pasaules uzskata ietekmi sabiedrībā.

izveidot draudzes kā autentiskas 
Kristus sekotāju kopienas, kuras rada 
pārmaiņas apkārtējā sabiedrībā. 

Konferencē klātienē piedalīsies lektori 
Bils Haibelss (Vilovkrīkas draudzes 
dibinātājs un vecākais mācītājs), 
Nensija Bīča (viena no Vilovkrīkas 
draudzes dibinātājām un tās 
Programmu direktore), Džons Bērks 
(Geitvejas draudzes dibinātājs un 
mācītājs), Dītrihs Šindlers (ilggadējs 
draudžu dibinātājs Vācijā un Eiropā) 
un Pēteris Sproģis (LBDS bīskaps). 
Lektori ne vien uzstāsies ar uzrunām, 
bet būs arī satiekami neformālākā 
gaisotnē “Vadītāju kafejnīcā”. Par 
konferences muzikālo noformējumu 
gādās Stokholmas Hilsongas 
draudzes pielūgsmes grupa.

Dalības maksa: 

Piesakoties līdz 21. janvārim 
1 cilvēkam – 37 EUR / 26 LS

Ja grupā > 5 – 34 EUR/24 LS 
dalībniekam 

Piesakoties pēc 21. janvāra  
1 cilvēkam – 43 EUR / 30 LS 

Ja grupā > 5 – 39 EUR / 27 LS 
dalībniekam 

Pieteikšanās konferencei pabeigta ar 
brīdi, kad ir samaksāta dalības maksa. 

Pieteikšanās:

Tālr. 67284452 mob. 29368831 
e-pasts: GLSLatvija@gmail.com 

Dalības maksu lūdzam ieskaitīt 
nodibinājuma “Batijas Pastorālais 
institūts” kontā:

Reģistrācijas Nr.: 40008122717 
Banka: AS “Swedbank” 
Konta Nr.: LV94HABA0551036565482 

konferences programma un vairāk 
informācijas:  
www.balticchurchconference.com

2014. gada 13.-14. februārī Rīgā notiks Villovkrīkas asociācijas rīkotā 
Baltijas Draudžu konference. 

Konferences vadmotīvs ir “Evaņģēlijs. Draudze. Pārmaiņas”. Tā ir iespēja 
mācīties no novatoriskiem praktiķiem un domātājiem, kuriem ir izdevies 

Jau tagad iespējams pieteikties uz nākamā gada GLS 
konferenci, kas notiks Rīgā, 2014. gada 7. un 8. novembrī. 
Reģistrēties iespējams mājaslapā www.glslatvija.lv, vai rakstot 
uz glslatvija@gmail.com. Vairāk par GLS konferenci:  
www.glslatvija.lv, konferences aktualitātēm iespējams sekot 
arī sociālajos tīklos: facebook.com/glslatvija un  
twitter.com/glslatvija.

Pēc GLS publicitātes materiāliem
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Kalpošanas stratēģiskās
attīstības centrs SĀC

kalpošanas stratēģiskās attīstības 
centrs SāC ir Baltijas Pastorālā institūta 
iniciatīva. tā mērķis ir palīdzēt 
draudzēm kļūt kristocentriskām, 
pavairoties spējīgām un misionālām 
draudzēm. SāC darbojas vairākos 
virzienos, no kuriem pašlaik būtiskākais 
ir draudžu izvērtēšana un mentorēšana. 
šajā “Baptistu vēstneša” numurā aicinām  
iepazīties ar draudžu izvērtēšanas 
komandu, kas 2013. gadā piedalījusies 
jau trīs draudžu izvērtēšanā.

Pēteris Sproģis,  
SāC valdes priekšsēdētājs

Pēteris Sproģis ir 
Latvijas Baptistu 
draudžu 
savienības 
bīskaps kopš 
2006. gada. 
Apzinoties, ka 
draudzes noveco 
un izmirst, P. 
Sproģis bīskapa 
kalpošanu 

uzsāka ar apņemšanos veicināt draudžu 
dibināšanas un draudžu atjaunotnes 
attīstību. Lai apmācītu, mentorētu un 
nodrošinātu ar resursiem draudžu 
vadītājus un dibinātājus, 2008. gadā P. 
Sproģis izveidoja Baltijas Pastorālo 
institūtu.

igors Rautmanis, SāC vadītājs

Igors Rautmanis ir 
ieguvis starpkultūru 
attiecību un vadības 
maģistra grādu 
Fullera Teoloģiskajā 
seminārā ASV. Pirms 
tam Igors ieguvis 
maģistra grādu 
sporta pedagoģijā 
un 1999.-2000. gadā 
studējis teoloģiju Londonas Teoloģijas 
skolā Kornhilā. 

No 1993. līdz 2007. gadam Igors bija 
organizācijas “Latvijas Kristīgā studentu 
brālība” vadītājs. Kopš 2009. gada viņš 
pārrauga, apmāca un mentorē 
Starptautiskās Evaņģēliskās studentu 
kustības (IFES) 12 Eiropas valstu 
studentu kustību vadītājus. Kopš 2010. 
gada viņš ir Baltijas Pastorālā institūta 
lektors un mentoringa vadītājs. 

Dainis Pandars

Dainis Pandars ir Ogres 
Trīsvienības baptistu 
draudzes sludinātājs 
kopš 2010. gada. Dainis 
ieguvis komunikācijas 
zinātņu bakalaura grādu 
Latvijas Universitātē, 
specializējoties 
sabiedrisko attiecību jomā. Viņš ir arī 
Baltijas Pastorālā institūta absolvents. 
Vairākus gadus Dainis aktīvi darbojies 
biedrībā “Īsta mīlestība gaida” kā valdes 
priekšsēdētājs un lektors. 

edgars Godiņš

Edgars Godiņš ir 
Rīgas Semināra 
baptistu draudzes 
mācītājs kopš 1992. 
gada. Garīgo 
kalpošanu Edgars 
sāka Smiltenes 
draudzē 1982. gadā, 
ir izveidojis draudzi 

Alūksnē, kā arī kalpojis kā otrais mācītājs 
Rīgas Āgenskalna draudzē (1991-1992). 
1992. gadā Edgars kopā ar mācītāju Dr. 
Ilmāru Hiršu atjaunoja Semināra draudzi. 
No 1985.-2002. gadam viņš aktīvi 
iesaistījies LBDS vadības darbā, kopš 
1990. gada ir LBDS Padomes loceklis un 
kopš 1992. gada LBDS Garīdznieku 
brālības kolēģijas loceklis. Jau vairāk 
nekā 11 gadus Edgars ir arī apgāda 
“Amnis” vadītājs.

Zaiga Lasmane

Zaiga Lasmane 
ieguvusi socioloģijas 
maģistra grādu 
Latvijas Universitātē. 
Viņa vada Mazo grupu 
kalpošanu Rīgas 
Āgenskalna baptistu 
draudzē. Zaiga ir 
nodibinājuma “Centrs 
Dardedze” projektu vadītāja. Vairāk nekā 
10 gadus viņa darbojusies organizācijā 
“Latvijas Kristīgā studentu brālība” kā 
brīvprātīgā un kā algota darbiniece, 
pašlaik ir tās Padomes locekle. 

Daniels Godiņš 

Daniels Godiņš ir ieguvis bakalaura grādu 
sociālajās zinātnēs un profesionālo 

maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā. 
Kopš 2002. gada 
viņš ir Jēzus 
evaņģēliski luteriskās 
draudzes loceklis. 
Kalpošanu Daniels 
uzsācis kā 
svētdienskolas 
skolotājs 1999. gadā. 
Kopš 2006. gada viņš ir draudzes 
Padomes loceklis, kopš 2009. gada – 
draudzes “Alfa” kursa vadītājs, kā arī “The 
Global Leadership Summit” konferenču 
menedžeris.

Džonatans Burbo

Džonatans Burbo ir ieguvis teoloģijas 
maģistra grādu Kolumbijas 
Starptautiskajā universitātē ASV. Jau 20 
gadus viņš ir misionārs Latvijā. Šo gadu 
laikā Džonatans ir bijis vairāku draudžu 
vadības komandās, piedalījies jaunas 
draudzes veidošanā un vadītāju 
apmācībā. Kopā ar savu sievu Deboru 
viņš vada pirmslaulības konsultācijas un 
laulības atjaunošanas seminārus. Šobrīd 
Džonatans ir mentors vairākiem draudžu 
vadītājiem.

nora Rautmane

Nora Rautmane ir 
ieguvusi baltu 
filoloģijas maģistra 
grādu Latvijas 
Universitātē. 
Vairākus gadus 
viņa kā brīvprātīgā 
darbojusies 
organizācijā 
“Latvijas Kristīgā 

studentu brālība”. Pašlaik Nora ir Baltijas 
Pastorālā institūta projektu vadītāja un 
“The Global Leadership Summit” vadītāju 
konferences projektu koordinātore.

Vairāk informācijas par SĀC darbību:  
www.sacentrs.lv 
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LBDS Pateicības vakariņas un BPI ceturtais izlaidums 6. decembrī 
Rīgas Torņakalna draudzes centra telpās pulcēja vairākus simtus 
cilvēku. Pasākumu vadīja bīskapa vietnieks Kaspars Šterns, par 
muzikālo noformējumu rūpējās kamerkoris “Matejs” Rudītes 
Tālbergas vadībā, bet īpašu audiovizuālu sniegumu klātesošie 
varēja baudīt komponista Ērika Ešenvalda kompozīcijas 
“Ziemļblāzma” laikā. 

LBDS bīskaps Pēteris Sproģis izteica pateicību par Mūža 
ieguldījumu garīdzniekam Linardam Kaptānam, kurš kalpo Pļaviņu 
draudzē un kura sirds pieder Latgalei. L. Kaptāns pateicās Dievam 
un LBDS vadībai, ka šobrīd šim Latvijas novadam tiek pievērsta 
pastiprināta uzmanība, izsakot cerību, ka kāds no jaunajiem 
garīdzniekiem tiks Dieva aicināts strādāt Latgalē. 

Savā uzrunā LBDS bīskaps Pēteris Sproģis, atskatoties uz laiku 
pirms septiņiem gadiem, kad tika dibināts BPI, atgādināja, ka 
tolaik 88 Latvijas baptistu draudzēs kalpoja 66 garīdznieki, vairums 
no viņiem jau cienījamā vecumā. Ja netiktu mērķtiecīgi sagatavoti 
jauni kalpotāji, 2015. gadā būtu palikuši tikai 44 garīdznieki. 
Tā laika situācija bija izaicinājums, kas mudināja uzsākt jauna 
veida apmācību draudžu vadītāju sagatavošanai. Bīskaps uzsvēra, 
ka Dieva mērķis ir atjaunot visas lietas, jo tās ir radītas pilnīgas. 
Mums kā kristiešiem ir pienākums piedalīties šajā plānā, jo esam 
veidoti pēc Dieva līdzības. Mēs esam radīti, lai vairotu Dieva godu 
pasaulē – jebkurā atbildības jomā, kas mums uzticēta. Viņš 
uzsvēra, ka BPI mērķis ir ne tikai sagatavot zinošus vadītājus, 
bet tādus, kuru raksturs ir pārmainīts, lai pazemībā un Dieva 
mīlestībā spētu uzrunāt ļaudis. 

P. Sproģa teikto ilustrēja intervijas ar vairākiem vakara 
dalībniekiem. BPI studenti Tomass Šulcs un Māris Vītols runāja par 
Dieva doto aicinājumu dibināt jaunu draudzi, aizsniegt cilvēkus, 
kas uz dievnamu neatnāks, kā arī uzrunāt cilvēkus, ļaujot Dievam 
lietot paša sāpīgo pagātnes pieredzi. Abi vīri uzsvēra, ka viņu 
kalpošanas motivācija ir dot tālāk to, ko paši no Dieva saņēmuši. 

Par draudzes pieredzi laikā, kad tā bija bez mācītāja, stāstīja 
Liepājas Ciānas draudzes priekšnieks Jānis Čirkšis un 
Jaunjelgavas draudzes sludinātājs Pāvels Jakovļevs. Abas 
draudzes ilgus gadus lūgušas Dievam, lai Viņš izredz un aicina 
jaunus kalpotājus. Dievs, lietojot BPI apmācību, devis jaunus 
garīdzniekus: BPI absolventi Andris Bite un Mārtiņš Anševics kalpo 
Ciānas draudzē, savukārt Māri Vītolu Dievs vadījis uz Jaunjelgavas 
draudzi. Abi draudžu pārstāvji pateicās ziedotājiem, kuru atbalsts 
devis iespēju mācīties to vadītājiem, uzsverot, ka cilvēcīgi katra 
ieguldījums nav atmaksājams – to var izdarīt tikai Dievs. 

Bīskaps uz sarunu aicināja arī divus BPI atbalstītājus – Vitu Robalti 
un Aldi Cimmermani, lai viņi pastāstītu par to, kādēļ izvēlējušies 
ziedot tieši šim mērķim. Abi uzsvēra, ka viņus ļoti uzrunājusi 
situācija pirms septiņiem gadiem, kad tika dibināts BPI. Katrs savā 
veidā viņi sapratuši, ka, atbalstot BPI, iespējams palīdzēt 
piepildīties Dieva gribai. 

P. Sproģis īsi raksturoja arī citas Baltijas Pastorālā institūta 
iniciatīvas – BPI DRAFTS nometņu kalpošanu, Kalpošanas 
stratēģiskās attīstības centru SĀC un bērnu kalpošanas 
apmācības programmu “Timoteja skola”. 

Uzrunas noslēgumā bīskaps atgādināja par evaņģēlistu Viljamu 
Fetleru, kurš dzimis Latvijā, Talsos, taču mūža lielāko daļu aktīvi 

darbojies Austrumeiropā un citur pasaulē. V. Felters absolvējis 
Sperdžena sludinātāju koledžu Londonā. Daudzus gadus vēlāk šīs 
koledžas direktors atzinis – pat ja V. Fetlers būtu vienīgais 
koledžas absolvents, tad skolas dibināšana un uzturēšana būtu 
bijusi tā vērta. P. Sproģis aicināja turpināt atbalstīt Baltijas 
Pastorālo institūtu un tā iniciatīvas, jo šeit tiek ieguldīts vadītājos, 
kuri turpinās Dieva darbu visdažādākajās atbildības jomās.

2013. gadā Baltijas Pastorālo institūtu absolvēja desmit studenti: 
Sandijs Aizupietis (Siguldas draudzes sludinātājs), Aleksandrs 
Ignatovs (Rīgas Misiones draudze) un Jevgēnijs Ivanovs (Rīgas 
Jaunā Evaņģēliskā draudze, abi kalpo draudžu dibināšanā 
Vecmīlgrāvī), Jānis Jonaitis (Liepājas Pāvila draudzes loceklis), 
Kristaps Kulpe (Grobiņas draudzes loceklis, iespēju robežās kalpo 
Saldus draudzē), Andis Ķīvičs (Valdemārpils evaņģēliski luteriskās 
draudzes evaņģēlists), Juris Popmanis (Pitraga draudzes loceklis, 
kalpo draudžu dibināšanā Pastendē), Māris Vītols (Ogres 
Trīsvienības draudzes loceklis, kalpo Jaunjelgavas draudzē un 
draudžu dibināšanā Rembatē), Arturs Līmanis (Valmieras 
draudzes jauniešu vadītājs) un Dāvids Viskupaitis (Rīgas 
Pestīšanas tempļa draudzes mācītāja palīgs). LBDS un BPI vadība 
ir pateicīga Dievam par to, ka katrs no šiem vīriem ir spējis izpildīt 
programmas prasības un parādījis Kristus kalpotāja cienīgu 
raksturu.

Pateicības vakariņu viesi tika aicināti ziedot sekojošiem mērķiem: 
BPI DRAFTS  nometņu vajadzībām – Ls 1500, BPI Pastorālās 
kalpošanas programmai – Ls 12 000, Kalpošanas stratēģiskās 
attīstības centra SĀC darbībai – Ls 2000, BPI Timoteja skolai – 
Ls 2000.

Pateicamies Dievam par katru ziedotāju, jo tikai ar viņu atbalstu 
nepieciešamie līdzekļi Ls 17 500 apmērā ir nodrošināti. Paldies 
Dievam un katram atbalstītājam par vakara gaitā saziedotajiem 
Ls 3300 skaidrā naudā un vēl solītajiem Ls 15 800.

LBDS un BPI vadība izsaka lielu pateicību saviem uzticīgajiem 
atbalstītājiem, kā arī palīgiem, kas atsaucās aicinājumam 
piedalīties Pateicības vakariņu organizēšanā.  

Vakara gaitā demonstrētie video un uzņemtās fotogrāfijas 
pieejamas LBDS mājas lapā: www.lbds.lv.

Sagatavoja Dace Lektauere

1. LBDS bīskapa un BPI direktora P. Sproģa uzruna

2. Svētku vakara noskaņa

3. BPI 2013. gada absolventi

4. Intervija ar pensionēto Jaunjelgavas draudzes sludinātāju 
Pāvelu Jakovļevu (no kreisās) un Liepājas Ciānas draudzes 
priekšnieku Jāni Čirkšu

5. Pateicība par Mūža ieguldījumu garīdzniekam Linardam 
Kaptānam

6. Komponists Ēriks Ešenvalds

7. Intervija ar BPI atbalstītājiem Vitu Robalti un Aldi Cimmermani

8. Pateicības vakariņu viesi

9. BPI komanda. 1. rindā no kreisās: Kaspars Šterns, Nora 
Rautmane, Vēsma Sandberga, Žanna Drūnese. 2. rindā no 
kreisās: Igors Rautmanis, Estere Roze, Līva Fokrote, 
bīskaps Pēteris Sproģis

LBDS Pateicības vakariņas un
 BPI ceturtais izlaidums
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drAudžu AtjAunotne

Vecāku lūgšanas spēks Kā dzīvot mīlestībā
Grāmatnīcās jau vairākus mēnešus iegādājams Stormijas 
Omaršanas grāmatu komplekts “vecāku lūgšanas spēks”. 
Grāmatas sniedz liecības un iedrošinājumu lūgšanai par 
bērniem, praktiskus lūgšanu paraugus, Bībeles pantus 
lūgšanu ierosmei, kā arī jautājumus – lūgšanu un pārdomu 
ceļvedi, aizlūdzot par visdažādākajām bērnu dzīves jomām.

Vēl pirms grāmata tika izdota, atsevišķas tās nodaļas tika 
lietotas vairākās ģimenēs un draudzēs. Marita veldre no 
Ozolnieku baptistu draudzes grāmatu “Vecāku lūgšanas 
spēks” lietojusi personīgām aizlūgšanām saviem trim 
bērniem. “Grāmatā ietvertas svarīgas tēmas, kas vada 
vecāku lūgšanas par bērniem. Vērtīgākais ir, ka, lasot šo 
grāmatu, mēs kā vecāki varam saņemt dievbijīgu padomu 
bērnu audzināšanā. Pat ja kāda no tēmām nešķiet aktuāla, 
nekad nav par lieku un par agru sākt lūgt par bērniem. Man 
šī grāmata ir labs iedvesmas avots lūgšanai par saviem 
bērniem, kurus patiesībā Dievs mums ir uzticējis uz laiku. 
Lūdzot par bērniem, mēs nododam un uzticam viņus 
Radītājam un lūdzam, lai Viņš mums palīdz redzēt un 
audzināt bērnus pēc Viņa prāta. Īsts un patiess spēks 
slēpjas paļāvībā uz Dievu, tāpēc, lūdzot par saviem 
bērniem, mēs saņemam spēku no īstā spēka Avota.”

Marita turpina: “Grāmatā ietvertās lūgšanas esmu 
izmantojusi gan viena, gan kopā ar vīru, lūdzot par mūsu 
bērniem, gan arī kopā ar citām māmiņām. Ir svarīgi mums 
kā vecākiem pastāvīgi lūgt par saviem bērniem, tāpēc šo 
grāmatu atkal un atkal pārlasu. Dažreiz meklēju kādu 
konkrētu tēmu, piemēram, brīžos, kad rodas izaicinājumi 
bērnu audzināšanā. Dieva vārdā ir teikts: “Visu savu 
zūdīšanos metiet uz Viņu.” (1. Pētera 5:7) Tāpēc iedrošinu 
vecākus individuāli vai kopā lūgt par bērniem tā vietā, lai 
paši savā spēkā censtos viņus mainīt.” 

Grāmata “Vecāku lūgšanu spēks” jau paspējusi būt par 
ierosmi vecāku lūgšanu grupu organizēšanai. Viena no 
šādām lūgšanu grupām bijusi arī Ventspils baptistu 
draudzē. Stāsta viena no grupas vadītājām Mārīte Balacka: 
“Ventspils baptistu draudzē sanācām kopā uz vecāku 
vakariem, lai lūgtu par saviem bērniem, mazbērniem un arī 
sevi. Mēs regulāri tikāmies pusotru gadu, divas reizes 
mēnesī, ar pārtraukumu vasarā. Mūsu lūgšanu grupiņā 
vecums bija ļoti dažāds, sākot no 30 līdz 80 gadiem. 
Atskatoties uz piedzīvoto, lūgšanu grupas dalībnieki stāstīja 
savas pārdomas un pieredzi. Ēvalda lielākais ieguvums bija 
atbildētās lūgšanas – jaunākā meita pieņēma Jēzu, kristījās, 
vecākais dēls atmeta smēķēšanu. Alda novērtējusi iespēju 
saņemt stiprinājumu un saprast, ka grūtībās neesi viens. 
Solveiga novērtē to, ka, lūdzot par bērniem, arī pats kļūsti 
ieguvējs. Zigrīda atzīst, ka materiāls uzrunā un vērš 
uzmanību uz tādiem jautājumiem, par kuriem paši, 
iespējams, neiedomātos. Visi uzrunātie grupas dalībnieki 
lūdza, lai iesakām šo materiālu izmantot arī citām 
draudzēm.”

“Vecāku lūgšanas spēks” ir grāmata, kas vienmēr būs īstajā 
laikā. Jo nekad nav par agru vai vēlu, lai lūgtu par saviem 
bērniem. Grāmata ir domāta visiem. Jo neviens nevar būt 
perfekts tētis vai mamma, bet visi var būt lūdzoši vecāki, 
vecvecāki, krustvecāki un ģimenes draugi. 

Sagatavoja estere Roze, Svētdienskolu apvienības vadītāja

Pēc daudzu gadu kalpošanas Eiropas baptistu sieviešu vidū man bija 
īpašs prieks pirmo reizi Latvijā satikt un sveikt jaunievēlēto Eiropas 
Baptistu Sieviešu apvienības prezidenti Aniko Ujvari no Ungārijas, kas 
šajā uzdevumā kalpos līdz 2018. gadam.

Viena no nozīmīgākajām dienām Eiropas 
baptistu sievietēm ir Lūgšanu diena, ko 
visā pasaulē svin novembra sākumā. Šī 
gada tēma bija “Svētā Gara auglis – 
mīlestība”. Sestdien, 9. novembrī Rīgā, 
Vīlandes draudzē, un svētdien Kuldīgas 
dievnamā, kur bija pulcējušās sievietes 
no dažādām Latvijas vietām, Aniko 
runāja par šo plašo tēmu. Viņa uzsvēra, 
ka mīlestība nav tikai sajūtas, bet rīcība, 
kas ir vērsta uz savu tuvāko, negaidot 
neko pretī. Paliekot mīlestībā, paliekam 
Dievā, un Dievs mājo mūsu sirdī. Tas, ka 
mīlam, ļauj piedzīvot dinamiskas 
pārmaiņas dzīvē kā atbildes uz 
lūgšanām. Mīlestība ļauj lūgt par citiem, jo kā var lūgt par kādu, ko 
nemīli? Aniko aicināja sievietes apņemties trīs lietas: mīlēt Dievu no visas 
sirds un dvēseles, kļūt par sievieti, kura nes augļus, un mācīties mīlēt 
tuvāko kā sevi pašu.

Katram kontinentam veltītā Lūgšanu stacijā Sieviešu kalpošanas 
apvienības Padomes locekles informēja par attiecīgā kontinenta 
vajadzībām un kopā lūdzām. Mēs lūdzām par vietām, kurās ir sevišķi 
grūti, – Sīriju, Tuvajiem Austrumiem, Eirāzijas zemēm, Āfriku, Ameriku, arī 
Brazīliju, un par Bolīviju, kur kalpo Agrita Drēska no Latvijas.

Īpašs paldies BPI studentam Klāvam Kārklim ar draugiem, kas vadīja un 
sirdis vienoja kopīgā pielūgsmē, izjūtot īpašu Svētā Gara klātbūtni un 
mīlestības atmosfēru jau pašā konferences sākumā. 

Aniko Ujvari stāstīja par Eiropas valstīm, kurās ir īpaši grūta situācija. Mēs 
lūdzām par tām, bet mums ir arī dota iespēja praktiski palīdzēt Sīrijas 
bēgļiem. Sīrijā notiek pilsoņu karš, un daudzi cilvēki dodas bēgļu gaitās. 

Eiropas Sieviešu apvienība aicina ziedot līdzekļus “Palīdzības fondā 
Sīrijas bēgļiem”. Aniko Ujvari februārī dosies uz Libānu, Beirutu, lai kopā 
ar vietējiem kristiešiem iegādātos un dāvinātu pirmās nepieciešamības 
preces sievietēm un bērniem. 

Ja vēlies palīdzēt Sīrijas bēgļiem, aicinu to darīt, līdz 20. janvārim 
ziedojot LBDS ar norādi “Palīdzība Sīrijas bēgļiem”, vai personīgi 
nogādājot ziedojumu LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības birojā 
Rīgā, Lāčplēša ielā 37, tālr. 26834744.

Vēlu izdzīvot Dieva mīlestību katru dienu Jaunajā gadā!

Līvija Godiņa
Sieviešu Kalpošanas apvienība

Ziedojumi Sīrijas bēgļiem
Latvijas Baptistu draudžu savienība
Banka: A/S SWEDBANK
Reģistrācijas nr. 90000085765
Konts: LV78HABA0551025781989
Norāde: “Palīdzība Sīrijas bēgļiem”

Aniko Ujvari, EBF Sieviešu 
apvienības prezidente un Solvita 

Zīvere, SKA vadītaja

LBDS Sieviešu kalpošanas apvienības

LOGO ZĪMeS kOnkuRSS

Mērķis: izvēlēties SKA simbolu – grafisku logo zīmi, kas 
atspoguļo SKA moto “Mīliet cits citu”.

konkursa nolikums: www.lbds.lv

Darbu iesniegšanas termiņš: 2014. gada 31. janvāris SKA 
birojā vai pa pastu (Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011) vai e-pastu: 
marta.kalpo@lbds.lv

LBDS Svētdienskolu apvienības konference un 
BPi timoteja skolas 1. izlaidums

notiks 2014. gada 11. janvārī no plkst. 11:00-16:00 
Rīgā, vīlandes draudzē, vīlandes ielā 9.

baptistu vēstnesis10



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

janvāris

1
Jaungada diena. 
Mateja ev. 1:1-25, Psalmi 1 
Lūgsim par Dieva klātbūtnes un vadības apziņu savā 
un draudzes dzīvē 2014. gadā.

2
Mateja ev. 2:1-18; Psalmi 2 
Lūgsim par Ainažu draudzi un mācītāju Raimondu 
Locu.

3
Mateja ev. 2:19-23 un 3; Psalmi 3 
Lūgsim par Armēnijas Evaņģēlisko kristiešu baptistu 
savienību ar 155 draudzēm un 4920 locekļiem.

4
Mateja ev. 4:1-22; Salamana pam. 1:1-7
Lūgsim par Gunvaldi vēsmiņu, viņa rehabilitāciju 
pēc smagās avārijas un Kristus mieru sirdī.

5
Mateja ev. 4:23-25 un 5:1-20; Psalmi 4
Lūgsim par Aizputes draudzi, mācītāju Jāni Balodi un 
mācītāja palīgu kārli Pēteri Balodi.

6
Zvaigznes diena. 
Mateja ev. 5:21-42; Psalmi 5
Lūgsim par Latvijas kristīgo konfesiju sadarbību 
Evaņģēlija vēsts pasludināšanā.

7
Mateja ev. 5:43-48 un 6:1-24; Psalmi 6
Lūgsim par Izmiras draudzi (Turcija) ar 24 locekļiem.

7.-9.01. Jaunatnes apvienības  
“Jauniešu vadītāju skola”.

8
Mateja ev. 6:25-34 un 7:1-23; Salamana pam. 1:8-19
Lūgsim par Zolitūdes traģēdijā cietušajiem, lai Dievs 
dāvā savu mierinājumu.

9
Mateja ev. 7:24-29 un 8:1-22; Psalmi 7:1-9
Lūgsim par Aizvīķu draudzi un sludinātāju arti 
Peterlevicu.

10
Mateja ev. 8:23-34 un 9:1-13; Psalmi 7:10-18
Lūgsim par Austrijas Baptistu savienību ar 
26 draudzēm un 1467 locekļiem.

11
Mateja ev. 9:14-38; Psalmi 8
Lūgsim par Baltijas Pastorālā institūta Timoteja skolu, 
tās vadītājiem, absolventiem un studentiem.

Plkst. 11:00-16:00 LBDS Svētdienskolu apvienības 
gadskārtējā pārskata konference un BPi timoteja 
skolas 1. izlaidums Rīgā, Vīlandes draudzē, Vīlandes 
ielā 9.

12
Mateja ev. 10:1-31; Salamana pam. 1:20-33
Lūgsim, lai Dieva Gars dāvā patiesu brīvību cilvēkiem 
ar dažādām atkarībām.

13
Mateja ev. 10:32-42 un 11:1-15; Psalmi 9:1-6
Lūgsim, lai Dievs stiprina Ukrainas iedzīvotājus un nes 
mieru atšķirīgi domājošo vidū.

14
Mateja ev. 11:16-30; Psalmi 9:7-12
Lūgsim par Baltijas Draudžu konferenci, kura 
norisināsies 13.-14. februārī.

15
Mateja ev. 12:1-21; Psalmi 9:13-21
Lūgsim par Alūksnes draudzi. Lūgsim pēc garīdznieka 
draudzei.

16
Mateja ev. 12:22-45; Salamana pam. 2:1-11
Lūgsim par Lielbritānijas Baptistu savienību ar 2015 
draudzēm un 131578 locekļiem.

17
Mateja ev. 12:46-50 un 13:1-17; Psalmi 10:1-11
Lūgsim par sev pazīstamiem neticīgiem cilvēkiem, lai 
Gars viņus uzrunā un aicina pie Kristus.

18
Mateja ev. 13:18-35; Psalmi 10:12-18
Lūgsim par Auces draudzi un sludinātāju aldi 
šneideru.

19
Mateja ev. 13:36-58; Psalmi 11
Lūgsim, lai Dievs iedvesmo mūs ar Mūžībā aizgājušā 
bijušā Dienvidāfrikas prezidenta Nelsona Mandelas 
piemēru.

20
1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena.
Mateja ev. 14:1-21; Salamana pam. 2:12-22
Lūgsim par Latvijas valdību un par Kristū stipriem un 
drosmīgiem vadītājiem visās sabiedrības jomās.

21
Mateja ev. 14:22-36 un 15:1-9; Psalmi 12
Lūgsim par Balvu draudzi un mācītāju Mihailu 
voronovu.

22
Mateja ev. 15:10-39; Psalmi 13
Lūgsim par Īrijā dzīvojošiem latviešiem un misijas 
darbu viņu vidū.

23
Mateja ev. 16:1-20; Psalmi 14
Lūgsim par Dieva tuvumu un līdzcilvēku atbalstu 
senioriem.

24
Mateja ev. 16:21-28 un 17:1-13; Salamana pam. 3:1-10
Lūgsim par Bauskas draudzi un sludinātāju Jāni 
čakšu.

25
Mateja ev. 17:14-27 un 18:1-9; Psalmi 15
Lūgsim Dieva gudrību un paļāvību uz Viņu ikdienas 
rūpēs.

2014. gadā kopīgi lasīsim Jauno Derību, Psalmus un Salamana 
pamācības un lūgsim par mūsu dzīvēs, draudzēs, Latvijā un  
visā pasaulē aktuāliem jautājumiem.

Lai mūsu katra dzīvē piepildās Dieva vārds, kas ir šī gada Bībeles 
lasījumu vadmotīvs: “Es turu Tavus vārdus savā sirdī...” (Psalmi 119:11a)

baptistu vēstnesis 11



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, Dace Lektauere, 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

LBDS informācija 
draudzēm

LBDS kOnGReSS 2014

LBDS Padome ir pieņēmusi lēmumu rīkot LBDS Kongresu 
Rīgā, Savienības namā, 2014. gada 16. un 17. maijā.

ReĢiOnāLāS tikšanāS 2014

Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps P. Sproģis un 
Padome aicina draudžu garīdzniekus, draudžu priekšniekus, 
nozaru, kalpošanu vadītājus un pārstāvjus, kā arī ikvienu 
interesentu piedalīties LBDS reģionālajās tikšanās reizēs, 
kas norisināsies 2014. gada pavasarī.

2014. gada 22. februāris, Cēsis, plkst. 10:00-17:00

2014. gada 8. marts, Liepāja, plkst. 10:00-17:00

2014. gada 15. marts, Līvāni, plkst. 10:00-17:00

2014. gada 29. marts, Rīga, plkst. 10:00-17:00

Tikšanās reizēs dalībniekiem būs iespēja dzirdēt vairāku LBDS 
lektoru un sadarbības partneru lekcijas par draudžu dzīvē 
aktuāliem jautājumiem. Klātesošos uzrunās arī LBDS bīskaps 
P. Sproģis, atgādinot par LBDS redzējumu un aicinot domāt par 
draudžu kopdarba pilnveidošanu.

Aicinām draudžu vadītājus savlaicīgi informēt draudžu locekļus 
par LBDS Reģionālo tikšanos norisi un rosināt pieteikšanos. 
Lūdzam katru draudzi iesūtīt LBDS Kancelejai sarakstu, norādot 
draudzes pārstāvjus, kas plāno piedalīties konkrētā tikšanās reizē. 
Tāpat arī aicinām pieteikties individuāli.

Pieteikšanās: tālr. 67223379, mob. 20390979 vai e-pasts: 
kanceleja@lbds.lv

26
Latvijas Republikas starptautiskās (de jure) 
atzīšanas diena. 
Mateja ev. 18:10-35; Psalmi 16
Lūgsim par Cēsu draudzi un mācītāju Oļegu 
Jermolājevu.

27
Mateja ev. 19:1-15; Psalmi 17:1-5
Lūgsim Dievam drosmi, vadību un iejūtību, šodien 
uzrunājot kādu cilvēku ar Viņa vēsti.

28
Mateja ev. 19:16-30; Salamana pam. 3:11-20
Lūgsim par LBDS vadību, LBDS apvienību vadību un 
darbiniekiem.

29
Mateja ev. 20:1-19; Psalmi 17:6-12
Lūgsim par misiju Ķekavā, par Dieva vadību misijas 
komandai.

30
Mateja ev. 20:20-34; Psalmi 17:13-15
Lūgsim par Inčukalna draudzi un lai Dievs vada 
sludinātāju uģi Pallo un viņa ģimeni.

31
Mateja ev. 21:1-17; Psalmi 18:1-6
Pateiksimies Dievam par Jēzu Kristu, kurā mums 
dāvāta grēku piedošana un attiecības ar Dievu ik 
dienas.

s i r s n ī g i  s V e i C a M  J u B i l e J ā !

“Tas Kungs lai tevi svētī un lai tevi pasargā.” (4. Mozus 6:24)

19. janvārī Jānim Balodim, ilggadējam Saldus draudzes 
mācītājam, aprit 70 gadi

s V e i C a M !

2013. gada 24. novembrī Aldis Šneiders licencēts par 
sludinātāju Auces draudzē.

2013. gada 8. decembrī Fridrihs Kaptāns licencēts par 
sludinātāju Krimuldas draudzē.

Sveicam Baltijas Pastorālā institūta ceturtā izlaiduma 
absolventus Sandiju Aizupieti,  Aleksandru Ignatovu, Jevgēniju 
Ivanovu, Jāni Jonaiti, Kristapu Kulpi, Andi Ķīviču, Arturu Līmani, 
Juri Popmani, Dāvidu Viskupaiti un Māri Vītolu!

Pirmā līmeņa apmācības seminārs  
teraspēlē (the theraplay®)

2014. gada 11. - 14. marts
plkst. 9:00 - 17:00

Rīgā, Mārupes ielā 16, 3. stāvā

Seminārs katram, kura darbs saistīts ar bērniem un 
ģimenēm, – psihologiem, sociālajiem darbiniekiem un 
psihoterapeitiem, kuri savā darbā vēlas izmantot 
Teraspēli un apgūt Maršakas interakciju metodi.

Semināru vadīs sertificēta Theraplay® terapeite un 
supervizore, ģimenes psihoterapeite Mērija Ringa no 
ASV (Mary Ring, MAMFC, LPC-S, LMFT-S, RPT/S).

Semināra dalībnieki saņems Teraspēles institūta Čikāgā 
apliecinājumu par kursa beigšanu un iegūtiem 
kredītpunktiem. Pēc 1. līmeņa apmācības semināra 
beigšanas dalībniekam ir tiesības savā darbā izmantot 
Teraspēles elementus. Pēc pabeigtas 2. līmeņa 
apmācības un uzsāktas supervizētas prakses iespējams 
iegūt Teraspēles terapeita sertifikātu.  
vairāk informācijas par teraspēli: www.theraplay.org.

Seminārā tiks nodrošināts tulkojums latviešu valodā.

Pieteikšanās un vairāk informācijas par semināru:

Inese Drēska (mob. 29432750,  
e-pasts: inesedreska@yahoo.com)

Kristīne Maže (mob. 22828943)


