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Reizēm bijis jādomā – vai nav savādi, ka tumšajos padomju
gados bija cilvēki, kas, riskējot ar savu drošību un brīvību,
rūpējās, lai izskanētu kristīgā liecība. Bet, atnākot brīvībai, ne
retais no šiem dedzīgajiem ļaudīm brīvību izmantoja, nevis lai
beidzot atjaunotu draudzes un dibinātu jaunas, bet lai
pārceltos uz dzīvi pārtikušākās un attīstītākās valstīs. Padomju
gados daudzi riskēja ar brīvību vai pat dzīvību, lai
kontrobandas ceļā Padomju republikās ievestu Bībeles, lai
Dieva Vārds nonāktu pie cilvēkiem un mainītu viņu dzīves.
Vai nav dīvaini, ka šodien Bībeles teksts latviešu valodā nav
lejuplādējams no interneta par brīvu, kaut arī būtu absolūti
nepieciešams, lai Vārds nonāktu pēc iespējas vairāk jauniešu
mobilajās ierīcēs.
Esam arī dzirdējuši, ka Latgale ir cieta augsne Evaņģēlijam,
bet, lūk, ir pilsēta Līvāni, kur pilsētas vadība un pašvaldības
darbinieki ir izteikuši mums uzaicinājumu: “Lūdzu, brauciet,
esiet par svētību un kalpojiet ar savām lūgšanām un liecību!
Kalpojiet ģimenēm, slimnīcā, pansionātā, nesiet liecību
kultūras centrā un Daugavas krastā!” Ir visas iespējas –
“druvas ir baltas”. Bet vai “pļāvēju” pietiks?

Var saprast tos, kuri izmantoja brīvību, lai parūpētos par savām
vecumdienām. Saprotams arī tas, ka Bībeles tulkojums
izmaksāja dārgi un tagad nauda ir jāatpelna. Visam jau var
atrast izskaidrojumu, bet...
Skaidrs, ka Līvāni ir tālu, benzīns dārgs un vasara tāpat kā
dzīve – īsa, bet neviens no mums vairs nevarēs sacīt, ka
Latgalē mums nav bijušas atvērtas durvis. Kaut tik mēs spētu
šo iespēju izmantot Dievam par godu un Līvāniem par svētību!
Paldies visiem, kas jau izlēmuši piedalīties Draudžu dienās
Līvānos no 2. līdz 4. augustam. Ja vēl šo lēmumu neesi
pieņēmis, tad, lūdzu, atmet izgudrotos attaisnojumus, kāpēc tu
vari nepiedalīties, un izdomā labus argumentus, lai būtu vērts
nedaudz upurēties, pārvarēt sīkas neērtības un būt par svētību
un liecību Līvānos.
Uz tikšanos Līvānos!
Jūsu bīskaps
Pēteris Sproģis

LBDS draudžu dienas

LBDS Draudžu dienas Līvānos 2013
LBDS Padome un bīskaps Pēteris Sproģis aicina LBDS
draudzes un draudžu locekļus uz Draudžu dienām no 2013.
gada 2. līdz 4. augustam Līvānos. Šajā “Baptistu Vēstneša”
numurā iepazīstināsim ar Draudžu dienās plānotajām aktivitātēm.
Par Mākslinieku plenēru stāsta projekta koordinatore Inese
Mihailova:
Mākslinieku plenērs norisināsies no 2. līdz 4. augustam. Plenērā
aicinām piedalīties mūsu draudžu māksliniekus, lai kopā ar
vietējiem Latgales māksliniekiem iemūžinātu Līvānu skaistākās
vietas dažādu izmēru un tehniku mākslas darbos. Ar savu
klātbūtni un darbošanos iedvesmosim un svētīsim pilsētas
iedzīvotājus. Divu dienu garumā veidotos mākslas darbus varēs
aplūkot izstādē, kura tiks atklāta svētdien, 4. augustā, Latgales
mākslas un amatniecības centrā.
Māksliniekiem nodrošināsim atsevišķu nakšņošanas telpu
Kultūras centrā. Vietu skaits ierobežots. Plašāka informācija un
pieteikšanās pie Ineses Mihailovas, tel. 26622675,
e-pasts: inese.mihailova@yahoo.de
Par angļu valodas nometni stāsta Jaunatnes apvienības
vadītājs Gatis Jūrmalis:
Angļu valodas nometne “Reconnect” notiks no 14. - 20. jūlijam,
tā ir domāta jauniešiem vecumā no 13-20 gadiem. Tās mērķis ir
pasludināt Evaņģēliju Līvānu un Viesītes novadu jauniešiem,
kuri vēl nepazīst Kristu. Nometnes tēmas centrā ir Jēzus dzīves
pēdējā nedēļa, skatīta Pētera acīm. Nometne būs iespēja nevien
domāt par nopietnām lietām, bet tā arī būs ļoti atraktīva - ar
sporta aktivitātēm, mūziku, sarunām, talantu šovu: vienkārši
atraktīvs un kvalitatīvs laiks kopā ar nekristiešu jauniešiem no
Līvānu un Viesītes novadiem, lai vestu viņus tuvāk Kristum.
Lūdzu, lūdziet par šo nometni: lai jauniešu sirdis tiktu uzrunātas
ar Labo Vēsti; lai katrs jaunietis no Līvāniem un Viesītes, kas vēlas
piedalīties, to varētu darīt un lai tam būtu pietiekams finansējums;
lai visas praktiski ieplānotās lietas izdodas realizēt. Aizlūdziet un
pateicieties Dievam par Viesītes baptistu draudzi, kas aktīvi
iesaistās, lai šī nometne varētu notikt. Paldies!
Par velobraucienu Liepāja – Rīga – Līvāni stāsta brauciena
organizators Eduards Šulcs:
Velobrauciens sāksies Liepājā 28. jūlijā un beigsies 1. augustā
Līvānos. Mūsu maršruts būs Liepāja – Vaiņode – Nīgrande –
Ezere – Auce – Kroņauce – Bauska – Jaunjelgava – Jēkabpils –
Līvāni. Ja kāds braukt gribētājs ir no šiem apvidiem, droši varēs
pievienoties (protams, viņiem būs mazāka dalības maksa). Ja ir
kādi veloentuziasti no citiem apgabaliem, piemēram no
Ziemeļkurzemes – Ventspils, Talsiem, Kuldīgas, viņiem būtu
ieteicams sarunāt transporta līdzekli, kas viņus ar visiem
velosipēdiem nogādātu Liepājā, kur varētu kopīgi uzsākt šo
skaisto ceļojumu.

cepures, kāda siltāka jaka vai lietus mētelis. Iesaku jūsu pašu
ērtībām ņemt līdzi velobraucēju cimdus.
Diemžēl ir vecuma ierobežojums – aicinu braucējus, sākot no 16
gadu vecuma. Dalības maksa ir Ls15 (ēšanas izmaksas
brauciena laikā). Taču naudai nevajadzētu būt šķērslim, lai
piedalītos braucienā, mūs atbalsta ziedotāji. Būtu vēlams, ka
katram ir līdzi personīgā nauda, ja nu gribas ko īpašu nopirkt
kādā veikalā.
Vēlams arī atsaukties cilvēkus, kuri būtu gatavi aizdot citiem savu
velosipēdu, jo var gadīties, ka kāds ļoti vēlas braukt, bet diemžēl
nav ar ko. Arī šādus cilvēkus aicinu pieteikties pie manis, lai
varētu mēģināt meklēt viņiem kādu iespēju šajā braucienā
piedalīties.
Par mājās tikšanu nav jāraizējas, jo būs sarunāts transports, kas
pārvedīs mājās dalībnieku velosipēdus. Meklējam cilvēkus no
katras draudzes, no kuras būs velobraucēji, kas varētu pārvest
mājās velosipēdus un cilvēkus.
Pieteikšanās līdz 1. jūlijam. Ja ir kādi jautājumi vai neskaidrības,
sazinieties: Eduards Šulcs, tel. 28882712,
e-pasts: dzux7@inbox.lv
Par Amatnieku un rokdarbnieku tirdziņu stāsta tā
organizatore Agnese Dejus:
Amatnieku un rokdarbnieku tirdziņš notiks 3. augustā no 10:00 18:00
Aicinām piedalīties draudžu locekļus, kuri vēlas piedāvāt
amatniecības un rokdarbu izstrādājumus, kā arī dažādus pārtikas
izstrādājumus un karstās uzkodas. Aicinām pieteikties cilvēkus,
kas strādā ar dažādām metodēm un materiāliem, savos darbos
apvienojot dažādas amatu prasmes, tehnoloģiju attīstību un
mūsdiena dizaina elementus. Izstrādājumiem jābūt kvalitatīviem,
tie nedrīkst būt rūpnieciski ražoti, bet ēdieniem un pārtikas
produktiem jābūt gatavotiem no Latvijas lauku produktiem.
Dalības maksa par vienu vietu (līdz 3 m) ir Ls 1 par amatniecības
un rokdarbu izstrādājumiem, Ls 10 par pārtikas preču tirgošanu.
Pieteikuma anketas atrodamas LBDS mājas lapā, tās tiek
pieņemtas līdz 28. jūlijam.
Visu jums aktuālo informāciju par amatnieku un rokdarbnieku
tirdziņu varat saņemt, zvanot Agnesei Dejus, tel.: 26442259,
e-pasts: agnese.dejus@inbox.lv

IESAISTIES UN IESAISTI
SAVU DRAUDZI
Lūgšanas par Līvāniem
Es apņemos reizi nedēļā veltīt laiku lūgšanai par Dieva darbu
Līvānos un Latgalē.

Dienā plānots nobraukt aptuveni 60-70 km, tāpēc ir vēlams
iepriekš labi trenēties. Velosipēdiem arī vajadzētu būt labā
stāvoklī, lai pa ceļam nav jāmeklē kāda remonta darbnīca. Arī par
nepieciešamajām rezerves lietām ritenim jāparūpējas pašiem.

Mūsu draudze apņemas katru svētdienu aizlūgt par Dieva darbu
Līvānos un Latgalē.

Naktsmītnes ir sarunātas pa ceļam esošo draudžu telpās, tāpēc
nav jāuztraucas par palikšanu teltīs. Vēlams paņemt līdzi
piepūšamo matraci un guļammaisu, lai būtu ērtāka gulēšana.
Visas personīgās mantas tiks vestas automašīnā, kas dosies
mums līdzi visa ceļa garumā. Līdzi noteikti jāņem saules krēmi,

Ja esi gatavs nākt palīgā dažādos darbos Draudžu dienu
sagatavošanas un norises laikā, lūdzu, piesakies, zvanot
Žannai Drūnesei, mob. 29148854 vai rakstot uz
e-pastu: zanna.drunese@lbds.lv.
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Brīvprātīgie palīgi

Tava un Tavas draudzes iesaistīšanās ir svarīga!

LBDS kongress

LBDS Kongress 2013
Darba kārtība*

12:20 2. sēde. Vada mācītājs Pēteris Eisāns

Sestdien, 3. augustā

12:20-12:25 Kopdziesma

9:00-10:00 Reģistrēšanās

12:25- 12:35 Jaunas draudzes uzņemšana LBDS

10:00 1. sēde. Vada mācītājs Kaspars Šterns

12:35-12:40 Nominācijas komisijas ziņojums par LBDS
Padomes kandidātiem un Revīzijas komisijas
kandidātiem

10:00-10:05 Kopdziesma
10:05-10:25 Svētbrīdis

12:40-12:50 LBDS Padomes locekļu un Revīzijas
komisijas vēlēšanas aizklātā balsošanā

10:25-10:30 Kongresa atklāšana
10:30-10:35 Kongresa konstruēšanās

12:50-13:05 LBDS Nominācijas komisijas ziņojums par
2013. gada komisiju kandidātiem

10:35-11:00 LBDS bīskapa Pētera Sproģa uzruna
11:00-11:15 Viesu sveicieni, Igaunijas baptistu savienības
pārstāvis, Līvānu novada domes pārstāvis,
Amerikas Latviešu baptistu apvienības
pārstāvis
11:10-11:20 Mūžībā aizgājušo darbinieku pieminēšana
11:20-11:25 Korālis

13:05-13:10 Komisiju vēlēšanas
13:10-13:15 LBDS Revīzijas komisijas ziņojums
13:15-13:20 Muzikāls priekšnesums
13:20-13:25 Informācija par iespēju piedalīties pasākumos
LBDS Draudžu dienās Līvānos
13:25-13:35 Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums

11:25-11:30 Lūgšana
11:30-11:35 Mandātu komisijas ziņojums

13:35-13:45 LBDS Padomes locekļu sveikšana un
aizlūgums

11:35-11:45 Aizlūgums par LBDS jaunajiem garīdzniekiem

13:45-13:50 Kopdziesma

11:45-11:50 Kopdziesma

13:50-14:00 Kolekte

11:50-12:20 Kafijas pauze

14:00 Pusdienas
Iesaistīšanās citās LBDS Draudžu dienu aktivitātēs

* Darba kārtībā iespējamas izmaiņas

Artūrs Šķuburs
(1932 – 2013)
Mācītājs Artūrs Šķuburs dzimis 1932. gada 2. decembrī Nīcā, zemnieku Jāņa un Katrīnas
ģimenē. Viņš ir pirmais bērns, vēlāk ģimenē dzimst vēl četri brāļi un viena māsa.
1951. gadā Artūram ir kristības, ko veic mācītājs Kārlis Biķis, bet jau nākošajā svētdienā viņš
saka savu pirmo liecību. A. Šķubura tēvs ir vietējās – Otaņķu baptistu draudzes sludinātājs
un 1966. gadā, kad tēvam vecuma dēļ ir grūtības kalpot draudzē, Artūrs uzsāk sludinātāja
gaitas šajā draudzē. Vēlāk viņš kalpojis arī Jelgavas, Skatres, Liepājas Pāvila, Liepājas
Ciānas un Jūrmalciema draudzēs.
Artūrs Šķuburs savu laika biedru atmiņās palicis ar drosmi sludināt Dieva vārdu arī tajā vidē, kas padomju laikos bija klaji naidīga
kristiešiem, vienmēr paliekot uzticīgam Kristus lieciniekam. Viņš ir viens no iniciatoriem baptistu jauniešu nometnēm Jāņu laikā, kas
kļuva par lielisku iespēju sadraudzībai un garīgai un fiziskai izaugsmei. 70. gados A.Šķuburs bieži sludina jauniešu salidojumos, kas
notiek maija un oktobra revolūcijas svētku aizsegā. Šajos dievkalpojumos daudzi jaunieši izvēlas sekot Jēzum Kristum kā savam
Kungam.
A. Šķuburs kalpojis arī kā LBDS Bīskapa padomes loceklis, bijis LBDS sekretārs, Garīdznieku Brālības vadītājs. 2009. gadā Artūrs
Šķuburs saņem LBDS Pateicības rakstu par mūža ieguldījumu.
A. Šķuburs bija īsts Latvijas patriots, aktīvi iesaistījās Latvijas Tautas Frontes darbā, bijis Otaņķu ciema padomes un Liepājas rajona
padomes deputāts.
19. maijā, Vasarsvētkos, Dievs savu uzticamo kalpu aicināja Mājās.
Izsakām visdziļāko līdzjūtību dzīvesbiedrei Rutai, meitai Lienei un dēliem Ērikam, Viesturam un mazbērniem, kā arī viņa māsai Lidijai
Tervitei un brāļiem Gunāram un Aivaram Šķuburiem un visiem tuviniekiem.
“Tagad atlaid, Kungs, Savu kalpu mierā, kā Tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu esi sataisījis visu tautu
priekšā, gaismu, kas atklāsies pagāniem, un godību Israēlam, Tavai tautai.”
Lūkas ev. 2:29-32
(Biogrāfiskie fakti no J. Tervita grāmatas “Latvijas baptistu vēsture”)
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LBDS Kongress 2013

LBDS Padome ir pieņēmusi lēmumu organizēt Kongresu 2013.
gada 3. augustā LBDS Draudžu dienu ietvaros.
Norises laiks un vieta: Plkst. 10:00-14:00 Līvānu novada kultūras
centrā
Reģistrēšanās no plkst. 9:00
PIETEIKŠANĀS
Lūdzam draudzes laicīgi pieteikt draudžu delegātus un viesus līdz šī
gada 30. jūnijam.
Kongresa delegātus un viesus var pieteikt, aizpildot Reģistrācijas
formu. Reģistrācijas forma pieejama LBDS mājaslapā: www.lbds.lv
vai, rakstot uz e-pastu: kanceleja@lbds.lv. Reģistrācijas formā
lūdzam aizpildīt arī naktsmāju, ēdināšanas un transporta pieteikuma
ailītes (ja izmantosiet LBDS piedāvātās iespējas). Aizpildīto formu
lūdzam nosūtīt uz LBDS kanceleju pa pastu (LBDS Kanceleja,
Lāčplēša ielā 37, Rīga, LV-1011), vai e-pastu: kanceleja@lbds.lv līdz
30. jūnijam.
Kongresā ir iespējami 2 statusi: 1. DELEGĀTS

2. VIESIS

Delegātiem un viesiem dalības maksa Kongresā ir Ls 6 (seši lati).
Dalības maksā iekļautas Kongresa sagatavošanas izmaksas, bet nav
iekļautas brokastis un pusdienas (tās jāpiesaka atsevišķi).

NAK TSMĪTN ES,
T R A NS PO RTS, Ē D INĀ ŠA N A
LBDS Draudžu dienās Līvānos ir aicināti visi
LBDS draudžu locekļi un ikviens interesents,
savlaicīgi un patstāvīgi plānojot savu
ierašanos, naktsmītni un iztiku šo trīs dienu
garumā. Taču LBDS piedāvā arī iespējas un
nosacījumus Jums un Jūsu draudzei, lai pēc
iespējas atvieglotu organizatoriskos
jautājumus. Tie ir spēkā, piesakoties LBDS
kancelejā, veicot maksājumus un saņemot
attiecīgu apstiprinājumu līdz š.g. 30. jūnijam.

Naktsmītnes
Izvēloties naktsmītni iespējami 2 varianti.
Naktsmītni jāpiesaka LBDS vai sazinoties ar
attiecīgo naktsmāju sniedzējiem, zvanot pa
tālruņiem vai rakstot uz e-pastiem. Lūdzu
sekojiet rezervācijas norādījumiem.
Ja izvēlieties naktsmītni, kas jāpiesaka caur
LBDS, reģistrējieties LBDS kancelejā pie
biroja administratores Agneses Spuras
tel. 67223379 vai 20390979, e-pasts:
kanceleja@lbds.lv. Jums tiks nosūtīta
Reģistrācijas forma (pieejama arī
www.lbds.lv), kas aizpildīta jānosūta uz LBDS
kanceleju. Naktsmītņu rezervācija tiks
apstiprināta, ja tiks saņemta Reģistrācijas
forma un, ja maksājums tiks veikts 10 dienu
laikā no rezervācijas brīža, bet ne vēlāk kā
līdz 30. jūnijam.
Ja izvēlaties naktsmītni, kura jāpiesaka
pašiem, tad aizpildīt Reģistrācijas formu nav
nepieciešams un par maksāšanu, termiņiem,
nosacījumiem, Jums jāvienojas ar katru
naktsmītņu sniedzēju individuāli.
LBDS organizētās naktsmājas, jāpiesaka
LBDS kancelejā:
1. Līvānu 1.vidusskola, sporta zāle, Rīgas
iela 101
Nakšņošana uz grīdas ar saviem matračiem
un guļammaisiem (līdzi jāņem savs matracis,
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DELEGĀTU UN VIESU IEVĒLĒŠANAS KĀRTĪBA
DELEGĀTI
• Ja draudzes locekļu skaits ir mazāks par 50 – jāievēl 1 delegāts;
• 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;
• Papildus no katras draudzes, neatkarīgi no draudzes locekļu
skaita – vēl 1 delegāts.
Delegātu skaita aprēķini jāizdara, ņemot vērā draudzes locekļu skaitu
uz 2013. gada 1. janvāri. Lūdzam draudzes ievēlēt tik delegātu,
cik patiešām piedalīsies un atbrauks uz Kongresu.
LBDS garīdznieki, pamatojoties uz LBDS Satversmes punktu
Nr. 6.3.2., nav jāievēl (taču ir jāpiesaka). Viņi automātiski ir Kongresa
delegāti un par viņiem ir jāveic Kongresa dalības maksājums. LBDS
pensionētie garīdznieki un LBDS pensionēto garīdznieku atraitnes
tiek aicinātas viesu statusā un viņiem LBDS sedz dalības maksu.
VIESI
LBDS Padome ir pieņēmusi lēmumu, ka šī gada Kongresā viesu
skaits no draudzēm ir neierobežots.
Kongresa reģistrācijas forma atrodama LBDS mājas lapā www.lbds.lv

guļammaiss, spilvens, dvielis). Dušas un WC
Līvānu 1.vidusskolas telpās ir ierobežotā
skaitā.

LBDS naktsmājas, kuras jāpiesaka pie
naktsmāju sniedzējiem. Tajās ir sarunātas
īpašas cenas Draudžu dienu dalībniekiem:

Cena 1 LVL no personas par vienu nakti.
Brokastis nav iekļautas cenā.

4. Viesnīca “Daugavkrasti” Jēkabpilī,
Mežrūpnieku iela 2, 25 km no Līvāniem.

Norādījumi: rezervācija jāveic LBDS
kancelejā pie biroja administratores Agneses
Spuras tel.: 67223379 vai 20390979, e-pasts:
kanceleja@lbds.lv.

Nakšņošana numuriņos, pieejami 24
labiekārtoti numuriņi- vienvietīgi, divvietīgi un
trīsvietīgi, iespējama papildvieta katrā
istabiņā.

2. Līvānu 1.vidusskolas teritorijas telšu
pilsētiņa, Rīgas iela 101

Cena 8 LVL no personas par vienu nakti,
papildvieta numuriņā 7 LVL no personas par
vienu nakti. Ja vēlaties brokastis, tad
papildus samaksa 3 LVL. Bērniem līdz
12 gadiem bezmaksas. Nokļūšana ar privāto
transportu. www.daugavkrasti.lv

Cena 1 LVL par telts vietu par vienu nakti.
Brokastis nav iekļautas cenā. (līdz jāņem
sava telts, matracis, guļammaiss, dvielis).
Dušas un WC Līvānu 1.vidusskolas telpās ir
ierobežotā skaitā.
Norādījumi: rezervācija jāveic LBDS
kancelejā pie biroja administratores Agneses
Spuras tel.: 67223379 vai 20390979, e-pasts:
kanceleja@lbds.lv.
3. Jēkabpils Agrobiznesa koledža,
Jēkabpilī, Pasta iela 1, 25 km no Līvāniem.
Dienesta viesnīca. Iespēja izguldīt 200
cilvēkus. Istabiņas ir 18 m2 lielas,
vienvietīgas gultas, maksimāli var ielikt
3 gultas vienā istabiņā. WC un dušas atrodas
gaiteņu galos.
Cena 4 LVL no personas par vienu nakti.
Brokastis nav iekļautas cenā.
Cenā būs nodrošināts transports, ja paliek
2 naktis (4 braucieniem: no Līvāniem uz
Jēkabpili un no Jēkabpils uz Līvāniem),
transporta iespējamie kursēšanas laiki 8:00
uz Līvāniem un 23:00 uz Jēkabpili. Kā arī
nokļūšana ar privāto auto. Citos laikos kursē
sabiedriskais transports, aptuvenā cena 1,20
LVL.
Norādījumi: rezervācija jāveic LBDS
kancelejā pie biroja administratores Agneses
Spuras tel.: 67223379 vai 20390979, e-pasts:
kanceleja@lbds.lv.

Norādījumi: rezervācija jāpiesaka pa epastu
info@daugavkrasti.lv. Reģistrējoties,
nepieciešams informēt, ka esiet Draudžu
dienu dalībnieks.
5. Atpūtas komplekss „Krasti”, Rožupes
pagasts, Līvānu novads, 5km no Līvāniem
Dzīvošana lielajā mājā. Apkārtne nav
piemērota ģimenei ar bērniem.
Pieejamas 2 istabiņas ar 1 divvietīgo gultu un
1 vienvietīgo gultu;
3 istabiņas ar divvietīgām gultām, un viena
lielā istaba ar 2 divvietīgajām gultām un 4
vienvietīgajām gultām. Nokļūšana ar privāto
transportu.
Cena 5.6 LVL no personas par vienu nakti.
Pieejamas 2 kempinga mājas – pirmajā stāvā
3 gultas un otrajā stāvā 4 matraču vietas.
Cena kempinga mājā 4 LVL no personas par
vienu nakti. Brokastis nav iekļautas cenā; ir
pieejama plīts un trauki. WC un duša lielajā
mājā.
Norādījumi: rezervācija jāpiesaka pa tālr.
28315677. Reģistrējoties, nepieciešams
informēt, ka esiet Draudžu dienu dalībnieks.
Turpinājums 13.lpp.

Misija Latgalē un Līvānos:
vēsture un šodienas iespējas
L ī v ān u b aptist u
draudze
Mēs šodien maz zinām par Līvānu baptistu
draudzēm. Līvānu baptistu draudzi, kura
darbojās no 1901.-1959. gadam, un Līvānu
Golgātas draudzi, kura tika organizēta 1927.
gadā un darbojās līdz 1935. gadam, kad
apvienojās ar Līvānu baptistu draudzi.
Ieskatoties Jāņa Rīsa grāmatā par latviešu
baptistu draudžu izcelšanos, atrodam arī
vairākas rindas veltītas Līvānu draudzes
pirmsākumiem. Tēlaini runājot, šīs ziņas var

Agrākais Līvānu baptistu draudzes lūgšanu nams

kalpot kā pirmais attēla gabals, ar kuru sākt,
lai no vēstures lappusēm izceltu Līvānu
draudzes darbības laiku, tādējādi
rekonstruētu draudzes pilnu attēlu.
Ko mēs nezinātu, ja pirms 100 gadiem Jānis
Rīss nebūtu veicis mūsu draudžu vēstures
pirmsākumu pierakstīšanu? Mēs nezinātu,
ka 20. gadsimta sākumā Jēkabpilī bija aktīvs
baptistu draudzes darbs. Mēs nezinātu, ka
Līvānu draudzes pirmsākums ir cieši saistīts
ar Jēkabpils jeb Jēkabmiesta, kā toreiz
dēvēja šo pilsētu, baptistu draudzi. Mēs
nezinātu, ka pirmie Līvānu iedzīvotāji tika
kristīti jau 1901. gadā un pirmie garīgā darba
veicēji Līvānos bija grāmatu kolportieri
Miķelis Lodziņš (1863-1918) un Jēkabsons,
kura vārdu vēl nav izdevies noskaidrot.
Interesanti, ka M. Lodziņš pārvaldīja 13
valodas. Viņš 1905. gadā izceļoja uz
Amerikas Savienotajām valstīm.
1908. gadā Jēkabpils draudzē sāka kalpot
mācītājs Jēkabs Dubelzars (1879-1967),
kura kalpošanas laikā tika kristīti vairāk nekā
100 jaunie draudzes locekļi, arī Līvānu
iedzīvotāji. Šajā laikā draudzes darbs
Jēkabpilī un tās misijas stacijā varēja
nostiprināties un ievērojami pieaugt.
Iesākoties Pirmajam pasaules karam,
Jēkabs Dubelzars pārtrauca kalpošanu
Jēkabpils draudzē. Kara sākums iezīmēja
nozīmīgu pārbaudījumu laiku ne tikai
Jēkabpils un Līvānu, bet arī visām mūsu
draudzēm Krievijas impērijas Kurzemes,
Vidzemes un Vitebskas guberņās.

misija latgalē

M isi j as dar b s
L at g alē u n L ī v ānos

Līvānu
draudze,
kuru atceras
Ziedas
kundze,
pastāvēja
līdz 1959.
gadam.
Šobrīd nams,
kurā notika
baptistu
Līvāniete Gaida Zieda
draudzes
dievkalpo
jumi, ir avārijas stāvoklī, tam vairākkārt
mainījušies īpašnieki.

Mācītājs un bīskaps emeritus Jānis Tervits
savā grāmatā “Latvijas baptistu vēsture”,
rakstot par par misijas darbu Latgalē, citē
kādu 1996. gadā rakstītu vēstuli, kas atradās
viņa arhīvā: “Latgales ļaudis pēc savas
reliģiskās audzināšanas un ievirzes, kā arī
pēc sava nacionālā sastāva ir bijuši grūti
pieejami brīvajai vēstij par Jēzus Kristus
pestīšanu. Aizspriedumi pret baptistu nesto
vēsti ir saglabājušies līdz šai dienai. Latgalē
valdošā ir katoļu baznīca, pēc tam –
pareizticīgo.”

Viesītes draudzes mācītājs Juris Grigs
stāsta, ka viņš bieži domājis un lūdzis par
Līvāniem. “Pēc tā, kā Dievs ir atvēris durvis
uz Līvānu pilsētu, liekas, ka tā ir vieta, kur
baptistiem arī ir savs “lauciņš’’. Ir svarīgi
atrast cilvēkus, kuri sajustu savā sirdi Dieva
aicinājumi kalpot šajā vietā, kā arī ir svarīgi,
lai tur uz vietas būtu kādi cilvēki, kas būtu
gatavi ņemt aktīvu dalību kalpošanā. Būtu
labi, ja varētu uzsākt arī darbu ar bērniem un
tieši caur viņiem atrast ceļu uz vecāku
sirdīm.”

Ir zināms, ka pirmie baptisti Latgalē ir
dzīvojuši Tilžā un pirmie evaņģēlisti kopš
1897. gada ir J. Kurcītis un M. Lodziņš.
Sludināja pārsvarā tirgus laukumos, kino
zālēs, tautas namos, kā arī personīgi
apmeklējot cilvēkus mājās. Par tā laika
misijas apstākļiem 1937. gadā rakstījis
mācītājs H. Redīns: “Ja ievēro apstākļus,
kādos mūsu darbiniekiem ir jāstrādā Latgalē,
tad jāsaka, ka tie ir varoņi.”

Jānis Klaužs, LR Saeimas deputāts un
Līvānu novada mecenāts norāda, ka ir ļoti
gandarīts par to, ka LBDS ir izlēmusi šajā
vasarā Līvānos rīkot Draudžu dienas. “1990.
gadu vidū Līvāni tika proponēti kā Latvijas
bezdarba galvaspilsēta. Taču šajā laikā ir
noticis kaut kas tāds, ko, manuprāt, var
nosaukt tikai par brīnumu. Lielai daļai cilvēku
mūsdienās liekas, ka brīnumi nenotiek, bet
es uzskatu, ka brīnumi notiek arī šodien.
Tikai, lai tie notiktu, pie tā ir ļoti daudz
jāstrādā. Un pats galvenais - ir jālūdz
Debesu spēki palīgā, jāskatās uz kristīgām
vērtībām. Tas, ko šodien sauc par Līvānu
veiksmes stāstu, nav nekas cits, kā šī
kopdarba rezultāts. Kad 2001. gadā sākām
strādāt, mēs uzaicinājām visu kristīgo
konfesiju pārstāvjus un lūdzām viņu svētību
šī darba veikšanā. Un tagad, kad es
atskatos, es redzu, ka ir paveikts tik daudz!
Ir realizēti tik daudz dažādi projekti un
izdarīts tik daudz, ka, esmu pārliecināts,
cilvēks ar savu prātu un varēšanu bez
augstāko spēku palīdzības to vienkārši nav
spējīgs veikt. Es jūs visus aicinu šajā vasarā
braukt uz Līvāniem! Mēs jūs sirsnīgi
uzņemsim, un esmu pārliecināts, ka šīs
dienas jums paliks ļoti labā atmiņā. Uz
tikšanos augustā Latgalē, Līvānos!”

Ir patiess prieks, ka pēc vairāk nekā
pusgadsimta Līvānu pilsētā varēs notikt
baptistu kopdarba aktivitātes. Tāpēc, svinot
2013. gada LBDS Kongresu Līvānos,
atcerēsimies to garīgo darbu, kas šeit reiz
noritēja, kā arī lūgsim Dievu par to, lai
izdotos atjaunot to darbu šajā pilsētā, kuru
tur reiz iesāka Jēkabpils baptistu draudze.
Oļegs Jermolājevs
Cēsu baptistu draudzes mācītājs

Runājot par baptistu darbošanos Līvānos,
līvāniete Gaida Zieda atceras, ka
pirmsskolas vecumā 20. gadsimta 30. gados
apmeklējusi Līvānu baptistu draudzes
svētdienskolu un tajā laikā mācītājs ir bijis
Miķelis Zēģelnieks. Mācītājs Miķelis
Zēģelnieks (1902-1968) bija Garīgā semināra
1. sasaukuma absolvents. Vēlāk viņš
pārcēlās uz Brazīliju, kur dažus gadus
kalpoja Novaodesas draudzē.
G. Ziedas vecāki bijuši luterāņu draudzes
locekļi, taču viņas tēvs ar mācītāju
Zēģelnieku bijuši labi draugi, un mazā Gaida
vesta uz baptistu draudzes svētdienskolu.
“Atceros, ka namā Rīgas ielā, kur notika
baptistu dievkalpojumi, mācītājs Zēģelnieks
nāca un stāstīja mums, bērniem, Bībeles
stāstus. Tajā laikā svētdienskolu apmeklēja
ap 8-10 bērnu, taču šobrīd neviena no tiem,
ar kuriem kopā mācījāmies, vairs nav starp
mums. Atceros arī, ka reiz notika arī
kristības, kad visi kristāmie baltās drēbēs
turpat baznīcas mājā tika pagremdēti.”

Rakstā izmantoti materiāli no J. Tervita
grāmatas “Latvijas baptistu vēsture”
(Rīga, 1999)
Sagatavoja Dace Lektauere
baptistu vēstnesis 5

Bērni un jaunieši

“Mēs iesim līdzi!” – ar šādu apņemšanos
izskanēja bērnu Dziesmu diena, kas
šogad jau piecpadsmito reizi pulcēja
kopā bērnus no visdažādākajām vietām,
no visiem Latvijas novadiem, kā arī
Lietuvas, Ilaiķu baptistu draudzes. Vairāk
nekā četri simti bērnu, viņu skolotāji un
vecāki 1. maija rītā ieradās Rīgā,
Pestīšanas tempļa draudzes telpās,
lai svinētu svētkus.

“Mēs iesim līdzi!”

Bērni bija īpaši gatavojušies. Gan
mācoties dziesmas, gan svētdienskolu
nodarbībās izzinot, pārdomājot un
izdzīvojot, ko nozīmē sekot Jēzum. Šim
nolūkam draudzēm bija pieejams četru
nodarbību cikls trīs vecuma grupām
“Sekot Jēzum”, kuru bija sagatavojuši
BPI Timoteja skolas dalībnieki.
Nokļūstot līdz Dziesmu dienas norises
vietai, bērnus sagaidīja pārbaudījumi, lai
noskaidrotu, cik labi sekotāji viņi ir. Kā
caurlaide svētku teritorijā derēja kopīgi
nodziedāta dziesma, bet turpinājumā tika
pārbaudīta spēja atpazīt aicinātāja balsi,
paklausīt vadītāja norādījumiem un
uzticēties, ja arī pats ceļu neredzi.
Mēģinājums arī ir daļa no svētkiem.
Tas iesākās ar kopīgu lūgšanu, kurā
vadīja mācītājs Aivars Šķuburs –
vienīgais no klātesošajiem, kurš atzinās,
ka šis ir piecpadsmitais gads, kad viņš
1. maiju pavada Rīgā, Dziesmu dienā.
Šogad mēģinājumu īpašu darīja Talsu
draudzes klaunu uzstāšanās. Savukārt
vecāki un skolotāji mēģinājuma laikā
varēja satikties, aprunāties un
panašķoties Ventspils draudzes
svētdienskolotāju sagatavotajā kafejnīcā.
Bērnus svētkos sagaidīja arī spēles un
radošais stāsts, gardas pusdienas un
prieks par īpašo Dieva dāvanu, pirmo
īsteni pavasarīgo dienu šinī gadā.
Svētku koncerts iesākās ar jautājumu:
“Kādēļ mēs šeit esam?” Atbilde izskanēja
bērnu kopkora un Lības Ēces-Kalniņas
kopīgi dziedātajā dziesmā “Mēs esam
šeit, lai Dievu slavētu, mēs esam šeit, lai
celtu Viņa vārdu!” Koncerts ar bērnu
kopkora, solistu, orķestra, aktieru,
klausītāju piedalīšanos skanēja Dievam
par godu! Dziesmās tika izteikta
pateicība, apbrīna, pielūgsme,
apņemšanās. “Cik varens un liels ir
Dievs! Pielūgšu Tevi no visas sirds...
Dievs mīl ļaudis vairāk kā jebko...
Es gribu sekot tik Jēzum Kristum!.. Mēs
iesim līdz’, vai ceļš līdzens vai stāvs, mēs
iesim līdz’, Kungs, vadi mūs!” – dziedāja
lieli un mazi, skanēja droši un
pārliecinoši.
Dziesma ir īpašs izteiksmes veids.
Tā īpaši uzrunā arī bērnus. Paplakas
draudzes svētdienkolotāja Annija
6 baptistu vēstnesis

Rīgas Mateja draudzes mācītājs Pēteris Eisāns uzrunā klātesošos

Dziesmu dienā bērnus izklaidēja arī klauni

Orķestra dalībnieki

Koncerta vadītāji Lība un Mārcis Kalniņi

Dziesmu dienas dalībnieki

Purmale stāsta: “Pats aktīvākais no Paplakas svētdienskolas dziedātājiem sacīja: “Kad
būs mana vismīļākā dziesma “Katru soli speru Tevī, Kungs”, tad es tāāā dziedāšu!!!” Un
patiešām, kad atskanēja šī dziesma, zēna balsi varēja dzirdēt zāles otrajā galā.”
Savukārt Adrijas Brūveres māmiņa no Āgenskalna draudzes stāsta: “Kad ejam pa ielu,
meita paskatās apkārt, ierauga kaut ko un dzied: “Eju es pa taku, Dievam paldies saku;
saulīti, saulīti Dievs ir radījis!”, katru reizi dziesmā pateicoties par kādu citu Dieva radītu
lietu.” Pirms Dziesmu dienas apgūtās un Dziesmu dienā izskanējušās dziesmas
turpinās dzīvot bērnu sirdīs. Tās atgādinās par pateicību Dievam. Tās atbildēs uz šaubu
jautājumiem “Kāpēc? Kāda visam jēga?” (skatīt atbildi koncerta pirmajā dziesmā). Tās
iedrošinās sekot Jēzum arī tad, “kad patiess nav neviens”, un aicinās atcerēties, ka
“katra dāvātā diena skaista, ja mīlam viens otru mēs”. Dziesmas, visos ceļos un
neceļos ejot, aicinās bērnus skatīties uz krustu, kas priekšā, un teikt: “Es vēlos sekot
Jēzum.”
Estere Roze, LBDS Svētdienskolu apvienības vadītāja

Bērni un jaunieši

Jauniešu vadītāju skola
Ikvienam no mums ir nepieciešama enerģija, kas
dod spēju paveikt noteiktu darbu. Kādam tā ir rīta
kafija, kādam sporta aktivitāte, kādam citam –
mīļākā mūzika. Katram no mums ir nepieciešams
šis resurss, kas dod spēku kustēties, iesākt vai
turpināt iesākto. Jēzus Kristus dzīve un vārdi
parāda ticības nozīmi un nepieciešamību pēc tās.
Raksti mums māca, ka bez ticības nevar patikt
Dievam, bez ticības “zeme” izžūst un nekas
neaug... Bez ticības nav glābšanas.
Organizācija “Jauniešu Virzība” (JV) jau gandrīz 10
gadus darbojas ar jauniešiem Latvijā. Šogad JV
sadarbībā ar LBDS Jaunatnes apvienību ir atsākusi
“Jauniešu vadītāju skolu”. “Jauniešu vadītāju skola”
ir cilvēki, kas dibina un atjauno kontaktus ar
jauniešu vadītājiem Latvijā, kā arī aicina reizi pa
reizei sanākt visiem kopā un domāt kopā par
veidiem, kā uzsākt vai atjaunot jauniešu darbu
dažādās Latvijas pilsētās.
Marta un aprīļa mēnesī jauniešu vadītāji sapulcējās
divās nedēļas nogalēs, lai kopā pētītu Jēzus dzīvi
un mācītos no tās. Kopā mācījāmies to, kā Jēzus
uzsāka kalpošanu, kā Viņš aicināja mācekļus, kā
Viņš meklēja un pulcēja cilvēkus, kuri turpināja
Kristus iesākto. Bija īpaši būt kopā ar vadītājiem no
Liepājas, Kuldīgas, Valmieras, Limbažiem,
Ventspils, Skrundas, Rīgas, Priekules, Aizputes un
Cēsīm. Tas bija laiks, kad varējām viens otru
iedrošināt, apmainīties ar pieredzi un padomiem.
Šis ir atjaunošanās laiks: kādam jaunā sākums,
kādam – ticības sākums. Kā Č. Sperdžens uzsver,
ir svarīgi avis vest pie Lielā Gana. Vest pie Kristus.
“Jauniešu vadītāju skolas” laikā katrs vadītājs
varēja izvērtēt jauniešu kalpošanas darbu, motīvus
un mērķus. Un patiesībā “Jauniešu vadītāju skola”
ir jautājums par šīs tik ļoti nozīmīgās “enerģijas”
iegūšanu, atjaunošanu un spēju iemācīties ar to
dalīties un pašiem atjaunot. Tas ir ticības jautājums.
Mēs vēlamies, lai katrs jauniešu vadītājs
darbojoties spēj ieraudzīt ar gara acīm to, kā Dievs
darbojas, un ka tas, ko katrs vadītājs dara, ir
svarīgi. Pat vairāk – tas ienes pārmaiņas jauniešu
kultūrā Latvijā. Tāpēc arī katrs vadītājs tiek
izaicināts lūkoties daudz konkrētāk uz jauniešu
kalpošanu, tiek izaicināts būt godīgs pret sevi un
citiem, domāt un plānot konkrēti, rakstīt plānus,
mērķus un darīt to kopā ar citiem, kas ir vēl viens
izaicinājums par jaunu cilvēku iesaistīšanu.
“Jauniešu vadītāju skola” ir laiks, kad katrs no
mums mācās savā dzīvē iedzīvināt Jēzus pavēli iet
un darīt par mācekļiem visas tautas. No šīs pavēles
apzināšanās un izpratnes arī viss sākas. Tas izraisa
jaunas emocijas, sākas jaunas lietas, vadītāji vairāk
iepazīst viens otru un kļūst vienotāki. Vadītājs
apzinās, ka nav viens. Un mēs ticam, ka tas ir
iedrošinājums viņiem.

Jauniešu vadītāju skolas nodarbība

Pasākuma dalībnieki

Jaunieši nodarbības laikā

Raimonds Logins
“Jauniešu vadītāju skolas” vadītājs

Jauniešu vadītāju skolas dalībnieki un vadītāji
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Garīdznieki un vadītāji

Mūzika ir brīvība
Saruna ar mūziķi Māri Dravnieku, Mateja draudzes Muzikālās
kalpošanas un LBDS Muzikālās kalpošanas apvienības vadītāju,
atbildīgo par muzikālo noformējumu LBDS Draudžu dienās
Līvānos, kurš aprīlī atskatījās uz 50. dzīves gadiem.

Kas Jūs esat vairāk – mūziķis vai vadītājs?
Man jau liekas, ka manī šīs abas kvalitātes sadzīvo. Dažreiz jau
šķiet, ka pārāk daudz laika aizņem administratīvās lietas un arī
pasākumos – reizēm, kamēr tieku līdz brīdim, kad varu dziedāt un
spēlēt, sviedri jau ir lieti (smejas). Bet draudzēs jau tā ir, pasākums
var būt lielāks vai mazāks, bet ir vajadzīgs viens cilvēks, kurš zina,
kuras dziesmas, kādā secībā spēlēs, cikos un kur ir mēģinājums,
kad dzers tēju. Vienam tas viss ir jāsaplāno un vēl jāsadiriģē. Līvāni
varbūt nebūs šis gadījums, bet dievkalpojums draudzē gan. Bet tas
ir interesanti, tāda ir baznīcas mūziķa ikdiena un cīņas laukums.
Jums gribētos mazāk to administratīvo darbu?
Jā... Droši vien gribētos, ka vairāk varu padarboties ar dziesmām,
varbūt radīt kādu jaunu sastāvu... Bet tad ir tāds pasākums, šitāds,
un tas kaut kā atliekas. Varbūt nākotnē...
Radīt jaunu sastāvu?
Ir idejas, jā.
Pats arī komponējat?
Ir bijuši gadījumi. Paskatoties atpakaļ, Mateja draudzes nometnes ir
bijušas provocējošas, kad kāds, iespējams, Pēteris Sproģis, ir
mudinājis un teicis, ka būtu vajadzīga nometnes himna. Nu tādas
pāris ir uzkrājušās.

Dziesmu dienas koncertā

Pastāstiet par mūziku Draudžu dienās, kāda tā būs?
Mūzika būs daudzveidīga un sirsnīga. Piektdien atklāšanas
koncerts būs zīmīgs ar to, ka muzicēs zvanu ansamblis no Cēsu
baptistu draudzes un pianists Reinis Zariņš. Reinis ir Mateja
draudzes loceklis, kurš strādā Londonas Karaliskajā akadēmijā par
pasniedzēju un ir koncertējošs solo pianists. Sestdienas vakarā
muzicēs Āgenskalna draudzes pielūgsmes grupa, ko vadīs Lība
Ēce-Kalniņa sadarbībā ar jauno pazīstamo mūziķi Oskaru Deigeli.
Šis pasākums paredzēts plašākai publikai, visiem, kam patīk
dzīvelīga, sparīga, enerģiska mūzika. Savukārt svētdienas
dievkalpojumā sapulcēsies dziedoņi no dažādiem draudžu koriem,
pielūgsmes grupām, svinot mūsu draudžu kopā sanākšanas svētku
rītu.
Kā izvēlējāties mūziķus, dziesmas?
Kolektīvi ar visiem LBDS kalpošanas nozaru vadītājiem izdomājām
muzikālo virzienu un to, kuri mūziķi varētu piedalīties. Mums bija
vairākas tikšanās aizvadītajos mēnešos, braukšanas uz Līvāniem,
kurās izlēmām, ka vajadzētu kaut ko svinīgu, skaistu un ikvienam
klausītājam saprotamu.
Pēc kādiem principiem izvēlējāties mūziķus?

Kas Jūs aizrauj vairāk – dziedāšana, spēlēšana, diriģēšana?
Skaistākais ir pats muzikālais notikums. Taču, ja tā jāatdala –
diriģēšana, laikam. Un ja vēl ir koris un orķestris, dinamiskais
pilnskanīgums – ļoti klusi, ļoti vareni un skaļi, daudzbalsīgi – tas ir
lielākais prieks.
Jums ir bijis, ka jāvada slavēšana, bet garīgais stāvoklis nav
tāds, ka gribētos to darīt?
Jā, tā notiek dzīvē, un tad tas ir līdzīgi, kā, nezinu.., kā dodoties
misijā vai armijā. Ja tas uzbrukums ir pienācis, tev neatkarīgi no
sajūtām ir jāapbruņojas ar to, kas ir, un jāmetas tajā darbā iekšā.
Un tad jau labāk ar gribēšanu nekā bremzēšanu un iepauzēšanu.
Bet tā misija pielūgsmes vadītājam vai diriģentam jau ir, ka no viņa
sagaida, lai viņš būtu tādā garīgā kondīcijā, ka savas problēmas var
palikt malā, fokusēties uz pielūgsim un ielūgt pārējos: “Nāciet,
kāpsim Tā Kunga kalnā!” Patiesums jau ir nenoslēpjams, un
kalpošanā nebūtu vietas liekuļošanai, spēlei, masku likšanai.
Kāda ir Jūsu misija?
Misija ir... Es teiktu tā, ka mūzika Dieva godam un draudzes
celšanai. Tā to jūtu. Vienmēr ir divi klausītāji, Viņš un viņi. Un... un ja
tā mūzika paceļas pretim Viņam, tad tā tiecas arī pie viņiem. Ja
mūziķis mīl un ir kalpojošs viņiem, tad tas dod godu Viņam.

Principiem... Šādās reizēs, kad gribam aizsniegt to cilvēku, kurš,
piemēram, dzīvo Līvānos un nav saistīts ar kādu no mūsu
draudzēm, viens no kritērijiem ir atpazīstamība. Protams, svarīgi, ka
mākslinieks kalpo Dievam, nevis ir jebkurš mūziķis savā muzikālajā
karjerā.

Tad vispirms Dievam un tad draudzei.

Kura no šīm muzikālajām daļām Jums pašam patīk visvairāk?

Bija laiks, kad Matejā sākās otrais dievkalpojums, kas bija ar
mūsdienu pielūgsmes formātu. Tas bija 1998. gadā. Tad viena no
dziesmām, kas to visu tā kā katalizēja, bija dziesma “Nāc, tagad ir
laiks!”. Tur vēsture tāda, ka Ainārs Baštiks un Pēteris Sproģis
paviesojās konferencē, kuras akcents bija tieši pielūgsmes būtība
un tādas dziesmas, kurām visi var pievienoties. Šī bija konferences
tituldziesma. Tad bija laiks, kādu gadu vai vairāk, kad tā skanēja
katrā dievkalpojumā. Tad jau visiem pamazām pietika.

Visas minētās lietas ir savdabīgas un jaukas, un man vienādi tuvas.
Reini pazīstu vairākus gadus, un Matejs ir tā vieta, kur Dievs viņu
atrada un kur Reinis iesaistījās kalpošanā. Viņa koncerti vienmēr ir
ne tikai mūzika, bet arī stāsts par viņa dzīvi. Tāpat priecājos par
pielūgsmes mūziku Lības izpildījumā un viņas pašas autordarbiem,
kā arī kopīgo muzicēšanu.
Jums patīk plānot šādus pasākumus?
(Pauze). Ja skatos, kādas sajūtas ir pēc koncerta, kad cilvēki ir
iedvesmoti, priecīgi, saku, ka jā, protams, patīk! Ir jauki izdarīt tā, lai
klausītājam prieks, lai tajā visā ir saprotams komunikācijas veids un
pats ziņojums, lai pateikta ir mūžīgā patiesība.
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Atkal tā kā nevarēs pretstatīt, tā ir kā monēta. Un vai Kristus ir tur,
augšā, vai draudzes vidū, kopā ar to, kurš ar lielu sāpi un rūgtumu
nācis. Tas viss iet kopā.
Kuru dziesmu Jums gribētos dziedāt katrā dievkalpojumā?

Ir vēl kāda?
Nē, šitā ienāca prātā, nezinu par citām.
Kāda bija Jūsu pirmā nopietnā pieredze mūzikā?
Sākums jau bija ansambļu muzicēšana – es ar ģitāru un četri, pieci,
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seši domubiedri. Divbalsīga, trīsbalsīga dziedāšana Mateja
pēcsapulcēs, neformālākos sadraudzības brīžos vai viesojoties
kādā citā draudzē. Atceros, ka Mateja draudzes muzikālais vadītājs
Jānis Ezeriņš (man toreiz bija sešpadsmit gadu) teica, ka man
vajadzētu diriģēt. Viņš arī parūpējās par vokālo un diriģēšanas
pasniedzēju man un dažiem jauniešiem. Pirmā dziesma, ko diriģēju
jauniešu korītim, bija dziesma no krājuma “Slavas dziesmas” numur
astoņi “Tiek man teikts par tēviju”. Šis starts man kaut kā palicis
prātā. Tad nozīmīgs impulss bija astoņdesmit devītajā gadā, kad
bīskaps Jānis Tervits paņēma mani līdzi uz Budapeštu, kur notika
Eiropas Baptistu federācijas kongress. Tas bija spēcīgs impulss,
daudzveidīga mūzika tam laikam – gan simfoniskā orķestra
muzicēšana, gan dažādi jauniešu projekti. Tas man deva
izaicinājumu darboties aktīvāk mūzikas virzienā.

Vai, paldies Dievam, vienmēr pastāv iespēja kļūdīties un kaut ko
aizšaut garām! Tas jau noliek pie vietas. Gan organizatoriski kaut ko
nojaukt, kaut ko aizmirst vai konstatēt, ka termiņš ir tik tuvu, ka
tuvāk vairs nav iespējams, vai arī tīri muzikāli kļūdies, un tad ir tā:
“A, kas notika?” (smejas)

Kurā brīdī Jūs iemīlējāt mūziku?

Varbūt drusku tas iknedēļas ritms, rutīna. Varbūt ne garoza, tāda tā
struktūra ir. Tāpat kā jau jebkuram vadītājam, kad tev liekas, šie ir tie
uzticamie cilvēki, bet tad kādā brīdī viņi tevi nav sapratuši, – tad tā
skumji. Bet nav jau, kur likties, mācos piedot un skaidrot no jauna.
Nereti no šādiem pārpratumiem rodas fokusa labāka ieraudzīšana.
Tas laikam pieder pie procesa, traki būtu, ja viss ietu tā gludi, gludi.

Varbūt, ka tas notika, sēžot klēpī mammai vai tētim Mateja draudzes
kora mēģinājumos. Iespējams, ka tas notika, muzicējot ģimenes
lokā, – tētis un māsa spēlēja mandolīnu, es – ģitāru, mamma
dziedāja. Iespējams, tas notika, kad man ar kādu vecāku zēnu biju
tādas skolotāja – mācekļa attiecības un mēs diezgan daudz
muzicējām ar ģitāru. Vēl, iespējams, ka tas notika, mācoties
6. vidusskolā klavieres un pēc tam esot pūtēju orķestra sastāvā.
Kas Jums ir tāds pēdējais izaicinājums mūzikā?
Lieldienu laikā sadarbībā ar kolēģi Rudīti Tālbergu organizējām
Ērika Ešenvalda Lieldienu oratoriju. Tā ir tāda 21. gadsimta mūzika,
pietiekami interesanta, kā jau viss Ešenvalda radītais. Bija jauki
atskaņojumi Matejā un Ventspilī. Jā, tas bija interesanti.
Vai, esot slavēšanas vadītājam, pielūgsme nekļūst par darbu,
kurā pazūd piedzīvojums ar Dievu?
Protams, ir tāds apdraudējums. Droši vien, ka viens no ceļiem, kā
no tā bēgt, ir nedarīt vienam katru svētdienu visu un daudz, bet ļaut
attīstīties un augt citiem kolēģiem. Patiesībā es šajā procesā
neesmu tik noslogots un vadu pielūgsmi reizi mēnesī vai pat retāk,
un ar kolektīviem strādāju vidēji katru otro svētdienu. Nu jā, ir tādi
draudi, tāpēc labi, ka ir kolēģi, iekšējais dialogs un savstarpējie
iedrošinājumi, atgādinājumi: “Kā iet, ko dari, ko domā?” Nu nevien
“Ko dari?”, bet vairāk tieši “Ko domā un kā jūties?”.
Kļūstot profesionālākam, mazinās atkarība no Dieva.
Kā saglabājat atkarību no Viņa?

Varbūt atceraties kādu kļūdu?
Jā, nu... Man bija jāaizvieto viens no mūziķiem tajā Lieldienu
oratorijā, un tur bija vokālais posms, kuru pirmajā atskaņojumā
viens cits zēns dziedāja un otrajā bija jādzied man. Un it kā viss bija
ļoti skaidrs, iepriekšējā daļa beidzas ar vienu skaņu, un nākamā
jāpaņem ar citu. Un es aizšāvu drusciņ garām, nu tikai drusciņ.
Kolēģi pasmaidīja...
Kas Jūsu kalpošanā ir “garoziņa”?

Ko mūzika Jums nozīmē?
... mūzika ir skaisti, mūzika ir no Dieva un uz Dievu. Mūzika tā kā
paceļ, mūzika ir uz augšu, mūzika ir lidojums. Mūzika ir brīvība,
mūzika palīdz vārdos formulētai vēstij. Kādreiz mūzika var pacelties
augstāk nekā vārdi, kādreiz mūzika tiek ātrāk pie cilvēka sirds nekā
vārdisks vēstījums. Tur ir tas brīnums iekšā.
Kāda mūzika Jums patīk?
Nu patīk jau... daudz kas patīk, sākot ar Bahu un Mocartu,
simfoniskā mūzika, Ivanovs, Dārziņš. Esmu laikam piesardzīgs kaut
ko nosaukt no šodienas mūzikas.
Kāpēc?
Nezinu. Es to lietoju, strādāju ar to, tā ir forša.
Ko Jūs domājat ar “šodienas mūziku”?
Mūsdienīga pielūgsmes mūzika. Ja tā jānosauc, protams, mani
vienmēr ir iedvesmojis Valdis Indrišonoks, Anete Kozlovska, Māris
Prindulis, “Jorspeis”.
Sagatavoja Evija Mileiko

Osvaldam Ronim - 100
17. maijā savu 100 gadu jubileju
atzīmēja latviešu baptistu mācītājs,
pedagogs un vēsturnieks Osvalds
Ronis.
1922. gadā O. Ronis emigrēja uz
Brazīliju, kur Riodežaneiro Baptistu
seminārā ieguva teoloģijas
bakalaura grādu, tad Riodežaneiro
Universitātē ieguva pedagoģijas
bakalaura grādu un vēlāk arī
teoloģijas maģistra grādu. O.
Ronis kalpojis vienpadsmit
brazīliešu baptistu draudzēs, bijis
arī Brazīlijas Latviešu baptistu
apvienības priekšsēdis no 1991.1994. gadam. Viņa devums ir arī
portugāļu valodā sarakstītā
grāmata “Kādas ticības epopeja”,
kā arī “Bībeles ģeogrāfija”.

LBDS pārstāvji un Gertneru ģimene no Brazīlijas.
No kreisās Haroldo Gertners, Sonia Gertners, Ernesto
Gertners, Maria Riga Gertners, Edars Gertners

O. Ronis saņem
Pateicības rakstu

Latvijas Baptistu draudžu savienība pasniedza Osvaldam Ronim
Pateicības rakstu par ilggadējo un neatlaidīgo kalpošanu un
mūža ieguldījumu Kristus Evaņģēlija pasludināšanā.
13. maijā to Rīgā saņēma Gertneru ģimene no Brazīlijas,
kas to nogādāja O. Ronim.
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Gribu būt citiem par svētību
Arnolds Bērziņš ir jau otrais BPI
students, kurš nāk no Auces baptistu
draudzes.
Pastāsti, lūdzu, par savu ģimeni!
Kopš 2009. gada vidus esmu Auces
draudzē, dzīvoju netālu no Auces – Īlē,
man ir divi brāļi un māsa, dzīvoju kopā ar
vecākiem laukos. Bērnībā tētis dažreiz
mūs veda uz Rīgas Mateja draudzi. Pirmo
reizi tur nokļuvu, kad man bija seši gadi.
Atceros, ka man vajadzēja pildīt
svētdienskolas uzdevumus, kurus man
sūtīja uz mājām.
Kādu lomu Tavā dzīvē ir ieņēmusi
Mateja draudzes svētdienskola?
Nu, būtībā lielu lomu, jo es tajā iesaistījos
un varēju augt un mācīties, lasīt Dieva
Vārdu. Vēlāk, kad jau izaugu, atdevu
svētdienskolas dāvinātās grāmatiņas
kādam savam radiniekam, lai arī viņš lasa.
Kāds ir Tavs ceļš pie Dieva?
Pagrieziena punkts bija Užavā, kur
kristījos 2010. gada 29. augustā. Kopā ar
mani kristījās mana mamma, tētis un
vecākais brālis. Mūs kristīja mācītājs
Rudzītis.
Īlē draudzes nav, tikai luterāņu draudzei
reizi mēnesī notiek dievkalpojumi. Reiz ar
interneta palīdzību kāda māsa no Auces
draudzes pieteicās atbraukt uz Īli. Kad
viņa ar kādu grupiņu arī atbrauca, mēs
kopīgi noturējām svētbrīdi un viņa mūs
uzaicināja uz Auces draudzi. Toreiz vēl tur
kalpoja mācītājs Aivars Rudzītis. Viņš arī
mūs ļoti atsaucīgi uzņēma un vienmēr ar
mums aprunājās. Viņš arī mums palīdzēja
nokļūt uz dievkalpojumiem Aucē, jo
svētdienās autobuss neiet. Tagad mums
uz dievkalpojumu aizbraukt palīdz
draudzes priekšnieks.
Es Dievam atsaucos viegli, es labprāt
uzņēmu visu, ko man stāstīja
svētdienskolā un draudzē. Manam
vecākajam brālim ir daudz grūtāk – viņš
nespēj tik viegli visu uzņemt.
Kā tas, ka Dievs ir ienācis Tavā dzīvē,
Tevi ir ietekmējis?
Es Viņam cenšos uzticēties un paļauties.
Es gribu būt citiem par svētību. Mani
divas reizes uzaicināja kalpot vienā mazā
draudzītē – Rucavā, un es gribēju viņiem
būt par svētību, lai viņi manī redzētu
gatavību kalpot.
Agrāk, pirms es pieņēmu Dievu, man bija
problēmas ar paklausību. Šobrīd es
cenšos klausīt Dievam un arī saviem
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vecākiem. Ik dienas es tieku audzināts
paklausīt. Kopš mācos BPI, es mācos arī
saprast savu vietu, kur es varētu kalpot un
vadīt, veidot pats savu komandu. Es lūdzu
Dievu, lai varētu saprast, kur man
jāiesaistās pēc mācību beigām.
Kāds ir Tavs aicinājums?
BPI dod zināšanas. Kad vēl šeit
nemācījos, es mājās lasīju dažādas
grāmatas un Bībeli, taču šeit pasniedzēji
iemāca ļoti daudz. Īpaši patika lekcijas pie
Bila Hoita (vieslektors no ASV, mācītājs,
Bēteles semināra profesors) par konfliktu
risināšanu.
Mans aicinājums ir kalpot. Vai es būšu
sludinātājs, to es vēl nezinu, bet, ja Dievs
liks iesaistīties kalpošanā draudzē, es to
darīšu. Es esmu gatavs atsaukties uz to
kalpošanas veidu, kur Dievs mani aicinās.
Kur Tu līdz šim jau esi kalpojis?
Es agrāk daudz diskusijas vadīju
internetā, dalījos ar Dieva vārdu cilvēkiem,
kopīgi arī lūdzām un dalījāmies ar
liecībām. Tajā laikā mēs bijām no
dažādām konfesijām – gan baptisti, gan
luterāņi, kāda māsa pat no Īrijas
piedalījās, jo tur netika uz
dievkalpojumiem. Šo diskusiju mērķis bija
uzrunāt cilvēkus un viņus stiprināt.
Vēlāk, Dievu lūdzot un ar draudzes
cilvēkiem sarunājoties, sapratu, ka mana
vieta ir BPI, lai varētu vairāk mācīties par
to, kā aizsniegt cilvēkus.
Kas ir Tavs sapnis, ko Tu gribētu darīt?
Šobrīd es vēl to konkrēti nevaru pateikt,
šobrīd man katra diena ir sapnis. Es
daudz lūdzu, lai Dievs man dod skaidru
atbildi, kā man rīkoties katru dienu.
Vai Tev ir kādi plāni vasarai, ko Tu
darīsi?
Šovasar būs nometnes, piedalīšos arī BPI
DRAFTS nometnē. Noteikti atpūtīšos kopā
ar ģimeni, kārtīgi atpūtīšos no mācībām.
Palīdzēšu vecāku saimniecībā un noteikti
iešu uz ezeru atpūsties. Mums netālu no
mājām ir divi ezeri, un apkārtne ir
kalnaina. Man ļoti patīk būt dabā.
Vai Tu vari pateikt, kuri cilvēki Tevi ir
ietekmējuši?
Visvairāk mani ietekmējusi māsa Ruta,
kas atbrauca no Auces, lai noturētu Īlē ar
mūsu ģimeni svētbrīdi, viņa mūs aizveda
uz draudzi. Arī Aivars Rudzītis ir ļoti mani
ietekmējis, un arī šī brīža Auces
sludinātājs Aldis (Šneiders, BPI
absolvents) ir man autoritāte.

Arnolds Bērziņš

Vai ir kādas grāmatas, kas Tevi
ietekmējušas?
Vollija Skūna “Jauns sākums Kristū”. Tur
bija arī par pārbaudījumiem, kas katram
notiek, kā Dievs pārbauda ticību. Arī
mūsu ģimenē šāds pārbaudījums bija man saslima mamma, pagājušajā gadā
4-5 reizes viņa bija slimnīcā ar plaušu
karsoni, vēlāk ārsti atklāja kreisajā plaušā
vēzi. Toreiz daudz Dievam jautāju - kāpēc
tā. Ļoti daudz lūdzu par viņu, arī mani
draugi lūdza. Ārsti nevarēja vienoties par
to, vai taisīt operāciju vai nē. Izlēma tomēr
netaisīt. Viņa izgāja ķīmijterapiju un šobrīd
ir vesela. Dievs viņu dziedināja. Līdz ar to
šajā gadā piedzīvoju lielu Viņa žēlastību
un mīlestību.
Vēl laba grāmata bija Jongi Čo par ticību
un arī izlasīju par Pēteri Egli. Kad palasu
viņa svētrunas, tās ir ļoti vienkāršas, bet ir,
ko padomāt.
Pastāsti par savu draudzi, vai Tev ir
kādi pienākumi ?
Reizēm es saku ievadvārdus, dalos ar
kādām pārdomām. Citreiz saku kādu
liecību par Rakstvietām, kas mani
uzrunājušas. Kopā ar sludinātāju braucam
uz M4, kopīgi domājam par to, kas
draudzē darāms un maināms. Tikko
draudzē mainījās vadība, un es arī cenšos
iesaistīties.
Nesen mamma man stāstīja, ka tad, kad
es piedzimu, viņa mani turējusi uz rokām
un domājusi, ka gribētu, lai es būtu
mācītājs. Visa ģimene manas mācības
atbalsta, bet mamma ir īpaši priecīga.
Viņa saka, ka viņas vēlēšanās ir
piepildījusies.
Sagatavoja Nora Rautmane
BPI Projektu vadītāja

draudžu dibināšana

Mūsu sapnis: Rembate – Kristum
Parasti, kad mēs runājam un stāstam par Rembati, nav daudz
tādu cilvēku, kas zina, kur tāda Rembate ir. Rembate atrodas
Ķeguma novadā, apmēram 5-6 kilometru attālumā no Ķeguma un
tikpat līdzīgā attālumā no Lielvārdes. Mēs, kas tagad tur aktīvi
kalpojam, pirms pāris gadiem nezinājām šo ciematu un
nenojautām, kādi cilvēkiem tur dzīvo. Bet Dievs mūsu sirdi ir
saistījis ar Rembati, un mēs redzam, ka Dievs vēlas un var mainīt
Rembates vidi un cilvēkus. Un mēs esam iemīlējuši šos cilvēkus.

Reizi vai divas reizes mēnesī mums ir kopīgs dievkalpojums, kurā
mēs sanākam, lai pielūgt Dievu kopā, lai klausītos Dieva Vārdā un
lai lūgtu viens par otru. Dievkalpojumā mēs esam visas paaudzes
kopā. Mēs gribam tapt kā Dieva ģimene, kurā ir laipni aicināts un
pieņemts ikviens.

Kā viss sākās? 1990. gados bija kristieši, kas dzīvoja Rembatē un
kuriem bija sirdī lūgt par savu ciematu un ticēt, ka kādu dienu
Dievs pārveidos šo vidi. Patiesi liela pateicība šiem cilvēkiem, kas
lūdza un iestājas, lai šis ciemats mainītos. Un mainītos ne tikai no
ārpuses, bet kļūtu citādāks no iekšienes, no garīgās puses.
Iespējams, pateicoties šo un citu cilvēku lūgšanām, Dievs mums
ir devis iespēju tur kalpot.
Mēs uz Rembati regulāri dodamies kopš 2010. gada. Pašlaik mēs
neesam daudz, bet Dieva valstībā nekad nav par maz. Iespējams,
ka mēs nevaram lepoties ar rezultātiem, bet ar vienu gan mēs
varam lepoties - ar to ticību, kas mums no Dieva dota. Bieži arī
mums nākas sastapties ar dažādiem izaicinājumiem un
šķēršļiem, bet mūsos ir dzīvs sapnis, ka kādu dienu viss būs
citādāk.
Rembatē ir vairākas cilvēku grupas, kurām mēs kalpojam vai
cenšamies tos aizniegt Kristum. Skaitliski lielākā grupa ir mūsu
mīļie bērni. Viņi ir atsaucīgi, jautri, bieži ievainoti, un par viņiem
vēl ir vairāk cerības, ka viņu sirdis vēl nav nocietinātas. Kamēr viņi
ir slāpstoši un alkstoši, mēs viņiem sniedzam uun rādam Dieva
mīlestību caur spēlēm un Dieva Vārdu. Un mēs visi, kas kalpojam,
ticam, ka kādu dienu tas nesīs svētīgus augļus Debesu valstībai.
Otra grupa ir pusaudži un jaunieši. Ar viņiem mēs kopā tiekamies
divreiz mēnesī, kaut arī individuāli kontaktēties sanāk biežāk. Ar
viņiem mēs pārrunājam “Dieva stāstu” un mēģinām izsekot Dieva
glābšanas nodomam Dieva Vārdā. Bieži viņu sirdis ir kā
ravējamais dārzs - tie alkst sapratnes, atbalsta un dievišķās
mīlestības, bet neatzīst to, jo dzīve jau paspējusi nocietināt viņu
sirdis. Bet mēs ticam, ka dievišķai gaismai ir iespējams izlauzties
cauri jebkurai tumsai un pārvarēt jebkādu uzceltu attiecību mūri.
Trešā grupa ir pieaugušie, kas jau regulāri tiekas kopā, lai studētu
Dieva Vārdu. Mēs kopā mācāmies pazīt un piedzīvot Dievu. Katrs
no viniem mūsu acīs ir indivīds un īpašs. Katram dzīve ir radījusi
savas rētas, kuras ir nepieciešams dziedināt. Mēs kopā tiekamies
ne tikai, lai lasīt Dieva Vārdu, bet arī, lai veidotu sadraudzību,
kalpotu viens otram un Rembatei.

Draudzes jaunieši

Mūsu sapnis ir Rembatē veidot draudzi. Lai cilvēkiem ir iespēja
sanākt kopā un pielūgt Dievu. Lai cilvēkiem ir iespēja saņemt
garīgo maizi, kas dod mūžīgo dzīvību. Lai cilvēkiem ir vieta, kur
viņi var rast atbalstu, mieru, sapratni un brīvību. Un dažu brīdi
liekas, ka cilvēciski tas nav iespējams, jo nav pastāvīgas telpas
un cilvēki ir kūtri uz izmaiņām. Bet mēs visi, kas kalpojam
Rembatē, ticam, ka tas, kas nav iespējams mums kā cilvēkiem, ir
iespējams Dievam.
Mēs vēlamies Jūs ielūgt uz Rembati svētdien, 2. jūnijā plkst. 17:00
uz BPI Muzikālās kalpošanas skolas koncertu. Brauciet, pavadīsi
laiku kopā, iepazīsimies, jo mēs taču esam vienota DRAUDZE
Kristū, mēs esam daļiņa no Jums.
Ja Jūs vēlaties atbalstīt šo kalpošanu vai arī vēlaties atbraukt
ciemos pie mums, tad, lūdzu, sazināties ar Rembates misijas
vadītāju Māri (mob. 26392027).
Svētībā un cieņā –
Rembates jaundibināmās draudzes vārdā,
Māris Vītols

Aināra Gintera
ordinācija
Šī gada 21. aprīlī Jelgavas baptistu
draudzes jauniešu kalpošanas vadītājs
Ainārs Ginters tika ordinēts par
sludinātāju. Ordinēšanā piedalījās LBDS
bīskaps Pēteris Sproģis, Garīdznieku
brālības vadītājs Edgars Mažis un
mācītājs Andris Jūrmalis.
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Draudžu atjaunotne

LBDS reģionālā tikšanās Jēkabpilī
27. aprīlī Jēkabpilī notika LBDS reģionālā
tikšanās, kuras laikā LBDS apvienību un
nozaru pārstāvji stāstīja par aktualitātēm,
kā arī dalījās ar viedokļiem par LBDS
turpmāko darbību.
Juris Grigs, Viesītes draudzes mācītājs:
Reģionālā sanāksme ir laba iespēja satikt
tuvāko draudžu brāļus un māsas, ar
kuriem ikdienas steigā nemaz tik bieži
nesanāk satikties. Ir arī ir svētīgi, ka šajās
tikšanās reizēs ir klāt LBDS nozaru
vadītāji un vadība, tāpēc ir mazliet
skumji, ka negaidīti mainījās tikšanās
datums un daļa no mūsu draudzes
aktīviem darbiniekiem nevarēja piedalīties
šajā tikšanas reizē.
Ir labi, ka šajās tikšanas reizēs varam arī
daudzas lietas mācīties. Šoreiz bīskaps
Pēteris Sproģis mūs mudināja ar
statistikas palīdzību ieraudzīt lietu patieso
stāvokli mūsu draudzēs un personīgā
dzīvē, kas palīdz labāk saprast, kurā
virzienā strādāt. Pēc šīs tikšanās reizes
esmu mainījis domas par statistiku un
plānošanu.

Zanda Lūse, Jēkabpils draudzes
locekle:
Šādām tikšanās reizēm pavisam noteikti
ir nozīme! Jo reģionālajās sanāksmēs ir
lielāka iespēja vairāk cilvēkiem apmeklēt
sapulci. Mūsdienu straujais dzīves temps,
atšķirīgie dzīves un sociālie apstākļi,
attālums, dzīves ritms, stress, pārslodze,
nogurums, arvien straujāka informācijas
tehnoloģiju attīstība rada nepieciešamību
izvirzīt sev ļoti augstus mērķus, lai varētu
pastāvēt mūsdienu sabiedrībā. Straujais
dzīves ritms traucē cilvēkam atrast mirkli
pārdomām, lai parunātos savā starpā, lai
izdomātu domas līdz galam, lai izvērtētu
savu sirdsapziņu, vai tā atbilst mūsu
dziļākajai būtībai. Straujais dzīves ritms
arī ievieš korekcijas cilvēku vērtību skalā.
Ģimene, veselība, ticība, mīlestība, kas
gandrīz vienmēr ieņēma augstu vietu
cilvēkā dzīvē, ir mainījusies. Bieži nauda ir
kļuvusi par cilvēka lielāko vērtību, jo
cilvēks apzinās, ka bez naudas nav
iespējams dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Lai gan
visdārgākās lietas Dievs mums dod par

LBDS bīskaps P. Sproģis uzrunā klātesošos

Darbs grupās
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brīvu! Tikai proti tās nosargāt.
Kur tajā visā atrodamies mēs, kristieši?
Kādus mērķus sev izvirzām? Lai atbildētu
uz šiem jautājumiem, mēs visi kopā
varējām domāt, pārrunāt un izvērtēt šajā
tikšanās reizē. Kādi ir mūsu mērķi? Cik
izšķiroša loma draudzes vadībā ir
komandas darbam? Kādus paņēmienus
izmantot, lai komanda strādātu efektīvi?
Kā vadītājam noskaidrot savu vadības
stilu? Kā noteikt mērķus un neieslīgt
pašapmierinātībā, lai aizsniegtu pēc
iespējas vairāk cilvēku, kas vēl nepazīst
Dievu? Šos un citus jautājumus varējām
apspriest visi kopā, kā arī dažādu nozaru
mazajās grupās.
Attiecībā uz to, kas būtu gribējies, lai
notiek savādāk, - manuprāt, mums ir
jāuzmanās no tā, lai mūsdienu steiga un
paviršība attiecībās neiezogas arī mūsu
starpā, lai būtu vairāk laika personīgām,
ieinteresētām attiecībām.
Sagatavoja Dace Lektauere

Tikšanās dalībnieki

Dalībnieku pārrunas

Draudžu pārstāvju diskusija

Aktuāli

Turpinājums no 4.lpp.

T rans p o rts
Piesakoties pietiekamam cilvēku skaitam,
tiktu organizēts transports no Rīgas.
Lūdzam pieteikties līdz 30.jūnijam,
sazinoties ar LBDS biroja administratori
Agnesi Spuru tel. 67223379 vai 20390979;
e-pasts: kanceleja@lbds.lv. Izbraukšana
2. augustā un atgriešanās 4. augustā.
Tiek organizēts autobuss Kuldīga – Līvāni –
Kuldīga. Lūdzu, pieteikties pie Solvitas
Zīveres (tel. 27757340; e-pasts:
solvita_ska@inbox.lv) līdz 30. jūnijam.
Ja Jums ir brīvas vietas personiskajā
transportā un Jūs priecātos par
līdzbraucējiem, lūdzu, informējiet LBDS
kanceleju līdz 30. jūnijam.

Ēdināšana

B.variants. Aptuvenā cena 8.00 LVL.
Cenā iekļautas – 03.08. brokastis,
pusdienas, vakariņas un 04.08. brokastis.

Veicot apmaksu par transportu maksājuma
mērķī norādiet – pieteiktās personas Vārdu,
uzvārdu, draudzi, par transportu

C.variants. Aptuvenā cena 5.00 LVL.
Cenā iekļautas – 03.08. pusdienas,
vakariņas.

Samaksu lūdzam veikt uz šādiem kontiem:

Papildus varētu darboties kafejnīca brīvā
dabā, kur varēs iegādāties dzērienus un
ātrās ēdināšanas produktus.

Maksājumi
Visiem maksājumiem par LBDS Draudžu
dienām Līvānos, kas jāveic caur LBDS
(Kongresa dalības maksa, naktsmājas,
ēdināšana, transports) jāveic līdz
30. jūnijam. Ja maksājumi netiks veikti
līdz norādītajam datumam, mēs diemžēl
nevarēsim garantēt rezervācijas.

Izvēlieties Jums piemērotāko ēdināšanas
variantu no piedāvājumu saraksta, lūdzu
piesakiet savu izvēli, sazinoties ar LBDS
biroja administratori Agnesi Spuru
(tel. 67223379 vai 20390979, e-pasts:
kanceleja@lbds.lv. Jums tiks nosūtīta
Reģistrācijas forma (pieejama arī
www.lbds.lv.), kas aizpildīta jānosūta uz
LBDS kanceleju.

Lūdzam maksājumus par Kongresa dalības
maksu, naktsmājām, ēdināšanu, transportu
veikt katru atsevišķi, jo ir būtiski norādīt
maksājuma mērķī varianta izvēli un
pieteiktās personas un draudzes datus.

Ēdināšanas rezervācija tiks apstiprināta, ja
tiks saņemta Reģistrācijas forma un veikta
samaksa ne vēlāk kā līdz 30. jūnijam.
Mēs piedāvājam šādas ēdināšanas iespējas:

Veicot apmaksu par naktsmājām
maksājuma mērķī norādiet – pieteiktās
personas Vārdu, uzvārdu, draudzi,
datumus, par ‘’naktsmāju nosaukums’’

A.variants: Aptuvenā cena 10.00 LVL
Cenā iekļautas – 02.08. vakariņas,
03.08. brokastis, pusdienas, vakariņas un
04.08. brokastis.

Veicot apmaksu par ēdināšanu maksājuma
mērķī norādiet – pieteiktās personas Vārdu,
uzvārdu, draudzi, par ēdināšanu norādot
variantu (A vai B vai C)

Veicot apmaksu par Kongresa dalības
maksu maksājuma mērķī norādiet –
pieteiktās personas Vārdu, uzvārdu,
draudzi, Kongresa dalības maksa

Latvijas Baptistu draudžu savienība
Reģistrācijas Nr. 90000085765
SEB Latvijas Unibanka
Kods: UNLALV2X
Konts: LV03UNLA0002000701314
vai
A/S Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV11HABA0551025781934
LBDS Draudžu dienu pasākumu programma
un Kongresa darba kārtība ir publicētas arī
LBDS mājas lapā.
Piedāvājuma iespējas varētu tikt
aktualizētas, lūdzu, sekojiet līdzi jaunākajai
informācijai.
LBDS Draudžu dienu Līvāni 2013
organizatori būs pateicīgi par katru jūsu
priekšlikumu, ideju, kopdarbības
piedāvājumu vai cita veida atbalstu!

Plūdi Līvānos
Atsaucoties LBDS bīskapa Pētera Sproģa aicinājumam, mūsu draudžu cilvēki ir
ziedojuši līdzekļus šī pavasara plūdos cietušo Līvānu pilsētas ģimeņu atbalstam.
Kopumā saziedoti Ls 867.53.
LBDS vadība, konsultējoties ar Līvānu novada domi, ir pieņēmusi lēmumu
saziedotos līdzekļus nodot 9 ģimenēm, kuru mājvieta un sadzīve ir būtiski cietusi
plūdu laikā. Šie līdzekļi maija mēneša laikā, sadarbībā ar Līvānu novada domi,
tiks pārskaitīti Grineviču, Gluhovu, Usovu, Gulbju, Fominu, Čakšu, Ustinovu,
Vartminsku un Bērziņu ģimenēm.
LBDS, Līvānu novada dome un atbalstu saņēmušās ģimenes sirsnīgi pateicas
draudzēm un katram ziedotājam par šiem līdzekļiem.
Aicinām turpināt ziedot šim mērķim!
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A I Z L ū Gš A N U K A L E N D ā R S u n zi ņ as dra u dzēm

jūnijs

1

Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Lūgsim
par bērniem visā pasaulē. Lūgsim pēc Dieva
apsardzības no ļaunuma un grēka.
Lūgsim par Eiropas Baptistu sieviešu apvienības piecu
gadu konferenci, kas šajās dienās notiek Hanoverē, par
vēlēšanām, kur vēl jaunu vadītāju un Padomi, lai Dieva
vadība un izredzētība atklājas. Līvija Godiņa pateicas
par Dieva vadību aizvadītajos piecos gados, kalpojot kā
Eiropas sieviešu vadītājai.

2

Lūgsim par nometnēm, vasaras Bībeles skolām,
ekskursijām un pārgājieniem, kuras norisināsies
vasaras laikā mūsu draudzēs. Paļausimies uz Dievu
un paklausīsim Svētā Gara vadībai, organizējot
pasākumus.

3

Lūgsim par Ēģiptes Baptistu savienību, tās 19
draudzēm un 2250 locekļiem.

4

Lūgsim par kristīgo literatūras izplatīšanu Latvijā.
Lūgsim par kristīgo apgādu “Amnis”, tā vadītāju
Edgaru Godiņu un darbiniekiem.

5

Lūgsim par LBDS Kongresu un Draudžu dienām
Latgalē. Lūgsim pēc Svētā Gara vadības,
organizējot šo misiju. Lūgsim pēc atsaucīgām
sirdīm, pateiksimies par brīvprātīgajiem, kuri jau ir
atsaukušies kalpot ar saviem talantiem. Lūgsim par
mūsu drosmi nest Evaņģēliju Latgalē.

6

Lūgsim par Mazsalacas draudzi, tās sludinātāju
Valteru Mitānu un viņa ģimeni. Lūgsim par draudzes
garīgu stiprināšanu paguruma brīžos un piederības
sajūtu lielajai Kristus draudzē. Lūgsim par cilvēkiem,
kuri izteikuši vēlmi kristīties. Lūgsim par draudzes
locekļiem, kuri dažādu apstākļu dēļ attālinājušies no
draudzes dzīves, lai neaizmirst Kristus aicinājumu.
Lūgsim par jauniešu iesaistīšanu draudzē un
jauniešu kalpošanu. Lūgsim par gudrību nest Labo
Vēsti novada cilvēkiem, kuri nepazīst Dievu.

7

Lūgsim par Svētdienskolas apvienības darbu un tās
vadītāju Esteri Rozi un viņas ģimeni, Padomi un
visiem, kas darbojas ar bērniem.

8

Lūgsim par Madonas draudzi. Šodien Madonas
pilsētas svētku ietvaros norisinās evaņģelizācijas
pasākums “Pazudis un atrasts". Lūgsim par Svētā Gara
izliešanos pār daudzām sirdīm. Lūgsim par cilvēkiem,
kuri tiks kristīti un pievienosies draudzei. Lūgsim par
vasaras nometnēm un Dieva svētību pār tām.

Lūgsim par Somijas (somiski runājošo) Baptistu
savienību, tās 14 draudzēm un 691 draudzes locekļiem.

11

Lūgsim par Mērsraga draudzi, tās mācītāju Jāni Pallo
un viņa ģimeni. Lūgsim pēc īpašas Dieva atklāsmes un
vadības pusaudžu un jauniešu aizsniegšanai ar
Evaņģēliju šajā vasarā. Lūgsim pēc vadības ģimeņu un
senioru aizsniegšanai. Lūgsim, lai Kristus mīlestība
piepilda mūsu sirdis, ka egoismam nav vietas. Lai
mīlestība pārveido sirdis, un lai būtu īpaša mīlestība un
dedzība uz nekristīgiem cilvēkiem, pasludinot viņiem
vienīgo Patiesību – Kristu

12

Lūgsim par Sieviešu kalpošanas apvienības darbu, par
tās vadītāju Solvitu Zīveri un viņas ģimeni. Lūgsim par
māsām, kuras ar lielu mīlestību sirdī kalpo ar praktisko
darbu un lūgšanām.

13

Lūgsim par tiem, kam ir bēdas. Kristus saka:
“Pasaulē jums būs bēdas, bet turiet drošu prātu – Es
pasauli esmu uzvarējis!” Lūgsim, lai nekādi apstākļi
nespēj mūs izraut no Tēva rokām.

14

Lūgsim par Mežgalciema draudzi, tās sludinātāju
Aivaru Vadoni un viņa ģimeni. Lūgsim par draudzes
skaitlisku un garīgu augšanu, par kalpot gataviem
cilvēkiem. Lūgsim par svētdienskolas darbu pagastā,
par bērniem, viņu ģimenēm un par skolotājiem.
Pateiksimies par jauno Bībeles un lūgšanu grupu
Nīcā. Lūgsim par gaidāmajām kristībām, lai ir Dieva
miers un vadība.

15

Lūgsim par Jaunatnes apvienību, tās vadītāju Gati
Jūrmali un viņa ģimeni. Lūgsim par jauniešiem, lai
Dievs dod viņiem daudz priecīgas drosmes ticībā.
Pateiksimies par ikvienu draudzi, kurā ir jauniešu
grupiņa, un lūgsim par tām, kurās nav, lai Dievs
palīdz izveidot.

16

Kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, ar ko mēs
sastopamies ikdienas. Lai mums sirdī patiess prieks
par ikvienu, kuru satiekam šajā dienā. Būsim par
svētību!
Prie kule s draudze
Kora 134. gadasvētki.

17

Lūgsim par Somijas (zviedriski runājošo) Baptistu
savienību, tās 17 draudzēm un 1163 draudzes
locekļiem.

M ad on a

18

Lūgsim par Nāriņciema draudzi, tās sludinātāju Jāni
Sudmali un viņa ģimeni. Lūgsim par apkārtnes
ģimenēm. Lūgsim par svētdienskolas bērniem un
skolotājiem. Lūgsim par Dieva svētību vasaras
nometnēm.

Lūgsim par draudzēm, kurās nav pastāvīga mācītāja.
Lūgsim par Alūksnes, Jelgavas, Kuldīgas, Limbažu,
Rucavas, Skrīveru, Skrundas, Uguņciema,
Valdemārpils-Ārlavas draudzēm un kalpotājiem, kas
tajās kalpo.

19

Lūgsim par Jaunu draudžu dibināšanas kalpošanu, tās
vadītāju Kasparu Šternu un viņa ģimeni. Lūgsim par
jaunām draudzēm un kalpošanas vietām. Lūgsim, lai
Dievs turpina vadīt un stiprināt komandas, kā arī aicināt
tos, kurus ir izredzējis šai kalpošanai. Lūgsim, lai Dieva
izredzētie kalpošanai Līvānos sadzird Viņa aicinājumu un
atsaucas.

Evaņģelizācijas pasākums "Pazudis un atrasts" pilsētas
svētku ietvaros.

9

10

M ad on as d r a u d ze
Kristības.
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A I Z L ū Gš A N U K A L E N D ā R S u n zi ņ as dra u dzēm

jūnijs

20

Visi, kam dvaša, lai slavē To Kungu! Būsim pateicīgi
par visu, ko Dievs mums šodien ir devis, par ēdienu,
par pajumti, par ģimeni, par darbu, par cilvēkiem
apkārt, par draudzi, par brīvo laiku un kalpošanu.

21

Lūgsim par Nurmižu draudzi, tās sludinātāju Sandiju
Aizupieti un viņa ģimeni. Pateiksimies līdz ar draudzi
par uzticīgiem draudzes locekļiem, kas pastāv
lūgšanās ar neizsīkstošu cerību un paļāvību uz
Dievu. Lūgsim, lai Dievs palīdz būt Labās Vēsts
nesējiem Nurmižos, kur ik pa brīdim ir nesaskaņas.

26

Lūgsim par Muzikālo kalpošanu, tās vadītāju Māri
Dravnieku un viņa ģimeni. Pateiksimies par tiem, kas
kalpo draudzēs ar mūziku. Lūgsim, lai viņi dziļi
sakņojas Kristū un ļaujas Dieva Gara radošumam.
Aizput e s draudze
No 26.06. Angļu valodas nometne

27

Lūgsim par mūsu bīskapu Pēteri Sproģi un viņa
ģimeni. Šodien bīskapam aprit 40 gadi. Būsim
pateicīgi lūgšanās un aizlūgšanās par Pēteri, viņa
ģimeni un kalpošanu.

22

Lūgsim par vajātiem kristiešiem visā pasaulē. Lai Dievs
atver sirdis pāridarītājiem un piepilda tās ar Savu
mīlestību. Lai Kunga gaisma atspīd.

23

Lūgsim par Garīdznieku brālību, tās priekšsēdētāju
Edgaru Maži un viņa ģimeni. Pateiksimies par mūsu
draudžu garīdzniekiem un vadītājiem. Lūgsim, lai
Dieva Gars viņus ikdienas atjauno un stiprina, lai viņi
ir pastāvīgi savās attiecībās ar Kristu un nepadodas
grūtībās.

28

Lūgsim par izdevuma “Baptistu Vēstnesis” komandu.
Lūgsim, lai Dievs turpina vadīt un dot gudrību
komandai. Lūgsim, lai Viņš uzrunā mūs katru caur
to, ko varam lasīt šajā numurā.

A L ŪKSNES d r a u d ze
Ģimeņu sadraudzības pasākums.

29

Lūgsim par Baltijas Pastorālo institūtu. Lūgsim, lai BPI
komanda pastāvīgi meklē Dieva vadību institūta
attīstībai. Lūgsim par darbiniekiem, pasniedzējiem un
studentiem, lai Dievs svētī ar atpūtu un dod jaunus
spēkus nākamajam semestrim. Jautāsim Kristum,
kurus mums zināmos puišus un vīrus Viņš vēlas
aicināt sekot Sev, mācoties BPI.

30

Satversim ticības vairogu, ar kuru tiek nodzēstas
visas ļaunā ugunīgās bultas. Stiprināsimies Dieva
Vārdā, ko Tas Kungs mums ir devis, lai mēs
pieaugtu ticībā un spētu nest Evaņģēlija vēsti ik
dienas

24

Lūgsim par Latvijas cilvēkiem, par to, lai Jāņu dienas
svinības daudzās ģimenēs nepārvēršas par
traģēdiju. Lūgsim pēc Dieva spēka pretoties
māņticībai, lai mēs izmantotu dotās iespējas stāstīt
cilvēkiem par Jēzu Kristu.

25

Lūgsim pastāvīgi, lai ikviens cilvēks, kas atnāk uz
draudzi, piedzīvo Dievu kā reālu un dzīvu Dievu,
kas nepamet un neatstāj, bet ik brīdi ir līdzās. Lūgsim
Dievu, lai mēs labāk Viņu iepazītu un dzīvotu
saskaņā ar Dieva Vārdu.

S V E I C A M JUB I L E J Ā !

Bī b eles lasīšanas
plāns j ū ni j a M

9. jūnijā Sakas draudzes mācītājam TEODORAM
BĒRZIŅAM 85 gadi
12. jūnijā pensionētajam LBDS sludinātājam GUNTARAM
DORIŅAM 85 gadi
26. jūnijā Cēsu draudzes mācītājam OĻEGAM
JERMOLĀJEVAM 35 gadi
27. jūnijā LBDS bīskapam PĒTERIM SPROĢIM 40 gadi

SVEICAM!
Sirsnīgi sveicam Mateja draudzes sludinātāju Andi Miezīti un
viņa sievu Madaru ar pirmdzimtā dēliņa Timoteja Nikolaja
piedzimšanu 19. aprīlī.
Sirsnīgi sveicam Mateja draudzes sludinātāju Miroslavu
Tumanovski un viņa sievu Maiju ar otrā bērniņa Renāra
piedzimšanu 5. maijā.

1.-2.
jūnijs

3.-9.
jūnijs

10.-16.
jūnijs

17.-23.
jūnijs

24.-30.
jūnijs

Pirmdiena

2. Mozus
37-40

3. Mozus
1-3

3. Mozus
4-6

3. Mozus
7-9

Otrdiena

1. Ķēniņu
5-9

1. Ķēniņu
10-13

1. Ķēniņu
14-18

1. Ķēniņu
19-22

Trešdiena

Psalmi
66-68

Psalmi
69-71

Psalmi
72-74

Psalmi
75-77

Ceturtdiena

Salamana
pam. 2-3

Salamana
pam. 4

Salamana
pam. 5-6

Salamana
pam. 7

Piektdiena

Raudu
dziesma

Ecehiēla
1-6

Ecehiēla
7-12

Ecehiēla
13-18

Sestdiena

Lūkas ev.
7-8

Lūkas ev.
9-10

Lūkas ev.
11-12

Lūkas ev.
13-14

Lūkas ev.
15-16

Svētdiena

Galatiešiem
4-6

Efeziešiem
1-3

Efeziešiem
4-6

Filipiešiem
1-2

Filipiešiem
3-4
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PROG
AMMA
PROG RR
AMMA
14.–
20.jūlijs
14.– 20.
PROG
R
AMMA
PROG
Rjūlijs
AMMA
Angļu
valodas
nometne jauniešiem
PROG R AMMA
14.–20.
20.jūlijs
jūlijs
14.–
29.
jūlijs
–4. augusts
29. jūlijs
–4.
augusts
14.–
20.
jūlijs
Angļu valodas
nometne jauniešiem

Velobrauciens
- Rīga
- Līvāni
Angļu valodas Liepāja
nometne
jauniešiem

29.
jūlijs
–4. augusts
29.
–4. augusts
BPIjūlijs
DRAFTS
nometnes
2. līmenis
29.
jūlijs
–4.
augusts
Velobrauciens
Liepāja
- Rīga - Līvāni
2.
2 . aaugusts
ugusts nometnes
Velobrauciens
Liepāja - 2.
Rīga
- Līvāni
BPI
DRAFTS
līmenis

BPI DRAFTS nometnes 2. līmenis

11.00
–18.00 Paneļdiskusija
15.30 –17.30
par misiju
BPI
DRAFTS
nometnes
2. Latgalē
līmenis ar kristīgo
PROG
R AMMA

konfesijupiedalīšanos
pārstāvju piedalīšanos
2.
augusts
2ar
. akristīgo
ugustspārstāvju
konfesiju
Kultūras centrā
2.
augusts
14.–
20.
jūlijs
Mākslinieku plenērs
11.00 –17.30
15.30
par misiju Latgalē ar kristīgo
–18.00 Paneļdiskusija
Paneļdiskusija
par misiju
Latgalē
11.00 –18.00 konfesiju
ar
kristīgo
konfesiju
pārstāvju
piedalīšanos
pārstāvju
piedalīšanos
Kultūras centrā
Angļu
valodas
nometne
jauniešiem
Lūgšanu
pastaiga
ar
kristīgo
konfesiju
pārstāvju
piedalīšanos
11.00 –18.00 Mākslinieku
plenērs
Projekts “Ģimene
– ģimenei”

Ielūdzam Tevi uz LBDS Draudžu dienām,

18.00

29. jūlijs –4. augusts
Mākslinieku
plenērs
Lūgšanu
pastaiga
Sociālā kalpošana
Līvānu slimnīcā, aprūpes centrā
Velobrauciens
Liepāja - Rīga - Līvāni
Lūgšanu
pastaiga
‘’Rožlejas’’“Ģimene
un sabiedrības
Projekts
– ģimenei”
integrācijas centrā ‘’Baltā māja’’
BPI DRAFTS
nometnes
2. līmenis
Projekts
“Ģimene
–Līvānu
ģimenei”
Bērnu
laukuma
izveide
un
atklāšana*
Sociālā
kalpošana
slimnīcā,
aprūpes centrā
Sociālā
kalpošana
Līvānu
slimnīcā,
aprūpes
centrā māja’’
‘’Rožlejas’’
un
sabiedrības
integrācijas
centrā ‘’Baltā
Sporta
2 . a ugusts
aktivitātes
‘’Rožlejas’’
un sabiedrības
integrācijas
centrā ‘’Baltā māja’’
Bērnu
laukuma
izveide
un
atklāšana*
Paneļdiskusija
par misiju Latgalē ar kristīgo
Atklāšanas
koncerts
Bērnu
laukuma
izveide
un atklāšana*
Reiņa
konfesiju
pārstāvju
piedalīšanos
Kultūras centrā
Sporta
aktivitātes
Zariņa
solokoncerts
Sporta
aktivitātes
Mākslinieku
plenērs
Lūgšanu
Atklāšanas
koncerts
vakars
Atklāšanas
koncerts
Reiņa pastaiga
Zariņa
solokoncerts
Lūgšanu
3.
augusts
Reiņa Zariņa solokoncerts
3. augusts
Lūgšanu
vakars – ģimenei”
Projekts “Ģimene
LBDS
Kongress
Lūgšanu
vakars(reģistrēšanās no 9.00 )
Sociālā kalpošana Līvānu slimnīcā, aprūpes centrā
3.
augusts
3.
augusts
Radošāsintegrācijas
*
Projekts ‘’Atslēga’’
darbnīcas, spēles,
‘’Rožlejas’’
un sabiedrības
centrāstafetes
‘’Baltā māja’’
3.
augusts
LBDS
Kongress
(reģistrēšanās
no 9.00 ) *
Komandu
fotoorientēšanās
sacensības
BērnuKongress
laukuma (reģistrēšanās
izveide un atklāšana*
LBDS
no 9.00 )
Projekts
‘’Atslēga’’ Radošās darbnīcas, spēles, stafetes *
Klaunu
priekšnesumi
Sporta aktivitātes
Radošās darbnīcas, spēles,
stafetes *
Projekts ‘’Atslēga’’
Komandu
fotoorientēšanās
Amatnieku
un rokdarbniekusacensības
tirdziņš *
Atklāšanasfotoorientēšanās
koncerts
Komandu
sacensības
*
Klaunu
priekšnesumi
Kristīgo
Reiņa
Zariņa solokoncerts
grāmatu
galds
Klaunu priekšnesumi
Amatnieku
un rokdarbnieku
Projekts
– ģimenei” tirdziņš
Lūgšanu“Ģimene
vakars
Amatnieku
un
rokdarbnieku
tirdziņš
Kristīgo
grāmatu galds
Sociālā kalpošana
Līvānu slimnīcā, aprūpes centrā
Kristīgo
grāmatu
galds
3.
augusts
‘’Rožlejas’’
un sabiedrības
Projekts “Ģimene
– ģimenei”
integrācijas centrā ‘’Baltā māja’’
Projekts
“Ģimene
–Līvānu
ģimenei”
LBDS Kongress
(reģistrēšanās
no 9.00
)
Lūgšanu
Sociālā
kalpošana
slimnīcā,
aprūpes
centrā
pastaiga
Sociālā
kalpošana
Līvānu
slimnīcā,
aprūpes
centrā
Radošāsintegrācijas
darbnīcas, spēles,
*
Projektsaktivitātes
‘’Atslēga’’
‘’Rožlejas’’
un sabiedrības
centrāstafetes
‘’Baltā māja’’
Sporta
‘’Rožlejas’’
un
sabiedrības
integrācijas
centrā
‘’Baltā māja’’
Komandu
fotoorientēšanās
sacensības
*
Lūgšanu
pastaiga
Slavas
un pielūgsmes
koncerts
Uzvedums
‘’Marka drāma’’
Kultūras centrā
Lūgšanu
pastaiga
Lībaun
Ēce
- Kalniņa, Oskars
Deigelis
Klaunu
priekšnesumi
Sporta
aktivitātes
Slavas
pielūgsmes
koncerts
Sporta
aktivitātes
Nakts
undrāma’’
uzvedums
“Marka
drāma”
Amatnieku
un
rokdarbnieku
tirdziņš
Lībaugunskurs
Ēcepielūgsmes
-‘’Marka
Kalniņa,
Oskars
Deigelis
Slavas
un
koncerts
Uzvedums
Kultūras
centrā
Slavas
un
pielūgsmes
koncerts
Lība
Ēce
- Kalniņa,
Oskars
Deigelis
Kristīgo
grāmatu
galds
Nakts ugunskurs
Slavas
un
pielūgsmes
koncerts
4. augusts
Lībaugunskurs
Ēce -- Kalniņa,
Kalniņa, Oskars
Oskars
Deigelis
Nakts
uzvedums
“Marka drāma”
Lība
Ēce
Deigelis
Projekts
“Ģimene un
– ģimenei”
Dievkalpojums
Daugavas
krastā“Marka drāma”
4. augusts
Nakts
ugunskurs
un
uzvedums
Nakts
ugunskurs
Sociālā
kalpošana
Līvānu
slimnīcā,
aprūpes centrā
4.
augusts
Mākslinieku
plenēra
dalībnieku
izstāde
Dievkalpojums
Daugavas
krastādarbu
‘’Rožlejas’’
un
sabiedrības
integrācijas
centrā ‘’Baltā māja’’
4.
augusts Daugavas krastā
Dievkalpojums
4.
augusts
Sadraudzības
pikniksdalībnieku darbu izstāde
Mākslinieku
plenēra
Lūgšanu pastaiga
Dievkalpojums
Daugavas
krastādarbu izstāde
Mākslinieku
plenēra
dalībnieku
Dievkalpojums
Daugavas
krastā
Sadraudzības
pikniks
Sporta
aktivitātes
*Mākslinieku
Īpaši aicinātas
ģimenes
ar bērniemdarbu izstāde
plenēra
dalībnieku
Sadraudzībasplenēra
pikniksdalībnieku darbu izstāde
Mākslinieku
‘’Marka
drāma’’
Kultūras centrā
*Uzvedums
Īpaši aicinātas
ģimenes
ar bērniem
Sadraudzības
pikniks
Sadraudzības
pikniks
*Slavas
Īpaši aicinātas
ģimeneskoncerts
ar bērniem
un pielūgsmes

21.00

Nakts ugunskurs

15.30 –17.30
18.00

kas notiks no 2.-4. augustam Līvānos
11.00 –18.00
21.00
18.00
18.00

LŪDZ par Līvānu iedzīvotāju labklājību (Jeremijas 29:7)
ATBALSTI ar savu klātbūtni pasākumu norisi
IESAISTIES pasākumu organizēšanā
SVĒTĪ Līvānus, praktiski kalpojot novada ļaudīm
ATSAUCIES Dieva aicinājumam evaņģelizācijas darbam
un jaunas draudzes veidošanai Līvānos

21.00
10.00
21.00 –14.00
11.00 –18.00
10.00 –14.00
10.00 –14.00
11.00 –18.00
11.00 –18.00
18.00
21.00

VAJADZĪGI BRĪVPRĀTĪGIE PALĪGI

Ja esi gatavs iesaistīties Draudžu dienu sagatavošanas
un norises darbos, lūdzu, piesakies, zvanot 29148854
vai rakstot zanna.drunese@lbds.lv
Transports Naktsmājas Ēdināšana

Tu vari pats plānot savu nokļūšanu Līvānos, naktsmājas
un ēdināšanu
Ja vēlies izmantot LBDS piedāvātās transporta, naktsmāju
un ēdināšanas iespējas, piesakies LBDS kancelejā,
zvanot pa tālruni 67223379 vai 20390979
vai rakstot uz e-pastu kanceleja@lbds.lv līdz 30. jūnijam
Vairāk informācijas

www.lbds.lv
www.facebook.com/latvijasbaptistu.draudzusavieniba

Iespēja abonēt
“Baptistu Vēstnesi”

10.00 –14.00
11.00 –18.00
18.00
15.30 –17.30
18.00
21.00
18.00 –17.30
15.30
18.00
21.00
18.00
21.00
12.00
21.00
21.00
12.00
12.00
12.00
12.00
15.30 –17.30

Īpaši
aicinātas
ģimenes
ar bērniem
bērniem
Lība
Ēce - Kalniņa,
Oskars
Deigelis
** Īpaši
aicinātas
ģimenes
ar

4. augusts
Sākot ar 2013. gada otro pusgadu, izdevumu “Baptistu
Vēstnesis” ikvienam interesentam ir iespējams
abonēt. To var darīt LBDS mājas lapā,
aizpildot pieteikumu
un apmaksājot
vai arī griežoties
Dievkalpojums
Daugavaspakalpojumu,
krastā
12.00
LBDS kancelejā.
Mākslinieku plenēra dalībnieku darbu izstāde
Abonēšanas iespējas:

Sadraudzības
pikniksizmaksas Jums būs Ls 0,40.
• Ja “Baptistu Vēstnesi” abonējat, izvēloties saņemt to savā draudzē,
viena izdevuma
• Ja vēlaties izdevumu saņemt savā dzīves vietā, viena izdevuma izmaksas Jums būs Ls 0,40 + pasta pakalpojumi Ls 0,50:
* Īpaši aicinātas ģimenes ar bērniem
kopsummā Ls 0,90.
Šobrīd piedāvājam iespēju abonēt “Baptistu Vēstnesi” uz 2013. gada otro pusgadu – no jūnija līdz decembrim.
Pieteikšanās abonēšanai līdz 21. jūnijam: www.lbds.lv, pa tālruni: 67223379 vai rakstot uz epastu: kanceleja@lbds.lv.
Apmaksas summa par otro pusgadu ir Ls 4,50 par 5 izdevumiem, ja izvēlaties to piegādi mājās.
Jūs varat piedalīties izdevuma veidošanā, iesūtot rakstus vestnesis@lbds.lv vai sazinoties ar Daci Lektaueri (tel. 29173217).
Kļūstiet par regulāru “Baptistu Vēstneša” lasītāju un ieprieciniet citus, dāvinot iespēju lasīt šo izdevumu!

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, 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

