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Šos vārdus Jozua skaidri un nelokāmi
saka laikā, kad Izraēla tauta atrodas
grūtībās un pastāv kārdinājums atmest
Dieva likumus un pielāgoties apkārtējo
tautu reliģijām, vērtībām un likumiem.
Jozua ir pārliecināts - neatkarīgi no
apstākļiem, viņš un viņa nams kalpos
Dievam, nevis kādam citam.

Es un mans
nams mēs kalposim
Kungam!

Jozuas vārdi sasaucas ar pašreizējo
situāciju Latvijas sabiedrībā. Apliecināt
patiesību “Es un mans nams - mēs
kalposim Kungam!” ar saviem vārdiem
un dzīvi ir ļoti drosmīgi, īpaši, ja apzināmies, ka dzīvojam sabiedrībā, kuras
vērtības, dzīvesveids un pat likumi arvien mazāk saskan ar Dieva gribu.

Jozuas 24:15b
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Šobrīd mūsu sabiedrībā aktuāli ir jautājumi, kas saistīti ar ģimenes izpratni un
viendzimuma attiecībām. Šie jautājumi
ir aktualizēti ne tikai politiskā līmenī,
bet arī sabiedrībā kopumā parādās
atbalstoša attieksme pret viendzimuma
attiecībām un dzīvesveidu. Kāda būs
mūsu atbilde? Jā, mums ir jādara viss
iespējamais, lai šāds dzīvesveids netiktu
legalizēts, taču mums nevajadzētu
paļauties tikai uz to. Mums vajadzētu
veltīt visas pūles tam, lai Dieva dotās
vērtības vispirms iedzīvinātu mūsu
ģimenēs, kas ir sabiedrības pamatšūna.
Mācīt un stiprināt ģimeniskās vērtības.
Palīdzēt puišiem apzināties savu
vīrišķību, bet meitenēm - sievišķību.
Un, protams, kalpot tām ģimenēm, kas

saskaras ar sarežģītiem jautājumiem un meklē
palīdzību.
Mūsu uzdevums ir izkopt tikpat pārliecinošu nostāju, kāda bija Jozuam, un turpināt
mīlestībā nest Dieva Vārdā balstītu skatījumu visās sabiedrības un dzīves jomās un
problēmās. Ja vēlamies veidot sabiedrību, kas
arvien vairāk pagodina Dievu, tad vispirms
mums jāsāk ar sevi un savu namu. Kaut mūsu
nams būtu ne tikai mūsu bioloģiskā ģimene,
bet arī mūsu draudze un visa Latvijas sabiedrība!
Jozuas vārdi sasaucas arī ar mūsu dzīves realitāti kopš šī gada 24. februāra, kad Krievija uzsāka iebrukumu Ukrainā. Ar skumjām
un šausmām mēs sekojam līdzi notikumiem
Ukrainā. Mēs saprotam, ka mūsu “nams” sniedzas pāri mūsu valsts robežām. Mēs mācāmies
kalpot Dievam ar mūsu namam uzticētajiem
resursiem jaunā veidā. Mūsu draudzes un
sabiedrību nepārņem bailības gars, bet cilvēki
ir gatavi sniegt tūlītēju palīdzību Ukrainai.
Visas nesaprašanās un viedokļu atšķirības tiek
noliktas malā, lai savus spēkus veltītu praktiskai palīdzībai, finansiālam atbalstam, bēgļu
transportēšanai, uzņemšanai un rūpēm par
viņiem. Tur, kur bailes redz grūtības, mīlestība
redz iespējas, jo mīlestībā nav baiļu.
Mēs nezinām, kāda būs nākotne. Tagad, vairāk
nekā jebkad, mēs apzināmies, ka viss ir Dieva
stiprajās un labajās rokās. Es esmu pateicīgs
Dievam par to, ko mēs kopīgi varam darīt šajā
laikā. Paldies jums par sadarbību, garīgo un
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finansiālo atbalstu, par aktīvo iesaistīšanos
LBDS kopdarbā. Mūsu uzdevums ir kalpot
mūsu Dievam, nevis kādam citam. Turpināsim
veidot kristocentriskas, pavairoties spējīgas un
misionālas ģimenes, draudzes un sabiedrību
Latvijā.
Lai Dievs jūs svētī!
Jūsu bīskaps
Kaspars Šterns

Izpilddirektore

remonta darbi (7,8%), veselības apdrošināšana
(6,4%), kā arī citi izdevumi.

Mērķis
vadīt LBDS saimniecisko, finanšu un
administratīvo darbību, sadarboties ar
valsts iestādēm, organizēt nozīmīgus
pasākumus un atbalstīt bīskapa un
apvienību vadītāju darbu.

Draudžu iemaksas 2021. gadā saņemtas no
59 draudzēm un ir EUR 63 831. Tas ir vidēji
EUR 1082 no vienas draudzes gadā. Aicinām
draudzes turpināt izmantot LBDS draudžu
iemaksu modeli - desmito tiesu no katra
mēneša ieņēmumiem draudze vienu reizi
mēnesī novirza LBDS kopdarbam. Paldies
draudzēm, kas veic iemaksas LBDS.

Finanšu pārvaldīšana
Nozīmīgākās ieņēmumu pozīcijas
2021. gadā: ziedojumi un naudas
piešķīrumi (46,5%), ieņēmumi no telpu
nomas un komunālajiem maksājumiem (25,2%), draudžu iemaksas
(11,5%), LBDS un tās apvienību reliģiskās
darbības un pasākumu organizēšanas
ieņēmumi (7,8%). Pārējo ieņēmumu daļu
veido citi ieņēmumi (7,5%) un atsevišķi
projekti (“Baptistu Vēstnesis”, LBDS
Kongress, veselības apdrošināšanas
polises).
Nozīmīgākās izdevumu pozīcijas:
ziedojumi draudzēm un izglītības darbam (26,4%), darba samaksa un nodokļi
(13,6%), LBDS un apvienību reliģiskā
darbība un pasākumu organizēšana
(11,3%), Savienības nama uzturēšana un
komunālie maksājumi (10,4%), palīdzība fiziskām personām draudzēs (9,1%),

Budžeta pārskats un finanšu darbības
pamatvirzieni. 2021. gada budžeta ieņēmumu un izdevumu pārskatu skat. 35. lpp. LBDS
Padomes un Revīzijas komisijas apstiprināto
LBDS Finanšu darbības virzienu budžeta projektu 2022. gadam skat. 34. lpp.
Nozīmīgākie saimnieciskie darbi. Savienības
namā veikts elektrības pārslēgums uz jauno spriegumu - darbi, kas tika projektēti un
saskaņoti trīs gadu garumā. Finansējums - ES
fondi, Elektrum un LBDS. Ir veikta Mazo kāpņu
telpas atjaunošana, veiksmīgi notikusi VUGD
pārbaude, ierīkota videonovērošana, izbūvētas
jaunas telpas 5. stāvā, nomainīti iekšpagalma
Nr. 2 vārti. Notiek regulāra sadarbība ar pakalpojumu sniedzējiem un nama nomniekiem.
Sadarbība ar draudzēm. Draudzēm tiek
sniegta palīdzība juridiska rakstura un
grāmatvedības dokumentu sagatavošanā.
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Ir sagatavots piedāvājums par veselības
apdrošināšanas polisēm. Notiek LBDS sociālo tīklu kontu uzturēšana, atbildēšana uz
iesniegumiem un vēstulēm, rekomendāciju
sagatavošana, kā arī draudžu un garīdznieku
kontaktinformācijas bāzes uzturēšana. Tiek
izdots “Baptistu Vēstnesis” un organizēta
tā abonēšana. LBDS Kanceleja ir apkopojusi
draudžu statistikas datus (skat. 32.-36. lpp.)
Sadarbība ar valsti. Aktīva piedalīšanās
aktivitātēs Covid-19 seku novēršanai, dalība
darba grupās par likumprojekta par reliģisko
organizāciju u.c. jautājumiem, Sabiedriskā
labuma statusa saglabāšana, Gada pārskata
iesniegšana VID, pārskata par statistiku un
garīdzniekiem iesniegšana Tieslietu ministrijai.

.
.
.
.

Ieceres un prioritātes 2022. gadā
Plānot un nodrošināt nepieciešamos resursus
LBDS uzdevumu sekmīgai īstenošanai.
Veicināt aktuālas LBDS un draudžu informācijas apriti.
Plānot un organizēt LBDS ikdienas darbu, organizēt pasākumus, sniegt atbalstu draudzēm
un apvienībām, sadarboties ar valsts iestādēm.
Turpināt darbus Savienības namā: izstrādāt
jumta nomaiņas projektu, nomainīt notekas,
atjaunot 5. stāva iekšējo koridoru.
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Garīdznieku
brālība
MĒRĶIS
gādāt par garīdzniekiem,
viņu garīgo un intelektuālo
izaugsmi, stiprināt draudzes,
veicināt jaunu garīdznieku
piesaisti.
Draudžu izaugsme ierobežojumu
laikā. Pasaulē tik daudz kas notiek,
dara bažīgus un nomāc dzīvesprieku,
bet ir labi apzināties, ka mums ir droša
vieta Dieva Valstības glābšanas laivā,
kas nes pāri visiem viļņiem. Mēs gan
skatām visu ap mums, bet paši esam
aizsargāti.
Aizvadītais gads ir bijis brīvas izdomas gads draudzēs – kā kalpot
Covid-19 ierobežojumu ietvertiem,
kā risināt vakcinācijas jautājumus un
nepazaudēt apmeklējumu apjomu
draudzēs, ņemot vērā noteikto “zaļo”
un “sarkano” režīmu. Informācijas
nepilnības un tās neviennozīmīgā
daudzveidība zināmā mērā ir postījusi

draudžu vienotību.
Prieks, ka vairums draudžu garīdznieku nav
padevušies grūtību priekšā. Ir attīstījusies
dievkalpojumu un svētbrīžu pārraidīšana
internetā. Draudzēs svētdienās tiek noturēti pat vairāki dievkalpojumi, turklāt ne tikai
iekštelpās. Piemēram, Cēsu draudzes locekļi,
dažkārt mēteļiem mugurā, dievkalpojumus ir
svinējuši dievnama pagalmā. Ir izveidojusies
arī intensīvāka draudzes locekļu apmeklēšana mājās un redzama mazo grupu izaugsme.
Konference. Neskatoties uz šķēršļiem, ir
notikušas garīdznieku tikšanās gadskārtējās konferences laikā, kad garīdznieki tika
iedrošināti kalpošanai ierobežojumu apstākļos. Konferences laikā notika Garīdznieku
brālības vadītāja vēlēšanas, atkārtoti ievēlot
Edgaru Godiņu, un ievēlot arī jaunu Kolēģijas
sastāvu.
Reģionos garīdznieki tikās, lai pārrunātu gan
aktualitātes, gan kopīgā atslodzē viens otru
iepazītu tuvāk.
Licencēti sludinātāji un mācītāji. Kalpošanai draudzēs tika aicināti BPI absolventi. GB
Licencēšanas - Ordinēšanas komisija Dr. teol.
Ilmāra Hirša vadībā licencēšanai atbalstīja sludinātājus Alekseju Zajecu Liepājas
Tosmāres topošajā draudzē, Raiti Šķerbergu
Liepājas Pāvila draudzē, Lūkasu Balodi Ogres
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Trīsvienības draudzē, Krišu Pozemkovski
Grobiņas draudzē, Valteru Siksnu Rīgas
Mājvietas draudzes filiālē Brankās.
Ordinācijai par mācītājiem tika atbalstīti: Raivis
Deksnis Tukuma un Nariņciema draudzēs
un Mārcis Dejus Liepājas Karostas topošajā
draudzē.
Mūžībā aizgājušie. Mūžība devušies emeritus mācītājs Aivars Rudzītis (84), Ventspils
krievu draudzes sludinātājs Oskars Ābeltiņš
(60) un Gulbenes draudzes sludinātājs Arturs
Ruiga (65).
Finansiālais atbalsts. Pateicoties Amerikas
Latviešu baptistu apvienībai un privātiem
ziedotājiem, Garīdznieku brālība regulāri var
sniegt finansiālu pabalstu 11 emeritētiem garīdzniekiem, kuri padomju gados par
kalpošanu draudzēs rūpējušies vairāk nekā
par savu pensiju. Cik iespējams, iepriecinātas
tiek arī 12 mācītāju atraitnes.
Aptauja. Garīdznieku brālības Kolēģija, rūpēs
par sludinātājiem un mācītājiem, par prioritāti izvirzījusi garīdznieku vajadzību apkopojumu. Šim nolūkam Kolēģijas loceklis un GB
vadītāja vietnieks mācītājs Dainis Pandars ir
izstrādājis apjomīgu aptauju, kurā noskaidrotas garīdznieku būtiskākās vajadzības.
Pateicība visiem par lūgšanu atbalstu!
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Semināru cikls par Jēzus māceklību
Seminārā Zoom platformā bija iespēja
uzzināt par kristīgas mazās grupas
specifiku un to, kas veicina uzticēšanos un veselīgas robežas, reizē
saglabājot fokusu uz patieso Glābēju
Jēzu. Tika arī aplūkots, kādas sekas uz
pieaugušo var atstāt skolas pieredze.
Dalībnieces varēja izvērtēt un praktizēt māceklības metodes, ko izmantojis Jēzus, – prasmi uzdot dziļus
un atvērtus jautājumus, lai rosinātu
domāt dziļāk un plašāk. Sievietes

bību ļāva pārdomāt personīgāk un dziļāk.
Liela pateicība Debesu Tēvam, kurš nojauc
nepareizās robežas, ko esam uzcēlušas!

Atbalsts un garīgā izaugsme ikdienā
Konference “Sieviete. Dzīve. Jēzus”
Whatsapp grupā ir pieejami regulāri iedrošinājumi video formātā. Decembrī, gatavojoties Kristus dzimšanas svētkiem, audio
projekta “Isaja koks” ietvaros ik dienas tika
sūtītas īsas audio uzrunas un jautājumi pārdomām, skarot dziļus ticības aspektus.
Māceklības programma
“Sieviete sievietei”
Programma ietvēra divus kursus. Tikšanās
klātienē bija vērsta uz dziļu ieskatīšanos savas sirds sāpīgākajos notikumos. Trīs dienu
laikā sievietes piedzīvoja to, ko var izbaudīt
vienīgi klātienē, aizlūgšanu, uzliekot rokas,
apskaušanos, otra sajušanu caur acu skatienu vai ķermeņa reakcijām. Kā teica Agnese
Megne: “Bijām izslāpušās dalīties un kalpot
cita citai.”

Konference notika Rīgas Mateja draudzes
namā 20. februārī, un tās tiešraidi varēja
vērot Youtube kanālā. Piedalījās 305 dalībnieces, no tām 205 – no LBDS draudzēm.
Par piedzīvoto kopā ar Jēzu stāstīja Vēsma
Sanberga, Gunita Lanka, Liene Svoka, Marita
Zvana un Helēne Saleniece. Savukārt Zoom
istabās varējām iepazīties ar citām māsām,
pārrunāt dzirdēto un lūgt viena par otru.

.
.

2022. gada ieceres
Meklēt idejas, kā atbalstīt LBDS nodomu
stiprināt dzimumidentitāti, akcentējot tieši
sievietes lomu ģimenē un sabiedrībā.
Vasarā organizēt nometni sievietēm, lai
stiprinātu viņu vērtības apziņu Kristū.

Žurnāls “Padod tālāk” turpina iznākt
četras reizes gadā
Projekta “ Sinepju grauds” ietvaros, pateicoties Amerikas Latviešu baptistu apvienības
ziedojumiem, tiek nodrošināts atbalsts
draudžu cilvēkiem – malkas, medikamentu,
pārtikas, tehnikas iegāde, zupas virtuve, u.c.

Otrs kurss, kas Zoom platformā notika
deviņus mēnešus, bija veltīts dziļākai Bībeles
izpētei. Dalībniecēm šis kurss deva atziņu, ka
viņas spēj daudz vairāk nekā bija domājušas.
Mazajās grupās pēc iepriekš sastādīta Bībeles diskusiju plāna, katra dalībniece sagatavoja trīs minūšu uzrunu, kas bija balstīta uz
Rakstiem. Attālinātā pieredze katru nodar8
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– Agnese Megne

MĒRĶIS
atbalstīt, iedrošināt un izglītot LBDS draudžu sievietes,
lai veicināt viņu identitātes
nostiprināšanu Kristū,
neatkarīgi no vecuma un
kalpošanas nozares.

saņēma emocionālu atbalstu un aizlūgšanas
par personīgām vajadzībām.

Bijām izslāpušas dalīties
un kalpot cita citai.
Liela pateicība Debesu Tēvam,
kurš nojauc nepareizās robežas,
ko esam uzcēlušas!

Sieviešu
kalpošanas
apvienība

Ņemot vērā 2021. gadā valstī noteiktos ierobežojumus, svētdienskolas
tradicionālajā izpratnē darboties
nevarēja. Tomēr, apzinoties, ka svētdienskolu virsuzdevums ir iepazīstināt
bērnus ar Dievu, lai viņi atklātu Viņa
mīlestību un tai atsauktos, kalpošana joprojām notika. Mainījās vien
kalpošanas veids.
Svētdienskolotāju tikšanās
Gada laikā notikušas sešas Zoom
tikšanās, uz kurām bija aicināti visi
LBDS svētdienskolotāji. Tas bijis

Materiāli ģimenei
Bērna galvenie dzīves skolotāji ir vecāki. Lai
atbalstītu vecākus viņu uzdevumā veidot arī
bērnu garīgās dzīves pamatus, ir sagatavoti vairāki palīgmateriāli svētdienskolām un
ģimenēm:
Ceļā uz Lieldienām – ierosmes katrai dienai,
sākot ar Pelnu dienu, līdz pat Lieldienām,
kā lūgt, kā lasīt, kā kalpot, kā atteikties vai
doties dabā. Tā ir iespēja visai ģimenei kopā
praktizēt kādas no garīgajām disciplīnām,
esot arī tur, kur visbiežāk bija Jēzus, – dabā,
ko radījis Tēvs.

kalendāra lietošanai tiek publicēts Facebook
“LBDS Svētdienskolu apvienība” lapā un Instagram lapā “Labas ziņas visiem”. Vecāki par
kalendāra ieguvumiem raksta: “Meita katru
vakaru nāk pie manis ar Bībeli rokās un meklē
norādīto Rakstu vietu, lūdz, lai to izskaidroju.”; “Dēls katru vakaru izlasa uzdevumu, un
mēs lūdzam. Tas ir brīnišķīgi, ka bērni paši jūt
vajadzību lūgt par konkrētām lietām. Parasti
viņiem bija grūti pateikt, par ko aizlūgt, bet te
jau viss nosaukts vārdā.”
Vasaras pasākumu programmas
"Acīgie izlūki", "Gardēžu virtuve", pārgājiens "ieKLAUsies", "Smaržu laboratorija" un
"Skārienjūtīgais piedzīvojums" – šie ir pieci
pasākumu scenāriji, kas veidoti lietošanai āra
apstākļos. Tie ir viegli adaptējami un papildināmi, lai piemērotos dažādiem pulcēšanās
nosacījumiem gan baznīcas dārzā, gan
ģimenes mājas pagalmā, kā arī lai organizētu
nometnes vai Vasaras Bībeles skolu.

Atbalsts draudzēm
Pateicoties Amerikas Latviešu baptistu apvienības ziedojumiem, 36 draudzes
saņēmušas finansiālu atbalstu svētdienskolas kalpošanai. Pateicība par nesavtīgajiem
ziedojumiem, caur kuriem daudzi tiek svētīti!

.
.

2022. gada ieceres
Jau sesto gadu drukātā formātā iznāks
žurnāls “Labas Ziņas bērniem”.
Plānots strādāt pie sociālo tīklu satura,
sniedzot atbalstu, informāciju ģimenēm un
svētdienskolotājiem, kā arī piedāvāt svētdienskolotājiem attālināti apgūt kādus no
BPI Timoteja skolas mācību moduļiem.
Mēs kā apvienība vēlamies būt atvērti Dieva
vadībai, atbalstīt draudzes, kalpotājus un
ģimenes, lai bērni tiktu svētīti un Dieva gods
vairotos.

Labas ziņas visiem
Labas Ziņas bērniem - kristīgi izglītojošs
žurnāls bērniem un vecākiem. 2021. gadā
tajā varēja lasīt par debesīm, ūdeņiem,
kalniem, tuksnešiem, pilsētām un ceļiem.

Lai Svētdienskolu apvienības sagatavotie
materiāli būtu viegli pieejami visiem interesentiem, ir izveidots internetveikals
www.labaszinasvisiem.lv.

Ģimenes lūgšanu kalendārs – nonācis
vairāk nekā tūkstoš ģimenēs. Katru dienu
visa 2022. gada garumā palīgmateriāls
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– Estere Roze

MĒRĶIS
sniegt atbalstu, iedrošinājumu un apmācību draudzēm,
svētdienskolām un ģimenēm, lai būtu kopā ar bērniem ceļā, kurā viņi iepazīst
Dievu, iemīl Viņu un izvēlas
Viņam sekot.

laiks ideju apmaiņai, intervijām, apmācībai,
jaunu materiālu prezentācijai un veidošanai,
aizlūgšanām un iedrošinājumam. “Paldies
par tikšanos! Bija ļoti svētīgi. Bija uznācis
apnikums par visu notiekošo, un šī tikšanās
palīdzēja no jauna ieraudzīt cerību!” – tā
nākamajā dienā pēc vienas tikšanās rakstīja
kāda dalībniece.

Tas, vai bērni no mana, Tava un
mūsu draudzes nama pēc gadiem
teiks – mēs kalpojam Kungam,
iespējams, izšķiras jau šodien.

Svētdienskolu
apvienība

Attālināti, bet joprojām kopā
Laikā, kad ierobežota tikšanās
klātienē, Muzikālās kalpošanas
apvienības mūziķi ik mēnesi turpina
organizēt tikšanās tiešsaistē Zoom
platformā. Sadraudzībā, stiprinot
vienam otru, pusotras stundas laikā
tiek īstenotas kopīgas lūgšanas,
dalīšanās par Dieva žēlastību, mīlestību un svētībām, kas saņemtas, par
piedzīvoto; tiek pārrunātas aktualitātes draudzēs, radītas domas, idejas un sapņi. Lai stiprinātu mūziķus,
iedrošinājuma vārdus mūziķiem ir
veltījuši bīskaps Kaspars Šterns un

Semināru cikls 2i jeb izaicinājumi
un iespējas
Aprīlī un maijā notika trīs semināru cikls
“2i jeb izaicinājumi un iespējas”.
Seminārs “Dziedātāju, ansambļa, kora,
pielūgsmes grupas dalībnieku motivēšana”
notika 26. aprīlī. Ar savu pieredzi pielūgsmes
dalībnieku motivēšanā dalījās Anda Turlute
(Vīlandes baptistu draudze) un Filips Baumanis (Liepājas baptistu Centra draudze).
Sarunu vadīja komponists Ēriks Ešenvalds.
Anda un Filips akcentēja, ka kalpojumam var
motivēt mēģinājumam kvalitatīvi sagatavojies vadītājs, kurš pielāgojas kalpotāju vajadzībām kopīga labuma vārdā. Ļoti svarīga
loma šajā procesā ir attiecību veidošanai un
sarunām ar Dievu.
Semināra, kas notika 10. maijā, temats “Dievkalpojuma tiešraides tehniskā organizēšana un esošās tiešraides uzlabošana”.
Tajā Muzikālās kalpošanas apvienības Padomes vadītājs Māris Dravnieks, sarunājoties ar
Mateja draudzes video kalpošanas līderiem Pēteri Tīsu un Ivaru Nagaini, iedrošināja,
ka vienkāršai tiešraides uzsākšanai pietiek ar
tālruni un stabilu internetu un, organizējot
tās, svarīgi izvēlēties mērķauditorijai atbil12

stošāko straumēšanas platformu.
Savukārt 24. maijā notikušajā seminārā
“Dziesmu aranžēšana” par savu pieredzi stāstīja komponists Ēriks Ešenvalds un
dziesmu autors Māris Dravnieks, uzsverot,
ka aranžijas procesā svarīga ir cieņpilna
attieksme pret autora darbu, tematiskā
skaidrība un skaņdarba stāsta dramaturģiskā
attīstība, nepazaudējot skaņdarba māksliniecisko vērtību, reizē piešķirot tam krāšņu
skanējumu.
Muzicēšana senākajās baptistu baznīcās
un koncerts Pāvilostas estrādē
Turpinot pirms gada iesākto, kad tika
īstenota muzicēšana bez klausītājiem un
kopmēģinājumiem, 128 draudžu koristi,
pielūgsmes mūziķi, ansambļi, solisti un
instrumentālisti no dažādām Latvijas baptistu draudzēm kopīgi muzicēja senākajās
baptistu baznīcās Sakā, Užavā, Sārnatē,
kā arī Jūrkalnes un Pāvilostas estrādē un
jūras krastā Dieva godam un visu kopējam
satikšanās priekam.

.
.
.
.

brī. Tajā piedalījās 70 mūziķi no vairākām
baptistu draudzēm. Iesaistītie varēja kopā
dziedāt, lasīt Bībeli, lūgt un būt vienkāršā
sadraudzībā.
2022. gada ieceres
Kopīgi muzicēt 7. maijā reģionos. Muzikālās
satikšanās moto “Es un mans nams - mēs
kalpojam Kungam!”.
Samuzicēt 30. jūlijā Kurzemes pusē.
Nodrošināt Muzikālo vadītāju skolas nodarbības no marta līdz maijam.
Īstenot kopīgas ikmēneša tikšanās ar
draudžu mūziķiem tiešsaistē Zoom platformā.

Pļaujas svētku muzicēšana reģionos
“Pļaujas svētku dievkalpojums” kā vienota,
kopīga Pļaujas svētku samuzicēšana reģionos vienlaicīgi notika Aizputē, Rīgas Mateja
un Ventspils baptistu baznīcās 25. septem13

– Māris Dravnieks

MĒRĶIS
veicināt muzikālo vadītāju
un kolektīvu iedvesmojošu
kalpošanu esošajā
un topošajās draudzēs.

mācītāji Edgars Mažis, Mārcis Zīverts, Aivars
Vadonis, Sandijs Aizupietis.

Kopīga satikšanās mūzikā savieno,
pilnveido un pārveido. Lai skan
ģimenēs, lai skan draudzēs!

Muzikālās
kalpošanas
apvienība

Ārmisija
MĒRĶIS
veidot misijas kustību
Latvijā, lai uzrunātu
neaizsniegtās tautas
pasaulē.

.
.
.
.

Iespēju laiks
Sarunas par Evaņģēliju, misiju un aktuālām tendencēm pasaulē skatāmas
YouTube kanālā BGI Missio un sarunas
par vajātajiem kristiešiem visā pasaulē
raidierakstā - www.vajatie.lv.
Maijā diviem mēnešiem tika sarūpēta
pārtika, kas nogādāta uz Nigēru 115
atraitnēm, kuru vīrus nogalināja islāmistu teroristiskais grupējums Boko Haram.
Labdarības akcijā “Zvaigzne austrumos” tika sarūpētas 420 pārtikas pakas
ģimenēm ar bērniem Beirūtā, Libānā un
Indijā.
Izveidots dienas kalendārs 2022. gadam,
kas aicina lūgt par vajātiem kristiešiem
pasaulē.

Atbalsts, lai izglābtos kristieši
Augustā notika strauja ASV un sabiedroto
spēku izvešana no Afganistānas. Vienlaicīgi
valstī varu pārņēma islāmistu grupējums
Taliban. Kopš tā brīža Afganistāna ir apsteigusi Ziemeļkoreju, kļūstot par kristiešiem
visnedraudzīgāko valsti pasaulē. Esot kopā
ar sadarbības partneriem Afganistānā, tika
atbalstīta 40 kristiešu izglābšanās, virzoties
pāri kalnu pārejām. Lielākā daļa no viņiem
šobrīd dzīvo Pakistānā, bet daži ir apmetušies pie radiem Albānijā.
Izveidota maizes ceptuve
Misijas organizācijas Evaņģēlijam slēgtajās
zemēs bieži dibina nevalstiskās organizācijas, kas īsteno dažādus izglītības un attīstības projektus, saistītus ar vietējo sociālo
vai etnisko mērķgrupu. Hazaras vēsturiski ir
Evaņģēlijam atsaucīgākā etniskā minoritāte
Afganistānā. Ārmisijas kalpošana palīdzēja
kādai organizācijai izveidot maizes ceptuvi, kas nodarbina hazaras un ļauj paēdināt
vairākus simtus cilvēku dienā. Daļa maizes
tiek pārdota par tirgus vērtību, bet katru dienu tiek izdalīti arī taloni bezmaksas maizes
saņemšanai.

no verdzības piedalījās individuāli ziedotāji un baptistu, katoļu, luterāņu, baptistu,
Vasarsvētku, reformātu, adventistu un neatkarīgās draudzes no Latvijas.
Izpirkti tika Masihs un Fozija Irfani un viņu
trīs bērni - dēls Arslans (14), meitas Mahi (8)
un Beija (6). Atbalstītāji atdeva EUR 7400
parādu, kas bija uzkrājies trīs paaudzēs,
un nopirka jaunu motociklu par EUR 1500,
lai ģimenes tēvs varētu strādāt un pelnīt
iztiku. Nākamajā svētdienā pēc atbrīvošanas
Masihs Irfans ieradās draudzē un liecināja:
“Mans vectēvs bija vergs, mans tēvs nomira
kā vergs, un arī man nebija nekādas cerības,
ka reiz kļūšu brīvs, bet notika Dieva brīnums!
Slava Dievam un liela pateicība visiem, kuri
par mums parūpējās!”
Sirsnīga pateicība visiem, kuri atsaucās!
Vai turpināsim iesākto? Vergs ir tas, kurš ir
bezpalīdzīgs, kurš nespēj sev palīdzēt. Mūsu
dvēseles glābšanai mēs arī nespējām neko
darīt. Bet Pāvils atgādina, ka “Kristus mūs ir
izpircis no bauslības lāsta” (Gal 3:13).

.
.
.
.
.
.

2022. gada ieceres
Pavasarī sestdienās Latvijas reģionos notiks
misijas semināri “StoryLine”, bet rudenī kursi “Kairos”.
25.-30. jūlijā Valdemārpilī notiks “Kairos”
misijas nometne.
Rīkosim misijas braucienus uz Gruziju,
Jordāniju, Tanzāniju un Indiju.
Gatavosim sienas kalendāru 2023. gadam
ar aizlūgšanām par vajātiem kristiešiem
pasaulē.
Turpināsim palīdzēt izpirkt no verdzības
kristiešus.
Palīdzēsim ierīkot ūdens akas Āfrikā.

No verdzības izpirkta ģimene
Pakistānas kristiešu ģimenes izpirkšanā
14

15

Jaunu draudžu
dibināšana
MĒRĶIS
popularizēt un īstenot vīziju par jaunu draudžu dibināšanas kustību, lai visos
Latvijas reģionos būtu kristocentriskas, pavairoties
spējīgas un misionālas
draudzes.

.
.
.

Uzdevumi
Aicināt draudzes lūgt un sapņot par
draudžu dibināšanu.
Apmācīt un sagatavot draudžu dibinātājus, izmantojot apmācību M4, kā
arī Baltijas Pastorālā institūta iespējas.
Mentorēt draudžu dibinātājus, lai
palīdzētu viņiem augt kā kristiešiem
un kļūt par efektīvākiem vadītājiem.

.

Nodrošināt draudžu dibināšanas komandas
ar nepieciešamajiem resursiem (mentorings,
apmācību materiāli, grāmatas, semināri,
starptautisko partneru piesaiste un finansiālais atbalsts), īpaši kalpošanas sākumposmā.
Lai arī kopumā aizvadītais gads nav bijis
viegls arī draudžu dibināšanas kalpošanā,
tomēr ir prieks un pateicība par dažiem īpašiem notikumiem.

Daugavpils topošās draudzes sadarbība
ar Liepājas Centra draudzi
Mūsu lūgšanas jau sen ir veltītas Latgalei.
Daugavpilī ir tikai viena baptistu draudze.
Taču jau kādu laiku pastāv ticīgo grupa, kas
regulāri apmeklē latviešu valodā organizētus dievkalpojumus un Bībeles studijas.
Viņi arī lūdz, lai Dievs sūta kādu, kurš varētu
pārcelties uz Daugavpili un dibināt baptistu
draudzi, kurā Evaņģēlijs skanētu latviešu
valodā.

Uzsākta aktīva kalpošana Ikšķilē
Jau kādu laiku mācītājam Elmāram Pļaviņam
un viņa sievai Gitai sirdī bija sapnis dibināt
draudzi Ikšķilē - vietā, kur viņi dzīvo. Daži
vietējie ticīgie jau vairākus gadus bija lūguši,
lai Ikšķilē būtu baptistu draudze, - un tas
kļuva par apstiprinājumu Pļaviņu ģimenes
aicinājumam. Šobrīd ir izveidota 20 cilvēku
komanda un notiek dievkalpojumi, kurus apmeklē aptuveni 40 cilvēki. “Jaunas draudzes
veidošana ir liels izaicinājums. Taču, saņemot
iedrošinājumu no Dieva un cilvēkiem, kuru
sirdīm rūp, lai Ikšķiles iedzīvotāji neaizietu
mūžībā bez Kristus, ir prieks kaut ko jaunu
sākt tieši tur. Vienmēr būs kādi, kuri no malas
vēros, vai viss izdosies, un kādi, kuri teiks:
“Te es esmu, Kungs, lieto mani!” Es vēlos būt
šis otrais cilvēks,” apstiprina Elmārs Pļaviņš.
Kalpošana ir sākusies tikai nesen, bet jau
tagad var redzēt labus augļus.
16

Šai Daugavpils topošajai draudzei ir izveidojušās labas attiecības ar Liepājas Centra
draudzi, kas regulāri sūta kalpošanas komandu. Šobrīd Daugavpilī pilna laika kalpošanā ir
Ozolu ģimene no Liepājas. Plānots, ka dažu
mēnešu laikā viņi centīsies iepazīt vietējo
kontekstu un saprast, vai kalpošana tur ir
Dieva nodoms viņu dzīvē. Priecājamies, ka
Dievs jau ir uzrunājis jaunus cilvēkus, īpaši
jauniešus, kuri regulāri apmeklē topošās
Daugavpils draudzes pasākumus. Liepājas
Centra draudzes sludinātājs Toms Bermaks
secina: “Izkāpjot no komforta zonas, tu spēj
citiem dot daudz vairāk. Un tas atver Debesu
logus, un ļauj svētībām nolīt pār Tevi pašu.”
Gribētos piedzīvot, ka līdzīga sadarbība
veidojas arī starp citām esošajām un topošajām draudzēm.

.
.
.
.

2022. gada ieceres
Pēc dažu gadu pārtraukuma atsākt M4 apmācību, jo vairākas komandas vēlas dibināt
draudzes.
Turpināt jaunu draudžu dibinātāju izvērtēšanu, lai pārliecinātos, ka šī kalpošana
viņiem ir patiess Dieva aicinājums, nevis
cilvēcisks nodoms.
Turpināt darbu gan ar esošajiem sadarbības
partneriem, gan meklēt jaunus, lai atbalstītu
draudžu dibinātājus sākumposmā, veidojot
un nostiprinot draudzes.
Organizēt draudžu dibināšanas jautājumiem
veltītu konferenci “Exponential” Ziemeļvalstu
mērogā no 9.-10. novembrim Rīgā.
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Jaunatnes
apvienība
MĒRĶIS
Lai jaunā paaudze drosmīgi
sekotu Jēzum, stiprinātu
draudzi un ietekmētu sabiedrību, mēs atbalstām
un sagatavojam jauniešu
vadītājus, veicinām jauniešu
vienotību un sadarbību
starp draudzēm, stiprinām
jauniešu kristīgo identitāti
un veidojam viņu teoloģisko
izpratni, piedāvājam jauniešiem dažādas māceklības
programmas, apmācības un
citus resursus.
Pielūgsmes vakars un Adventes
koncerts
Baptistu (un ne tikai) draudžu jaunieši
slavēja Dievu tiešsaistes pielūgsmes

vakarā, kā arī tiešsaistes Adventes koncertā.
Tā veidošanā piedalījās 27 cilvēki, no tiem
15 jauniešu vadītāji no dažādām baptistu
draudzēm. Samanta no Liepājas baptistu
Centra draudzes saka: “Piedalīšanās Adventes koncerta “Klusa nakts” tapšanā ieveda realitātē, ka esi daļa no kaut kā, kas var
tālāk citiem aiznest Ziemassvētku patieso
vēsti. Tas deva iemeslu sanākt kopā apjukumu pilnajā laikā un atgādināt, ka nekas nav
apstājies, dzīve joprojām turpinās. Ļoti īpaši,
ka katrs no sava nostūrīša varējām sanākt
kopā vienotam mērķim.” Koncerta video ir
kļuvis par LBDS Youtube kanāla skatītāko
video (2400 skatījumi).
Ekumenisks projekts “Celsimies un celsim”
Sadarbībā ar Latvijas evaņģēliski luteriskās
Baznīcas un Romas Katoļu baznīcas jauniešu nozaru vadību tika veidots projekts
“Celsimies un celsim”. Tajā iesaistījās jaunieši
no visām trim konfesijām. Projekta rezultātā
tapa astoņi iedrošinājuma un liecību stāsti
video formātā, apraide ar 20 epizodēm un
pieci video par jauniešiem aktuālām tēmām.
Projektā iesaistītie jaunieši varēja iepazīt
ekumenismu un to, kā praktiski kalpot bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām.
Projektā radītos materiālus var aplūkot šeit:
linktr.ee/celsimies.
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Viens no projekta dalībniekiem, Miķelis no
Āgenskalna baptistu draudzes, atzīst: “Es
esmu pateicīgs par to, ka vēlreiz varēju
pārliecināties, cik forši ir strādāt komandā,
lai paveiktu radošu uzdevumu. Ierakstot
podkāstus, es nereti jutu, ka mūs vieno
tāds kā radošais adrenalīns. Es arī apjautu,
cik brīnišķīgi ir sastrādāties ar brāļiem un
māsām Kristū no dažādām konfesijām. Kaut
kas tajā likās ārkārtīgi svēts un skaists – arī
tas, ka spējām ignorēt to, kas mūs šķeļ, mīlēt
viens otru un kalpot Dievam. Dalība projektā
ir paplašinājusi manu redzes loku, es esmu
ieguvis pieredzi un daudz jaunu atziņu,
satiekoties un runājot ar daudziem gudriem
cilvēkiem. Esmu arī pamanījis būtiskas mūsu
sabiedrības problēmas, ko agrāk biju ignorējis, piemēram, nepieciešamību rūpēties par
cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.”

savai izaugsmei,” stāsta Lana no Liepājas
baptistu Pāvila draudzes.

.
.
.
.

2022. gada ieceres
Izstrādāt stratēģiju jauniešu darba
nozīmīguma aktualizēšanai draudzēs.
Kopā ar katoļu un luterāņu jauniešu nozaru vadību izstrādāt rekolekciju programmu
jauniešu vadītājiem.
Organizēt jauniešu došanos uz jauniešu
konferenci “The Send” Oslo, Norvēģijā.
Sekmīgi pabeigt apmācību “M4 Ready”
un sākt jaunu apmācības ciklu.

Apmācība vadītājiem
Septembrī tika uzsākta apmācība “M4
Ready”, kas ir domāta topošajiem vadītājiem, kuri vēlas augt izpratnē par draudžu
dibināšanu, personīgo izaugsmi, māceklību,
evaņģelizāciju, komandas veidošanu un
komunikāciju. Apmācība ietver tiešsaistes video, mentoringa grupas un tikšanās klātienē.
Procesu sekmīgi turpina 21 jaunietis. “Kad
pieteicos M4 Ready, domāju, ka iegūšu labu
teorētisko bāzi. Taču es ieguvu daudz vairāk
- milzīgu praksi - ikdienas izaicinājumus
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Apgāds
AMNIS
MĒRĶIS
ietekmēt garīgo dzīvi Latvijā un ārpus tās robežām,
palīdzot cilvēkiem ticības
izaugsmē un kalpošanā
Jēzum, veicinot Latvijas
ētiskā un garīgā klimata
attīstību, kā arī saprašanos
starp dažādām kristietības
atziņām.
Vienmēr atvērti
Pavadīts viens neparasts gads, kura
laikā notikušas dažādas pārmaiņas.
Ikviens esam meklējuši atbildes
uz jautājumiem par to, kā būt un
darboties tik neskaidrā un mainīgā
laikā. Taču pāri visam ir Viens, kurš ir
nemainīgs un drošs, - Dievs. “Katrs
labs devums un katra pilnīga dāvana
nāk no augšienes, no gaismas Tēva,
pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas.” (Jēkaba 1:17) Mēs

esam pateicīgi Dievam, ka šo gadu varējām
izdzīvot Viņa drošībā un savu misiju veikt
paļāvībā uz Viņu. Neskatoties uz ierobežojumiem, mēs spējām atrast veidus, lai
“Amnis” būtu atvērts bez pārtraukuma.
Dieva Vārda ceļš mūsu zemē caur mums
nebija apstājies.

Dieva Vārds ir vienmēr pieejams
“Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un
mūžīgi.” (Ebrejiem 13:8) Viņa Vārds ir mūsu
dzīves pamats. Tāpēc veikalā pieejamas 52
dažāda veida Bībeles latviešu, angļu, krievu,
vācu, igauņu, lietuviešu, grieķu un latīņu
valodās.

Mēs esam priecīgi par paveikto un lūkojamies
uz priekšu ar paļāvību, jo zinām, ka Dievs ir ar
mums.

Pasūtījumu skaits pieaudzis
Kaut arī apmeklētāju skaits veikalā bija
jūtami samazinājies, reizē pavērās plašākas
iespējas cilvēkus aizsniegt interneta vidē ar
veikala www.amnis.lv palīdzību. Dodot iespēju iegādāties kristīgu literatūru un dāvanas
cilvēkiem arī no tālākām vietām, pasūtījumu
skaits salīdzinājumā ar 2020. gadu pieauga
par gandrīz 40%.
Pasūtījumu statistika
Ar kristīgām veltēm iepriecināti 6620 cilvēki:
veikalā - 5216, ar interneta veikala palīdzību
- 1404. Interneta veikala pasūtījumi saņemti
no visiem Latvijas novadiem: no Kurzemes 46%, no Vidzemes - 44%, no Latgales - 15%
un no Zemgales - 40%. Pasūtījumi veikti
arī no ārzemēm - no Somijas, Zviedrijas,
Beļģijas, Vācijas, Norvēģijas, Igaunijas, ASV,
Lielbritānijas un Īrijas.
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Pie lasītājiem jau 20. reizi ir nonākuši “Lozungi”, kas palīdz ikdienā dzīvot ar Dieva
Vārdu. Tie ir dāvināti slimnīcu, paliatīvās aprūpes, bruņoto spēku un cietumu
kapelānu kalpošanai.
Izdevējdarbība
Mēs esam izdevuši vairākas grāmatas. Ausmas Valdmanes veidotā grāmata “Ja Mani
ļaudis” vēsta par plaši sazarojušo Jūrmaļu
dzimtu. Ar Deboras Burbo atbalstu latviešu
valodā izdota Skota Turanska un Džoannas
Milleres grāmata “Vecāki. Emocijas. Bērni”
(2021). Izdota arī grāmata bērniem “Ne kā
pie laupītājiem" (2021). Atkārtotu izdevumu piedzīvojušas divas grāmatas - Džilas
Sevidžas "Reālas mammas, reāls Jēzus"
un Stormijas Omaršanas "Vecāku lūgšanas
spēks". Kopā ar "OK BIBLE" un mācītāju
Pēteri Samoiliču ukraiņu valodā ir publicēts
traktāts "Es Esmu Augšāmcelšanās un dzīvība" (Četri garīgie likumi un Marka evaņģēlijs).
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Pastorālās kalpošanas programma
Baltijas Pastorālais institūts (BPI), kas
izveidots pirms 14 gadiem, neskatoties uz izaicinājumiem, turpina
savu darbību, un mācību process ir
pielāgots pašreizējiem apstākļiem.
Šobrīd BPI mācās 18 studenti – 14
trešā kursa un 4 pirmā kursa studenti.
Šī mācību gada laikā studijās aplūkotie

Students Viljams Šulcs liecina: “Studijas
BPI man ir devušas padziļinātu izpratni par
Bībeli un tādām disciplīnām kā sludināšana,
mentorings un evaņģelizācija. Taču īpašs
ieguvums ir iepazītie kursa biedri un jaunas
kalpošanas iespējas, kas izveidojušās šo
kontaktu rezultātā.”
Mentorings studentiem
Neatņemama mācību sastāvdaļa ir arī mentorings. Tā laikā studentiem ir iespēja noteikt
gan personīgos, gan kalpošanas mērķus un
būt atbildīgiem mentora un citu studentu
priekšā par to izpildi. Kā studentu mentori
turpina kalpot vairāki BPI absolventi.

Salidojums Rojā
2022. gada janvāra beigās BPI rīkoja absolventu salidojumu Rojā, viesnīcā “Rojas Pērle”,
ko vada viens no BPI absolventiem Nauris
Graudiņš ar ģimeni. Šī viesnīca ir arī jaunas
draudzes dibināšanas iniciatīva. Dalībniekus uzrunāja Igors Rautmanis, aicinot
domāt par pašreizējās realitātes definēšanu.
Pildot praktiskus uzdevumus, ikviens varēja
iedziļināties savā situācijā, izvērtēt un
uzlūkot to no malas, kā arī nodefinēt iespējas
un mērķus nākotnei.
TCM tālākizglītība

Izlaidums septembrī
Šogad izlaidums tika svinēts neierastā laikā
– septembrī, jo ierobežojumu dēļ to nevarējām svinēt maijā, LBDS Kongresa laikā. Mēs
priecājamies par vēl pieciem brašiem vīriem,
kuri, neskatoties uz dažādiem izaicinājumiem, absolvēja Pastorālās kalpošanas
programmu. Šie vīri ir Toms Grenevics (Rīgas
Internacionālā draudze “Communitas”),
Dzintars Strodāns (Alūksnes draudze), Krišs
Pozemkovskis (Āgenskalna draudze), Intars
Jesers (Karostas topošā draudze) un Lūkass
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šīs studijas attīsta veselīgu teoloģisko
domāšanu, paplašinot skatījumu uz dzīvi, palīdz arī efektīvāk kalpot draudzē un
kopienā, palīdz būt labam vīram un tēvam
ģimenē un sekmē garīgo izaugsmi.

Tolberts (Misijas draudze Ādažos). Priecājamies, ka brāļi ir aktīvi iesaistīti dažādās
kalpošanās un turpina būt par Kristus piemēru citiem.

BPI sadarbībā ar TCM teoloģisko semināru Austrijā piedāvā tālākizglītības iespējas
ikvienam, kurš vēlas turpināt pilnveidot savas zināšanas. Šī augstākās izglītības iestāde
jau daudzus gadus apmāca kristīgos vadītājus un turpina paplašināt savu darbību Austrumeiropas, Vidusāzijas, Krievijas un citos
reģionos. Iespēju iegūt augstāko teoloģisko
izglītību šogad izmantojuši 3 BPI absolventi,
uzsākot mācības TCM.

.
.
.

2022. gada ieceres
Septembrī Pastorālās kalpošanas trīs gadu
programmā mācības uzsāks jauna studentu
grupa. Pirmajā mācību gadā studijas notiks
klātienē, bet otrajā un trešajā – viena mācību
nedēļa mēnesī klātienē, pārējais laiks – prakse draudzē.
Pavasarī studenti piedalīsies M4 jaunu
draudžu dibināšanas apmācībā, bet rudenī
- draudžu dibināšanas konferencē “Exponential”.
BPI tiek plānoti 2 kursi - Kristīgā ētika un
Misionālā draudze, kas tiks īstenoti sadarbībā
ar TCM un pasniedzējiem no Igaunijas un
Ungārijas.

Mācītājs Māris Vītols liecina, ka viņam
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– Tomass Šulcs

MĒRĶIS
sagatavot un apmācīt
kalpošanu un draudžu
vadītājus, esošos un topošos
garīdzniekus, kuri, attīstot
dziļākas attiecības ar Dievu,
spēj vadīt sevi un citus,
balstoties uz aizvien dziļāku
Evaņģēlija izpratni.

temati ir ietvēruši sludināšanu, evaņģelizāciju, teoloģiju, vēsturi u.c.

BPI uzdevums - palīdzēt pieaugt
tiem, kuri vēlas nodot savu dzīvi
kalpošanai Kungam.

Baltijas
Pastorālais
institūts

BPI DRAFTS
MĒRĶIS
palīdzēt puišiem pieaugt vīra
briedumā, veidoties Kristus
līdzībā un kļūt par vadītājiem, kuri īsteno Dieva
aicinājumu un veicina
pārmaiņas sabiedrībā.
BPI DRAFTS “Iesaukums”
Pirmā līmeņa nometne norisinājās no
21. līdz 30. jūlijam Užavā, nometņu
vietā “Ganības”, kur puiši tika izaicināti
domāt par dzīves pamatvērtībām,
iepazīstoties ar to, kādiem vīriem būtu
jābūt ikdienā, gan esot kopā ar Dievu,
gan ar cilvēkiem. Piedalījās 57 puiši.
Salvis pēc nometnes sacīja: “Šī bija
pirmā nometne ar konkrētu mērķi palīdzēt mums kļūt par vīriem. Tas
bija izaicinājums. “DRAFTS” nometnē
iesaku piedalīties arī citiem, jo tās laikā
vairāk var iepazīt Dievu, iepazīt jaunus
cilvēkus, kā arī izaicināt sevi darīt pat
to, kas nepatīk.”

BPI DRAFTS “Iesaukums” RUS

jāturpina cīņa pret grēku.

Nometnes uzdevums bija uzrunāt puišus,
kam sirds un sarunu valoda ir krievu valoda.
Tā notika pirmo reizi no 9. līdz 13. augustam
nometņu vietā “Ganības”. Piedalījās 15 puiši.

BPI DRAFTS “Izaicinājums”
Izaicinājuma, kas notika no 2021. gada 2.
līdz 13. maijam, mērķis bija 6 nedēļu garumā
palīdzēt vīriem izaicināt un disciplinēt sevi,
lai caur to augtu fiziski un garīgi. Tajā piedalījās 30 vīri vecumā no 14 līdz 50 gadiem. Kopā
viņi veidoja vienotu komandu, citam citu
iedrošinot un stiprinot, kā arī mācoties viens
no otra.

Pēc nometnes bija iedrošinoši saņemt
puišu vecāku sūtītās pateicības ziņas. Viņi
liecināja, ka pēc nometnes dēli esot kļuvuši
motivētāki, mīlošāki un viņos var pamanīt
izteiktāku gatavību palīdzēt ikdienas vajadzībās.

.
.
.

BPI DRAFTS “Iesaukums” (angļu valodā)
18.-22. jūlijs
BPI DRAFTS “Iesaukums” (krievu valodā)
18.-22. jūlijs
BPI DRAFTS “Misija” 8.-12. augusts

BPI DRAFTS “Delta”
BPI DRAFTS “Misija”
Lai turpinātu attīstības ceļu kopā ar puišiem
arī pēc nometnes, mēs viņiem piedāvājam
iesaistīties mentoringa programmā. Tās
ietvaros Zoom platformā ir iespēja satikties
ar dažādiem Latvijas vadītājiem, gūstot
vērtīgas atziņas. Vismaz reizi mēnesī var individuāli satikties arī ar mentoru. Programmā
iesaistījušies 20 dalībnieki.

No 22. līdz 26. augustam norisinājās arī otrā
un trešā līmeņa nometne, kur puišiem bija
iespēja gan vadīt pašiem, gan ļaut vadīt sevi.
Šīs nometnes ietvaros dalībnieki varēja gan
klausīties lekcijas, gan veikt uzdevumus,
mācoties un piedzīvojot to, ko nozīmē būt
misijā savā ikdienā. Piedalījās 30 puiši.
Dāvids pēc nometnes atzina: “Pilnīgi noteikti ikvienam čalim vajadzētu piedalīties
“DRAFTS” nometnēs, lai pārbaudītu savus
limitus un, galvenais, lai piedzīvotu, cik
liels ir Dievs. Šeit sapratu to, ka līderis ir
tas, kurš prot strādāt komandā.” Savukārt
Matīss sacīja, ka nometnē piedzīvoja spēcīgu
atgādinājumu par īstas ticības nozīmīgumu,
ka pamatiem jābūt balstītiem uz Bībeli un ir
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.
.
.

BPI DRAFTS nometnes & aktivitātes
2022. gadā
BPI DRAFTS “Izaicinājums” 1.-27. maijs
BPI DRAFTS vīriem 3.-5. jūnijs
BPI DRAFTS “Iesaukums” 27. jūnijs-1. jūlijs
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Vadīt saskaņā ar Dieva nodomu
Pavasara periodā BPI SĀC noslēdza
vadītāju apmācību “Vadīt saskaņā
ar Dieva nodomu”, kas tika uzsākta
2020. gada rudenī. Apmācības mērķis
bija veicināt vadības kultūras attīstību draudzēs, domājot, kā vadīt sevi,
komandu un kā iesaistīties draudzes
vadīšanā. Balstoties uz izpratni par
savu un komandas kopīgo Dieva
doto aicinājumu un dāvanām, kā arī
apzinoties praktiskās vajadzības savā

Māceklības kultūra draudzē
Rudens periodā tika uzsākts apmācību cikls
draudžu vadības komandām “Māceklības
kultūras veidošana vietējā draudzē”, kas
ietver četras daļas. Tā mērķis ir palīdzēt
draudzēs attīstīt praktisku māceklību un
radīt kultūru, kurā draudzes locekļi, lietojot
Dieva dotās dāvanas, kalpo viens otram un
veido citus par Kristus mācekļiem.
Apmācības pirmajā daļā “Būt Kristus mācekļiem” piedalījās Ogres Trīsvienības, Mērsraga,
Ventspils baptistu un Bolderājas luterāņu
draudžu komandas. Apmācība ietvēra gan
īsas lekcijas par māceklības tēmām, gan
praktiskus individuālus un komandas uzdevumus. Katra komanda strādāja pie plāna,
kas tai var palīdzēt mērķtiecīgi un paļāvībā uz
Dievu veidot māceklības vidi draudzē. Būtiski
apmācības elementi bija lekcijas, praktiski
uzdevumi, sarunas un pieredzes apmaiņa
grupās, kā arī aizlūgšanas.

Oļegs novērtē iespēju iepazīties ar brāļiem
un māsām no citām draudzēm, tai skaitā no
luterāņu konfesijas. Šī apmācība, kā norāda
Igors Rautmanis, ir palīdzējusi dalībniekiem piedzīvot to, ka mums “nav jāpaliek
izdzīvošanas fāzē, bet ir iespējams pāriet
augšanas fāzē laikā, kas patiesībā ir Dieva
laiks cilvēku mobilizācijai māceklības un
mazo grupu veidošanā”.
Ieguvumi pandēmijas laikā

.
.

2022. gada ieceres
Turpināt apmācību draudžu vadības komandām “Māceklības kultūras veidošana vietējā
draudzē”, rudenī rīkojot otro posmu “Aicināt
par mācekļiem”.
Sniegt mentoringa atbalstu draudzēm, kas to
vēlas, kā arī atbalstīt mājas grupu veidošanu
draudzēs un organizēt vadītāju apmācības.

Pandēmijas laiks liek atgriezties pie pamatvērtībām un apdomāt, kas ir svarīgs, un
vairāk novērtēt mazo lietu lielo nozīmi. Iespējams, ka iepriekš bieži par vērtīgām uzskatījām lielas lietas, piemēram, lielus pasākumus
vai labi apmeklētus dievkalpojumus. Taču
tagad spējam apjaust, ka pat vienkārša
saruna ar cilvēku var kļūt par pamatu lielām
pārmaiņām viņā un pasaulē, kurā viņš dzīvo.
Un pārmaiņas notiek tieši caur attiecībām,
kas ir māceklības pamatā. Pandēmija ir Dieva
svētīts laiks mums, lai īpaši varam izdzīvot
"cits citam" principus.

Ventspils draudzes diakons Oļegs Kligačs
norāda, ka "bija noderīgi būt kopā pandēmijas laikā, lai saprastu, kur mēs kā draudze
esam, kurp ejam un ko varam darīt šajā
laikā. Tas mums palīdzēja kļūt vienotākiem.”
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– Igors Rautmanis

MĒRĶIS
stiprināt draudzes un atbalstīt tās Kristus misijas
īstenošanā, kā arī palīdzēt
organizācijām mērķtiecīgi
izmantot to potenciālu.

kontekstā, apmācības dalībnieki īstenoja radošus projektus. Apmācībā bija pārstāvētas
14 baptistu draudzes.

Vienkārša saruna ar cilvēku var
kļūt par pamatu lielām pārmaiņām
viņā un pasaulē, kurā viņš dzīvo.
Pārmaiņas notiek caur attiecībām.
Pandēmija ir Dieva svētīts laiks
mums, lai īpaši varam izdzīvot
“cits citam” principus.

BPI Kalpošanas
stratēģiskās
attīstības
centrs SĀC

Studiju kurss
“TUVĀK”
MĒRĶIS
veicināt garīgo izaugsmi
un stiprināt draudzes,
palīdzot veidot dziļākas un
patiesākas attiecības ar
Dievu un cilvēkiem, lai
nestu Dieva svētību un
liecību pasaulei.

Kursa “Tuvāk” pamatā tika izmantots
studiju materiāls video un bukleta formā.
To izstrādājusi kustība “City Changers”, kas
mobilizē un apmāca vadītājus draudzēs un
kristīgās organizācijās, lai viņi varētu kalpot
vietās, kur Dievs viņus ir aicinājis dzīvot.
Kurss ietver 9 mazo grupu nodarbības,
iedalītas trīs blokos - Pazīt Dievu, Mīlēt
cilvēkus un Ietekmēt pasauli. Klausoties iknedēļas svētrunas un video lekcijas
un pēc tam pārrunājot dzirdēto mazajās
grupās, dalībnieki vairāk varēja atklāt, kā
veidot dziļākas attiecības ar Dievu, kā raizes
pārvērst patiesā līdzjūtībā, kā darbu uztvert nevis kā apgrūtinājumu, bet kā iespēju
liecināt par Kristu, kā dalīties ar resursiem,
ko Dievs uzticējis u.c.

Kurss dziļākām attiecībām ar Dievu un
cilvēkiem

Redzamie augļi

Ar svētbrīdi "Satikšanās rīts TUVĀK", kas
no Rīgas Mateja draudzes tika pārraidīts
vairākos tiešsaistes kanālos 2021. gada
septembra beigās, tika svinēts jaunās
kalpošanas sezonas sākums. Tas arī bija
sākums garīgās izaugsmes un draudzes
stiprināšanas kursam “TUVĀK”, kurā piedalījās aptuveni 1500 LBDS draudžu
locekļi un apmeklētāji no vairāk nekā 42
draudzēm.

Kursa laikā piedzīvotais ir uzrunājis un bijis
auglīgs daudziem dalībniekiem: “Mēs noteikti
dziļāk izpratām, kas esam Kristū, kāda ir
mūsu patiesā sūtība. Kļuvām viens otram
tuvāki. Kaimiņi, grupas dalībnieki, kurus
nebijām apmeklējuši gadiem, uzaicināja uz
pēdējo grupas satikšanos pie sevis”; “Kurss
palīdzēja draudzē atsvaidzināt kopienas
atmosfēru, izveidojās arī dziļākas attiecības”;
“Mani ļoti iedrošināja tas, ka jaunieši, kuri uz
jauniešu vakariem nenāk regulāri, pievienojās mazajām grupām”; “Draudzes
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spēks, dzīvība, aprūpe un augšana reāli var
notikt tieši mazajās grupās”. Kāds dalībnieks
pauda savu pārsteigumu: “Neticami, ka pēc
šī kursa draudzē izveidojās 10 grupas un
atradās arī vadītāji!” Jelgavas draudzē tika
izveidotas 11 grupas - puišiem, sievietēm,
jauktās, kā arī mājas grupas nekristiešiem.
Sludinātājs Ilvars Ieviņš kursā piedalījās kopā
ar sievu Ketrinu un trim dēliem. Viņš stāsta,
ka kurss palīdzējis turēties pie ģimenes
ritma un, “ejot cauri šādam kursam ģimenes
lokā, bērni jūtas ļoti droši”. Dalībnieki kursā
pieredzējuši arī Dieva dziedinošo spēku.
Kāda sieviete no Rīgas Mateja draudzes saka:
“Savā pierakstu kladē kursa ietvaros redzu,
uz cik daudz lūgšanām Dievs ir atbildējis un
cik īss brīdis pagājis no izteiktās lūgšanas
līdz saņemtai atbildei - austiņas dziedināšana, palīdzība un vadība darbā, atjaunotas
attiecības ģimenē u.c.”
Apmācības mazo grupu vadītājiem
Šogad apmācības mazo grupu vadītājiem
notika tiešsaistes platformā Zoom, kur mazo
grupu vadītājus šī kursa vadīšanai apmācīja
bīskaps Kaspars Šterns un BPI Kalpošanas
stratēģiskās attīstības centra SĀC vadītājs
Igors Rautmanis.
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Pandēmijas
laika īpašie
projekti
ALBA tehniskā aprīkojuma atbalsts
Pateicoties Amerikas Latviešu baptistu
apvienības (ALBA) atbalstam, trīspadsmit
draudzes saņēma finansiālu atbalstu
tehniskā aprīkojuma iegādei tiešraižu nodrošināšanai. Garīdznieku brālības vadītājs un Bīskapa vietnieks Edgars Godiņš,
sadarbībā ar Sieviešu kalpošanas apvienību, pieejamo ziedojumu piešķīra visām
draudzēm, kas bija lūgušas palīdzību.
Atbalstu tehnisko risinājumu pilnveidošanai saņēma Madonas, Valdemārpils,
Mazsalacas, Siguldas, Viesītes, Valmieras,
Krāslavas, Rēzeknes, Liepājas Ciānas,
Limbažu, Saldus, Bauskas draudzes un
Misijas draudze Ādažos.
Ilmāra Hirša grāmata “Uzvarētāja ceļš”
2021. gada nogalē tika izdota mācītāja,
Dr. teol. Ilmāra Hirša jaunā grāmata "Uzvarētāja ceļš". Tajā autors pievēršas kristieša garīgās pieaugšanas jautājumiem.
Grāmata atklāj, ka kristietība pēc savas

būtības nav sastingušu dogmu mācība, bet
nepārtraukts garīgās dzīves dinamiskas attīstības un pilnveidošanās, svēttapšanas un
uzvarētāja ceļš, kas pakāpeniski ved cilvēku
tuvāk Dievam.
TOP saruna par stipru ģimeni
2021. gada sākumā vietnē YouTube tika
organizēta TOP saruna par stipru ģimeni, kas
sākas ar stipru laulību. LBDS bīskaps Kaspars
Šterns, mācītāji Edgars Mažis un Kārlis
Kārkliņš dalījās pārdomās par to, kas ir veselīga laulība, kādu iemeslu dēļ laulībā rodas
problēmas un kā to atjaunot. Kārlis Kārkliņš
norādīja, ka laulības stiprināšanā, attiecībās
visu maina spēja nodoties Dievam un vienam
otram. Edgars Mažis sacīja, ka Dieva spēkā ir
iespējams augšāmcelt jebkuru, pat šķietami mirušu laulību. Svarīga ir piedošana,
personīgais laiks pārim. Bīskaps atzina, ka
jāvelta laiks, lai laulība ir iesakņota, lai tajā
ir romantika un draudzība.

Goloborodko. “Svarīgi, lai nākamajā paaudzē
ir cilvēki, kuri atrod ceļu pie Dieva. To veicina,
piemēram, mentorings, ka ir kāds cilvēks
no malas, kam jaunietis uzticas un kurš var
palīdzēt sakārtot prioritātes, ieviest noteiktu ritmu un palīdzēt atklāt ticību. Jaunieši
daudz brīvāk nekā pieaugušie spēj viens
otru pieņemt, un draudzība veidojas daudz
dabiskāk, taču bīstamība rodas tajā, ka bez
zināšanām jaunieši var tikpat pieņemoši
lūkoties uz jautājumiem, kas skar ģimeni
un seksualitāti. Tāpēc jauniešu spēks un
degsme un pieaugušo gudrība un viedums
jāapvieno,” sacīja Andrejs.
Mazo grupu materiāli
Lai mācītos, pieaugtu un būtu sadraudzībā
ģimenē un draudzē, ir sagatavots mazo grupu materiālu apkopojums. To var atrast LBDS
mājaslapā www.lbds.lv.

Ekumeniskie
projekti
Ekumeniskais dievkalpojums Barikāžu
atcerei
Rīgas Doma baznīcā 2021. gada 20. janvārī
notika Barikāžu atceres 30. gadadienai veltītā ekumeniskā dievkalpojuma
translācija. Klātienē bija pulcējušies visu
Latvijas tradicionālo konfesiju vadītāji.
LBDS bīskaps Kaspars Šterns, uzrunājot
dievkalpojuma dalībniekus, sacīja: “Mēs visi
vēlamies baudīt brīvību. Taču vislielākais
drauds brīvībai var būt pati brīvība, ja tā
zaudē savu mērķi un misiju. Šodien mums
nav jāstāv barikādēs Doma laukumā vai
Zaķusalā, šodien mums jāturpina sargāt
vērtības, lai sargātu mūsu ģimenes, skolas,
draudzes un mūsu valsti."

No konflikta uz kopību

Ekumeniskais Krusta ceļš

Par jauniešu darba nozīmi un aktualitāti
draudzēs kopā ar katoļu un luterāņu draudžu
jauniešu vadītājiem, ar kuriem ir izveidots
ekumeniskais projekts “Celsimies un celsim”, RML raidījumā "No konflikta uz kopību"
2021. gada decembrī diskusijā piedalījās arī
LBDS Jaunatnes apvienības vadītājs Andrejs

Jau 15. gadu Lielajā Piektdienā notika
Ekumeniskais Krusta ceļš. Krusta ceļu
bija iespējams vērot TV24 tiešraidē, kā arī
klausīties RML un LR1. Lūgšanas vadīja
baptistu, luterāņu, katoļu garīdznieki. LBDS
pārstāvēja mācītāji Edgars Godiņš un Edgars Mažis. Muzikālo pavadījumu sniedza
mūziķis Lauris Malahovs, bet Rakstus un
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meditācijas lasīja aktrises Rēzija Kalniņa un
Dita Lūriņa. Šis Krusta ceļš, pārdomājot Jēzus
pēdējos dzīves brīžus, bija veltīts Dieva kā
Tēva iepazīšanai, Viņa labestības, līdzcietības
un mīlestības piedzīvošanai. Katrā apstāšanās
vietā par Dieva dziedinošo atbrīvošanu personīgajā dzīvē dažādās jomās liecināja laji no
minētajām konfesijām.

likas proklamēšanas 103. gadadienai. Tajā
piedalījās lielāko kristīgo konfesiju vadītāji.
Bīskaps Kaspars Šterns lūgšanā apliecināja:
“Lai mūsu zeme Latvija būtu svētīta, veiksmīga, stipra valsts, viss sākās ar pazemīgu skatu
uz augšu.”

Baznīcu nakts

Konference jau otro gadu notika tiešsaistē,
šoreiz 26. un 27. novembrī. Piedalījās ap 400
uzņēmumu, organizāciju un dažādu konfesiju,
draudžu pārstāvji, viņu vidū arī dalībnieki ar
ielūgumiem no ieslodzījuma vietu pārvaldēm, izglītības pārvaldēm, sociālajiem un
dienas centriem. Konferencē tika apskatīti
šādi temati - kā turpināt ceļu, saskaroties ar
neskaitāmiem atraidījumiem; kā rūpēties par
savu un citu mentālo un garīgo veselību;
kā laipnības kultūra maina darba vidi; kā
iedrošināt otru; kā organizācijā piedzīvot
atjaunotni caur attiecībām u.c.

Latvijas baznīcās 29. maijā tika īstenots kristīgais kultūras notikums “Baznīcu nakts”. To
atklāja, svinot starpkonfesionālu dievkalpojumu Ogres Trīsvienības baptistu baznīcā.
Šī gada vienojošā tēma - “Es būšu ar Tevi”
(Jozuas 3:7). Iniciatīvai atsaucās 97 baznīcas
no dažādām konfesijām. Savas durvis vēra
arī baptistu draudze Rucavā, Aizputē, Siguldā, Cēsīs, Rīgā Āgenskalna draudzē un citur.
Piedāvāto programmu varēja vērot draudžu
sociālo tīklu platformās. Projekta ietvaros
īpašu pasākuma vietu bija iekārtojusi Siguldas draudze, izveidojot āra skatuvi, kas vēlāk
tika izmantota arī dievkalpojumu svinēšanai.
Ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos
ierobežojumus, baznīcas bija atvērtas individuāliem apmeklējumiem.
Ekumeniskais dievkalpojums
Rīgas Domā 18. novembrī notika Ekumeniskais
dievkalpojums, kas bija veltīts Latvijas Repub3131

GLS Vadītāju konference

Pielūgsmes, slavēšanas noskaņu radīja Valdis
Indrišonoks un Pēteris Upelnieks. Saturu papildināja iedvesmojoši mākslas priekšnesumi
un Latvijas līderu stāstījums par to, kā izturēt
grūtības un pieaugt gan personiski, gan profesionāli.
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“Baptistu Vēstnesis”

“Labas Ziņas Bērniem”

“Padod tālāk”

Izdevums, kurā neklātienē satiekas LBDS
draudzes, lai katrs lasītājs personīgi un
draudzes kopumā saņemtu iedrošinājumu
un instrumentus Dieva dotā uzdevuma
piepildīšanai - es, mans nams, mana
draudze - mēs kalpojam tam Kungam!

Žurnāls, kas visos laikos nes Labas Ziņas,
lai ģimene kopā ieraudzītu Dieva brīnumainos darbus, kopā par tiem brīnītos Bībeles un dzives stāstos, mācītos izzinošos
uzdevumos un piedzīvotu praktiskos
darbos.

Žurnāls par kristīgu dzīvesveidu ikdienā
- dzīvesstāsti, liecības, izglītojoši raksti
un intervijas. Žurnāla saturu veido gan
sievietes, gan vīrieši.

Iznāk 6 reizes gadā.

Iznāk 6 reizes gadā.

Iznāk 4 reizes gadā.

Abonēšana: ej.uz/BaptistuVestnesis2022

Abonēšana: labaszinasvisiem.lv

Abonēšana: ej.uz/PT2022
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Kontakti

Latvijas Baptistu draudžu savienība
Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, Latvija 20390979
kanceleja@lbds.lv
FB: @latvijas.baptistu.draudzu.savieniba
www.lbds.lv
Garīdznieku brālība
Edgars Godiņš
26407403
edgars.godins@gmail.com
Bīskapa teoloģiskā komisija
Dr. Ilmārs Hiršs
29494698
ilmars.hirsch@gmail.com
Sieviešu kalpošanas apvienība
Agnese Megne
29454540
ska@lbds.lv, padodtalak@lbds.lv
FB: @padodtalak www.padodtalak.lv
Svētdienskolu apvienība un BPI Timoteja skola
Estere Roze
29110770
sa@lbds.lv, timotejaskola@lbds.lv
FB: @SvetdienskoluApvieniba
FB: @BPITimotejaskola

Jaunu draudžu dibināšana un M4 apmācība
Kaspars Šterns
26554780
kaspars.sterns@lbds.lv

Projekts “Tuvāk”
26554780, 20366822
Kaspars Šterns, Nora Rautmane
nora.rautmane@gmail.com

Muzikālās kalpošanas apvienība
un BPI Muzikālo vadītāju skola
Māris Dravnieks
29463682
maris@matejs.lv
FB: @lbdsMKA, @mvskola

BPI DRAFTS
Aleksandrs Kēnigsvalds
20598027
bpidrafts@gmail.com
FB: @BpiDrafts

Nodibinājums Baltijas Pastorālais institūts
27702028
kanceleja@lbds.lv
FB: @bpiriga www.bpiriga.lv
BPI Pastorālās kalpošanas
programma un BPI BIBLIOTĒKA
Kaspars Šterns, Tomass Šulcs
27702028
kanceleja@lbds.lv
BPI Kalpošanas stratēģiskās
Attīstības centrs SĀC
29445667
Igors Rautmanis
igorsrr@gmail.com

Ārmisija
Pēteris Eisāns
27799666
eisans.peteris@gmail.com
Apgāds un veikals “Amnis”
22175797
veikals@amnis.lv
FB: @amnis.lv
www.amnis.lv
Jaunatnes apvienība
Andrejs Goloborodko
26389619
andrejs.goloborodko@gmail.com

