
LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Mūsu, Latvijas Baptistu draudžu savienības draudžu un to 
locekļu, mērķis ir Evaņģēlija izmainīta Latvijas sabiedrība. Lai 
īstenotu šo mērķi šajā Dieva žēlastības laikā, Dievs mūs aicina 
būt kristocentriskiem, pavairoties spējīgiem un misionāliem 
kristiešiem, draudzēm un draudžu savienībai.

KristocentrisKs

Kristus ir Dieva nodomu jeb misijas centrs un piepildījums. Viņā 
mēs esam glābti. Viņā un caur Viņu Dievs ir paredzējis sasniegt 
savas misijas mērķi, visu radību atjaunot Kristū un apvienojot 
zem Viņa. 

Kristus ir manas dzīves centrs un mūsu draudzes dzīves centrs, 
kurš valda, ir klātesošs un darbojas visās dzīves jomās.

Ja Kristus nav manas dzīves, mūsu draudzes un konfesijas 
centrā, tad centrā ir mans un tavs “es”, mūsu ambīcijas, mērķi, 
dāvanas, mūsu varēšana un nevarēšana. 

Kristus ir Evaņģēlija centrā, kurš saka “Kristū es esmu pieņemts, 

tāpēc es paklausu”. Iepretī tam reliģija darbojas pēc principa 
“Es paklausu, tāpēc esmu pieņemts”. Kaut arī mēs saprotam un 
atzīstam Evaņģēlija principu, mēs atkal un atkal atgriežamies 
sev tik dabiskajā reliģijas principā. Tas apgalvo, ka es pats esmu 
sev glābējs un veicina manī garīgo lepnību. 

Patiesība ir, ka es esmu tik slikts, ka Kristum bija jānomirst par 
mani, un esmu tik mīlēts, ka Viņš labprātīgi nomira par mani. 
Nav iemesla lepnībai, tikai pateicībai un pielūgsmei!

Pavairoties sPējīgs 

Dievs Savas misijas piepildīšanā ir iesaistījis mūs – katru Savu 
bērnu un draudzi kopumā. Dievs mums ir uzdevis ne vien 
pašiem pieaugt Kristū, bet arī darīt citus par Kristus mācekļiem, 
kuri spēj darīt par mācekļiem vēl citus. Kristus draudze ir 
aicināta pavairoties un dibināt jaunas draudzes. Ja draudzē 
nenotiek pavairošanās, tad visticamāk ir pazaudēts Bībeles 
mācības pamats un virsroku ir ņēmusi tradīcija, ieradums, 
personiskā gaume vai personālijas. 
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Kas notiek tevī?
Es gribu uzdot tev vienu jautājumu – 
kas notiek tevī? Kādas ir tās domas, 
kuras tu nepārtraukti apviļā savā 
prātā? Vai esi kādreiz cepis zivi – tā 
jāapviļā olā, tad miltos, tad to liek uz 
pannas, atkal jāapviļā – bet visu laiku 
tu viļā vienu un to pašu lietu. Kādas ir 
tās domas, kuras tu viļā sevī? Varbūt 
ir kādas lietas, kuras tu esi lūdzis 
Dievam, bet joprojām neesi saņēmis 
atbildi un tad tu pārviļā – kāpēc, 
Dievs, es to neesmu saņēmis? Kur ir 
vaina – vai manī, vai kādā citā, ka es 
joprojām neesmu saņēmis atbildi un 
pat vairs nezinu, ko lūgt. Varbūt Tu 
domā par savu ģimeni, varbūt par 
darba kolēģiem – tu pats zini 
vislabāk, kas nodarbina tavu prātu. 

Mums ir ļoti svarīgi pievērst uzmanību tam, kas notiek mūsos. Mēs ļoti 
daudz lūkojamies uz to, kas notiek ārpus mums, bet mēs aizmirstam 
nopietni palūkoties, kas notiek mūsos pašos. Un bieži ir tā, ka mēs 
domājam, ka apstākļi, kas ap mums veidojas, ir tie, kas nozog mums 
prieku. Bet patiesībā jau apkārtējie apstākļi nav tie, kas nozog mums 
prieku. Visbiežāk mēs pievēršam vairāk uzmanību apkārtējiem apstākļiem, 
nevis tam, kas notiek mūsos. Ja es lūkotos uz to, kas notiek manī ar 
pareizu attieksmi, tad tas, kas notiek ārā, mani nespētu satricināt. Ārējie 
apstākļi nav tie, kas tracina, bet mana attieksme pret tiem. Mums biežāk 
vajadzētu veikt revīziju, kas notiek mūsos. 

Vēstulē efeziešiem 4: 20-24 Pāvils Efezas draudzei saka šādus vārdus: 
”Bet tā jūs Kristu neesat mācījušies; jūs par Viņu esat dzirdējuši un 
mācījušies tā, ka patiesība ir Jēzū, ka līdz ar agrākās dzīves veidu jums 
jāatmet vecais cilvēks, kas savu kārību pievilts iet bojā, un jāatjaunojas 
savā sirdsprātā un jāapģērbj jaunais cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā 
taisnībā un svētumā.” Dievs vēlas, lai mēs staigātu jaunajā cilvēkā. 
Tas jaunais cilvēks, kas ir mūsos, visu laiku skatīsies uz Dieva lietām, visu 
laiku atgādinās, ko Dievs saka un neļaus apkārtējiem apstākļiem mūs 
satricināt, taču vecais cilvēks visu laiku skatīsies uz ārpusi. Bet apkārtējie 
apstākļi visu laiku būs. Paskatīsimies uz Jēzu un viņa mācekļiem – arī 
viņiem bija apkārtējie apstākļi, lai kur viņi gāja. Bija daudz situācijas, kur 
Jēzus viņus sūtīja, bet apkārtējie apstākļi bija pret viņiem. Bija kāda reize, 
kad Jēzus ar mācekļiem atradās laivā un Jēzus gulēja, viņi gribēja tikt pāri 
uz otru krastu, bet izcēlās liela vētra un mācekļi sāka uztraukties, viņiem 
sākās panika. Mācekļi sauca Jēzum: ”Vai tu nebēdā, ka mēs ejam bojā?!” 
Taču Jēzus mierīgi gulēja. 

Vai bieži nav tā ar mums – mēs taču labi zinām, ka Jēzus ir ar mums, 
mūsos, Viņš nekad mūs neatstāj, bet tad, kad ir tie apstākļi, tad 
uzvedamies līdzīgi kā mācekļi un tad saucam Dievam: ”Dievs, vai Tu 
nebēdā, ka ar mums notiek šādas lietas?!” Bet ko Viņš teica? Viņš apsauca 
jūru, vēju: ”Klusu, mierā!” un viss norima. Mums var būt tāds pats miers kā 
Jēzum, neskatoties uz ārējiem apstākļiem. Dieva Valstība ir miers, prieks 
un taisnība Svētajā Garā. Dievs vēlas, lai miers un prieks nāk no iekšienes, 
no jaunā cilvēka, kas ir pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Dievs 
neuztraucas un Viņš negrib, lai Viņa bērni uztrauktos un raizētos. 

Domāsim par to, ka apkārtējiem apstākļiem nevajadzētu nozagt mums 
mieru un prieku, bet, ka mēs varētu vienmēr ieskatīties sevī, jo ”.. lielāks ir 
Tas, kas ir jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē” (1. Jāņa 4:4) Mums nav par ko 
raizēties un uztraukties. 

Ja tev nav miers un prieks, iespējams, tu esi ļāvis sevi ietekmēt apkārtējiem 
apstākļiem, kas tev šķiet nepārvarama vara, bet tā tas nav. Jēzum Kristum 
ir vara pār visiem apstākļiem, kas tev ir apkārt, Viņš grib, lai tu dzīvotu 
Dieva mierā. Bet tās sliktās domas, kuras tu viļā savā galvā, tās jādabū 
prom. Cilvēki dzīvo īsāku mūžu, ja raizējas un uztraucas, bet, ja cilvēks 
dzīvo Dieva mierā, viņš spēj lūkoties pāri visiem apkārtējiem apstākļiem.

Liepājas Nācaretes draudzes mācītāja egila Ķeira svētruna

Liepājas Nācaretes draudzes 
mācītājs Egils Ķeiris

Draudzes pavairojas, jo pavairojas mācekļi, vadītāji 
un visas draudzes kalpošanas izpausmes. Draudze 
ir pavairoties spējīga, jo tajā ir Kristus sekotāji, 
mācekļi, kas dzīvo kristocentrisku un misionālu dzīvi 
un dara citus par Kristus mācekļiem savā ikdienā.

Ja mēs nespējam pavairoties, tad Kristus pavēle 
darīt citus par mācekļiem paliek nepiepildīta, Dieva 
Vārds – nepaklausīts. Tad draudzē nav vietas un 
nav vajadzīga jaunu mācekļu un vadītāju izaugsme. 
Tad paliek normāli, ka draudzi “apmeklējam”, nevis 
ar savu dzīvi piedalāmies tās dzīvē un misijā. Tad ir 
daudz vietas, kur veidoties patērētāju kultūrai, un 
maz vietas iniciatīvai, attīstībai un radošumam. 

Kā katrā ābolā ir apslēpts ābeļdārzs, tā katrā kristietī 
ir apslēpta draudze. Tā saprotot izaugsmi, auga 
draudze pirmajā gadsimtā. Mums ir nepieciešami 
kristieši, kas ābolā spēj saskatīt ābeļdārzu. 

MisioNāLs

Mūsu Dievs ir misijas Dievs, Viņš ir tās aizsācējs un 
īstenotājs. Viņa misijas mērķis ir atbrīvot no grēka 
varas un klātbūtnes visu radību un apvienot to zem 
vienas galvas, Jēzus Kristus. Tāpēc visa pasaule – 
no mūsu mājas, ciema, pilsētas līdz vistālākajai 
pasaules vietai – ir Viņa misijas lauks. Dievs aicina 
mūs kā Savu tautu Savā misijā. Mēs katrs esam 
misionārs tajā vidē – skolā, darbavietā, mājās – kurā 
Dievs mūs ir ielicis Savu nodomu dēļ un kurā mēs 
dzīvojam ikdienā. Misionārs – tā ir mana identitāte 
Kristū, kuru es izdzīvoju 24 stundas dienā, 7 dienas 
nedēļā. 

Ja es, mūsu draudze un konfesija nebūs misionāla, 
tad es neizdzīvoju savu identitāti Kristu, tad Viņš nav 
mans Kungs, bet tikai manas dzīves piedeva. Tad 
es un mēs visi kalpojam elkiem – savam ērtumam, 
drošībai, egoismam, pārprastam garīgumam. 

Izdzīvojot savu misiju, mēs izdzīvojam Dieva līdzību 
sevī. Tas mums dāvā daudz prieka un pāri visam – 
dod godu Dievam! Grēks kropļo Dieva līdzību 
mūsos. Tas mums arī nozog misiju, kurai esam 
radīti un kurai Kristus mūs ir atpircis. Kristus, Savu 
misiju uz zemes izpildījis, atgriezās pie Tēva un 
sūtīja mums Svēto Garu, kurš mums dod spēku būt 
Viņa lieciniekiem. Mēs esam patiesi dzīvi, 
kad mūsos darbojas Dieva spēks.  

Pārbaudīsim sevi, savu kalpošanu un draudzi iepretī 
šīm trīs Svētos Rakstos atklātajām vērtībām!

Mīlestībā,
Pēteris sproģis
LBDS bīskaps

P.S. Paldies ikvienam, kas piedalījās LBDS vīzijas un 
vērtību noformulēšanā un sagatavošanā, lai to 
prezentētu aizvadītajā LBDS kongresā! 
Paldies LBDS padomei un LBDS nozaru vadītājiem! 
Īpaši pateicos BPI Studiju daļas vadītājai Līvai 
Fokrotei, LBDS Teoloģiskās komisijas vadītājam 
Dr. Ilmāram Hiršam, bīskapa vietniekam jaunu 
draudžu dibināšanas jautājumos  Kasparam 
Šternam un mācītājam Mārtiņam Balodim. 
Viss gods Dievam!

Turpinājums no 1.lpp.
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Lūgšanu dienas 
2012

1. maijā Pestīšanas Templī pulcējās ap 500 
bērnu, lai piedalītos lielā kopkorī un pienestu 
godu un slavu Dievam. Bija pārstāvētas 
svētdienskolas no visiem Latvijas novadiem. 
Apvienotajā bērnu korī dziedāja dalībnieki no 
Auces, Ainažu, Bauskas, Cēsu, Liepājas 
Ciānas, Liepājas Nācaretes, Liepājas Pāvila, 
Dundagas, Rīgas Golgātas, Mežgalciema, 
Rīgas Mateja, Mazsalacas, Mērsraga, Misas, 
Madonas, Ogres, Paplakas, Piltenes, 
Pitraga, Priekules, Jelgavas, Salaspils 
vidusskolas, Siguldas, Skrīveru, Talsu, Rīgas 
Pestīšanas Tempļa, Tukuma, Užavas, 
Vaiņodes, Valdemārpils-Ārlavu, Valmieras, 
Viesītes, Ventspils, Uguņciema, Ziedkalnes, 
Zilupes svētdienskolas.

LBDS SA rīkotā dziesmu diena notika jau 14. 
reizi. Katru gadu tie ir svētki, kuriem bērni 
centīgi gatavojas mācoties dziesmas. Šogad 
svētdienskolnieki bija aicināti arī sagatavot 
mājas darbu – plakātu ”Dieva apsolījumi.” 
Pasākuma laikā visiem interesentiem bija 
iespēja aplūkot plakātu izstādi. Tie bija ļoti 
radoši un interesanti. Gatavojoties svētkiem, 
vajadzēja arī padomāt par formu – gatavot 
uz galvas liekamus krāsainus nadziņus. 
Kopkoris ņirbēja visās varavīksnes krāsās.

Pēc lielā kopkora mēģinājuma bērni varēja 
piedalīties radošās darbnīcās un sportiskās 
aktivitātēs. Tas Svētdienskolu apvienības 
darba grupai bija liels izaicinājums, lai 
nodrošinātu visiem 500 bērniem iespēju 

Lūgšanu dienu dalībnieki. Foto: A. Sproģis

Romas Katoļu Baznīcas 
Rīgas arhibīskaps – metropolīts 
Zbigņevs Stankevičs. Foto: A. Sproģis

Apvienotais bērnu koris un orķestris. Foto: Māris Zvejnieks.

Orķestris un klausītāji. Foto: Māris Zvejnieks.

LELB Rīgas un Latvijas arhibīskaps 
Jānis Vanags. Foto: A. Sproģis

Ikgadējās Lūgšanu dienas ”No prāta uz sirdi”, kas pulcināja krietnu pulciņu 
Latvijas draudžu vadītājus un darbiniekus, notika Apšuciemā no 7.- 9. maijam.  
Lūgšanu dienas notiek katru gadu kopš 1999. gada, un tas ir starpkonfesionāls 
garīgas pilnveidošanās pasākums, kurā uz trim dienām tiek aicināti piedalīties 
aptuveni 150 mācītāji, organizāciju un kalpošanu vadītāji, misionāri un viņu 
dzīvesbiedres, lai kopā pielūgtu, pārdomātu, lūgtu, aizlūgtu, piedzīvotu 
atjaunošanos un sadraudzību kopā ar 

citiem brāļiem un māsām, kuri arī kalpo Tam Kungam Latvijā.

Šajās Lūgšanu dienās Dieva īpašību izpratnē un savā pieredzē 
dalījās Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps – metropolīts 
Zbigņevs Stankevičs, LELB Rīgas un Latvijas arhibīskaps Jānis 
Vanags, Latvijas apvienotās metodistu baznīcas 
superintendante Gita Medne, Rīgas Vasarsvētku draudzes 
”Dzīvības Avots” mācītājs un LEA prezidents Modris 
Ozolinkevičs un Rīgas Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs 
Edgars Mažis.

Pateicamies nodibinājumam "Partneri" un Vinetai Zālei par 
atbalstu raksta tapšanā.

piedalīties kādās aktivitātēs. Taču tas izdevās un bērni bija priecīgi, acis viņiem mirdzēja.

Otrs lielais izaicinājums bija bērnu un 
līdzi atbraukušo skolotāju un vecāku 
paēdināšana. Pusdienas bija lieliskas, 
garšīgas un apkalpošana ļoti veikla. 

Tad nemanot pienāca laiks lielajam 
koncertam. Dziesmas bija izvēlētas, lai 
bērniem patiktu un labi izdotos 
nodziedāt. Koncertu kuplināja arī 
vadītāju dialogi un Ogres Trīsvienības 
baptistu draudzes svētdienskolotājas 
Aijas Grīnbergas uzruna, kas vērsa 
uzmanību uz pasākuma tēmu: ”Uzticies 
Jēzum!” Lielo kopkori vadīja diriģenti Dace Freivalde, Lidija Ēce, Diāna Dravniece, Jūlija 
Cauna, Vēsma Lazdiņa un Andrejs Tīss. Kori papildināja arī mūziķi Arta Millere, Daiga Kaša, 
Ritvars Knesis, Talsu draudzes jaunieši, u.c.

Pēc kopkora dziesmām, sekoja koncerta 2. daļa, kurā varēja klausīties kristīgo mūziķu 
radošās komandas ”Būsim kopā” uzvesto mūziklu ”Apsolījumi”. ”Būsim kopā” sastāvā ir 
orķestris, kuru vada Jānis Ansons un Māris Dravnieks, vokālā grupa un solisti Diānas 
Dravnieces vadībā. Mūzikla režisore – Kristīne Klētniece-Sika.

Pēc pasākuma bērni devās mājup ar jaunu apņemšanos sirsniņās uzticēties Jēzum un ticēt 
Dieva apsolījumiem, kā arī ar domu nākošajā gadā atkal gatavoties un doties uz Rīgu, lai 
gūtu pozitīvus un svētīgus iespaidus un kopīgi pagodinātu Dievu.

ruta Majevska, Jelgavas baptistu svētdienskolas vadītāja,  
divu dziedošu un Jēzu mīlošu bērnu māmiņa.

Dziesmu 
diena
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Šī gada 18. un 19. maijā Rīgā, Savienības namā pulcējās Latvijas 
baptistu draudžu locekļi uz ikgadējo kongresu, lai izvērtētu 
kopīgā darba rezultātus un izvirzītu jaunus mērķus. Kongresa 
vienojošā tēma šajā gadā bija no Nehemijas gr. 2:18 ”Un viņi 
sacīja: ”Celsimies un celsim!” Tā viņi stiprināja savas rokas 
labajam darbam”, par ko šajās dienās vairākkārt klātesošos 
uzrunāja kongresa vadītāji. 

Kongresā bija ieradušies 205 delegāti un 82 viesi kopumā no 76 
draudzēm. Pirmajā dienā svētbrīdi vadīja Ogres Trīsvienības 
draudzes sludinātājs Dainis Pandars, kurš atgādināja, cik svarīgi 
ir celt Dieva draudzi – mēs katrs par to esam atbildīgi, lai izejot 
sabiedrībā, mēs varētu būt kā sāls. Viņš lika klātesošajiem domāt 
par to, ka, ja pamats nav Jēzus Kristus, tad Dieva draudzi nav 
iespējams uzcelt. 

Piektdienas rīta sēdi vadīja Ventspils baptistu draudzes 
sludinātājs P. Tervits, bet reālu Debesu klātbūtni radīja mūziķi 
Indris Egle un Ritvars Knesis, kuri izpildīja skaņdarbu ”Gabriēla 
oboja”. Visiem klātesošajiem kopā dziedot Latvijas valsts himnu 
un lūdzot ”Mūsu Tēvs”, LBDS bīskaps Pēteris Sproģis atklāja 
kongresu. 

Īpašs brīdis kongresā bija, kad tika rādīti sagatavotie video par 
mācītāju Arnoldu Šternu un svētdienskolas darba aizsācēju un 
vadītāju padomju gados Mirgu Godiņu. Viņi tika sveikti par mūža 
ieguldījumu draudžu darbā, kuru veikuši fiziski un emocionāli 
smagos apstākļos.  

Aizdedzot sveces un visiem klātesošajiem kopā dziedot dziesmu 
”Ja es uzticīgs būšu līdz galam” tika pieminēti Mūžībā aizgājušie 
draudžu darbinieki. 

Pēc tam Garīdznieku brālības vadītājs Pēteris Eisāns sveica un 
aizlūdza par jaunajiem garīdzniekiem, kas stājušies amatā: 
viktors osipovs, kurš kalpo Rēzeknes draudzē, jervands 
grbačjans – Rīgas ”Evaņģēlija” baptistu draudzē. Tika apsveikti 
arī garīdznieki, kuri pavisam drīz oficiāli tiks ievesti savās 
draudzēs: raimonds Locs Ainažos un Nauris graudiņš Pitragā. 

Kongresa 2. sēdē, ko vadīja mācītājs Edgars Godiņš, 
LBDS draudžu rindās ar vienbalsīgu balsojumu un sirsnīgiem 
aplausiem tika uzņemta Ziedkalnes draudze, kurā kalpo 
sludinātājs Einārs Vanags.

Šajā sēdē tika pieņemts LBDS Padomes priekšlikums par 
Satversmes labojumiem, bet 3. sēdē tika arī apstiprināts LBDS 
Nākotnes redzējums. 

Nominācijas komisijas vārdā mācītājs Jānis Lūsis aicināja balsot 
par LBDS Padomi, rezultātā tika ievēlēti dr. Ilmārs Hiršs (Ogres 
Trīsvienības draudze), Pēteris Eisāns (Rīgas Mateja draudze), 
Oļegs Jermolājevs (Cēsu draudze) un Jānis Balodis (Rīgas 
Āgenskalna draudze).

Tika pieņemts lēmums par 2013. gada kongresa Nominācijas 
komisijas locekļiem apstiprināt Viktoru Abramovu (Jelgavas un 
Oglaines dr.), Ģirtu Ašnevicu (Rīgas Vīlandes dr.), Mārtiņu Balodi 
(Liepājas Pāvila dr.), Andri Jūrmali (Piltenes dr.), Daini Pandaru 
(Ogres Trīsvienības dr.), Aināru Purmali (Paplakas un Vaiņodes 
dr.) un Pēteri Tervitu (Ventspils dr.). 

Mandātu komisijā, vienam delegātam atturoties, uz nākošo 
kongresu tika ievēlēti Rihards Ozols (Līgatnes dr.), Andrejs 
Priedītis (Rīgas Mateja dr.) un Mārtiņš Rijnieks (Līgatnes dr.). 

Revīzijas komisijas vārdā Andris Drēska pateicās LBDS vadībai 
par darbu un norādīja, ka būtiski trūkumi nav atklāti, bet visām 
organizācijām grāmatvedības un finanšu dokumenti tiek veikti 
saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un grāmatvedības uzskaite 
tiek organizēta racionāli. Pozitīvi tiek vērtēta iniciatīva par jaunā 
draudžu iemaksu modeļa ieviešanu. 

Kongresa delegāti balsojumā priekšlikumu par izmaiņām draudžu 
iemaksu modelī noraidīja. 

3 delegātiem atturoties un 1 balsojot pret, tika apstiprināti 
2012. gada LBDS finanšu darbības virzieni.

Piektdienas pašā vakarā uz ļoti interesantu referātu pulcējās 
baptistu vēstures cienītāji, Cēsu draudzes sludinātājs Oļegs 
Jermolājevs saistošā veidā stāstīja par Garīgā semināra 
pirmsākumiem un tā vadītājiem. Klātesošie kongresa viesi varēja 
iejusties semināristu ikdienā un uzzināt daudz jaunu un 
interesantu faktu. 

Trešo kongresa sēdi vadīja Āgenskalna draudzes mācītājs 
Edgars Mažis, kuras laikā tika arī paziņoti jaunievēlētie LBDS 
Padomes locekļi – Ilmārs Hiršs, Pēteris Eisāns, Oļegs 
Jermolājevs un Jānis Balodis. 

Svētbrīdī klātesošos uzrunāja mācītājs Ilmārs Hiršs, kurš lika 
domāt par Pāvila 2. vēstules Korintiešiem 7: 16 – ”Es priecājos, 
ka varu uz jums paļauties visās lietās”. Viņš norādīja, ka šobrīd 
sabiedrībā ir tik daudz cilvēku, uz kuriem nevar paļauties, jo viņi 
sola to, ko pēc tam nepilda. Valsts mērogā mēs nevaram izmainīt 
neko, ja nesākam ar sevi. I. Hiršs aicināja ielūkoties katram 
pašam sevī, cik uzticams es esmu, vai es pildu to, ko esmu 
solījis? Vai uz mani var paļauties? Vai Baptistu Savienība varēs 
paļauties uz draudzēm, ka tā stratēģija, kas tika pieņemta, tiks arī 
īstenota? Vai Jēzus var paļauties, ka mēs neizkropļosim Viņa tēlu, 
ka būsim uzticīgi līdz galam? 

Lai katru dienu mūs pavada Jēzus Kristus apsolījums, ka Viņš ir 
uzticams, ka uz Kristu mēs varam paļauties pilnībā un Viņš mūs 
nepieviļ arī tad, kad mēs pieviļam Viņu. 

Sagatavoja Dace Lektauere

P. Eisāns pateicas Mirgai Godiņai par mūža ieguldījumu Sludinātājs Dainis Pandars Mūziķis Indris Egle no jaundibināmās 
Ziedkalnes draudzes

Atskats uz LBDS kongresu 2012
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Pensionētais mācītājs 
Elmārs Baumanis

Sludinātājs Mārtiņš Zīverts Dr. Ilmārs Hiršs

Kongresa dalībnieki

Sludinātājs Andis Smelte

Mācītājs  Kaspars Šterns Mācītājs Edgars Mažis

Mācītājs Mārtiņš Balodis

P. Eisāns sveic jaunos sludinātājus N. Graudiņu, J. Grbačjanu un mācītāju R. Locu

SA padomes locekle Estere Roze

Paplašinātu LBDS Kongresa 2012 bilžu galeriju var 
apskatīties LBDS mājas lapā www.lbds.lv

Foto autors Māris Zvejnieks

LBDS bīskaps Pēteris Sproģis
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LBDS Nākotnes redzējums 2012
LBDS Kongresā 3 sesiju laikā tika prezentēts Nākotnes redzējums, 
kas atklāja, kā draudzes tiek aicinātas sasniegt mērķi – Evaņģēlija 
izmainītu Latvijas sabiedrību. Lai šo mērķi varētu īstenot, Dievs aicina 
būt kristocentriskiem, pavairoties spējīgiem un misionāliem 
kristiešiem. Ja Kristus ir katra kristieša un draudzes dzīves centrs, 
tad atkrīt mūsu pašu ambīcijas, mērķi un plāni. Kristus ir Evaņģēlija 
centrā, kurš saka, ka Kristū mēs katrs esam pieņemti, tāpēc mēs 
paklausām. Evaņģēlijs ir, ka Kristū es esmu vienlaicīgi grēcīgs un 
pazudis, tomēr pieņemts. 

LBDS bīskaps Pēteris Sproģis norādīja, ka strādājot aizvadītos 
6 gadus viņš ar Dieva palīdzību sapratis, ka viņa darba galvenais 
uzsvars jāliek uz diviem virzieniem – jaunu sludinātāju sagatavošana 
un jaunu draudžu dibināšana. Dievs šo darbu ir svētījis un virziens ir 
bijis pareizs. Šo darbu var veikt, ja mēs kā draudzes esam vienotas. 
Bīkaps apliecināja, ka viņam ir svarīgi, ka pēc iespējas daudzi to 
satver un atbalsta, bet tajā pat laikā viņam tas ir jādara, pat ja visi 
nesaprot, jo Dievs ir aicinājis. Dievs nekad Svētajos Rakstos neprasa 
darīt kaut ko, ko visi saprot un atbalsta. 

Skatoties uz priekšu mums no jauna jāļauj Evaņģēlija spēkam mūs 
izmainīt un atjaunot par dzīviem Dieva bērniem. Lai mēs varētu 
celties – Dievam mūs jāuzceļ. Bīskaps aicināja izvērtēt savu darbību, 
balstoties uz trīs vērtībām, uz kurām tiek balstīta jaunā LBDS darba 
vīzija – 1) vai tam, ko darām, centrā ir Kristus; 2) vai tas, ko darām, 
nav balstīts mūsu pašu spējās, gaumē un tradīcijās, bet ir Biblisks un 
tādēļ spējīgs pavairoties; 3) vai tas, ko darām, ir vērsts uz ārpusi, 
ir misionāls? 

Lai īstenotu mērķi, Dievs īpaši aicina koncentrēties uz 5 darbības 
jomām: bērnu kalpošanu, jauniešu darbu, garīdzniekiem un 
vadītājiem, draudžu atjaunotni un draudžu dibināšanu. 

Mācītājs Ilmārs Hiršs runāja par pirmo no vērtībām – 
kristocentriskumu, kuras pamatā vispirms ir kristocentriska atziņa – 
lai netiktu priekšplānā izvirzīta dažādu reliģisku formu un dogmu 
ievērošana, bet Kristus. Jābūt arī kristocentriskai mācībai, lai 
svētruna nav Bībeles vēsturisko stāstu pārskats ar komentāriem. 
Un noteikti jābūt kristocentriskai dzīvei – ir jābūt augļiem. 
Atziņai jāsaskan ar praktisko dzīvi. 

Kristocentriskums ir virziens uz Kristu, tas ir mūsu orientieris, taču 
virziens vēl nav mērķis. I. Hiršs norādīja, ka virzienam jātop par vidi, 
kurā dzīvojam un esam. Jāņa ev. 15. nodaļā Jēzus saka mācekļiem: 
”Ja jūs paliekat Manī un Manā mīlestībā, tad jūs nesīsiet daudz augļu 
un varēsiet lūgt, ko jūs gribēsiet”. Tas norāda vairs ne virzienu, bet 
vidi, kurā mācekļiem jādzīvo. Lai mērķi varētu īstenot, nepietiek, ka 
kongresā par to lielākā daļa nobalso pozitīvi, bet pašiem ir jāceļas un 
jāceļ. 

Mācītājs Kaspars Šterns dalījās atziņā par otro vērtību – 
pavairošanās spēju. Viņš norādīja, ka Jēzus stratēģija bija vērsta uz 
to, lai Viņa vēsts izplatītos un sekotāju skaits vairotos. Viņa mērķis 
nav pavairot jaunas, lielas draudzes un organizācijas, bet Kristus 
sekotājus. Draudze var pavairoties tad, ja to virza Dievs, ja apzinās, 
ka draudzes dibinātājs ir Jēzus. 

Līdzīgi kā Barnaba veltīja laiku savam māceklim Pāvilam un Pāvils – 
Timotejam, tā ikviens kristietis ir aicināts veidot attiecības ar mācekli. 
K. Šterns uzsvēra, ka katram kristietim ir jābūt spējīgam nest augļus, 
kas pagodina Dievu. Katrs, kas turas pie Kristus, ir spējīgs garīgi 
pavairoties. Viss ir jāizvērtē Dieva Vārda gaismā un jāmācās 
klausīties Viņā, lai tad, kad priekšā ir nezināms ceļš, spētu paklausīt. 

Mācītājs Mārtiņš Balodis runāja par trešo no apskatāmajām 
vērtībām – misionālu dzīvi un domāšanu. Viņš lika aizdomāties par 
to, ka Dievs pats ir misijas Dievs, misionārs. Mums jāsāk ar Dievu, 
nevis savu paša pieredzi, ja gribam saprast savu aicinājumu. Dievs 
bija tas, kurš meklēja Ādamu pēc grēkā krišanas, ne otrādi. 

Dievs sūtīja Jēzu tajā laikā, ko Viņš pats noteica, nevis cilvēki. Dievs 
glābj pasauli Sava Vārda un goda dēļ, tā ir mūsu vienīgā cerība. 

Misijas domāšana ir vērsta uz ārpusi, tā ir nesavtīga. Mēs 
atspoguļojam Dievu tad, ja esam misionāli, lai arī dažreiz tas nozīmē 
būt nesaprastiem, nesaprotamiem un neērtiem. Dieva skatījumam – 
ka pasaule ir misijas lauks – ir jābūt arī mūsu skatījumam. Mēs esam 
aicināti būt par sāli un gaismu, bez kādiem kompromisiem. 

Draudzei misija nav pašmērķis, bet domāšanas veids – tā pazīst 
Dievu un vēlas par to stāstīt un iepazīstināt citus. 

Otrajā kongresa dienā tikām aicināti vairāk domāt par 5 galvenajiem 
darbības virzieniem – bērniem, jauniešiem, garīdzniekiem un 
vadītājiem, draudžu atjaunotni un draudžu dibināšanu. 

BPI Timoteja skolas vadītāja Estere Roze dalījās savā pieredzē par 
kalpošanu bērniem. Tas ir darbs ar bērniem, kuru centrā ir Kristus. 
Jēzus saka: ”Laidiet bērniņus pie manis!”, tāpēc tiek domāts, kā šo 
Kristus vēlējumu pildīt, kā attīstīt darbu ar bērniem. Kristocentriskums 
darbā ar bērniem izpaužas, ka centrā ir Dievs, kas piepilda Savu 
plānu caur Jēzu Kristu, ne kāds no Bībeles varoņiem. Pavairoties 
spēja – svarīgi, ka tiek aizsniegti bērni arī ārpus draudzes – pilsētā, 
ciemā, skolās. Misionāla dzīve – kad mēģinām palīdzēt bērniem 
izdzīvot misionālu ikdienu, apliecinot Kristus spēku, mīlestību un 
piedošanu. 

LBDS Jaunatnes apvienības vadītājs Gatis Jūrmalis stāstīja par savu 
aicinājumu strādāt ar jauniešiem, jo šobrīd tikai 35 no 88 LBDS 
draudzēm ir jauniešu kalpošana. Draudzēs nepieciešami jauniešu 
vadītāji, kas meklē Dievu un ir gatavi veikt pārmaiņas. G. Jūrmalis 
darbojas biedrībā ”Jauniešu Virzība”, kuras mērķis ir apmācīt jaunus 
vadītājus Latvijā, piepildot Kristus doto pavēli caur vietējām 
draudzēm. 

Mācītājs Pēteris Eisāns stāstīja par to, ko viņš redz garīdznieku un 
vadītāju vidē. LBDS ir 104 garīdznieki, taču vadītāju ir daudz vairāk. 
Svarīgi, lai mums būtu kristocentriski vadītāji, kuri redz, ka centrā ir 
Jēzus Kristus kā Kungs. Tādi vadītāji, kas pakļaujas Kristum ne tikai 
vārdos, bet ar visu savu dzīvi. Mums nepieciešami pavairoties spējīgi 
vadītāji, kuri spēj audzināt un pulcēt ap sevi nākošos vadītājus. 
Un mums vajadzīgi misionāli vadītāji, kuri nevis dara misijas darbus, 
bet viņu dzīve ir misija. ”Visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, 
to dariet Kunga Jēzus Vārdā.” (Kolosiešiem 3:17)

Sludinātājs Mārcis Zīverts kongresa dalībniekus iepazīstināja ar 
ceturto virzienu – draudžu atjaunotni. Viņš atzina, ka ne visur darbs ir 
ritējis tā, kā vajadzētu, tāpēc nepieciešams izvērtēt, kur bijušas 
kļūdas, pārmeklēt sevi, vai Kristus nav izstumts no centra. M. Zīverts 
aicināja nemeklēt attaisnojumus, bet atzīt, ka nepieciešama 
atjaunotne, lai varētu notikt pārmaiņas draudzē. 

Par draudžu dibināšanu savās Dieva atklātās atziņās ar mums dalījās 
mācītājs Kaspars Šterns, stāstot, ka jaunu draudžu dibināšana 
nepastāv atsevišķi no mātes draudzes. Tas nenotiek, lai šķeltos vai 
protesta dēļ, bet tāpēc, lai aizsniegtu cilvēkus tajās vietās, kur tie ir 
un tādā veidā, kā viņi saprot. K. Šterns iedrošināja nebaidīties, bet 
uzticēties, ka Dievs vadīs, jo tā ir Kristus draudze, ne mūsu. 

Kristus bija gatavs atstāt 99, lai atrastu vienu. Uz ko tu esi gatavs, 
lai aizsniegtu 97% nekristiešus Latvijā? Mēs nedrīkstam gaidīt, 
ka cilvēki nāks pie mums, mums pirmajiem jāiet pie viņiem. 

Mūsu lielākā vēlēšanās ir, lai arvien vairāk cilvēku iepazīst Dieva Tēva 
mīlestību, piedzīvo Jēzus Kristus žēlastību un Svētā Gara 
sadraudzību. Ne mūsu spējas un iegribas, ne pierunāšana un 
atrunas, ne ērtums un ambīcijas, ne samierināšanās un izpatikšana, 
ne ieradumi un stils. tikai jēzus. 

Pēc kongresa materiāliem sagatavoja Dace Lektauere
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Cēsu draudze aizvadītajos 
gados ir piedzīvojusi īpašu 
Dieva svētību  – pēc 100 
darbības gadiem draudze ir 
ieguvusi savu draudzes namu. 
Kopš 2009.gada tika ieguldīts 
liels darbs, lai meklētu 
finansiālu atbalstu īpašuma 
iegādei un paveiktu milzīgu 
darbu īpašuma sakārtošanai 
draudzes vajadzībām. Esam 
pateicīgi draudzēm un draudžu 
locekļiem Latvijā un ārzemēs, 
kuri saprata un atbalstīja Cēsu 
draudzi šajā darbā. Esam to 
nosaukuši par ”Gadsimta 
projektu”. Caur Dieva žēlastību 
esam saņēmuši 

nepieciešamos 110 000 EUR 
īpašuma iegādei. Tālāk sekos 
Gadsimta projekta nākamais 
posms – īpašuma tālāka 
atjaunošana un labiekārtošana, 
pielāgojot telpas draudzes 
kalpošanas nozaru 
vajadzībām. Kad tas tiks 
paveikts, draudze īstenos 
Gadsimta projekta trešo 
posmu, ceļot jaunu 
dievkalpojuma zāli. 

20.maijā draudzes 
dievkalpojumā, atceroties 
draudzes 103 pastāvēšanas 
gadus, tika domāts par to, cik 
uzticami Dievs ir vadījis 

draudzes darbu un to, kā 
draudze arī turpmāk varētu 
pagodināt Dievu. Kā vēsta 
Cēsu draudzes pirmā 
protokolu grāmata, darbu 
Cēsīs iesāka 1909.gada 15.
maijā ceļojošs evaņģēlists 
Eduards Godiņš. Pirmajos 
gados draudze saņēma tiešu 
Paltmales draudzes atbalstu. 
Par draudzes pirmo mācītāju 
kalpoja Juris Andermanis. Šie 
daži fakti vienas draudzes 
vēsturē atklāj to noteiktību un 
gatavību misijas darbam, kāds 
pastāvēja pagājušā gadsimta 
sākumā Vidzemē, kad tika 
izveidota Vidzemes misione 
jaunu draudžu dibināšanai. 
Draudzes sākuma laiks mūs 
iedrošina skatīties drosmīgi 
tālāk. Starp visām lietām, kuras 
draudzei ir veicamas, 
tuvākajos gados draudzei ir 
jauns izaicinājums – Muzikālās 

kalpošanas apvienības vadībā 
gatavoties mūsu draudžu 
dziesmu svētkiem, kuri 
2015. gadā varētu notikt Cēsīs. 

Skatoties tālāk, vēlamies 
mācīties uzticīgi kalpot visur, 
kur Dievs paver kalpošanai 
durvis. Jāatzīst, ka šobrīd 
draudze vēl nespēj izmantot 
visas atvērtās kalpošanas 
iespējas, tāpēc būsim pateicīgi 
par aizlūgšanām par draudzes 
darbu Cēsīs un aizlūgšanām 
par draudzēm Vidzemē.

oļegs jermolājevs, 
Cēsu draudzes mācītājs

Draudze Nevejā

N. Graudiņš (pirmajā rindā pirmais no labās puses) kopā ar Nevejas jauniešiem 
pēc jauniešu vakara.

Pirms diviem gadiem Pitraga draudzei Dievs deva iespēju uzsākt 
darbu pie draudzes dibināšanas Nevejā. Sākumā mēs 
nesapratām, kā tas darāms, tikai sapratām, ka tas ir aicinājums 
no Dieva un šim aicinājumam ir jāpaklausa. Mēs lūdzām un 
prasījām Dievam, kā to visu sākt un pamazām Dievs atklāja savu 
plānu, ko Viņš bija sagatavojis. Mēs sākām veidot attiecības ar 
vietējiem iedzīvotājiem un rīkojām dievkalpojumus kādas 
ģimenes mājās. Ar laiku mēs sapratām, ka mums ir nepiecieša-
ma kāda neitrāla vieta kur sanākt, lai visiem ciema iedzīvotājiem 
būtu ērti un pieejami šie dievkalpojumi. Dievs arī uzklausīja 
mūsu lūgšanas un dāvāja mums telpas, kur varam sanākt visiem 
ļoti pieejamā vietā. Taču ar laiku sapratām, ka ar dievkalpoju-
miem vien nepietiek un mums trūkst gudrības, ko darīt tālāk. 
Tad Dievs dāvāja mums brīnišķu iespēju – mēs sākām piedalīties 
jaunu draudžu dibināšanas apmācībā M4, kas ļoti būtiski mums 
palīdzēja saprast, kā komandai sastrādāties. Mēs nostiprinājām 
komandas kodolu, kurā darbojas Juris Popmanis, Iveta Ūzāne, 
Māris Popmanis, Evija Ķirsone, Sanita Graudiņa un Nauris 
Graudiņš no Pitraga draudzes, kā arī Andris Jēgermanis no 
Ģipkas draudzes. M4 laikā Dievs mums mācīja un veidoja mūsu 
sapratni par draudzi un tās nozīmi cilvēku dzīvē. Mēs sapratām, 
ka Neveja ir tikai sākums, kur Dievs vēlas mums atklāt savu 
plānu. Dievs M4 laikā mums lika sirdī Ziemeļkurzemes lauku 
ciemus un pilsētas, kur vēl ir vajadzīgas draudzes. 

Šobrīd Nevejā katru sestdienu sanākam kopā un studējam 
materiālu ”Dieva stāsts”, kur interesantā un vienkāršā veidā 
iepazīstam Dievu un Viņa plānu cilvēcei. Cilvēki Nevejā ir priecīgi 
un atsaucīgi, ik sestdienu sanākam ap 15 cilvēku. Reizi mēnesī 
mēs veidojam īpašus dievkalpojumus, kur pateicamies Dievam 
par Viņa mīlestību un vadību mūsu dzīvēs. Piektdienas vakaros 
kopā sanāk jaunieši, kur veidojam attiecības caur dažādām 
sporta spēlēm un citām aktivitātēm. Mums ļoti palīdz veikals 

”Skandināvs”, ar kura atbalstu mums ir iespēja praktiski palīdzēt 
grūtībās nonākušām ģimenēm.

Šobrīd Dievs mūs vada vēl tālāk un ir sāktas Bībeles studijas 
Rojā, kuras vada Andris Jēgermanis. Tās notiek otrdienās 18:00 
Rojas tautas namā. Mēs kopīgi piedzīvojam, ka Jēzus ceļ savu 
draudzi un mums ir liels prieks būt instrumentiem Viņa rokās. 
Mēs iesaistīsimies Rojas svētkos, kur veidosim attiecības ar 
vietējiem cilvēkiem. 

Šobrīd Dievs arī ir atvēris durvis iespējai liecināt par Dievu 
Pastendē, kur veidojam attiecības ar jauniešiem. Mēs saredzam 
Dieva vadību arī šajā ciemā un mūsu lūgšana ir par tā 
iedzīvotājiem un viņu vajadzībām, lai reiz arī Pastendē būtu 
draudze. 

Mēs pateicamies visiem cilvēkiem, kas mūs ir atbalstījuši ar 
savām lūgšanām un finansēm, lai šis svētīgais darbs varētu 
notikt. Tikai kopīgi mēs varam teikt: ”Celsimies un celsim!”. 

Nauris graudiņš, Pitraga draudzes sludinātājs

Cēsu baptistu 
draudzei – 103
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Esam ieguvuši  
cita veida stabilitāti

Mārtiņš Zabarovskis ir BPI 1. kursa klātienes 
students, kam Dievs ir ielicis sirdī, ka vietā, 
kurā viņš dzīvo tikai no iepriekšējā gada 
augusta – Bīriņos – ir vajadzīga draudze. 

Pastāsti par savu ģimeni!

Es esmu jaunākais bērns piecu bērnu 
ģimenē. Mums ar vecāko brāli ir 10 gadu 
starpība. Kamēr biju mazs, 10 gadu atšķirība 
ar vecāko brāli likās milzīga, tagad– 
nekādas atšķirības nejūtu, esam vienaudži. 
Es varu pateikties Dievam par saviem 
vecākiem. Viņi vienmēr ir bijuši man 
paraugs. Ceru, ka dzīves gudrību, kopības 
izjūtu un atbalstu, ko viņi mums ieaudzināja, 
nemanot nokopēšu saviem bērniem, tāpat 
kā es nokopēju lietas, kas man kā bērnam 
nepatika. Pirmās atmiņas man ir no laika, 
kad dzīvojām Birzgalē. Tēvs bija inženieris, 
māte strādāja laboratorijā, bija mikrobiologs, 
audzēja puķes no šūnām. Man nekad nav 
gājis pie sirds bērnudārzs, tikko kā mani 
gribēja tur atstāt, es centos izlauzties. Kad 
secināju, ka to nevaru, gāju ar klucīšiem 
kauties. Tā nu mammai bija jāņem mani līdzi 
uz darbu, kur man ļoti patika. Tur bija 
visādas interesantas lietas – elektronu 
mikroskopi, visādas kolbiņas. Vienreiz gan 
mana darbošanās pamatīgi iegrieza 
mammai: viņa tādās kā 3mm mazās bišu 
šūniņās, kuras zem mikroskopa varēja 
skatīties, krāja ziedu slimības, kuras viņai 
bija jābrauc parādīt kādā konferencē 
Maskavā. Kādu reizi es tos sietiņus biju 
izvilcis, apskatījies un secinājis, ka tur nekā 
nav. Izrādās, ka es to visu biju izmētājis pa 
grīdu, iznīcinot mammas gada darbu. 
Bērnībā man vistuvākā bija māsa, mums ir 
tikai 3 gadu starpība. Tā kā Roze kopš 
bērnības pēc būtības ir skolotāja, es dabūju 
mācīties visās viņas skolās kopā ar lāčiem 
un lellēm.

 Mani vecāki draudzējās ar fizkultūras 
skolotāja ģimeni, viņu dēls bija mans 
draugs, tāpēc pamatskolā es neko tādu 
traku nevarēju darīt, jo vecāki visu par mani 
zināja, pirms es paguvu atgriezties mājās no 
skolas. Mācījos labi bez īpašas piepūles. Tas 
man gan vēlāk atspēlējās citās mācību 
iestādēs, kur patiešām vajadzēja sākt 
mācīties, nevarēja vairāk izdzīvot tikai no tā, 
ko lekcijās esi dzirdējis. Pēc pamatskolas 
aizgāju mācīties uz Bulduru dārzkopības 
tehnikumu. Tā kā tēvs dabūja zemi, vecāki 
izdomāja, ka mēs varētu būt zemnieki, un es 
tad domāju, ka varētu to turpināt. Ar visām 
naudas maiņām neko turīgi mēs nebijām. 
Jau otrajā kursā sāku strādāt. No sākuma 
pa vakariem, tad 3. kursa beigās man 
piedāvāja pilna laika darbu. Pametu 
tehnikumu, vidusskolas izglītību pabeidzu 
vakarskolā, kopš tā laika, kā sāku strādāt 
poligrāfijā, tā arī visu laiku, izņemot pēdējo 

darba vietu, strādāju šajā profesijā.

Kā tu iepazini Dievu?

Pretēji visiem pārējiem bērniem, kas vasaras 
pavada laukos, mēs vasaras pavadījām 
pilsētā – Jelgavā, jo tur dzīvoja mūsu ome. 
Viņa mums stāstīja par Dievu, grēku, Jēzu. 
Tāpēc jāsaka, ka kristietības pamatus esmu 
zinājis visu savu apzinīgo mūžu. Neesmu 
gan bijis nevienā svētdienskolas nodarbībā, 
nevienā jauniešu kalpošanā, nevienā 
nometnē. Ome mani nokristīja 10 - 12 gadu 
vecumā Jelgavas Sv. Annas luterāņu 
draudzē. No tās reizes gan atceros tikai to, 
ka mamma purpināja, ka tā ir tāda modes 
lieta. Šobrīd mamma ir kristiete un par to 
domā pavisam savādāk. 

Tā īsti pie Dieva mēs atgriezāmies kopā ar 
savu otro sievu Ievu. Es esmu vienreiz jau 
bijis precējies un man ir bērni no pirmās 
laulības, tāpat arī manai sievai ir bērni no 
pirmās laulības. Kaut kā vienā brīdī 
sapratām, ka kaut kas tomēr mūsu dzīvē 
nav pareizi. Ieva bija tā, kas sāka runāt, ka 
viņai, tāpat kā man, iepriekšējās laulības bija 
Dzimtsarakstu nodaļā, tāpēc šoreiz viņa grib 
savādāk. Izdomājām, ka mēs gribam tā 
nopietni. Aizgājām uz Biķeru baznīcu, kas ir 
Mežciemā pie mācītāja Aleksandra Bites. 
Prasījām, vai viņš var mūs salaulāt. Viņš 
teica, ka tas nav tik vienkārši, ka mums 
sākumā ir jāiziet apmācība. Šajā iesvētes 
mācību laikā, kad mēs  vairāk nekā 2 
mēnešus 2 reizes nedēļā gājām mācīties, 
mēs ar sievu tā pa īstam atgriezāmies pie 
Dieva, sākām domāt par to dziļāk un 
savādāk. 

Kad kļuvi par kristieti, kas tavā dzīvē 
mainījās?

Daudz manu vērtību mainījās. Es nebiju bijis 
uzticams, jo es biju pats svarīgākais, 
galvenais atskaites punkts man bija, kā es 
jūtos, kas notika ar pārējiem – vienalga. 
Apkārt arī bija draugi, kas to atbalstīja. 
Tas arī ir tas, kur es, sastopoties ar Dievu, 
esmu visvairāk mainīts un mainījies. Man vēl 
joprojām ir paniskas bailes būt 
neuzticamam kaut kādās lietās un arī, ka tie, 
kuriem es uzticos, varētu izrādīties 
neuzticami. Arī lepnība ir viens no 
lielākajiem grēkiem, ko visgrūtāk apzināties, 
visgrūtāk cīnīties. Nezinu, vai kaut kad 
iemācīšos pietiekamu pazemību. 
Manī attīstījās, nostiprinājās cieņa pret 
citiem, izdarīt kaut ko, nedomājot par sevi, 
bet domājot par citiem. 

Kā tu nokļuvi līdz garkalnes 
jaundibināmajai draudzei?

Tajā pašā Biķeru draudzē gājām arī pēc 
kāzām. Tur ir kristīta mūsu meita Rozīte, arī 
lielie bērni izdomāja, ka grib kristīties un ir 
tur kristīti. Tad sekoja ”biezie” gadi, kad 

firmai gāja labi, 
bija nauda, no 
Dieva neko 
nevajadzēja. Tad 
arī mēs sākām 
retāk iet uz 
baznīcu, kļuvām 
vairāk par tādiem 
kā svētdienas 
kristiešiem. 
Noklausījāmies 
sprediķi un 
braucām mājās. 

Tad pirms diviem gadiem mūsu meitu Rozīti 
draudzene ielūdza uz vasaras svētdienskolu 
Langstiņos. Tā kā mums Rozīte ir tāda 
kautrīga, viņai ir grūti iejusties, tāpēc mēs 
gājām viņai līdzi. Tur es iepazinos ar 
Kasparu, Denisu un Langstiņu draudzi. Kad 
beidzās svētdienskola, sākās viņu 
sanākšanas. 

vai sākumā tur viss nelikās dīvaini?

Nē, man tur patika. Man ir liela ģimene, man 
patīk tā ģimenes sajūta, kas mums ir. Sieva 
ar to samierinājās jau ātri, ka, ja man kāds 
no brāļiem nakts vidū piezvanīs, ka viņam 
saplīsusi mašīna, tad es celšos un braukšu. 
Un šeit bija tā ģimenes sajūta, ka viens 
otram palīdz. Tas mani aizrāva. Tā mēs tur 
sākām iet, jo mēs dzīvojām turpat blakus – 
Upesciemā. 

Vienā no reizēm uz Langstiņiem bija 
atbraucis Stīvens no Bīriņiem. Viņš minēja, 
ka viņam nepieciešamas aizlūgšanas, 
jo viņa ģimenei uz 9 mēnešiem jābrauc uz 
Kanādu, tāpēc viņam vajag kādu, kas tajā 
laikā pieskatītu viņa māju. Pēc tam kādu 
dienu Ieva saka, ka viņa bija domājusi, ka 
varbūt mēs… Es nāku no laukiem un man 
gribējās māju, Ieva ir pilsētniece, viņai likās, 
ka viņai to negribas, bet mēs jau tik un tā 
bijām no Brīvības ielas pārcēlušies uz 
Upesciemu. Un es piekritu, jo 9 mēneši ir 
laika sprīdis ar sākumu un beigām, kad 
varēsim vismaz izmēģināt dzīvi laukos. Tā nu 
mēs pārvācāmies uz Bīriņiem. Man tik ļoti 
patika Garkalnes draudzes atmosfēra, 
ģimeniskuma izjūta, kas tur bija: ka mēs 
varam palīdzēt ne tikai viens otram, bet arī 
apkārtējiem. Šādās vietās  kaut kas tāds ir 
tiešām vajadzīgs. Dievs man ir licis sirdī, 
ka arī Bīriņos ir vajadzīga draudze. Un ka 
tieši mājas draudze ir veids, kā tur vislabāk 
var aizsniegt cilvēkus. Pašlaik es Bīriņos 
mēģinu nodibināt kontaktus, iepazīties ar 
iedzīvotājiem, jo cilvēkiem, lai viņi gribētu 
nākt un ciemoties, ir jāuzticas. Taču tas 
nemaz nav tik vienkārši, jo ziemā cilvēkus 
var satikt tikai tad, kad viņi tīra sniegu. 
Uz vietas ir viens veikals un 2 firmas, visi tur 
dzīvojošie lielākoties strādā un mācās Rīgā, 
tāpat kā mēs. Standarta stratēģijas 

Mārtiņš Zabarovskis
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nestrādā. Vienīgi pavasarī, vasarā, kad 
strādājam dārzā, mēs varam pār žogu 
parunāties. Vispār jau kaimiņi ir draudzīgi. 
Poliklīnikā man nav jāsaka, kas es esmu.  
Pat tad, ja es nevienam neko nesaku, visi 
visu uzzina ļoti ātri. Tāpēc jācenšas izdzīvot 
evaņģēliju un agri vai vēlu viņi sāks prasīt, 
kāpēc mēs darām to, ko darām. Cilvēki jau 
tagad runā – kur gan paliek tie kristiešu 
grēki, kurus viņi sūdz Dievam? Vai tik tie 
nepaceļas gaisā un nenolaižas pār 
apkārtējām mājām? 

Kā Dievs tevi ir vadījis studijām BPi?

Es redzu, ka Dievs mani tam gatavoja jau 
kādu laiku. Kad bankrotējām, nebija 
sarežģīti atrast darbu. Taču nevarēju tur ilgi 
nostrādāt, šķita, ka par maz maksā. 
Tad atkal nomainīju darbu, par mazāku 
pamatalgu, bet ar iespēju nopelnīt 
procentus. Vienalga, kaut kas nebija tā. Tad 
es dabūju uzņēmumā ”Samsung” darbu ar 
vēl mazāku algu. Tā gada laikā nomainīju 3 
darbavietas ar arvien mazāku algu. Reiz 
runājot ar Stīvenu, viņš jautāja, vai es 
neesmu domājis par Teoloģijas studijām, jo 
viņš zinot, ka Kaspars Šterns kā reiz vācot 
jaunu BPI studentu grupu. Domāju, ka mani 
interesētu tādas studijas vakaros. Kad es 
Kasparam teicu, ka labprāt studētu BPI, 
viņš jautāja, vai es vispār zinu, kas tas ir? 

Ka pirmais gads ir klātienes studijas, tad 
2 gadi neklātienē. Tas nozīmē, ka ir jāpamet 
darbs. Daudz domājām, runājam ar Ievu, un 
beigu beigās sapratu, ka tas tomēr ir tas, 
ko es gribu darīt, ka Dievs mani tur aicina, 
ka man nevajag atteikties. Uzrakstīju 
pieteikumu, aprunājos ar Pēteri Sproģi. 
Tiku uzņemts BPI. Darbā teica, ka viņiem 
patīk, kā es vadu kursus, tāpēc paliku tur 
vadīt apmācības piektdienās. Tā nu es esmu 
BPI. 

Ko esi ieguvis, sapratis par sevi BPi?

Raksturs ir tas, kas visvairāk man šeit tiek 
mainīts. Mācos uzticēties Dievam, cilvēkiem, 
tas man ir ļoti grūti, ir sajūta, ka man viss 
jādara saviem spēkiem, bet tagad manā 
dzīvē ir tik daudz lietu, kuras nevaru izdarīt 
pats. Aiziešana no darba,  mācības ir 
milzīgs izaicinājums. Visu mūžu esmu 
pelnījis pietiekoši normāli, lai varētu uzturēt 
ģimeni. Bet labā lieta, kas ir BPI, ir kolektīvs. 
Te ir tā pati sajūta, kas ir Garkalnes draudzē 
un manā ģimenē: ka viens otram palīdz, ka 
neviens nedomā, kā tikai padarīt mazāk un 
otram atstāt vairāk darāmā, ka, lai arī tik 
dažādi, mēs esam kā ģimene, kas var viens 
otru pabakstīt un atbalstīt. Šeit mācos 
kontrolēt savu vēlmi izcelties, būt labākajam 
visā, jo vienkārši nespēju to izdarīt.

Kādi ir tavi nākotnes plāni, beidzot 
studijas BPi?

Viss būs atkarīgs no tā, kur Dievs mani 
aicinās. Es ļoti gribētu veltīt pilnu laiku 
kalpošanai. Ne tikai vadīt draudzi, bet arī 
organizēt tādus projektus, kā ”Nometne uz 
riteņiem”. Es vēlētos turpināt Stīvena 
iesākto projektu ”Tavs laiks – viņa nākotne”, 
kur tiktu apmācīti, mentorēti jauni līderi, kas 
grib kalpot, varbūt ne pilna laika kalpošanā. 
Viņi tiktu iedrošināti savās kopienās veidot 
nelielas bērnu un jauniešu grupas 4 cilvēku 
sastāvā (lai var iesēsties vienā mašīnā), 
ar kuriem viņi kopā pavadītu laiku, studētu, 
strādātu, mācītos. Šī organizācija viņus 
iedrošinātu, dotu viņiem zināšanas, kā vadīt 
Bībeles studijas, kā strādāt ar bērniem. 
Redzu, ka tā ir iespēja palīdzēt mazajām 
draudzēm ar jauniešu, bērnu kalpošanu, ka 
tiktu atbalstīti un ekipēti tie draudzes locekļi, 
kas vēlas nodod tālāk to, ko paši satvēruši, 
kas darītu citus par mācekļiem. Pirmais 
posms, ko gribu realizēt jau šogad, ir 
apzināt potenciālos līderus, sapulcināt viņus 
uz nometni un apmācīt, lai viņi var iet un jau 
uzsākt darbu. Tad reizi mēnesī pulcinātu 
viņus kopā, lai lūgtu, atbalstītu. Pēc tam reizi 
ceturksnī atkal veidotu lielāku apmācību.

Sagatavoja Nora rautmane, 
BPI Programmu administratore

Virdžīnija Kraimejere (Virginia Kreimeyer) 
pašlaik strādā Sieviešu Misionāru 
Savienībā (Woman’s Missionary Union 
(WMU)) pieaugušo konsultāciju grupā, 
ir priekšsēdētāja direktoru padomē 
Teksasas WMU, direktore WMU Ostinas 
Baptistu Asociācijā, kā arī Haidparka 
Baptistu baznīcā. Viņa ir skolotāja kristīgo 
sieviešu darba korpusā Ostinā. Virdžīnija ir 
vadījusi, palīdzējusi un piedalījusies misijas 
braucienos visā ASV, Ķīnā, Indijā, Izraēlā, Latvijā un Meksikā.
Viņa ir bijusi direktore Starptautiskās Draudzības apvienībā, 
bet pašreiz ir direktoru padomes sekretāre.
Virdžīnija ir strādājusi Latvijā, piedaloties naturalizācijas projektā 
Rīgā.
Viņa ir vairāku rakstu autore WMU žurnālam Misijas Mozaīka.
Virdžīnija ir beigusi Dienvidilinoisas universitāti un viņai ir maģistra 
grāds Masu komunikāciju zinātnē, ko ieguvusi Kolorado 
Universitātē.
Virdžīnija dzīvo Teksasā kopā ar vīru Džonu, viņiem ir trīs bērni un 
četri mazbērni.

Sievietes dzīves krāsas
No 10.-12. augustam kristīga nometne meitenēm un sievietēm 
Siguldā, Kaķīškalna hotelī.

Piektdien, 10. augustā – nometnes atklāšana

Atskats uz LBDS SKA organizēto bērnu ar īpašām vajadzībām 
nometni.

Virdžīnija Kraimejere – misionāre no ASV.

Vakara programmā piedalīsies Priekules draudzes sludinātājs 
Mārcis Zīverts un senioru kora grupa.

sestdien, 11. augustā

Lekcija ”Misija” – lektore Virdžīnija Kraimejere no ASV.

Visas dienas laikā katram nometnes dalībniekam būs iespēja 
piedalīties šādās 2 - 4  interešu grupās:

• ”Sieviete, sieva, māte, privātuzņēmēja – Dieva bērns” – Talsu 
kristīgās skolas direktore Ingūna Gruzniņa

• ”Zaļie pirkstiņi” – daiļdārzniece, agronome Lienīte Sestele

• ”No sapņiem uzcelt māju kalna galā” – Ventspils muzeja 
direktore Margarita Marcinkēviča

• ”Kā atrast izglītības iespējas Latvijā un citur Eiropā” - karjeras 
konsultante Ilze Jansone

• ”Pirmā emocionālās palīdzības (PEP) mamma” – Ieva Balode

• ”Stilistista padomi” – Diāna Dravniece

• ”Salvetes brīnumainās pārvērtības (locīšana)” – Gita Vadone

• ”Žēlsirdības darba nianses” – nodibinājuma fonds  
”Cerība ģimenei” vadītāja Mudīte Mardoka

• ”Mentorings” – Virdžīnija Kraimejere (ASV)

Vakara programmā  svētrunu sacīs Rīgas Mateja draudzes 
mācītājs Ainars Baštiks, dziedās Lība Ēce-Kalniņa.

svētdien, 12. augustā

Dievkalpojums – vadīs Valmieras draudzes sludinātājs Lauris Tartars, 
dziedās  un liecību sacīs operdziedātāja Evita Zālīte.

Pieteikties un saņemt jums interesējošo informāciju par pasākumu var 
šeit: telefoni: 29105161 vai 29393316, e-pasts: marta.kalpo@lbds.lv

Pieteikšanās līdz 8. jūlijam!
baptistu vēstnesis 9



Franklins Grehems

L i e L i e  J ā ņ i

Jau izsenis mūsu senči ir 
sapratuši, ka Jāņu brīvdienās 
ir jāpiedāvā laba alternatīva, 
kā kvalitatīvi un vērtīgi visiem 
kopā pavadīt laiku. To 
novērtējuši mūsu opapi, 
omammas, vecāki, brālēni, 
māsīcas, māsas, brāļi, draugi. 
Šī gada devīze “lzglāb 
draugu, aizved uz Lielajiem 
Jāņiem 2012” nav izvēlēts nejauši. Atvedot draugu uz šiem Jāņiem, Tu viņu vari 
izglābt ne tikai no muļķību izdarīšanas alkohola reibumā, bet izglābt Mūžībai... 

Šī gada Jāņus iesāksim ar grandiozu koncertu piektdienas vakarā. No sirds 
iesakām nenokavēt sākumu! Ir vērtības, kuras gribam saglabāt, tāpēc arī šogad 
katrai draudzei jāsagatavo savs priekšnesums. Gribam, lai viens otrā iededzam 
uguntiņu par savu draudzi, tāpēc priekšnesumu veidosim tā, lai tas prezentētu 
savu draudzi, atspoguļojot, kāpēc cilvēkiem būtu vērts uz to iet – muzikāli, teatrāli 
vai kādā citā radošā veidā.

Šī gada jaunums – Lielā spēle visiem dalībniekiem, visām paaudzēm. 
Darbosies dažādas interešu darbnīcas, lielais sports, dažādas komandu spēles, 
netradicionālais sports, vakarā ugunskuri, sadziedāšanās, naktspēle, bērnu 
izklaides u.c.

Kā jau kārtīgos Jāņos, visi gulēsim teltīs, tāpēc ņemsim līdzi visus vajadzīgos 
piederumus. Dalības maksa visām dienām – Ls 5, vienai dienai – Ls 2,50. 
Pusdienu zupa būs gan sestdien, gan svētdien, darbosies arī kafejnīca. 
Ņemiet līdzi arī savas maizītes un termosus ar dzērieniem.

Informāciju par iespējām izīrēt viesnīcu numuriņus atradīsiet adresē  
www.vilande.com/lieliejani/

S v Ē t d i e n S k o L u  a p v i e n ī b a

SA mācību un atpūtas nometne "Bulta" notiks no 12.-14. jūlijam Valdemārpilī, 
viesu namā "Vītoli". Programmā – izglītojošas lekcijas, Bībeles studijas, projektu 
prezentācija, darbs grupās, atpūta un sadraudzība.

Nometnes maksa par 3 dienām – 20 Ls ar pārskaitījumu.  
Pieteikšanās līdz 2. jūlijam, reizē ar pārskaitījumu.

Kontaktinformācija: sa@lbds.lv, dacefreivalde@inbox.lv, tel: 26272244, 29759709

Sekojiet aktualitātēm mājaslapā: www.svetdienskola.jimdo.com

Z i ņ a s  d r a u d Z ē m

BaLtijas jaUNieŠU FestivāLs
2012. gaDa 9. jŪNijs, 

arēNa rīga

Piedalās: NEWSBOYS / MICHAEL W. SMITH / 
THE PARACHUTE BAND / REBECCA KONTUS 

/ FLAMMO PATLIS BAND / GYVAI / 
VĒSTNIECĪBA / VALDIS INDRIŠONOKS & 

BAND / EX ANIMO

9. jūnijā Arēnā Rīga notiks Baltijas Jauniešu 
festivāls - lielākais ticību apliecinošas mūzikas 
festivāls Baltijā. Festivālā piedalīsies arī 
ievērojamais evaņģēlists un misionārs 
Franklins Grehems (ASV), kurš 30 gadu laikā 
uzrunājis aptuveni 7 miljonus cilvēku visā 
pasaulē. 

Festivālā piedalīsies tādas pasaulslavenas 
grupas kā Newsboys, The Parachute Band, 
Maikls W. Smits, kā arī daudzi Latvijas un 
mūsu kaimiņvalstu mākslinieki. 

Festivāla ietvaros notiks divi koncerti – plkst. 
14.00 un plkst. 20.00, pulcējot Rīgā 
tūkstošiem jauniešu no Latvijas, Lietuvas un 
Igaunijas. 

Pateicoties apmeklētāju atsaucībai, Arēnā Rīga 
vairs nav pieejamas vietas uz koncertu plkst. 
14.00, bet  aicinām ikvienu rezervēt 
bezmaksas sēdvietas uz festivāla vakara 
koncertu, kas sāksies plkst. 20.00.

www.byf2012.lv

jāņi no 22. - 24. jūnijam  
Kazdangas novada “Bojās”.  

22. jūnijs 
17:00 Iebraukšana, telšu būve 
20:00 Pasākuma atklāšana. Koncerts 
22:00 Iekārtošanās 
23:00 Nakts spēle 
 
23. jūnijs 
8:00 Celšanās. Brokastis 
10:00 Rīta svētbrīdis 
11:00 Lielā spēle 
13:00 Pusdienas 
14:00 Sports, interešu darbnīcas, 
bērniem, sporta spēļu fināli 
18:00 Vakariņas 
19:00 Vakara pasākums 
(priekšnesumi+ talanti) 
22:00 Desiņu cepšana 
23:00 Ugunskuri, sadziedāšanās 

 
24. jūnijs 
8:00 Celšanās 
8:30 Brokastis 
9:00 Kora mēģinājums 
11:00 Dievkalpojums, Svētais 
vakarēdiens 
13:00 Pusdienas 
14:00 Noslēgums 

baptistu vēstnesis10



a i Z L ū G š a N u  K a L E N d ā r s

jūnijs
1

Pateiksimies un lūgsim par Latvijas Baptistu draudžu 
savienību, bīskapu Pēteri Sproģi un viņa ģimeni. 
Pateiksimies par LBDS kongresa veiksmīgu norisi. 
Aizlūgsim, lai Dievs vada un parāda, kā visauglīgāk 
strādāt pie LBDS nākotnes vīzijas. Lūgsim par 
kristocentriskām, pavairoties spējīgām un misionālām 
Latvijas draudzēm.

2
Pateiksimies un lūgsim par bērniem, kas pabeiguši 
mācību gadu skolās un draudžu svētdienskolās. 
Lūgsim par jauniešiem, kuri absolvē skolu un izvēlas 
jaunu mācību iestādi. Lai Dievs dod gudrību!

3
Lūgsim par bērniem un viņu drošību vasaras 
nometnēs. Lūgsim par bērnu evaņģelizācijas 
attīstību Latvijā.

4
Pateiksimies un lūgsim par Oglaines 
draudzi. Par tās mācītāju Viktoru 
Abramovu un viņa ģimeni. Lūgsim par 
braucienu uz bērnu – invalīdu skolu un 
pansionātiem Krievijā. Aizlūgsim par 
vasaras nometnēm.

5
Lūgsim par Ēģiptes Baptistu konvenciju, kas sastāv no 
18 draudzēm un to 2100 draudžu locekļiem. Lūgsim par 
Pirmo Bahreinas baptistu baznīcu.

6
Lūgsim par Ogres Evaņģēlisko draudzi. Lūgsim par tās 
mācītāju Vadimu Kovaļevu un viņa ģimeni. Lūgsim, lai 
draudze būtu par svētību pilsētai. Lūgsim par draudzes 
vadītājiem, lai viņi būtu stipri Kristū.

7
Lūgsim par Garīdznieku Brālību un tās priekšsēdētāju 
Pēteri Eisānu un viņa ģimeni. Lūgsim par mācītājiem un 
viņu ģimenēm, lūgsim, lai atrastos laiks kopīgai atpūtai. 
Lūgsim par pensionētajiem mācītājiem, īpaši par tiem, 
kas cieš slimību dēļ.

8
Lūgsim un pateiksimies par jaunajām ģimenēm mūsu 
draudzēs; lūgsim, lai sabiedrības un mediju ietekme tās 
neposta, lai laulātie dzīvotu saticībā un savstarpējā 
cieņā. Lūgsim, lai Kristus mīlestība piepilda sirdis, 
atjauno uzticību un mīlestību vienam pret otru.

9
Pateiksimies un lūgsim par Baltijas Jauniešu festivālu 
2012, kas šodien notiek Arēnā Rīga. Tas ir lielākais 
ticību apliecinošais mūzikas festivāls Baltijā. Lai Dievs 
pieskaras un piepilda ar mīlestību un ticību katra 
klausītāja sirdi.

10
Lūgsim par esošo draudžu atjaunotni un par 
jaunu draudžu veidošanos. Lūgsim par draudžu 
sludināšanas un misijas vietām, par gudrību un 
Dieva vadību ieraudzīt jaunas vietas, kur sludināt 
evaņģēliju.

t a L S u  d r a u d z e
Plkst. 11:00 Talsu draudzes kora gadasvētki. Muzicēs 
ansamblis ”Avota stīgas” un viesosies mācītājs Linards 
Kaptāns.

11
Lūgsim par Ogres Trīsvienības draudzi, 
par tās sludinātāju Daini Pandaru un viņa 
ģimeni. Lūgsim par svētdienskolas un 
jauniešu darbu. Lūgsim par 
evaņģelizāciju Ogrē, par misijas darbu 
Rembatē, kā arī par draudzes locekļu 
garīgo pieaugšanu un māceklību.

12
Lūgsim par somu valodā runājošo Somijas Baptistu 
savienību. Tajā apvienojušās 14 draudzes ar to 691 
locekļiem.

13
Lūgsim par Olaines draudzi. Lūgsim par 
tās mācītāju Dmitriju Rošioru un viņa 
ģimeni. Lūgsim, lai Dievs stiprina esošos 
draudzes locekļus un pievieno jaunus. 
Lūgsim, lai Dievs dod iespējas aizsniegt 
ar evaņģēlija vēsti pilsētas un apkārtnes 
iedzīvotājus.

14
Pateiksimies un lūgsim par mieru, sapratni un labestību 
starp Latvijā dzīvojošajām tautām. Lūgsim, lai mūsu 
sirdis būtu atvērtas sludināt Kristus vēsti cittautiešiem.

15
Pateiksimies un lūgsim par vasaras nometnēm un 
pasākumiem, kas notiks šajā vasarā. Lai Dievs dod 
gudrību un spēku organizētājiem, lai Kristus aizskartu 
daudzas sirdis. Lūgsim, lai šajā vasarā piedzimtu daudz 
jauni Dieva bērni.

16
Pateiksimies un lūgsim par Svētdienskolu apvienību, par 
to, lai vasaras mēneši tiktu svētīgi izmantoti, organizējot 
vasaras nometnes un Vasaras Bībeles skolas. 
Lūgsim par svētdienskolotāju garīgo un fizisko spēku 
atjaunošanos.

17
slavēsim Dievu par mīlestību! Priecāsimies ar 
priecīgajiem, iepriecināsim vientuļos un 
noskumušos.

t a L S u  d r a u d z e
Plkst. 17:00 Mācītāja Miervalda Lindmaņa ievešana 
Talsu draudzē, piedalīsies LBDS bīskapa vietnieks un 
Garīdznieku Brālības priekšsēdētājs Pēteris Eisāns.

k u L d ī g a S  d r a u d z e
Plkst. 11:00 Kuldīgas baptistu draudzes kora 140. gadu 
jubilejas dievkalpojums. Muzicēs Crescendo – mūziķi 
no Liepājas, kopā ar draudzes kori.

p r i e k u L e S  d r a u d z e
Plkst. 16:00 Priekules baptistu draudzes kora 
133. gadasvētki. Viesosies Ventspils draudzes koris un 
sludinātājs Pēteris Tervits.

18
Lūgsim par Paplakas draudzi. Lūgsim par 
tās sludinātāju Ainaru Purmali un viņa 
ģimeni. Lūgsim par kalpotājiem draudzē, 
lai viņiem pietiek spēka pasludināt Labo 
Vēsti! Pateiksimies par lielo bērnu pulku, 
kuri apmeklē Svētdienskolu! Lūgsim, lai 
Dieva mīlestību, ko bērni  saņem draudzē, 
viņi aiznestu mājās saviem vecākiem, 
lai arī viņi sāktu meklēt dzīvo Dievu!



www.lbds.lv

LBDS Padomes informatīvs izdevums. Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67223379, e-pasts: vestnesis@lbds.lv , kanceleja@lbds.lv

Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Žanna Drūnese, Dace Lektauere, Līva Fokrote, Līvija Godiņa,    
maketētājs Filips Tālbergs

Konts ziedojumiem un Baptistu Vēstneša iemaksām: Latvijas Baptistu draudžu savienība, Reģ.nr. 90000085765
A/S SEB Banka, kods: UNLA LV2X, Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314

S v e i C a M  J u b i L e J ā !

18. jūnijā mācītājam edgaram Freivaldam 75 gadi. 

19
Lūgsim par zviedriski runājošo Somijas Baptistu 
savienību. Tā apvieno 18 draudzes un to 1199 locekļus.

20
Lūgsim par Pāvilostas draudzi, par tās 
mācītāju Denisu Doroņinu un viņa 
ģimeni. Pateiksimies dzīves Noteicējam, 
mūsu Kungam, par pagaidām salīdzinošu 
stabilitāti draudzē. Lūgsim pēc labākas 
garīgas un fiziskas veselības draudzes 
kristiešiem; pēc glābšanas realitātes 
piedzīvojuma tiem cilvēkiem, kas savu 
atkarību no Dzīvības Devēja Kristus vēl 
nav sajutuši.

21
Aizlūgsim par tām mūsu draudzēm, kurās nav mācītāju 
– par Aizvīķu, Alūksnes, Dobeles, Jelgavas, Kuldīgas, 
Liepājas krievu draudzi ”Evaņģēlija Balss”, Limbažu, 
Madonas, Mālpils, Pitraga, Rucavas, Skrīveru un 
Valdemārpils – Ārlavas draudzēm.

22
Aizlūgsim par Jauniešu apvienības koordinatoru Gati 
Jūrmali. Lūgsim, lai jauniešu aktivitāte atjaunojas ar 
jaunu spēku. Lūgsim, lai Dievs uzrāda dažādus veidus 
kā aizsniegt jaunu cilvēku sirdis.

23
Pateiksimies un lūgsim katrs par savu draudzes 
mācītāju un darbiniekiem. Lūgsim arī turpmāk gudrību 
un izturību vadot draudzes darbu. 
Lūgsim par mūsu tautu. Lūgsim Dieva vadību pretoties 
māņticībai un okultismam.
Aizlūgsim par ”Lielajiem Jāņiem 2012”, kas šajās 
dienās notiek Kurzemē, Aizputes novada ”Bojās”.

24
Lūgsim par evaņģēlija pasludināšanas darbu 
pasaulē un aizlūgsim par tām valstīm, kurās kristieši 
piedzīvo vajāšanas ticības dēļ.

25
Pateiksimies un lūgsim par Piltenes 
draudzi, par tās mācītāju Andri Jūrmali 
un viņa ģimeni. Lūgsim par draudzes 
atjaunošanos un evaņģēlija izplatīšanos 
Piltenē, lai Dievs dod svētību dievnama 
atjaunošanai, lai Dievs piepilda ar Gara 
spēku katru draudzes locekli.

26
Lūgsim par Sieviešu kalpošanas apvienību, par tās 
vadītāju Elitu Lapiņu un visām māsām, ko Dievs 
aicinājis šajā kalpošanā. Lūgsim par vasaras nometnes 
Pelčos veiksmīgu norisi.

S i e v i e š u  k a L p o š a n a S  a p v i e n ī b a
26.- 30.06. SKA organizētā nometne Pelčos bērniem ar 
īpašām vajadzībām

27
Lūgsim par Pitraga draudzi. Lūgsim par tās priekšnieku 
Nauri Graudiņu un viņa ģimeni. Lūgsim par misiju 
Pitraga apkārtnē, par mazo grupu darbu draudzē, 
par misiju Nevejā un par jaunu cilvēku atsaucību Dieva 
aicinājumam.

a i Z L ū G š a N u  K a L E N d ā r s

jūnijs
28

Lūgsim par Baltijas Pastorālo institūtu. Lūgsim par BPI 
vadītājiem un darbiniekiem. Pateiksimies par brāļiem, 
kas uzsāka mācības šajā gadā, lai Dievs turpina savu 
darbu pie viņu sirdīm un dzīvēm, lai skaidri saprastu 
Dieva aicinājumu. Lūgsim par brāļiem, kas tikai plāno 
mācīties institūtā.

29
Lūgsim par mūzikālo kalpošanu mūsu draudzēs. 
Pateiksimies par draudžu mūziķu nesavtīgo kalpošanu. 
Lūgsim svētību, izdošanos un spēku organizējot 
vasaras mūzikas pasākumus Muzikālās kalpošanas 
apvienības vadītājam Mārim Dravniekam un palīgiem.

30
Lūgsim par Itālijas kristiešu Evaņģēlisko Baptistu 
savienību, kurā apvienotas 116 draudzes un to 6200 
locekļi.

B ī B E L E s  L a s ī š a N a s 
p L ā N s  j ū N i j a m

1. - 10. 
jūnijs

2. Samuēla gr. 22:21 – 1. Ķēniņu gr. 7:51
Apustuļu d. 2:1 – 7:50 
Psalmi 122:1 – 128:6
Salamana pamācības 16:9 – 33

11. - 17. 
jūnijs

1. Ķēniņu gr. 8:1 – 18:46
Apustuļu d. 7:51 – 11:30 
Psalmi 129:1 – 135:21
Salamana pamācības 17:1 – 13

18. - 24. 
jūnijs

1. Ķēniņu gr. 19:1 – 2. Ķēniņu gr. 7:20
Apustuļu d. 12:1 – 16:15
Psalmi 136:1 – 142:7
Salamana pamācības 17:14 – 25

25. - 30. 
jūnijs

2. Ķēniņu gr. 8:1 – 19:37
Apustuļu d. 16:16 – 21:16
Psalmi 143:1 – 149:9
Salamana pamācības 17:26 – 18:8

L a t v i j a s  B ī B E L E s  C E N t r s

Norvēģijas Vadības un Teoloģijas skola sadarbībā ar Latvijas 
Bībeles Centru (bijušo Rīgas Starptautisko Bībeles Institūtu) 
piedāvā akreditētu bakalaura studiju programmu teoloģijā un 
vadībā (studijas notiek angļu valodā).

Papildus informāciju varat iegūt, piezvanot Dr. Esterei Petrenko 
(t. 27014111), rakstot uz e-pastu: veriga28@gmail.com vai 
apmeklējot LBC mājas lapu www.bible.lv.


