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LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Reiz pravietis Miha jautāja katram cilvēkam svarīgāko
jautājumu: “Kā lai es tuvojos Tam Kungam? Vai lai es nometos
zemē augstā Dieva priekšā?” Un atbildēja ar Dieva dotu
atbildi: “Tev, cilvēk, ir sacīts, kas ir labs un ko Tas Kungs no
tevis prasa, proti – darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi
staigāt sava Dieva priekšā!”
Reizēm cilvēki saka vai domā – es jau gribētu būt garīgāks,
bet tā ikdienas dzīve ar savām problēmām traucē. Ja vien
mana sieva vai vīrs būtu garīgāki, ja vien mana draudze,
ja vien ne tās ikdienas rūpes, darba pienākumi un naudas
trūkums, tad gan es varētu būt garīgāks, tad gan es justos
tuvāk Dievam.
Bet pravietis Miha atgādina, ka, ja gribam piedzīvot Dieva
godību, tad mums jāsāk to īstenot un ieraudzīt savā ikdienā.
“Pazemīgi staigāt Dieva priekšā” norāda uz mūsu ikdienu –
darbu, ģimeni, attiecībām, naudu, atpūtu. Tas Dievs, kas valda
tur augstībā, savā varenībā un svētumā, savu garīgumu pauž,
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ienākot šajā pasaulē un ikdienišķajā. Dievs arī mums ir
paredzējis piedzīvot Viņa godību ikdienišķajā.
Ja mēs negribam meklēt Dieva godību ikdienā, tad
neatradīsim to arī tur, augšā, jo Tas, kurš ir tur, augšā, Adventē
un Ziemassvētkos nonāca te, lejā. Dievs vēlas, lai Viņa godību
varam ieraudzīt sev blakus, jo tieši tur Viņš ir atnācis. Kā
visnecilākā Betlēmes kūts kļuva par Dieva godības templi, tā
mūsu dzīves parastums ir vieta, kurā Dievs vēlas ienākt.
Novēlu mums katram Dieva godības piepildītus Ziemassvētkus
ikdienā!
Dieva dota dāvana mūsu draudzēm ir Baltijas Pastorālā
institūta pirmais izlaidums. Par to vairāk lasiet šajā BV numurā.
Paldies par jūsu atbalstu un aizlūgšanām. Turpināsim lūgt, lai
Dievs aicina jaunus darbiniekus!
Pēteris Sproģis
LBDS bīskaps

LBDS Pateicības vakariņas un
BPI pirmais izlaidums
Sniegotajā 8. decembra vakarā vairāki simti cilvēku
pulcējās Pestīšanas tempļa viesmīlīgajā namā, lai
svinētu jau ceturtās LBDS Pateicības vakariņas un
pirmo Baltijas Pastorālā institūta izlaidumu.
Vakaru ievadīja pateicības lūgšana, kuru teica BPI
atbalstītājs un Rīgas Mateja draudzes diakons Māris
Kaļinka. Pateicību par mūža ieguldījumu saņēma
mācītājs Voldemārs Ašnevics ar kundzi Liju, kuri ilgstoši
padomju varas gados slēpa garīgos darbiniekus –
Padomju Savienības nereģistrēto draudžu vadītāju
Genādiju Kručkovu un viņa komandu. Pateicību par
mūža ieguldījumu bīskapam emeritus Andrejam
Šternam no Garīdznieku brālības priekšsēdētāja v. i.,
mācītāja Edgara Godiņa saņēma viņa atraitne Lija
Šterna. Godinot šos Dieva vīrus un pateicoties par viņu
ticības paraugu, klātesošos lūgšanā vadīja BPI
absolvents un Rīgas Mateja draudzes sludinātājs
Miroslavs Tumanovskis.
Pateicībām sekoja otrs svarīgākais vakara notikums –
Baltijas Pastorālā institūta pirmais izlaidums. Šogad
studijas BPI pabeidza 12 studenti: Jānis Akmens (NBA
kapelāns, Kauguru draudzes sludinātājs), Andris Bite
(Liepājas Ciānas draudzes sludinātājs), Edgars Deksnis
(Rīgas Semināra draudzes sludinātājs), Māris
Dembovskis (draudzes dibinātājs Gulbenē), Jānis
Jūrmalis (Kuldīgas draudzes priekšnieks), Deivids
Kingdons (Grobiņas draudzes jauniešu vadītājs),
Valters Mitāns (Mazsalacas draudzes sludinātājs),
Dainis Pandars (Ogres draudzes sludinātājs), Andrejs
Priedītis (LBDS Kalpošanas resursu centra vadītājs),
Pēteris Tervits (Ventspils draudzes sludinātājs),
Miroslavs Tumanovskis (Rīgas Mateja draudzes
sludinātājs) un Andrejs Zumbergs (Dundagas draudzes
jauniešu vadītājs). Vīri saņēma BPI diplomu no bīskapa
Pētera Sproģa, simbolisku gana zizli no Garīdznieku
brālības priekšsēdētāja v. i. Edgara Godiņa un ziedus
no BPI Studiju daļas vadītājas Līvas Fokrotes. Pateicību
BPI vadībai, pasniedzējiem un atbalstītājiem teica BPI
absolventi Edgars Deksnis, Andris Bite un Pēteris Tervits.
Vakara noslēgumā uzrunu teica LBDS bīskaps Pēteris
Sproģis, atgādinot BPI redzējumu par mācītāju un
draudžu dibinātāju sagatavošanu un paužot prieku par
pirmajiem BPI absolventiem. Bīskapa runu ilustrēja
videomateriāls par Ilvaru Ieviņu, BPI 2009. gada
iesaukuma studentu, Rīgas Mateja draudzes
sludinātāju, kuru Dievs aicinājis dibināt draudzi
Ropažos. Pēc bīskapa uzaicinājuma BPI atbalstītāju
vārdā runāja Gunvaldis Vēsmiņš, uzņēmējs un LBDS un
BPI Revīzijas komisijas priekšsēdētājs, uzsverot, ka,
viņaprāt, ieguldīšana Dieva darbinieku sagatavošanā ir
vērtīgs ieguldījums. Runas noslēgumā bīskaps Pēteris
Sproģis aicināja Pateicības vakariņu viesus turpināt vai
uzsākt atbalstīt LBDS un BPI darbību, un mācītājs un
namatēvs Pēteris Samoiličs vadīja visus lūgšanā.
Pateicības vakariņu laikā BPI atbalstam tika saziedoti
skaidrā naudā Ls 5 515 un apsolīti Ls 16 676.
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Tas nodrošinās BPI pašreizējās vajadzības: 4 studentu stipendijām
Ls 14 400, telpu labiekārtošanai un mēbelēm Ls 5 000, jaunu grāmatu
iegādei Ls 1 000.
Pateicības vakariņās izskanēja vairākas sirdi uzrunājošas un iedvesmojošas
dziesmas operdziedoņa, tenora Ingus Pētersona un džeza pianista,
komponista Madara Kalniņa izpildījumā. Programmu vadīja Kristaps
Tālbergs.

Īsta brīvība Latvijai
Laikā no 15. līdz 19. novembrim, Latvijai svinot neatkarības 19.
gadadienu, Baltijas Pastorālais institūts un nodibinājums
“Partneri” organizēja divus seminārus, kuros svinējām jaunu
iespēju cilvēkiem atrast brīvību no dažāda veida sāpēm,
ieradumiem un atkarībām – tai skaitā (kaut arī ne tikai) narkotiku,
alkohola un citām atkarībām.
Es negribētu saukt “Īstu brīvību” par programmu. Tas drīzāk ir
process vai dzīvesveids, bet šajā rakstā lietošu vārdu
“programma”. “Īsta brīvība” uzsāka darbību tieši pirms 19
gadiem ar nosaukumu “Celebrate Recovery”. Tā ir 12 soļu
atveseļošanās programma, kas balstīta uz Jēzus vārdiem Kalna
svētrunā. Kāds bijušais alkoholiķis, amerikānis, vārdā Džons
Beikers, nesen bija kļuvis par kristieti. Viņš apmeklēja Sedlbekas
draudzi Dienvidkalifornijā, kur pievienojās mazajai grupai, lai
varētu augt savā ticībā. Viņš piedalījās arī Anonīmo alkoholiķu 12
soļu programmā. Džons Beikers apzinājās, ka viņa “augstākais
spēks” ir Jēzus Kristus, bet AA sanāksmēs par to viņš tika
izsmiets. Savas draudzes mazās grupas sapulcēs viņa kristīgie
draugi nespēja saprast Džona cīņu ar alkoholu. Džons saprata,
ka viņam jātiek vaļā no alkohola atkarības un ka Jēzus Kristus ir
vienīgais patiesas dziedināšanas un brīvības avots. Viņš zināja
arī to, ka gan Kristus miesa – draudze, gan 12 soļu programma
viņam varētu palīdzēt. Džons uzrakstīja vēstuli draudzes
mācītājam Rikam Vorenam, kurā izskaidroja nepieciešamību
izveidot kristīgu 12 soļu programmu. Mācītājs atbildēja: “Tas ir
lieliski! Dari to!” Tādā veidā dzima kalpošanas nozare “Īsta
brīvība”.
Vairāk nekā 100 dalībnieku no visas Latvijas – no dažādām
konfesijām un organizācijām pulcējās kopā, lai saprastu, kā šī
programma varētu darboties Latvijā. Jau pašā sākumā mēs
aplūkojām, kā “Īsta brīvība”, programma, kas dzimusi
Dienvidkalifornijas kultūrā, ir pielāgota draudzēs ļoti dažādās
kultūrās. “Īsta brīvība” darbojas tik atšķirīgās zemēs kā Haiti,
Norvēģija, Taivāna un Mongolija. “Īstas brīvības” pieaugums
Mongolijā ir brīnišķīgs piemērs tam, kā šī programma, izplatoties
pa visu valsti, var spēcināt draudzi. 2003. gadā “Īsta brīvība” tika
uzsākta 3 Mongolijas provincēs, kopā bija 7 grupas. 2006. gadā
jau bija 19 grupas 6 provincēs un radās redzējums par šādām
grupām katrā provincē un katrā draudžu dibināšanas vietā!
Citus stāstus par “Īstas brīvības” izplatīšanos visā pasaulē varat
atrast mājaslapā www.celebraterecoveryglobal.com.
Semināru laikā dalībnieki uzzināja par programmas saturu un
struktūru – kā 12 soļi un 8 principi var vadīt cilvēku pa
atveseļošanās ceļu, sākot ar nolieguma atzīšanu dažādās savas
dzīves jomās, līdz tam, ka varam pieņemt Dieva žēlastību un
piedošanu, veicot personisku morālu un garīgu sevis pārbaudi,
izlīdzinot to slikto, ko esam nodarījuši citiem, piedodot tiem, kas
ir nodarījuši pāri mums, un, visbeidzot, izmantojot šos soļus
ikdienas dzīvē un kalpojot, palīdzot citiem atrast brīvību.
Mēs uzzinājām, ka mazās grupas ir šīs programmas centrā un
kā mazo grupu vadlīnijas gādā par drošu vidi, lai cilvēki atklāti
var stāstīt par savas dzīves sāpēm un cīņām. Dalībniekiem bija
arī iespēja piedzīvot, kā tas darbojas, mazajās grupās stāstot par
savu pieredzi, daloties domās un izjūtās ar citiem.
Gan lektori, gan dalībnieki spēcīgi uzrunāja semināra klātesošos
ar liecībām un iedvesmoja daudzus ar redzējumu par to, ko “Īsta
brīvība” ir paveikusi viņu dzīvēs. Sarunas ar dalībniekiem un
atbildes uz anketas jautājumiem atklāja lielu vēlmi un interesi par
šo programmu. Semināra dalībnieki tika mudināti sākt

programmu ar nelielu potenciālo vadītāju grupu, kopīgi
izstaigājot 12 soļu procesu. Bez šī būtiskā pamata ir grūti
palīdzēt citiem.

Semināra dalībnieki stāstīja par sevi mazajās grupās

Dalībnieki semināru laikā uzdeva daudz jautājumu

Viens no visaizraujošākajiem šīs nedēļas aspektiem bija “Īstas
brīvības” materiālu publicēšana latviešu valodā. Izdevniecība
“Atradums”, sadarbojoties ar vairāku Latvijas kristīgo konfesiju
un organizāciju vadītājiem, publicēja četras dalībnieku
rokasgrāmatas, vadītāja rokasgrāmatu un DVD, kurā 25
atveseļošanās procesa nodarbības vada bīskaps Pēteris
Sproģis, arhibīskaps Jānis Vanags, mācītājs Modris Ozolinkevičs
un IFES pārstāvis Igors Rautmanis.
Mēs ar nepacietību gaidām, kur un kā Dievs lietos šo
programmu Latvijā, un lūdzam Dievu, lai tā kļūtu par varenu
kustību, kas nestu brīvību daudziem Latvijas iedzīvotājiem, kuri
dzīvo savu sāpju, ieradumu un atkarību valgos.
Vairāk informācijas par “Īstu brīvību” Latvijā var iegūt, rakstot uz
epasta adresi: ista.briviba@gmail.com.
Keitija Rosa
Madonas baptistu draudze
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Jauns dievnams
Dieva godam un
Ogres pilsētai
par svētību
18. novembrī, tieši valsts svētkos, savu dievnamu oficiāli atklāja Ogres
Trīsvienības baptistu draudze (OTBD). Dievnamā svinīgā noskaņā
pulcējās Ogres pilsētas amatpersonas un iedzīvotāji, kristieši no citām
konfesijām, LBDS pārstāvji un, protams, paši OTBD brāļi un māsas.
Tik ilgi gaidītais brīdis (pamata akmens tika likts pirms teju 10 gadiem)
bija klāt: svētki no ceturtdienas līdz svētdienai, dziesmas, sadraudzība,
mīļi ciemiņi, pateicība un pielūgsme Visuvarenajam Dievam par Viņa lielo
žēlastību!
Zālē pulcējās vairāk nekā 200 viesu (bija nepieciešamas papildus
sēdvietas), dziedāja OTBD ansamblis un garīgās barības ziņā “svētku
galds” bija bagātīgi klāts. Uzrunas teica Elmārs Pļaviņš (OTBD mācītājs
no 2001.-2010. gadam un baznīcas celtniecības aizsācējs), Modris Īvāns
(Ogres Ev. lut. draudzes mācītājs), Edgars Godiņš (Rīgas Semināra
draudzes mācītājs, Garīdznieku brālības priekšsēdētāja v. i.), Pēteris
Eisāns (Rīgas Mateja draudzes mācītājs, LBDS bīskapa vietnieks) un
OTBD jaunais sludinātājs Dainis Pandars. Svētku dievkalpojums notika
divās daļās, pirmā – ekumēnisks dievkalpojums par godu Latvijas valsts
svētkiem, otrā – sveicieni un uzrunas dievnama atklāšanas svētkos.

evaņģelizējošām un
pamācošām
dziesmām līdz
pielūgsmes mūzikai.
To visu papildināja
Dieva Vārda lasījumi
un projekcijas ar
Dieva radīto galaktiku
un dabas ainavu
attēliem. Draudzes
ansamblis arī
celtniecības laikā
aktīvi iesaistījās
procesā, muzicējot
dažādās Latvijas
draudzēs un pat
Vācijā un Šveicē,
Aizlūgums par sludinātāju Daini
Pandaru un viņa sievu Lieni.
aicinot ziedot jauna
dievnama celtniecībai. Vada O. Jermolājevs, P. Sproģis,
I. Hiršs. Foto: Artis Robalds
Ansambli jau kopš
pagājušā gadsimta 80. gadu beigām uzticīgi vada
pianiste Agita Lagzdiņa.
““Koncerts bija izpildīts profesionāli!”, “Ieguvu daudzas
dziļas pārdomas par savu dzīvi”, “Uz koncertiem noteikti
aiciniet vēl!” – šādi un vēl daudzi citi izteikumi bija
dzirdami no ārpus draudzes cilvēkiem, kuri bija ieradušies
uz atklāšanas koncertu,” par saņemtajām atsauksmēm
stāsta D. Pandars.

“Dievs ir tas, kurš ir uzcēlis šo draudzes namu un lietojis cilvēkus tikai kā
instrumentus! Iesākumā šis sapnis bija mācītājam Gunāram Lagzdiņam,
bet, ar Dieva svētību, man bija iespēja šo sapni realizēt,” svētku
dievkalpojumā izteicās ilgadējais OTBD mācītājs E. Pļaviņš.
Tā kā atklāšanas dievkalpojums sakrita ar Latvijas neatkarības svinībām,
tad svētrunā sludinātājs Dainis Pandars aicināja klātesošos domāt par
divām valstībām – Latvijas un Dieva valsti un par “dubultās pilsonības”
iegūšanu. “Mums ikvienam ir Latvijas pilsoņa pase, taču vai mums ir
mūžīgās Dieva Valstības pase, kas iegūstama, pateicoties Jēzus Kristus
upurim?” klātesošajiem jautāja D. Pandars. Vēlāk mācītājs E. Pļaviņš
vadīja klātesošos grēku nožēlas lūgšanā.
Apsveikšanas brīdī LBDS bīskapa vietnieks, mācītājs P. Eisāns uzsvēra,
ka “Ogres draudzei ir jābūt par gaismu šajā pilsētā”, tāpēc LBDS vārdā
dāvāja draudzei divus sudrabotus svečturus.
Kad pēc bagātīgā dievkalpojuma un svētku kliņģera baudīšanas ciemiņi
sāka izklīst, paši OTBD kalpotāji nebūt nedevās mājās, bet gatavojās
vakaram, lai uzņemtu visus draudzes locekļus lūgšanu un sadraudzības
vakarā. “Un uzceliet no sevis pašiem kā dzīviem akmeņiem garīgu namu
un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir
patīkami, caur Jēzu Kristu.” (1. Pēt. 2:5) Šajā vakarā draudze gan
aizlūdza par turpmāko draudzes darbu, gan pateicās par posmu, kurš
jau noslēdzies. Lai atskatītos uz paveikto un labāk sadraudzētos,
draudzes locekļi centās atbildēt uz āķīgiem jautājumiem par baznīcas
celtniecību, komentēt celtniecības laika fotogrāfijas, kā arī sveikt viens
otru ar dziesmām un svētības vēlējumiem. Ciemiņu vidū bija arī brāļi un
māsas no Auces un Krimuldas baptistu draudzēm.
19. novembra vakarā dievnams atkal pildījās ar ļaudīm no dažādām
Latvijas vietām – šoreiz, lai ieklausītos draudzes ansambļa sagatavotajā
“Atklāšanas koncertā”. Kā jau draudzes ansamblim tas ierasts, skanēja
visdažādāko žanru mūzika no klasikas līdz gospeļmūzikai, no
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BĪskaps P. Sproģis sveic D. Pandaru un viņa sievu Lieni. Foto: Artis Robalds

Sestdiena, 20. novembris, bija rosīga un dzīvības pilna
diena. Jau no paša rīta dievnams pārvērtās par vietu “pie
ezera” ar laivas instalāciju un dažādiem jaukiem
nieciņiem, kā glābšanas riņķiem, zivīm un “slepeniem
vēstījumiem pudelēs”. Dievnama atklāšana bija svētki it
visiem, arī pašiem mazākajiem draudzes apmeklētājiem.
Svētdienskolas vadītāja Aija Grīnberga ar komandu bija
sagatavojusi bērniem patiesu piedzīvojumu kā dzīvē –
ar vētrām, kurās jāuzticas Dievam, ar dziesmām Viņa
godam, ar mirkli, kad jāizvēlas nodot dzīvi Dieva rokās, kā
arī ar jautriem un gardiem “piknikiem”. “Mēs esam
“divkārt Dieva” – tas nozīmē gan Dieva radīti, gan Viņa
atpirkti no grēkiem ar Jēzus Kristus nopelnu pie krusta,” –
tā skanēja galvenā atziņa pēc evaņģelizējošā stāsta,
ko svētdienskolas vadītāja stāstīja bērniem. Slava Dievam
par jau bērnībā atpestītām dvēselēm, kuras kalpotāji
varēja vadīt lūgšanā pasākuma noslēgumā.
Svētdienas dievkalpojums 21. novembrī bija īpaši
svinīgs, kā kulminācija vairāku dienu svētkiem.
Dievkalpojumu vadīja OTBD mācītājs Ilmārs Hiršs, aicinot
domāt par ikvienam būtisko jautājumu – kur mēs būsim
mūžībā?
Turpinājums 8.lpp.

Draudžu dibinātāju apmācība

Eiropas draudžu
dibināšanas

“Izaicinājums” tīkla tikšanās

Novembra beigās Rīgā sadarbībā ar draudžu dibināšanas kustību
Acts 29 un Soma draudzi (Soma Community Church) notika
draudžu dibinātāju konference “Izaicinājums”. Konferenci vadīja
Cēzars Kalinovskis (kurš viesojās Latvijā jau otro reizi) un Sets
Makbīns. Cēzars Kalinovskis kalpo Soma draudzē kā mācītājs,
vienlaikus daudz laika veltot tam, lai palīdzētu uzsākt jaunas
draudzes gan ASV, gan Austrumeiropā. Savukārt Sets Makbīns ir
viens no Soma draudzes misionālo grupu vadītājiem.

Atšķirībā no pavasara “Izaicinājuma” konferences, kura arī notika
sadarbībā ar Acts 29 un Soma draudzi, šī konference bija daudz
specifiskāka un domāta šaurākam dalībnieku lokam. Galvenais
uzsvars tika likts uz vadītāju sagatavošanu. Pirmā dienas daļa tika
veltīta septiņu vadītāju apmācībai, lai šie cilvēki varētu “koučot” jeb
mentorēt draudžu dibinātājus, mācītājus un BPI studentus.
“Koučings” ir salīdzinoši jauns jēdziens mūsu vidē. Tas nāk no
angļu valodas vārda “coaching” un nozīmē “trenēšana”, bet tā
izcelsme saistīta ar kučiera darbu, tas ir, karietes un tās pasažieru
nogādāšanu no vienas vietas uz otru. Biznesa pasaulē šis jēdziens
ir pazīstams un tiek plaši lietots. Mūsdienu izpratnē “koučs” ir
cilvēks, kurš palīdz otram cilvēkam nospraust mērķi kādā dzīves
jomā un atrast ceļu šī mērķa sasniegšanai. Redzot, ar kādiem
izaicinājumiem un jautājumiem saskaras šodien mācītāji, draudžu
dibinātāji un vadītāji, šāda kalpošana būtu ļoti nepieciešama.
Apmācības mērķis bija uzsākt šo kalpošanu un to pavairot, lai ar
laiku katram mācītājam, draudžu dibinātājam, BPI studentam un
kalpošanas vadītājam būtu atbalsta cilvēks, kurš regulāri ar viņu
uzturētu attiecības un palīdzētu virzīties uz nosprausto mērķi.
Paralēli šai apmācībai katru vakaru 45 cilvēki Savienības nama
konferenču zālē piedalījās apmācībā “Dieva stāsts”. Tas ir materiāls,
ko veiksmīgi izmanto misionāri, lai palīdzētu cilvēkiem saprast
pestīšanas plānu kā vienotu stāstu. “Dieva stāstu” veido virkne
Bībeles stāstu, kas izseko Dieva plānam no radīšanas līdz nākotnes
apsolījumam, kas atklāts Jāņa atklāsmes grāmatā. Šis materiāls ir
gan vērtīgs instruments nekristiešu aizsniegšanai un uzrunāšanai,
gan arī stiprinājums jau pieredzējušiem kristiešiem. “Dieva stāsts” ir
unikāls ar to, ka tas nav tikai stāsts, bet arī dialogs, klausītāju un
stāstnieka saruna, kuras laikā cilvēkiem ir iespēja daudz dziļāk
ieskatīties Dieva pestīšanas plānā un pārdomāt, kā katrs varam tajā
piedalīties.
“Dieva stāsta” apmācības mērķis bija sagatavot cilvēkus, kas ar
laiku izmantotu šo materiālu savās draudzēs vai mazajās grupās,
tādējādi apmācot citus, kā to stāstīt. Ar Dieva palīdzību mēs ceram,
ka šis būs labs instruments, lai varētu skaidrāk un dziļāk pasludināt
Evaņģēliju cilvēkiem, kas meklē cerību.
Kaspars Šterns
Bīskapa vietnieks jaunu draudžu dibināšanas jautājumos

Jau vairākus gadus Latvijas Baptistu draudžu savienība ir
iesaistīta Eiropas draudžu dibināšanas tīkla darbībā. Man bija
gods piedalīties šī tīkla tikšanās reizē, kas notika 12. novembrī
Londonā un bija veltīta draudžu dibinātāju teoloģiskajai
apmācībai. Latvijas modelis, kas ietver Baltijas Pastorālo
institūtu, M4 draudžu dibināšanas apmācību, BPI Drafts
nometnes, “Izaicinājums” konferences un kuru tuvākajā laikā
plānots papildināt ar V4 vadītāju apmācību un BPI SYNC
programmu, izskanēja līdzās vairākiem Rietumeiropas valstu
modeļiem. Kolēģi no tādām valstīm kā Lielbritānija, Dānija,
Šveice, Norvēģija un arī novērotāji no ASV pozitīvi vērtēja gan
mūsu pieeju vadītāju rekrutēšanai, gan centienus apvienot un
līdzsvarot teorētiskās zināšanas ar praktisku kalpošanu
draudžu dibinātāju un mācītāju sagatavošanā. Vairums
Rietumeiropas draudžu dibinātāju apmācības veidotāju par
savu modeļu vājāko vietu atzina tieši šo pēdējo jomu – teorijas
un prakses līdzsvarošanu un integrēšanu. Tikšanās bija gan
vērtīga pieredzes apmaiņa, kas rosināja arī uz jaunām idejām
Latvijas un Baltijas valstu kontekstā, gan arī iedrošināja mani
personiski.
Es esmu pateicīga Dievam par Viņa vadību, gudrību un spēku,
mums meklējot Viņa gribu un ceļu Valstības paplašināšanai
Latvijā, un par Viņa aicinātiem cilvēkiem, kas paklausībā Viņam
kalpo ar savām visdažādākajām dāvanām.
Līva Fokrote
BPI Studiju daļas vadītāja

Misijas dienas 2011
“Dieva sūtīts. Darīt ko?”
“... un visu, ko no manis
esi dzirdējis daudzu
liecinieku priekšā, nodod
tālāk uzticamiem
cilvēkiem, kas arī citus
spētu mācīt.” (2. Tim. 2:2)
– tāds ir Misijas dienu
2011 moto. 2011. gada
27.–29. janvārī Rīgā atkal
pulcēsies cilvēki no visas
Latvijas - gan pieredzējuši
misionāri, gan iesācēji,
gan tādi, kas ir gatavi
iesaistīties misijas darbā
visdažādākajos veidos, gatavi domāt, klausīties un
paklausīt.
Misijas dienu 2011 galvenais runātājs būs Džons
Maknīls (John McNeill) no Belfāstas, Ziemeļīrijas. Džons
Maknīls darbojas organizācijā “Agape” un 10 gadus ir
kalpojis Namībijā, tur veidojot studentu kustību, īpaši
pievēršot uzmanību māceklības attīstīšanai.
Misijas dienas 2011 organizē nodibinājums “Partneri”
sadarbībā ar Sv. Gregora kristīgās misijas centru,
biedrību “Latvijas Kristīgā studentu brālība”, organizāciju
“Jaunatne ar misiju” un organizāciju “Agape”.
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Svētdienskolu apvienība
“Ziemassvētku brīnums”
1 1 . d e c e m b r ī G o l g ā t a s d r a u dz ē
Tas ir brīnums, ko Dieva Dēls ar
savu piedzimšanu mums vēsta.
Brīnums, ka vēl joprojām Jēzus
ienāk mūsu namos un dziedina
attiecības, sūta mieru un iepriecinā
jumu. Tas ir brīnums, ka, braucot
no Ventspils uz Rīgu sniegotajā
11. decembrī, nebija neviena
cietušā. Vai gan Kristus klātbūtne
varētu atstāt mūs vienaldzīgus?

BPI Atvērto
durvju diena
20. novembrī Baltijas Pastorālajā institūtā notika
šoruden otrā Atvērto durvju diena, kurā piedalījās
16 puiši un vīri no Balviem, Zilupes, Ogres,
Pitraga, Rīgas, Rucavas, Liepājas un Grobiņas.
Daži no viņiem jau 2011. gada janvārī uzsāks
studijas BPI. Bīskapa Pētera Sproģa uzrunai
sekoja darbs komandās. Bīskapa vietnieka

Pateicamies Golgātas draudzei par mīlestību, nesavtīgi ziedojot gan savu
laiku, gan finanses, lai šajā dienā katrs saņemtu siltumu un justos kā mājās.
Paldies katram ziedotājam un Ventspils svētdienskolas komandai par
skaisto uzvedumu. Tas bija ļoti daudz, ko mēs kopā paveicām.
Paldies Dievam par skaisto brīnumu laiku!
SA padomes vārdā – Dace Freivalde
2011. gada 15. janvārī Rīgas Golgātas baznīcā notiks seminārs
svētdienskolotājiem. Reģistrācija plkst. 9:30.
10:00 Svētbrīdis “Dievam nekas nav neiespējams”, vada Golgātas
draudzes mācītājs Elmārs Pļaviņš, piedalās draudzes jaunieši un sporta
treneris Artūrs Visockis
11:00 Lekcija “Dzīve Evaņģēlijā”, vada Līva Fokrote, BPI Studiju daļas
vadītāja
13:00 Lekcija “Kā aktivizēt darbu ar bērniem svētdienskolā un ārpus tās”,
vada Aija Grīnberga, Ogres draudzes locekle
Seminārā tiks prezentētas dziesmas ikgadējiem Bērnu dziesmu svētkiem,
kuri plānoti 2011. gada 4. maijā. Būs iespējams saņemt nošu komplektu.
Ikviens skolotājs un interesents ir laipni gaidīts!
Lūgums uz semināru sagatavot savas svētdienskolas fotogrāfiju.
Tas nepieciešams, lai veidotos jauks informatīvs albums par kopējo darbu
visās Latvijas svētdienskolās.
LBDS Svētdienskolu apvienība visām
svētdienskolām un ģimenēm ir sagatavojusi
Ziemassvētku sveicienu – izdevumu “Labas
Ziņas Bērniem”.
Izdevums tapis ar Bukskauntijas draudzes (ASV) svētdienskolas atbalstu.
Tomēr arī jūsu kaut nelielais ziedojums būs nozīmīgs atbalsts izdevuma
tālākai attīstībai. Žurnāls elektroniskajā versijā ir pieejams bez maksas.
Bērnu žurnāls “Labas Ziņas Bērniem” ir lejupielādējams PDF formātā:
http://svetdienskola.jimdo.com sadaļā “Labas Ziņas Bērniem”.
Izdevums atrodams arī LBDS mājas lapas www.lbds.lv sadaļā Darbības
nozares. Svētdienskolu apvienība.
Gaidīsim jūsu aktīvu līdzdalību, atsauksmes, jautājumus un ierosinājumus!
Lūdzu, rakstiet uz e-pastu labaszinasberniem@inbox.lv.
Izdevuma “Labas Ziņas Bērniem” veidotāji un SA padome

SveicaM!
Bīskapu Pēteri Sproģi un Martu Mariju Sproģi
ar trešās meitiņas Sāras Marijas Sproģes
piedzimšanu 2010. gada 28. novembrī.

LĪ D Z J Ū TĪBA
Brazīlijas Latviešu baptistu apvienība
2010. gada 8. decembrī Dievs Mājās saucis Klaudiju Kilmeijeri (dzim. 1936),
latviešu baptistu misionāri Brazīlijā, Bolīvijas džungļos, Tīģeru kaktā,
Rinkonas misijā. Klaudija ilgus gadus pašaizliedzīgi kalpojusi kā šīs misijas
skolas direktore. Caur šo skolu ar Kristus vēsti ir aizsniegti daudzi Bolīvijas
džungļu ļaudis. Izsakām dziļu līdzjūtību mīļajiem un visiem, kam viņas
pietrūkst. Lai Dieva svētī misiju un lai aicina jaunus darbiniekus.
“Svēto nāve ir dārga Tā Kunga acīs.” Psalmi 116:15

Kaspara Šterna dotajā uzdevumā tika izvirzīts
mērķis – 2013. gadā Latvijā ir simtiem, pat
tūkstošiem cilvēku, kas aktīvi darbojas draudžu
dibināšanā un kalpošanā. Katra komanda
izstrādāja un prezentēja savu stratēģiju šī mērķa
sasniegšanai gan draudzes, gan personiskajā
līmenī. Diena noritēja darbīgā un sadraudzības
caurvītā gaisotnē, gan kopīgi strādājot,
gan pusdienojot. Mēs pateicamies Dievam par
katru, kuru Viņš bija aicinājis un vedis uz šo
pasākumu. Mēs pateicamies Dievam par katru,
kuru Viņš joprojām aicina un grib sagatavot
kalpošanai Savas Valstības labā.
Līva Fokrote
BPI Studiju daļas vadītāja

Bībeles lasīšanas plāns
2011. gadam
Dieva stāsts
Šogad lasīsim Bībeli hronoloģiskā secībā, izsekojot
tās notikumu secībai un reizē cenšoties ieraudzīt
kopainu – Dieva lielo stāstu un tā kopsakarības.
Lai Dievs mūs svētī un palīdz iepazīt Viņu un Viņa
nodomus un atrast savu vietu tajos!

1. 1. Mozus 1-3
2. 1. Mozus 4-7
3. 1. Mozus 8-11
4. Ījaba 1-5
5. Ījaba 6-9
6. Ījaba 10-13
7. Ījaba 14-16
8. Ījaba 17-20
9. Ījaba 21-23
10. Ījaba 24-28
11. Ījaba 29-31
12. Ījaba 32-34
13. Ījaba 35-37
14. Ījaba 38-39
15. Ījaba 40-42
16. 1. Mozus 12-15

17. 1. Mozus 16-18
18. 1. Mozus 19-21
19. 1. Mozus 22-24
20. 1. Mozus 25-26
21. 1. Mozus 27-29
22. 1. Mozus 30-31
23. 1. Mozus 32-34
24. 1. Mozus 35-37
25. 1. Mozus 38-40
26. 1. Mozus 41-42
27. 1. Mozus 43-45
28. 1. Mozus 46-47
29. 1. Mozus 48-50
30. 2. Mozus 1-3
31. 2. Mozus 4-6
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janvāris

1

Jaungada diena
Pateiksimies par jaunu žēlastības gadu.

2

Pateiksimies un lūgsim par Latviju – mūsu tautu,
valsti, valdību. Lūgsim par cilvēkiem, kas piedzīvo
finansiālas grūtībās.

Sveicam jubilejā!
Sveicam Līgatnes draudzes sludinātāju
Mārtiņu Rijnieku 50 gadu jubilejā!

3

Pateiksimies un lūgsim par Ainažu
draudzi un sludinātāju Raimondu Locu
un viņa ģimeni. Lūgsim, lai izdotos
iecerētais nama jumta remonta
projekts. Lūgsim, lai cilvēku sirdis būtu
atsaucīgas Dieva aicinājumam.

4

Lūgsim par Eiropas Baptistu federācijas Jaunatnes
un bērnu komiteju, par vadītāju konferenci Irpinā,
Ukrainā, no 14.-19. janvārim.

5

Pateiksimies un lūgsim par Aizputes
draudzi un mācītāju Jāni Balodi un
viņa ģimeni. Lūgsim par vecāka gada
gājuma cilvēkiem, kas cieš no slimībām.
Lūgsim par jauniešiem un jauniem
kristiešiem, lai viņi paliek uz ticības ceļa;
lūgsim stiprinājumu, tiem, kas paguruši.

6

Lūgsim Dieva gudrību visos darbos, ko mēs darām.

7

Pateiksimies un lūgsim par Garīdznieku brālību.
Lūgsim par visiem draudžu darbiniekiem –
mācītājiem, sludinātājiem, diakoniem un dažādu
kalpošanu vadītājiem. Pateiksimies par Linarda
Kaptāna veselības uzlabošanos, audzēja intensitāte
mazinājusies, lūgsim, lai Dievs dod gudrību, domājot
par muguras skriemeļa operāciju.

8

Lūgsim par Kristīgās vadības koledžu, tās
studentiem, pasniedzējiem un vadību.

9

Aizlūgsim par ticības dēļ vajātiem kristiešiem visā
pasaulē.

10

14

Pateiksimies un lūgsim par Auces
draudzi un sludinātāju Aivaru Rudzīti,
viņa ģimeni. Pateiksimies par jauniešu
aktivitāti. Lūgsim, lai pieaug vēlēšanās
paust Evaņģēlija vēsti sabiedrībā.

15

Lūgsim par Svētdienskolas apvienību, par
konferenci, kas šodien notiek Golgātas draudzes
dievnamā Rīgā. Lūgsim par kristīgiem skolotājiem un
svētdienskolotājiem, lai Dievs dod mīlestību un
garīgu autoritāti, nesot Evaņģēliju.

Svētdienskolu apvienība
Rīgas Golgātas baznīcā notiek seminārs
svētdienskolotājiem. Reģistrācija plkst. 9:30.

16

Lūgsim par draudzēm, kurās nav pastāvīgu mācītāju.
Lūgsim, lai Dievs dod gudrību un spēku draudzes
vadībai un aicina jaunus kalpotājus.

17

Pateiksimies un lūgsim par Baltijas Pastorālo
institūtu. Lūgsim īpaši par 2011. gada iesaukuma
grupu, kas šodien uzsāk mācības.

Balti jas Pastorālais instit ūts
Sākas jaunais studiju gads. Mācības uzsāk
2011. gada iesaukuma studenti.

18

Pateiksimies un lūgsim par Lielbritānijas baptistu
savienību – ar 1 959 draudzēm un135 042 locekļiem.

19

Pateiksimies un lūgsim par Bauskas
draudzi un sludinātāju Jāni Čakšu,
viņa ģimeni. Lūgsim, lai draudze pieaug.
Lūgsim, lai Dievs palīdz sagādāt
līdzekļus draudzes nama jumta
steidzamai nomainīšanai. Lūgsim, lai
Svētais Gars aizdedzina sirdis ar jaunu
nodošanos.

Ā G ENSKALNA D RAU D Z E
No 19. janvāra trešdienās plkst. 18.30 notiks Alfas
kurss laulātajiem pāriem.
Pieteikšanās pa tālr. 22339118.

20

Pateiksimies un lūgsim par Balvu draudzi
un sludinātāju Mihailu Voronovu, viņa
ģimeni. Lūgsim par evaņģelizācijas
iespējām apkārtnē, lai būtu vairāk
iespēju pasludināt Evaņģēliju skolās.

21

Lūgsim par draudžu misijas, sludināšanas, Bībeles
studiju, mājas kalpošanas vietām, lai Dievs vada un
svētī to attīstīšanos.

22

Lūgsim par kapelānu kalpošanu armijā, slimnīcās,
ieslodzījumu vietās un paliatīvajā aprūpē. Lūgsim par
cilvēkiem mūsu apkārtnē, kas cieš no depresijas un
citām slimībām. Lūgsim, lai Dievs dod mums
saprast, kā palīdzēt viņiem.

Pateiksimies un lūgsim par Aizvīķu draudzi,
kurā dievkalpojumi notiek katra mēneša 2. un 4.
svētdienā. Lūgsim, lai Dievs draudzei dāvā mācītāju.

11

Pateiksimies un lūgsim par Evaņģēlisko Bagdādes
baptistu draudzi Irākā, par Izmiras un Samsunas
draudzi Turcijā, par mieru šajā pasaules daļā.

12

Pateiksimies un lūgsim par Alūksnes
draudzi un sludinātāju Dāvidu Šternu,
viņa ģimeni, par draudzes jauniešu
un māsu aktivitātēm.

13

Pateiksimies un lūgsim par Austrijas Baptistu
savienību. Pašlaik savienībā ir 25 draudzes ar 1 500
locekļiem. Savienības mērķis ir 15 gados izaugt līdz
40 draudzēm un 3 000 – 4 000 locekļu. Lūgsim par
cilvēku un finansu resursiem. Lūgsim par baptistu
draudžu oficiālu atzīšanu Austrijā.

T i l ž a s D RAU D Z E
22. janvārī Tilžā notiek dienas nometne pusaudžiem
(5.-10.kl.). Lūgsim par sludinātāju Kasparu Doni un
pārējiem organizatoriem, un bērniem, lai viņi
atsaucas Vēstij.

AI Z L ū G š ANU KALEND ā RS
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23

Lūgsim par mūsu pensionētajiem un bijušajiem
mācītājiem, darbiniekiem, atraitnēm, lai Dievs viņus
svētī un atspirdzina viņus garīgi un gādā par
materiālajām vajadzībām.

24

Lūgsim par LBDS vadību: bīskapu Pēteri Sproģi, viņa
vietniekiem Pēteri Eisānu, Kasparu Šternu, Viktoru
Abramovu un viņu ģimenēm. Lūgsim par izpilddirektori
Žannu Drūnesi un visiem Savienības darbiniekiem, lai
Dievs svētī ar gudrību un mīlestību, organizējot darbus
un kalpošanas.

25

Lūgsim par izdevniecību AMNIS un tā darbiniekiem.
Lai Dievs dod viņiem svētību un izturību, pasludinot
Evaņģēlija vēsti ar rakstītā vārda palīdzību.

26

Lūgsim par Muzikālās kalpošanas apvienību un
kalpošanu draudzēs, lai tā ir ar bijību un Dieva
pieskārienu sirdīs.

27

Lūgsim par jaunajiem Dieva bērniem, kas nākuši pie
ticības pēc Cerības festivāla, lai viņi dziļi sakņojas Kristū
un jūtas pieņemti un mīlēti draudzē.

Misijas dienas
Misijas dienas 27. - 29. janvārī Lāčplēša ielā 117, Rīgā

28

Lūgsim par atmodu un atjaunošanos mūsu sirdīs.

29

Pateiksimies un lūgsim par Māsu apvienību un tās
konferenci šodien Rīgā. Lūgsim par šīs kalpošanas
nākotni, lai Dievs izredz un aicina jaunus darbiniekus.

Māsu apvienība
Konference “Svētā Gara auglis – mīlestība’’ sākas
plkst. 10:00 Savienības namā. Lektors Andis Miezītis,
Mateja draudzes sludinātājs.
Pieteikšanās līdz 15. janvārim pa tālruni 20220914.

30

Lūgsim par misijas darbu pasaulē – par misionāriem un
misijas organizācijām. Lūgsim, lai vairāk latviešu būtu
gatavi atsaukties Dieva aicinājumam misijas darbā.

Āg e n s k a l n a d r a u dz e
30. janvārī plkst. 12.00 Latvijas TV dievkalpojuma
tiešraide.

31

Lūgsim par BPI pirmajiem 12 absolventiem, lai Dievs
svētī un dod gudrību un izturību, kalpojot gan
esošajās draudzēs, gan veidojot jaunas.

I n f o r m ā c i j a n o G ARĪ D Z NIEKU BRĀLĪBAS
Garīdznieku brālības konference notiks 2011. gada 9. aprīlī Rīgā.

I n f o r m ā c i j a n o LB D S v a d ī b a s
LBDS padome nolēma, ka LBDS Kongress 2011 notiks 2011.gada
20. un 21. maijā Rīgā, Savienības namā.

Turpinājums rakstam “Jauns dievnams Dieva godam un Ogres pilsētai par svētību”

Vienlaikus mācītājs I. Hiršs aicināja sludinātāju Daini
Pandaru, uzsākot vadīt Ogres draudzi, strādāt darbu ar
mūžības vērtību. Arī šis atklāšanas svētku dievkalpojums bija
bagāts ar Dieva Vārdu. Ar Dieva žēlastību sludinātājs D.
Pandars, kurš 8. decembrī beidza Baltijas Pastorālo institūtu,
tika ievests amatā kā sludinātājs, kurš izpilda galvenā
mācītāja vietu draudzē.

Pirms vairākiem gadiem 18. novembra Pateicības dievkalpojumā P. Eisāns
un Jelgavas draudze šo plāksni uzdāvināja OTBD, kad E. Pļaviņš ar
draudzes ansambli viesojās Jelgavā un vāca ziedojumus dievnama
celtniecībai. Toreiz dievnams vēl ne tuvu nebija gatavs. Foto: Artis Robalds

Svētrunu dievkalpojumā teica LBDS bīskaps Pēteris Sproģis:
“Ir jautājums, kurš jau kopš cilvēka grēkā krišanas ir
nodarbinājis cilvēka prātu: “Kā lai tuvojas Tam Kungam?””
Laika gaitā cilvēki ir izgudrojuši visdažādākos rituālus. Tomēr
Dieva Vārdā rakstīts, ka cilvēkam viss ir skaidri pateikts:
“Darīt taisnību, mīlēt žēlastību un pazemīgi staigāt sava
Dieva priekšā!” (Mih. 6:8) Bīskaps aicināja gan draudzi, gan
īpaši jauno sludinātāju Daini Pandaru censties pēc labākās
sirdsapziņas darīt taisnību, taču neaizmirst arī par žēlastību,
ko Dievs ir parādījis gan mums pašiem, gan vēlas parādīt arī
citiem caur Jēzu Kristu. Kā būtisku novēlējumu jaunajam
sludinātājam P. Sproģis izteica: “Ved cilvēkus sev garām,
tuvāk Jēzum Kristum, kurš vienīgais var glābt!”
Dievkalpojumā muzicēja Cēsu baptistu draudzes zvanu
ansamblis un mūziķi, kā arī uzrunu teica Cēsu draudzes
mācītājs Oļegs Jermolājevs. Noslēgumā par sludinātāju
Daini Pandaru un viņa dzīvesbiedri Lieni aizlūdza P. Sproģis,
O. Jermolājevs un I. Hiršs, izlūdzoties Dieva gudrību un
vadību jaunajā kalpošanā.
“Pateicos Dievam, ka Viņš mani ir vilcis pie Sevis, citādi es
šeit nebūtu. Tagad, kad man ir uzticēta šī lielā atbildība vadīt
Ogres draudzi, gribu aicināt ikvienu domāt par trim
svarīgiem draudzes dzīves virzieniem. Pirmkārt, par virzienu
uz augšu, kas ir pats svarīgākais – mūsu ikdienas attiecības
ar Dievu, par virzienu uz iekšu – mīlestību un kalpošanu
draudzē, un, treškārt, par virzienu uz āru – uz Ogres pilsētu
un tās apkārtnes iedzīvotājiem, lai kopā varam izplatīt
Evaņģēlija gaismu! Dievs ir aicinātājs, Viņš būs arī darītājs!”
tā Dainis Pandars uzrunāja klātesošos savā amatā ievešanas
dievkalpojumā.
Liene Pandare
Ogres Trīsvienības baptistu draudze
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