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LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

pašizmaksa 0.40 Ls

Paldies katram, kas bija radis iespēju piedalīties Kongresā 
un mūsu kopīgajos koru svētkos Liepājā un Priekulē. Ceru, 
ka šajās saulainajās augusta dienās mēs ikviens tikām 
Dieva Vārda un Gara uzrunāti, stiprināti un arī izaicināti. 

Nākamgad augusta pēdējā nedēļā, it īpaši 27.–29. augustā, 
mēs pulcēsimies uz baptistu draudžu pastāvēšanas 150 
gadu jubileju Ventspilī. Aicinu visas draudzes laicīgi plānot 
un gatavoties, iekrāt līdzekļus, atlikt savus vietējos 
dievkalpojumus, lai mēs tiešām VISI varētu būt kopā. Šajā 
laikā mēs plānojam Kristību un Svētā Vakarēdiena 
dievkalpojumu pie mums, baptistiem, vēsturiski nozīmīgās 
Užavas upes (skat. attēlā). Tieši pie šīs upes 1861. gadā 
notika pirmais bībeliskās pagremdes (kristību) 
dievkalpojums Latvijā, Užavas upē vienā reizē kristot 72 
brāļus un māsas. Neaizmirstams un svētīgs mirklis šajā vietā 

varētu būt arī šoreiz, kad mācītāji no dažādām mūsu Latvijas 
draudzēm Užavas upē kristīs jaunpiedzimušos savu 
draudžu locekļus. 

Toreiz baptisti tika vajāti un kristības notika vienos naktī, pēc 
tam svinot Vakarēdienu. Mūsu dievkalpojumam šodien, kad 
baudām ticības brīvību, nav jānotiek naktī, bet kristāmo 
brāļu un māsu taču varētu būt vēl vairāk! Vai gan ir labāks 
veids svētku svinēšanai, kā svinot kristības?! Cik cilvēkiem 
tu šogad pasludināsi Evaņģēliju un cik ļaužu Užavas upē 
tiks kristīti no tavas draudzes? Šī nav sacensība starp 
draudzēm, bet mūsu kopējā cīņa par Dieva Valstību. 
Svinēsim to tagad un pēc gada!

Pēteris Sproģis
LBDS bīskaps



LBDS kongresa dienas rīts piektdien, 
7. augustā, pienāca ne tikai saulains, bet arī 
silts, kas bija liela atšķirība no tradicionāli 
pierastā kongresu norises laika martā. Bet vēl 
viena būtiska atšķirība bija norises vieta – 
Liepājas Pāvila baptistu draudzes dievnams, 
kurā uz 2 darba sēdēm sapulcējās 171 
delegāts un 61 viesis. Kāpēc Liepājā, bet nevis 
Rīgā? Starp vairākiem iemesliem varētu būt arī 
šis, ka pēdējais baptistu kongress Liepājā 
notika 1925. gadā Ciānas draudzes dievnamā. 
Tajā laikā Liepājas galva bija ievērojamais 
sabiedriskais darbinieks, garīdznieks un 
skolotājs Ēvalds Rimbenieks. Viņš pārņēma 
pilsētas pēckara sagrauto saimniecību, prata to 
sakārtot un īpaši daudz paveikt kultūras jomā – 
tika nodibināta Tautas konservatorija, Liepājas 
filharmonija, Mākslas un amatniecības skola, 
atklāta Liepājas opera, Liepājas latviešu 
biedrības nams, veidots Vēstures un mākslas 
muzejs. Liepājā ir 5 baptistu draudzes un tiek 
plānots dibināt vēl, tāpēc Liepāja baptistu 
draudžu skaita ziņā ir uzreiz nākamā aiz Rīgas.

Kongresa pirmo sēdi ar svētbrīdi iesāka Pāvila 
draudzes mācītājs Mārtiņš Balodis, uzrunā (no 
1. Jāņa 2, 12-14) akcentējot, ka garīgais 
briedums nav tad, kad cilvēkam vairs nav 
jāmācās, bet drīzāk tad, kad neatkarīgi no 
vecuma viņš joprojām vēl mācās un grib 
mācīties un jautāt Dievam – ko Tu man mācīsi 
šodien?

Kongresa atklāšanas runā LBDS bīskaps 
Pēteris Sproģis (Soģu 6) runāja par Gideonu, 
kas nesamierinājās ar elkiem savā pilsētā un 
savā namā. Mārtiņš Luters esot teicis, ka 
baznīcai katru dienu ir jāpiedzīvo reformācija. 
Tas lika mums domāt, kas ir tie elki, kas varētu 
būt mūsu draudzēs un kas ir jānocērt? Mums ir 
vajadzīgi ne tikai dedzīgie, kā Gideons, bet arī 
tādi kā Joass, kas aizstāv jaunos cīnītājus 
draudzē. Ir svarīgi, ka draudzē ir šie abi. Mūsu 
zemē ir tik daudz vietu, kur draudžu nav, bet ir 
citi altāri, kas jānojauc un jāceļ to vietā altāris 
dzīvajam Dievam.  Pēc valsts himnas bīskaps 
paziņo kongresu par atklātu.

Kongresu uzrunāja divi viesi. Liepājas mērs 
Uldis Sesks, savā uzrunā vēlot sekmes 
kongresa darbā, kā arī Dr. Jānis Plostnieks, kas 
nolasīja ALBA priekšnieka U. Ukstiņa rakstisko 
sveicienu. 

LBDS 
kongress 
Liepājā

Kongress pieminēja aizvadītajā gadā mūžībā 
aizgājušos mācītājus, mācītāju atraitnes, 

draudžu darbiniekus. Mācītājs Andrejs 
Šterns arī atgādināja par daudzajiem 
ticības dēļ nogalinātajiem visā pasaulē. 

Pēc tam, kad Mandātu komisijas 
vadītājs Andis Smelte ziņoja par 
kongresa sastāvu un atzina, ka 
kongress ir lemttiesīgs, notika 

vēlēšanas. Nominācijas komisija uz 
LBDS Padomes 4 vietām izvirzīja 6 

kandidātus, un 3 gadu kalpošanai tika 
ievēlēti Andris Akmens, Pēteris Eisāns, Oļegs 

Jermolajevs, Edgars Mažis.

Pēc gardajām pusdienām kongresa 2. sēdi vadīja mācītājs Andris Jūrmalis. 
Kongresa delegāti noklausījās ziņojumus un piedalījās debatēs. Par Kristīgās 
vadības koledžas darbu ziņoja Jānis Grāvītis. Šobrīd KVK ir 3 akreditētas 
programmas: Uzņēmējdarbības vadība, Sociālās palīdzības organizēšana, Garīgā 
aprūpe un konsultēšana. KVK pēc filiāles atvēršanas Ukrainā kļuvusi par 
starptautisku skolu.  

Izdevniecības “Amnis” direktors Edgars Godiņš informē par  Dziesmu grāmatas 
elektronisko versiju, dzejnieka Modra Jansona jauno grāmatu, kā arī LBDS 
bīskapam Jānim Tervitam veltīto grāmatu “Gaismas vadīts“. 

Mācītājs Jānis Kalējs ziņo par Misijas nozares darbu. Maija vidū māc. Pēteris 
Eisāns un māc. Andris Akmens bija izlūkbraucienā uz Karēliju, lai izpētītu kā 
Latvijas kristieši var atbalstīt draudžu dibināšanu un misiju Karēlijā. Šogad misijas 
brauciens uz Baškīriju netiek organizēts, bet pēc kongresa viena grupa misionāru 
dosies uz Krāslavu, kur atrodas Daugavpils draudzes filiāle. 

Ziņojumā par Baltijas Pastorālā institūta darbu bīskaps Pēteris Sproģis stāsta par 
to, cik nozīmīgs ir bijis darbs ar pirmo divu grupu studentiem un ka vairāki jau 
kļuvuši par sludinātājiem mūsu draudzēs, un vairāki sākuši darbu pie jaunu 
draudžu veidošanas. Ar oktobri sāksies jaunie BPI ievadkursi, uz kuriem aicināti 
brāļi. Taču īpašs prieks bijis par nometni pusaudžiem un jauniešiem BPI Drafts, 
kas atklāja, ka mūsu draudzēs ir jaunieši, kas ļoti nopietni vēlas sekot Kristum un 
savu paaudzi sasniegt ar evaņģēliju. Tas dod mums cerību, ka jaunā paaudze 
“ķersies pie arkla” pamatīgāk, svētuma latiņu turēs augstāku.

Bīskaps  sveic jaunos sludinātājus, kas aizvadītā gada laikā sākuši kalpot 
draudzēs – Valteru Mitānu (Mazsalaca), Andri Biti (Liepājas Ciāna), Edgaru Deksni 
(Semināra dr.), Jāni Akmeni (Kauguri) un Ainaru Purmali (Paplaka).  

Gluži kā nav vienādu viļņu Liepājas jūrmalā, tā arī nav vienādu kristiešu. Nav jābūt 
mums vienādiem, lai būtu vienoti. Vienoti lūgšanās, vienoti mērķī un misijas 
apziņā, vienoti liecībā. Saisti mūs ciešāk – šis kongresa moto dziesmā un lūgšanā 
pavada tā dalībniekus tālāk. Daži dodas aizlūgt par Liepāju, daži dodas uz 
Priekules koru festivālu, daži mājup, bet visi jau laicīgi varam kalendārā ierakstīt 
un plānot piedalīties Latvijas baptistu 150. Jubilejas kongresā un dziesmu svētkos 
nākamā gada 27.-29. augustā Ventspilī. 

LBDS bīskapa vietnieks Pēteris Eisāns

L B D S  L Ū G Š A N U  V A K A R S  P R I E K U L Ē

Š.g. 8. augustā Priekulē, LBDS kongresa un Koru festivāla ietvaros, norisinājās 
LBDS organizētais lūgšanu vakars, kurā piedalījās māsas un brāļi no dažādām 
mūsu draudzēm. Manā sirdī ir liela pateicība Dievam par šo vakaru un to, ko Viņš 
darīja šajā vakarā. Domāju, ka daudzi man piekritīs, ka tas bija nozīmīgākais 
vakars visās šajās dienās, ko pavadījām kopā gan kongresā, gan koru festivālā, 
ko pavadījām kopā ar Dievu, mūsu Kungu Jēzu pavisam īpašā veidā.

Paldies Tev, Tēvs, par šo vakaru, par šo laiku, par to, ko Tavs Svētais Gars darīja 
šajā vakarā pie mūsu sirdīm, paldies Tev, ka Tu mūs mīli tik ļoti, ka nepārtraukti 
aicini pie Sevis, paldies par sirds šķīstīšanu, par spēku atjaunošanu un 
piepildīšanu. Paldies par Jēzus upuri! Paldies, ka Tu mums atklājies arvien no 
jauna, paldies par Tavu dzīvo vārdu, par dzīvību, kas plūst no Tevis caur mums! 





Paldies, ka Tu aicini mūs! Paldies, ka Tu izredzi mūs! Paldies, ka 
Tu mūsu sirdīs liec lielus sapņus un vīzijas! Paldies, ka Tu mūs 
piepildi ar Savu mīlestību, lai mēs varētu lūgt par tiem, kas Tevi 
vēl nepazīst vai ir pazaudējuši Tavu vaigu! Paldies, ka varu Tevi 
pazīt personīgi kā Dzīvo Dievu! Izredzi mūs vēl vairāk, lieto mūs 
vēl vairāk Saviem darbiem, piepildi mūs vēl vairāk ar Savu Svēto 
garu, lai varam būt Tev derīgi trauki, pilni ar Tavu mīlestību un 
gaismu, kas plūst pāri malām uz citām sirdīm, lai varam būt par 
lielu svētību daudziem, kas vēl ir tumsā!

Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva 
īpašums, lai jūs paustu Tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no 
tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā,  jūs, kas citkārt nebijāt tauta, 
bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat 
apžēloti. /1. Pētera 2:9/

Kristus mīlestībā, LBDS izpilddirektore Inga Ziņģe-Pupiņa

P A T E I C Ī B A

Latvijas Baptistu draudžu savienība vēlas patiesi pateikties 
visiem pasākuma atbalstītājiem un organizatoriem, kas nesavtīgi 
ir dalījušies ar savām prasmēm vai snieguši kādus 
pakalpojumus, lai LBDS kongress un Priekules Koru festivāls 
2009 varētu veiksmīgi norisināties!

Lielu paldies sakām:

fotogrāfam Agrim Dzelmem

BPI studentiem un LBDS darbiniekiem

SIA “Solevi” un personīgi Mārim Liepiņam

Aigai Vaitkus ar dizaineru komandu

Liepājas Baptistu Pāvila draudzes komandai, personīgi Mārtiņam 
Balodim un Atim Deksnim un visiem pārējiem brīvprātīgajiem 
LBDS Kongresa laikā

Jānim Neilandam un Pēterim Tīsam

Kristapam Tālbergam ar muzikālo grupu

LBDS vadība

K O R U  F E S T I V Ā L S  P R I E K U L E  2 0 0 9

Ir pagājušas vairākas nedēļas, kopš Priekulē izskanējis Koru 
festivāls Priekule 2009.

Priekules baptistu draudzes un Latvijas Baptistu draudžu 
savienības Muzikālās kalpošanas apvienības aicināti, 2009. 
gada 7.–9. augustā Priekulē ieradās aptuveni 500 dziedātāju no 
dažādām Latvijas vietām – Kalētiem, Talsiem, Liepājas, 
Mazsalacas, Grobiņas, Rīgas, Ventspils, Kuldīgas, Jelgavas, 



Valmieras un, protams, Priekules! Šajā reizē dalībnieku skaitā 
bija arī viesi no Zviedrijas, Somijas, Dānijas, Lietuvas un ASV! 

Pateicoties Priekules pašvaldības ieguldītajam darbam un 
atsaucībai, šajā gadā festivāls varēja pārcelties no lielās telts, 
kura bija uzcelta iepriekšējā reizē, uz lielisko Priekules 
daudzfunkcionālo sporta halli.

Piektdienas vakara koncerts hallē pulcēja lielu klausītāju skaitu. 
Tomēr Rīgas Gospelkora un ansambļa Into One programma 
palika līdz galam neizbaudīta, jo skaņa Priekules sporta hallē 
meta tai vien zināmus virpuļus. Lai arī vairums klausītāju atzina, 
ka šī ir labākā reize no visām, kas dzirdētas iepriekš, tomēr 
organizatoriem skaņas kvalitāte radīja pamatotas šaubas par 
nākamo koncertu norisi. Iespēja baudīt zvanu ansambļu 
koncertu bija laba atslodze pēc pārdomām par skaņu sporta 
hallē. Miervalda Ziemeļa vadībā muzicēja pieci zvanu ansambļi 
no Liepājas, Jelgavas, Rīgas un Priekules. Lieliskā ansambļu 
saskaņa, spēlējot kopā, un augstā muzikālā kvalitāte katra 
ansambļa priekšnesumos radīja īpaši mierīgu un svinīgu 
noskaņu.

Daudz lūgšanu un Jāņa Neilanda pašaizliedzīgais darbs naktī uz 
sestdienu lika sporta hallei padoties – apskaņošana turpmāk bija 
lieliska!

Sestdienā muzicēja trīspadsmit kori, kuru repertuārā bija plaši 
pārstāvēti  latviešu komponistu darbi, kā arī dziesmas no 
klasiskās mūzikas klāsta. Koru dziedājums aizkustināja ikvienu 
klausītāju, kurš bija nācis ar vēlēšanos dzirdēt Dieva radītu un 
Dievam adresētu mūziku. 

Sestdienas vakarā komponists Ēriks Ešenvalds priecēja savus 
novadniekus un festivāla viesus un dalībniekus ar autorkoncertu. 
Uz skatuves kāpa Priekules novada koru kolektīvi, solistes 
Kristīne Gailīte, Ieva Inne un Sallija Taučus, kā arī Ē. Ešenvalda 
māsa Anna un meitas Elizabete un Emīlija. Bez šaubām, kora 
mūzikas cienītāji, kuru šajā koncertā bija ap 1200, piedzīvoja 
lieliskus mirkļus, kad Ē. Ešenvalda mūziku atskaņoja viens no 
pasaules labākajiem koriem VAK “Latvija” maestro Māra Sirmā 
vadībā. Kāds no Zviedrijas viesiem teica, ka šis ir bijis labākais 
koncerts viņa mūžā. Daudz labu atsauksmju un gaišu smaidu 
atstājis šis vakars.

Festivāla noslēgums bija svētdienas dievkalpojums ar aptuveni 
trīs simti dziedātāju liela kopkora piedalīšanos. Dievkalpojuma 
laikā dalībniekus sveicināja Priekules novada domes 
priekšsēdētāja Vija Jablonska, uzrunu sacīja Latvijas Evaņģēliski 
luteriskās baznīcas Priekules draudzes mācītājs Hanss Jensons. 
Ar svētrunu sapulcējušos uzrunāja Latvijas Baptistu draudžu 
savienības bīskaps Pēteris Sproģis. 

Dievs svētīja šo laiku, kad varējām būt kopā Koru festivālā!

Paldies Priekules novada domei, priekšsēdētājai Vijai 
Jablonskai, Priekules kultūras namam, vadītājai Ingūnai 
Zēģelniecei, Priekules vidusskolai, direktoram Ainaram Cīrulim, 
Priekules Mūzikas un mākslas skolai, direktorei Initai Rubezei, 
Purmsātu internātskolai, direktorei Guntai Lejai, sporta halles 
kolektīvam par atsaucību, rīkojot Koru festivālu!

Paldies atbalstītājiem: SIA Wenden un Jānim Lūsim, Latvijas 
Kristīgajam radio un Tālivaldim Tālbergam, firmai Baringtons K, 
Kristīnei Kandēvicai, mūsu ilggadējiem sadarbības partneriem 
brāļiem Mediņiem, Liepājas teātrim un Herbertam Laukšteinam, 
Amerikas Latviešu baptistu koru apvienībai un Guntai 
Plostniecei, Priekules novada domei un Vijai Jablonskai.

Paldies par nošu sagatavošanu Ilzei Reveliņai, Leonam 
Skrundam, Andrejam Priedītim!

Paldies kopkora diriģentiem: Baibai Jūrmalei, Inetai Martinsonei, 
Zanei Stafeckai, Agnesei Strausei, Zentai Svarai, Dacei Saulītei, 
Aivaram Vadonim, Guntai Plostniecei, Mārim Dravniekam, Ilzei 
Balodei, Maritai Caunei, Rudītei Tālbergai, Ērikam Ešenvaldam, 
Jānim Jūrmalim, Intai Jūrmalei!

Paldies visiem diriģentiem, kuri savus korus bija sagatavojuši 
festivāla koncerta programmai. Tie ir: Agate Roga, Aija 
Pusaudze, Aina Lemaiķe, Andrejs Tīss, Dace Saulīte, Dāvids 
Valdmanis, Didzis Lauva, Dina Somoiļenko, Gunārs Knesis, Ilze 
Balode, Ineta Martinsone, Inta Jūrmale, Jānis Jūrmalis, Lidija 
Ēce, Marita Caune, Māris Dravnieks, Rudīte Tālberga, Zane 
Stafecka, Zenta Svara. 

Paldies festivāla solistiem! Tie ir: Anda Šņoriņa, Andis Bīriņš, Āris 
Anškens, Agate Roga, Baiba Jūrmale, Dace Balode, Diāna 
Dravniece, Elizabete Balode, Iveta Romancāne, Jānis Polis, 
Jānis Palaps, Kārlis Rozenšteins, Kristīne Tervite, Lāsma Ašme, 
Līga Lagzdiņa, Maija Aniķe, Mārtiņš Kleins, Miķelis Zumbergs, 
Raimonds Mešķis, Tabita Balode.

Paldies koncertmeistariem! Tie ir: Aivis Martinsons, Gunda 
Valdmane, Ingrīda Šeršņova, Inguna Baštika, Lidija Ēce, Līga 
Jūrmale, M. Treijs, Māris Dravnieks, Rinta Balode, Tabita Ēce!

Paldies Lībai Ēcei un grupai Into One. Rīgas Gospelkorim, tā 
vadītājiem Railī Orravai un Jānim Maslovskim!

Paldies visiem, kas piedalījās Ērika Ešenvalda autorkoncertā! 
Darbu un sirdi šī koncerta skanējumā ieguldījuši: komponists 
Ēriks Ešenvalds, diriģents Māris Sirmais, LNO soliste Kristīne 
Gailīte, solisti Ieva Inne, Sallija Taučus, Anna Ešenvalde, 
Elizabete Ešenvalde, Emīlija Ešenvalde, Ivonna Rozentāle, 
Aivars Krastiņš, diriģenti Agrita Hanzovska, Zenta Svara, Inga 
Prūse, Gunta Vite, Olita Mauerzaka, Miervaldis Ziemelis, 
koncertmeistare Inita Rubeze, koncerta vadītāja Agita Rukute. 
Paldies VAK “Latvija” dziedātājiem un koristiem no dažādiem 
koriem!

Paldies zvanu mūzikas koncerta veidotājam Miervaldim 
Ziemelim un visiem ansambļu vadītājiem!

Paldies pasākumu vadītājiem: Lāsmai un Kārlim Baštikiem, 
Edgaram Deksnim!

Paldies visiem tehniskajiem darbiniekiem: Kristīnei Tervitei, 
Guntim Švarcam, Uļjanai Tervitei, Annai Helmai Tervitei, 
Armandam Tervitam, Agnesei Katrīnai Reveliņai, Esterei Rozei, 
Rasai Cirvelei, Inesei Vilkaveckai, Agatei Rogai, Ingai Ukstiņai, 
Ievai Bružei, Zentai Svarai, Jānim Svaram, Dāvim Saulītim, 
Ingusam, Valdim Mūrniekam, Ivaram Rogam, Raivo Rogam, 
Mārcim Reveliņam, Dzintaram Cērpam, Armandam Spēkam, 
Mārtiņam Svaram, Ēvaldam Zabītim, Jānim Neilandam, Gatim 
Lasmanim, Venjaminam Kulagam, Antonijai Kulagai, Uldim 
Šneideram, Eduardam Cērpam, Raimondam Švarcam, Naurim 
Jaunzemam… 

Paldies kafejnīcas Ikars darbiniekiem un vadītājam Vaclovam 
Kadeģim!

Diemžēl visas svētības, ko Dievs devis, uzskaitīt nemākam un 
visus cilvēkus, kuri pielikuši savas lūgšanas, finanses un darbu, 
lai festivāls notiktu, nosaukt nevaram.

Tāpēc īpaši liels paldies katram vārdā neminētajam! Paldies 
visiem, kas dažādos veidos atbalstīja festivāla norisi!

Festivāla organizatoru vārdā –  Pēteris Tervits



Manuprāt, viena no grūtākām vēstures izpētes nodarbēm ir iekalt atmiņā baptisma 
izcelšanās līkloču hronoloģiju: nerunājot par kustības vienlaicīgo, neatkarīgo 
rašanos dažādās valstīs un atšķirīgos laikos, ir grūti viennozīmīgi pateikt, vai 
anglikāņu mācītāju Džonu Smitu vai viņa palīgu Tomasu Helvisu varētu nosaukt 
par “baptistu Luteru”. Tomēr nosacīti viens no baptisma izcelšanās pieturas 
punktiem ir vieta kādas Amsterdamas maizes ceptuves palīgtelpās, kur, bēgot no 
Anglijas valsts baznīcas vajāšanām, dziļākās ticības meklējumos sāka pulcēties 
ļaudis, kas kopā nodevušies lūgšanām un Bībeles studijai. Lai gan vēlāk Holandē 
palikusī šīs grupas sastāvdaļa kļuva zināma kā menonītu draudžu kustība, tomēr, 
1609. gadam atnākot, šie cilvēki jau sludināja idejas, ko mēs šodien sauktu par 
baptistu draudžu identitāti (visā tās neviennozīmīgajā daudzveidībā). Domājams, 
ka turpmāka baptistu ticības atziņas un prakses izplatīšanās līdz Eiropai, 
Ziemeļamerikai un visai pasaulei nav bijis “laika jautājums” šī vārda mehāniskā 
izpratnē, bet gan Dieva labvēlības un žēlastības pazīme.

Šovasar, 400 gadu vēlāk, Amsterdamā sabrauca cilvēki, lai atrastos vienuviet 
kopīgo domu un izjūtu dēļ, lai lasītu un iedziļinātos Svētajos Rakstos (pirmais to 
lasījums izskanēja 24. jūlija vakara sesijā skaidrā un skaistā latviešu valodā EBF 
MA prezidentes Līvijas Lāmes sniegumā, teksts no 5. Mozus 8:1-11), lai lūgšanu 
un dziesmu smeldzē un pateicībā neaizmirstu To Kungu, kas mums katram 
patiešām daudz ko ir devis. 

Arī šoreiz uzmanība vairāk bija vērsta uz Eiropu (šis bija Eiropas, nevis 
Vispasaules Baptistu Kongress), bet no redzesloka un sadraudzības loka netika 
izlaista arī plašā pasaule – dalībnieku skaitā (ap 1000) bija ļaudis ne vien no 
Eiropas Baptistu federācijas reģiona (Eiropas kontinents + Vidējie Austrumi, 
Ēģipte, Kaukāza un dažas Vidusāzijas valstis), bet arī viesi no Čīles, ASV u. c.

Grūti iedomāties, vai ļaudis, kas Amsterdamā pulcējās pirms 400 gadiem, 
savstarpējās sarunās bija brīvāki no dažāda veida rūpēm, bet šoreiz, 24. jūlija rīta 
sesiju atklājot, EBF savienību delegātiem nācās ķerties pie lietišķām lietām, kas 
nepacieš atlikšanu uz ilgāku laiku. Pēc Prāgas Starptautiskā Baptistu Teoloģijas 
semināra (IBTS) 60 gadu pastāvēšanas tagad, šajā pašā gadā, vispārējās 
ekonomikas krīzes dēļ ir radies sāpīgs jautājums par IBTS ēkas pārdošanas 
vajadzību pēc principa – “glābt, kas ir vēl glābjams”. Delegāti ar balsu vairākumu 
akceptēja šo iespēju un ieceri pieņemt Ungārijas Baptistu Savienības piedāvājumu 
Prāgas Semināram pārcelties uz Budapeštas TS telpām, kam nav tādu problēmu 
ēkas uzturēšanas ziņā.

Savu rotācijas kārtā paredzēto kalpošanas laiku beidza un “gana zizli” 
jaunievēlētajam EBF prezidentam Valerijam Gileckim (Moldova) nodeva 
līdzšinējais EBF prezidents Tomass Magda (Horvātija) un par viceprezidentu kļuva 
ilggadējs Misiones organizācijas vadītājs Hans Guderians no Vācijas.

Kongress lielākoties noritēja gaišā atmosfērā. Tika reprezentēts darbs dažādās 
valstīs, kur baptistu kristieši radoši un efektīvi mēģina reaģēt ne vien uz dzīves 
izaicinājumiem, dažāda līmeņa vajāšanu apstākļiem, lai nodrošinātu izdzīvošanu 
un cilvēka cienīgu dzīvi (sociālais darbs, cīņa pret dažāda veida cilvēku 
pazemojumu, teoloģiskā izglītība u. c.), bet uzmanība nepaslīd garām arī smagās 
krīzes risināšanai pašreizējos un visu laiku apstākļos – cilvēku dvēseļu glābšanas 

Amsterdama 400 darbam (misione un evaņģelizācija). 

Kongresa racionālā valoda mijās ar 
aizkustinājuma vibrācijām dvēseles dziļumos, 
uz ko vedināja arī muzikālās pielūgsmes 
grupa no pašas Holandes (britu baptistu 
mācītāja Pola Mertona vadībā), Ungārijas un 
Krievijas Baptistu savienību kori, kā ar spāņu 
mīma Karlosa Martinesa bezvārdu valoda, kas 
patiešām reti kuru cilvēku spēj atstāt 
vienaldzīgu (daži no lasītājiem, iespējams, ir 
redzējuši viņa uzstāšanos Rīgā). 

Tikšanās ar draugiem, iepazīšanās 
starpbrīžos ar nepazīstamiem kristiešiem allaž 
ir kaut kas tāds, ko vairāk novērtējam, 
atgriežoties mājās, – savstarpējais 
pievilkšanas spēks ne uzreiz liek sevi manīt. 
Varbūt tādēļ man vairāk ir palicis atmiņā 26. 
jūlija Kongresa svētdienas rīta dievkalpojums, 
kurā viena no izceltajām tēmām bija 
vienotības jautājums. Bulgārijas 
ģenerālsekretārs, mācītājs Tedijs Oprenovs 
stāstīja par kādu sava dienesta dienu 
padomju laika armijā. Viņi bija četri dažādu 
konfesiju kristieši, kas savā starpā īsti labi 
nesapratās, neraugoties uz to, ka apkārtējā 
ateistiskā vide lika viņiem turēties savrup un 
tikt novērotiem augu dienu un nakti. Kādu 
svētdienu pēc nogurdinoša skrējiena viņiem 
nācās palikt ierakumā netālu no Turcijas 
robežas. Blakus bija neliels lauks ar kviešu 
vārpām un tepat līdzās – neliels nenobriedušu 
vīnogu dārziņš. Pēc zināmas svārstīšanās 
viņi, kā mācēdami, ir pagatavojuši Svētā 
Vakarēdiena veltes. Pēc stāstītāja atzinuma – 
viņš nekad nebija jutis tik lielu kristīgās 
vienotības sajūtu, kā toreiz, atrodoties 
ierakuma bedrē, baudot kopīgu 
Vakarēdienu…

Biju patīkami pārsteigts, ka Kongresā rīkotā 
Kunga Mielasta gaita lika tajā piedalīties ne 
vien ar sirds ticību, bet arī ar ķermeņa valodas 
apliecinājumu – uz ekrāna bija redzami 
lūgšanu teksti, ar kuru palīdzību klātesošie 
piebalsoja dievkalpojuma vadītāju “toni 
uzdodošajām” lūgšanām; mieru, izlīgumu un 
draudzību simbolizējot, tika spiestas rokas, 
smaidi sejās nebija maskas, bet gan dvēseļu 
acis. Bet galvenais – neizpalika apziņa, ka Tas 
Pats Kristus tepat ir ar mums, līdzīgi kā pirms 
2000 gadiem ar Galilejas zvejniekiem, līdzīgi 
kā pirms 400 gadiem pie Amsterdamas 
mācekļiem.

Bija arī svētdienas atvadu vakara saviļņojošie 
mirkļi, bija arī pēcpusdienu semināri par 
dažādām tēmām, un, atskatoties uz šīm trim 
Kongresa dienām kopumā, ir grūti visu 
notikušo savīt vienā pērļu pavedienā viena 
raksta garumā.

Varētu piezīmēt vien to, ka vienā no Kongresa 
sesijām tika paziņots, ka Jordānijas karalis ir 
uzdāvinājis Vispasaules Baptistu savienībai 
nelielu krasta zemes gabalu pie pašas 
Jordānas upes. Tātad tagad tur var kristīties 



Lai mēs visi kopīgi un katrs atsevišķi tajā 
vietā, kur Dievs mūs aicina, varētu sākt vai 
turpināt darbu pie jaunu draudžu 
veidošanas un lai mūsu kopējā vīzija par 
jaunu draudžu dibināšanu varētu tikt 
piepildīta, aicinu piedalīties jaunā 
apmācības programmā.

M4 ir draudžu dibinātāju un viņu komandu 
apmācības un sagatavošanas vide. Mēs 
vēlamies sagatavot tevi un tavu komandu 
veselīgai jaunu draudžu dibināšanai un to 
darbības pirmajiem gadiem. Pieredze 
liecina, ka labi apmācītiem draudžu 
dibinātājiem, kas iesaistījušies savstarpēja 
atbalsta un sadarbības tīklā, ir lielākas 
izredzes sasniegt labus rezultātus nekā 
tiem, kas šo darbu veic vienatnē, nevēlas 
sadarboties un mācīties. M4 radīts, lai 
sniegtu apmācību un nodrošinātu draudžu 
dibinātāju sadarbības tīkla funkcionēšanu.

Aicinu tevi rūpīgi izlasīt tālāko informāciju, 
lūgt, pārrunāt to draudzes padomē, savā 
mazajā grupā, meklēt Dieva gribu un 
atbilstoši rīkoties! Varbūt tieši tava 
paklausība var tikt Dieva lietota, lai tu un 
pārējie tavas komandas biedri varētu būt 
daļa no Dieva darba jaunas draudzes 
tapšanā!

Kristus aicinājumā –  
bīskaps Pēteris Sproģis

Ko M4 sagaida no tevis?

M4 ir viengadīga apmācība draudžu 
dibinātājiem un viņu komandām, kas 
sastāv no 4 apmācības moduļiem. 
Apmācība klātienē notiks četras reizes 
gadā nedēļas nogalēs: no piektdienas 
plkst. 13:00 līdz sestdienas plkst. 18:00. 
Šīs apmācības mērķis ir kalpot 
komandām un indivīdiem, kas vēlas 
saņemt apmācību jaunu draudžu vai 
misionālu grupu dibināšanā. Apmācību 
moduļu laikā un arī starp tiem tiks strādāts 
pie tēmām, kas ir īpaši nozīmīgas draudžu 
dibināšanas sākumposmā. Gada laikā 
draudžu dibinātāji un viņu komandas būs 
izveidojušas kopīgu darbības pamatu 
nākošajiem kalpošanas gadiem.  
Tev jābūt gatavam piedalīties visās četrās 
apmācības sesijās, kā arī jāapņemas 
strādāt kopā ar komandu visa apmācības 
procesa laikā.

Ko tu saņemsi?

Katra komanda saņems atbalstu un 
apmācību mācību starplaikos. Tev būs 
nodrošināta augstas kvalitātes apmācība, 
kuru sniegs pieredzējuši draudžu 
dibinātāji – praktiķi. Tā būs apmācība ar 
skaidru mērķi un dalīšanos pieredzē ar 
cilvēkiem, kas atrodas līdzīgā situācijā, kā 
arī aizlūgšanas un atbalsts visa procesa 

gaitā. Gada noslēgumā saņemsi palīdzību 
nākošā gada plāna izstrādei.

Kam mēs ticam?

M4 pamatā ir Lielais Uzdevums, kas 
rakstīts Mateja ev. 28. nodaļā. Mūsu 
pārliecība ir, ka ikviens Jēzus māceklis 
savā veidā var piedalīties jaunas draudzes 
vai misionālas grupas uzsākšanā. M4 ir 
veidots, lai apmācītu cilvēkus to darīt. M4 
pamatā ir DAWN sadarbības tīkla 20 gadu 
pieredze draudžu dibināšanā Norvēģijā 
un citur Skandināvijā. Norvēģijā šo darbu 
vada Oivinds Auglands. Mums 
nepieciešamas daudzas jaunas draudzes, 
kas var aizsniegt cilvēkus un darīt viņus 
par Kristus mācekļiem.

Kad sāksim un kā pieteikties?

Latvijas Baptistu draudžu savienība, 
pateicoties mūsu skandināvu draugiem, 
uzsāks M4 apmācību 2010. gada 12.-13. 
februārī. M4 apmācības pārējie 3 moduļi 
notiks 2010. gada maijā, septembrī un 
novembrī. Lai pieteiktos, līdz šī gada 14. 
decembrim zvani uz LBDS kanceleju 
(tālr.: 67223379; 20390979) vai raksti uz 
e-pastu kanceleja@lbds.lv. Tavs 
pieteikums tiks izvērtēts. Pozitīva 
vērtējuma gadījumā tu un tava komanda 
tiksiet uzaicināti uz M4 apmācību. Vietu 
skaits ir ierobežots.

tie cilvēki, kas gribētu iecerēto pagremdes dievkalpojumu 
pārcelt no Latvijas uz Jordāniju. Tomēr ne jau tas, ka mūsu 
īpašumā tagad ir sava “pārstāvniecība svētā upē”, padara 
mūs līdzīgus dažām citām lielām Baznīcām. Spēja otram 
paspiest roku un apmīļot sirdi pāri mūsu individuālajām 
īpatnībām – tas ir tas spēks, kas padara mūs par Baptistu 
Baznīcu, konfesiju, kas pastāv nu jau 401. gadu.

Materiālu sagatavoja Deniss Doroņins

Apmēram tā sākums izskatījās tolaik... Un tā tas izskatījās tagad – 400 gadu vēlāk.

Draudžu dibināšanas 
komandu apmācība



Kas būs M4 vadītāji?

Pirmā M4 moduļa apmācību veiks 
Skandināvijas DAWN vadītājs 
Oivinds Auglands. Līdz ar viņu tajā 
piedalīsies arī citi pieredzējuši 
draudžu dibinātāji no 
Skandināvijas.

Ko tu un tava komanda 
mācīsieties M4?

1. modulis. Izpratne par Dievu

Šinī modulī tiks aplūkota izpratne 
par sevi un savu aicinājumu jaunu 
draudžu dibināšanā, gūta lielāka 
skaidrība par Dieva doto 
uzdevumu misijā, par 
izaicinājumiem un upuri šī 
uzdevumu piepildīšanā, kā arī 
kopīgi analizēsim apkārtējo kultūru 
jaundibināmās draudzes 
kontekstā.

2. modulis. Izpratne par pasauli

Šī moduļa centrā būs izpratne par 
Dieva Valstības principiem, 
balstoties uz Lielo Uzdevumu. Mēs 
diskutēsim par vienotas vīzijas un 
vērtību nozīmīgumu jaunu draudžu 
veidošanā, un komandas strādās 
pie savas vīzijas un vērtību 
izstrādes. Tiks aplūkotas arī tādas 
tēmas kā padziļinātas rūpes par 
pazudušajiem un izpratne par 
Evaņģēlija pasludināšanas 
veidiem.

3. modulis. Izpratne par 
uzdevumu

Komandas veidos skaidrāku 
izpratni par biblisko skatījumu uz 
Kristus mācekļa dzīvi. Mēs 
pārrunāsim mūsdienu kultūras 
izaicinājumus māceklībai un to, kā 
izturēties pret šiem izaicinājumiem 
jaunas draudzes dibināšanas 
kontekstā. Rezultātā komandām 
radīsies skaidrāka izpratne par 
māceklības procesu 
jaundibināmajā draudzē.

4. modulis. Izpratne par ceļu, 
kurš ejams

Šajā modulī mēs runāsim par to, 
kā strādāt kopā, papildinot vienam 
otru un veidojot komandu, kas 
spēj darboties ilgtermiņā; runāsim 
par veselīgu dzīvesveidu, kas 
nodrošina ilgstošu darbību 
individuāli un komandā. 
Komandas izstrādās vīziju, vērtības 
un ilgtermiņa mērķus 
turpmākajiem 2-3 gadiem.

N E V I S  P A S Ū T Ī T ,  B E T  B Ū T  S Ū T Ī T A m

Jūlija mēnesī Užavā, nometņu vietā “Ganības”, pirmo reizi Latvijā notika jauniešu nometne “BPI 
DRAFTS”. Nometne tika radīta ar mērķi iedrošināt jaunos puišus domāt par kalpošanas darbu 
baptistu draudzēs. 

Uz nometni bija sabraukuši 26 puiši no dažādām Latvijas draudzēm: Āgenskalna, Semināra, 
Mateja, Nāriņciema, Aizvīķu, Ogres, Jelgavas, Valmieras, Gulbenes, Pitraga, Dundagas un 
Auces. Dalībnieki bija vecumā no 14 līdz 19 gadiem, katrs ar savu pieredzi garīgajā un draudzes 
dzīvē. Lai nometne varētu sasniegt savu mērķi, puiši tika īpaši atlasīti pēc iesniegtajām anketām 

un mācītāja rekomendācijas. 

Jau no pirmās dienas varēja redzēt, ka šī 
nebūs parasta nometne, jo puiši bija 
gatavi mācīties, strādāt un izmantot 
nometnē sniegto par visiem 100%. Dievs 
strādāja pie katra jaunieša, un 
pārsteidzoši bija redzēt, kā Viņš mainīja 
katru vienu. 

Pats nometnes sākums jau liecināja, ka tā 
būs ar īpašu pieskaņu. Bīskaps Pēteris 
Sproģis iesāka nometni ar uzrunu Užavas 

baptistu baznīcā. Visi tikai aicināti domāt, kas ir vīra briedums, ka tas neslēpjas ārējā izskatā vai 
bravūrā, bet raksturā un spējā uzņemties atbildību par sevi, savu ģimeni, draudzi un valsti. 
Bīskaps minēja dažādus piemērus no savas dzīves un Latvijas baptistu vēstures. Pirmie baptisti 
bija Kristus kalpi, kas nebaidījās, bet bija gatavi nest vēsti par Kristu tiem, kas Viņu vēl nepazīst. 
Katram dalībniekam nometnes sākumā bija jāapņemas izmantot pilnvērtīgi tās iespējas, kas tiks 
dotas nometnē. 

Katra diena iesākās ar personīgo laiku Dievam un diskusiju grupu, kurā katrs varēja līdzdalīt to, 
ko bija sapratis, lasot Bībeli. Nometnē bija visdažādākās spēles un aktivitātes, kas bija domātas 
gan atpūtai, sadraudzībai, gan labākai vēsts izprašanai. 

Dalībniekiem bija iespēja piedalīties lekcijās, kuras lasīja brāļi no dažādām draudzēm. Vispirms 
Krišjānis Jukumsons savā lekcijā aicināja domāt par to, kas ir Evaņģēlijs. Viņš atgādināja visiem, 
ka Evaņģēlija sirds ir Kristus krusts. Visas dienas garumā puišiem bija iespēja piedalīties 
dažādos uzdevumos, kas atgādināja un atsvaidzināja šo patiesību – Kristus ir samaksājis par 
maniem grēkiem. Vakarā pie ugunskura puišiem bija iespēja atjaunot savas attiecības ar Kristu 
un lūgt grēku nožēlu. Iedrošinoši bija dzirdēt, ka daudzus bija uzrunājusi šī pamatpatiesība par 
Dievu.

Otrajā dienā lekciju lasīja 
BPI students un Liepājas 
Ciānas draudzes sludinātājs 
Andris Bite. Viņš aicināja 
domāt par garīgo disciplīnu, 
par to, cik svarīgi ir ne tikai 
pieņemt Evaņģēliju, bet tajā 
arī dzīvot.

BPI DRAFTS 2009



Pēcpusdienā klausījāmies priekšlasījumu no teoloģijas doktora un mācītāja 
Ilmāra Hirša. Viņš savukārt puišiem lika vairāk aizdomāties par Bībeles 
nepieciešamību ikdienas dzīvē un kā praktiski to lasīt un studēt. Daudziem 
puišiem tas bija jauns atklājums un iedrošinājums turpmāk regulārāk lasīt 
Dieva Vārdu. 

Trešajā dienā visiem bija iespēja dzirdēt lekciju “Pievilcīgā kristietība”, kas ir 
studiju kurss par evaņģelizāciju. Lekciju lasīja sludinātājs Kaspars Šterns. 
Jauniešiem bija iespēja iepazīt dažādus evaņģelizācijas stilus, un katrs varēja 
atklāt, kas ir viņa stiprās puses, lai liecināšana būtu efektīva un kvalitatīva.

Ceturtajā dienā nometnē viesojās mācītājs Čaks Kellijs, kurš mums stāstīja 
par aicinājumu dzīvē. Bija iedrošinoši dzirdēt Čaka Kellija dzīves stāstu un to, 
kā Dievs viņu jau kā jaunieti aicināja kalpošanā. Daudzus jauniešus tas 
uzrunāja un lika aizdomāties par savu aicinājumu dzīvē.

Vakarā pie ugunskura visiem bija iespēja gan slavēt Dievu, gan dzirdēt 
sludinātāja Pētera Tervita uzrunu, gan kopīgi baudīt Svēto vakarēdienu. 

Pēdējā dienā visus jauniešus uzrunāja bīskaps Pēteris Sproģis, aicinot 
nopietni domāt par kalpošanas darbu draudzēs. Pēteris Sproģis aicināja 
nebaidīties uzņemties atbildību un sekot Dieva aicinājumam. 

Nometne noslēdzās ar lūgšanu par katru dalībnieku un aicinājumu 
neapstāties iesāktajā.

Nometne nebūtu izdevusies tik laba, ja tajā nebūtu vadītāji, kas pašaizliedzīgi 
kalpoja.  Lielu paldies vēlos 
izteikt vadītāju komandai - 
Mārcim Dejusam, Andrim 
Jēgermanim, Dainim 
Pandaram un Mārim 
Dembovskim. Visi vadītāji 
esošie un topošie BPI 
studenti. Ļoti noērtēju viņu 
kalpošanu ar pazemīgām 
sirdīm, lielu enerģiju un 
patiesu mīlestību pret 
ikvienu šajā nometnē. Liels 
paldies ir jāsaka arī Ligitai 
Zarinskai, kura rūpējās 

nometnē par vienu no svarīgākajiem elementiem - ēdienu. Ēdiens bija ļoti 
garšīgs un sātīgs. Mēs visi nometnes dalībnieki ļoti novērtējam Ligitas 
atbalstu un pašaizliedzīgo kalpošanu. 

BPI DRAFTS ir jauns virziens baptistu draudžu kalpošanā. Mēs ceram, ka šī 
kalpošana neapstāsies tikai pie šīs nometnes, bet būs iespēja arī turpmāk 
veidot gan seminārus, gan nometnes un prakses jauniem vīriem, kas jau 
pusaudžu gados domās par aicinājumu, uz ko Dievs mūs visus aicina, –  
pasludināt Evaņģēliju un darīt par mācekļiem visas tautas.

Ko par nometni saka paši dalībnieki?

“Es ieraudzīju nometnē, ka pat 14 gadīgi tīņi ir pietiekami nobrieduši, lai 
pasludinātu cilvēkiem Evaņģēliju.” Mārcis, Rīga.

“Šī nometne bija viens no maniem lielākajiem piedzīvojumiem kopā ar Dievu. 
Lūdzot un lasot Bībeli, es sajutu, ka Dievs runā uz mani. Sapratu, ka vēlos 
atvēlēt Dievam vairāk laika savā dzīvē.” Miķelis Mārtiņš, Rīga.

“Man ļoti svarīgi likās, ka jābūt gatavam kalpot Dievam, lai arī kādi būtu 
apstākļi. Vai tā ir nakts, vai līst lietus, vai arī nāk miegs un esmu 
noguris.”Mārtiņš, Pitrags.

“Sajutu īstu Dieva tuvumu, sapratu, kā Jēzus cieta. Jēzus ir mūsu labākais 
draugs, mums ir jāseko Viņa piemēram. Dieva darbā ir jābūt 100% atdevei.” 
Dagnis, Auce.

“Bija lieliski redzēt tik daudzus Dieva darbus vienkopus. Mūsu raksturi tika 
lauzti, sākām redzēt savādāk pasauli, pašu dzīvi. Dievs pagodinājās.” Toms, 
Rīga.

“Es šajā nometnē iepazinu Dievu daudz tuvāk. Visvairāk mani uzrunāja vārdi: 
tavs Aicinātājs ir uzticams, Viņš būs arī darītājs. Šī nometne ir bijusi 
visinteresantākā nometne, kurā esmu piedalījies.” Kurts, Nāriņciems.

Materiālu sagatavoja Kaspars Šterns

Sargāt savu 
sirdi ir 
jāmācās!
No 7. līdz 11. jūlijam Mazsalacas baptistu draudzē 
notika starpkonfesionāla vasaras nometne bērniem 
“Sargi savu sirdi”. Tās organizatori – Rīgas Pāvila 
luterāņu un Mazsalacas baptistu draudzes.

Turpat vai nedēļu ilgā nometnē sargāt savu sirdi no 
ļaunā mācījās ap 30 bērnu, darot to visnotaļ atraktīvā 
un radošā veidā. Kā jau ikkatrā kārtīgā nometnē, 
notikumu bija ļoti daudz: ik dienas notika rīta un 
vakara svētbrīži, Bībeles nodarbības, rokdarbu 
darināšana, Bībeles Zelta tekstu mācīšanās, sports, 
ansamblis un kopīga dziedāt mācīšanās. Taču 
nometne jau nebūtu īsti izdevusies, ja bez visa tā vēl 
nenotiktu nakts stafete, “visu sirsnīgo cilvēku balle”, 
tāpat dažādas spēles un pārgājiens uz Skaņo kalnu. 
Tas beigās gan vairāk izvērtās par slapjgājienu – un kā 
nu ne, jo Dievs, sūtīdams lietu, svētīja zemi un deva 
nometnes himnai “Žēlastība kā lietus (līst)” jaunu jēgu 
un izpratni.   

Tomēr īpaši priecājamies, ka šī bērniem domātā 
nometne ļāva satuvināt arī pieaugušos. Piemēram, 
bērniem nav nekāda priekšstata, kas tā tāda konfesija. 
Ja nu vienīgi cerība, ka tā varētu saukties kāda 
konfekšu fabrika. Un par to arī nerunājām, bet 
domājām par Dieva mīlestību, kura dāvā mums jaunas 
sirdis. Šī jaunā sirds ir tā, kas liek mums skatīties 
vienam uz otru nevis kā uz atšķirīgiem, bet gan tiek 
sakustināta ilgās būt vienotiem ar Kristu. Un tā bija arī 
lieliska iespēja redzēt mūsu nometnē bērnus, kas 
parasti nav mūsu draudzes vidū. Ir vecāki, kuriem ir 
diezgan paniskas bailes nevis no baptistiem, bet no 
tā, ka viņu, luterāņu baznīcā kristītie bērni varētu 
aizmirst savu piederību luterāņiem. Un tad dažreiz ir 
sāpīgi noskatīties, kā bērni ir vienoti skolā, bet mūsu 
lepnības dēļ viņiem liegta iespēja mācīties par Dievu. 
Mūsu mazajā Mazsalacā ir baptistu, luterāņu, 
vasarsvētku, adventistu un katoļu draudzes. Viena par 
otru mazāka, bet savā starpā esam tik sveši kā vienā 
kāpņu telpā dzīvojoši latvieši. Šāda veida nometnes 
mums, pieaugušajiem, lieliski atgādina Kristus 
brīdinājumu: “Ja jūs neatgriežaties un netopat kā 
bērni, tad jūs nenāksit Debesu valstībā.” Cik labi, ka 



Jēzus neteica: “Ja jūs netopiet par luterāņiem...”, jo tagad es, baptists būdams, 
varēšu mierīgi gulēt un atcerēties par nometni un bērniem, un to, kā tas ir – atgriezties 
nevis kādā konkrētā konfektijā vai konfesijā, bet kļūt kā bērnam, kam Dievs dāvājis 
jaunu sirdi (Ecehiēla gr. 36:26).

Nometne, protams, izdevās, jo Dievs savā žēlastībā visu – arī sīkas likstas un lielākas 
ķibeles – nokārtoja mūsu vietā, tā parādot savu lielo gudrību, mīlestību un viņa Lielo 
Plānu ikkatra mūsu dzīvēs. Ikviens, gan bērni, gan arī organizatori pēc nometnes 
mājās devās uzlādēti, piepildīti ar Dieva klātbūtni, jaunām emocijām, pieredzi un 
klusu, bet noteiktu apņemšanos – kas zina, varbūt nākamgad atkal tiksimies 
Mazsalacā?  

Materiālu sagatavoja Valters Mitāns

B Ū S I m  K O P Ā  L I m B A ž O S

Būsim kopā! Jūlija pēdējā nedēļā jau ceturto gadu šis aicinājums pulcēja bērnus un 
jauniešus no visas Latvijas uz kristīgo muzikālo nometni “Būsim kopā 09” Limbažos.

Šoreiz šis kopā būšanas laiks bija īpašs ar to, ka nedēļas laikā tika iestudēts mūzikls 
“Viņu redzēsim”, un nedēļas noslēgumā to bija iespējams redzēt Limbažu pilsētas 
iedzīvotājiem un viesiem, kas bija pucējušies pilsētas svētkos. Mūzikls mūs aicina 
palūkoties, kādi esam un kā mēs lietojam savas acis, savas ausis, mēli, un ļauj 
mācīties, kā savus locekļus lietot, lai pagodinātu Dievu.

Tāpat kā citus gadus, jaunieši ne tikai muzicēja paši, bet varēja iepazīties arī ar 
kādiem Latvijā zināmiem kristīgiem māksliniekiem, kopā muzicēt, kā arī dzirdēt, ko 
mūzika un Dievs nozīmē viņu dzīvēs. Šogad 
nometni apciemoja ģitārists Ingus Feldmanis, kā 
arī dzejnieks Livars Jankovskis, kurš ne tikai 
aizrāva klausītājus ar savu stāstījumu, bet arī deva 
jauniešiem kādus vērtīgus un pavisam praktiskus 
padomus par atrašanos uz skatuves.

Un “Būsim kopā” nebeidzas tikai ar vienu nedēļu 
vasarā. Mūziklam vēl ir jāskan arī citās pilsētās un 
jāļauj cilvēkiem dzirdēt vēsti par Dievu.

Materiālu sagatavoja Dace Reizniece

“ N O z Ī m Ī G O  A T K L Ā j U m U 
S A L A ”  I R  A T K L Ā T A  A R Ī 
K U L D Ī G Ā !

“Paklusēsim mazliet un izbaudīsim klusumu” – tā 
pēc šā gada Vasaras Bībeles skolas, kas mūsu 
draudzē notika 17.-21. augustā, sacīja kāda no 
skolotājām. Baznīcā tiešām šajās piecās dienās 
bija daudz, daudz skaļāk nekā parasti, turklāt 
likās, ka bērni apzinājās to, ka šajā nedēļā 

baznīca ir viņu rīcībā un viss ir pakārtots viņiem, 
un tā jau arī bija. Šie turpat 90 bērni, kas katru 
dienu nenogurstoši nāca uz nodarbībām, 
atbilstoši savam vecumam tika 
sadalīti vairākās grupās. Jāatzīst, ka šogad grupu 
vadītājiem bija īpaši jāpiepūlas, lai atcerētos 
bērnu vārdus, jo tās bija krietni vien lielākas nekā 
iepriekšējos gadus. Šādās reizēs mēs 
varam īpaši novērtēt to, cik labi, ka mūsu baznīcā 
ir pietiekami daudz telpu, kur šo lielo skaitu bērnu 
izvietot. Pat nemaz nemēģināju saskaitīt, cik reižu 
bērni un skolotāji dabūja kāpelēt pa 
trepēm, bet nometnes laikā tas it nemaz nelikās 
grūti, jo mēs visi ar lielu aizrautību devāmies uz 
katru nākamo nodarbību, kur mūs vienmēr 
sagaidīja kāds pārsteigums. Šīs bērnu nometnes 
vienmēr ir apliecinājums un atgādinājums tam, ka 
Dievs mūsu draudzi ir svētījis ar ļoti daudziem 
talantiem.

Kuldīgas draudzē pirmā šāda Vasaras Bībeles 
skola notika pirms trim gadiem, kad mūsu 
draudzē viesojās grupa no Ričardsonas Pirmās 
baptistu draudzes (ASV). Ir bērni, kurus jau 
pavisam labi pazīstam, jo viņi katru gadu ir 
piedalījušies šajā nometnē, bet vienmēr atnāk arī 
jauni bērni, kuri visbiežāk par šo iespēju ir 
dzirdējuši no saviem draugiem. Kad pirmajā dienā 
pie baznīcas durvīm ieraudzījām jau pazīstamo 
čigānu zēnu Aigaru, kuram līdzi bija vēl bariņš 
draugu, jautājām: “Aigar, vai šie visi ir tavi draugi?” 
Uz to zēns atbildēja: “Protams! Es paņēmu līdzi 
visus savas sētas bērnus!” Cik vienkārši tas 
izklausījās! Gribas cerēt, ka arī pēc šīs Vasaras 
Bībeles skolas bērni saviem draugiem būs 
pastāstījuši par to, ko šajā nometnē piedzīvojuši, 
un nākamajā gadā ne vienas vien sētas bērni 
draudzīgā bariņā ieradīsies uz Vasaras Bībeles 
skolu 2010.

Materiālu sagatavoja Liene Jūrmale             



Jau sešus gadus ticis rīkots ārmisijas 
brauciens uz Baškīriju (Baškortostāna, 
Krievija), taču septītais gads izraudzīts kā 
‘sabata’ gads – gan tāpēc, lai mēs raudzītos 
uz iekšmisiju, gan – lai meklētu tālākos 
virzienus LBDS misijas darbā. Šogad 
sadarbībā ar Daugavpils krievu baptistu 
draudzi devāmies uz vienu no trim šīs 
draudzes misijas stacijām, uz Krāslavu.

16. augusta rītā 13 cilvēku liela komanda no 
visdažādākajām Latvijas draudzēm, pilsētām 
un pat konfesijām devās ceļā uz Krāslavu, 
lai, nedēļai ritot, vadītu Bībeles skolu, 
palīdzētu veidot jauniešu vakaru, kādi 
komandas dalībnieki dotos uz vietējo 
pansionātu un bērnu namu un caur visām 
šīm aktivitātēm uzrunātu Krāslavas bērnus 
un pieaugušos un stiprinātu vietējos ticīgos. 
Pieredzējušākie misionāri vēl ilgi nebeidza 
līdzdalīt Baškīrijas atmiņu stāstus, un 
nešaubos, ka Krāslavas pieredze tos tikai 
papildināja. Taču man, kas nebiju 
pieredzējusi šos braucienus, bija viegli 
piekrist mācītāja Gerija Reimija (Gary Ramey) 
teiktajam, ka, atrodoties pa labi no 
Jēkabpils, mēs sastapsimies ar citu kultūru 
un tādu Latviju, ko nepazīstam. Tas taisnība 
– to apliecināja arī baškīriešu atmiņas un 
neviļus radies pārsteigums, ieraugot kādu 
latvisku uzrakstu vai preci. Tieši šīs kultūras 
atšķirības palīdzēja ātri atslēgties no 
ikdienas, kas palikusi aiz muguras. Tās arī 
palīdzēja pievērst domas tam, ko Dievs 
katram šajā nedēļā mācīja.

Svētdienas pēcpusdienā kopā ar 
daugavpiliešiem, kas katru dienu mēroja 
gandrīz stundu garo ceļu līdz Krāslavai un 

atpakaļ, devāmies pastaigā pa pilsētu, 
aicinot bērnus uz svētdienas atrakciju vakaru 
un tam sekojošo VBS. Draudzes pagalmu 
pavisam drīz pārpludināja bērnu bariņi un tie 
nezuda līdz pat piektdienas vakaram. VBS 
apmeklēja aptuveni 40 bērni. Otrdienā lija 
lietus, taču pat tas bērnus neatturēja no 
līdzdalības nodarbībās. Lietus bija labs 
pārbaudījums tam, vai spējam būt elastīgi, 

mainīt nodarbību atrašanās 
vietu un saspiesties ciešāk – 
taču ar to nebija problēmu. Kad 
pārbaudījums bija izturēts, VBS 
lietainas dienas vairs 
nepiedzīvoja. Bērni bija lieliski – 
apbrīnojami ātri iemācījās 
dziesmas, apguva rokdarbus, 
spēlēja sporta spēles, mācījās 
zelta pantus un Bībeles stāstus. 
Taču mums, komandai, 
vislielāko prieku sagādāja 
bērnu lielā vēlēšanās ieaicināt 
Jēzu savā sirdī, kad uz to 
aicināja Daugavpils draudzes 

mācītājs Vjačeslavs Istratijs. Piektdienas 
vecāku vakarā prieka bija ne mazāk – redzēt 
draudzes pagalmu pilnu sapucētiem 
bērniem un viņu vecākiem bija brīnišķi. Vēl jo 
vairāk tāpēc, ka bērni bija tie, kas 
pasludināja vecākiem evaņģēliju – caur 
Bībeles pantiem, Dienas patiesībām, 
dziesmām un citiem stāstiem par nedēļā 
piedzīvoto un paveikto.

Taču aizkadrā paliek daudz kā tāda, ko nav 
iespējams aprakstīt. Nav iespējams aprakstīt 
piedzīvotās grūtības un priekus, sarunas un 
smieklus, kopīgās atmiņas, jaunu cerību un 
ticību, kas nāk, dzirdot māsu un brāļu 
liecības, kopīgo prieku, baudot atpūtu pēc 
darba cēliena. Nav iespējams pateikt, tieši 
kādas izmaiņas katrs personīgi piedzīvo, 
dodoties īsākā vai garākā misijas braucienā, 
taču tās ir veselīgas un paliekošas, un ir 
nepieciešamas katram kristietim. Kāpēc? 
Šeit būs pieci iemesli, kāpēc:

1. Kristus aicinājums. Cik bieži mēs 
nepareizi aplūkojam Mateja 28:18-20 un Ap. 
d. 1:8. „Ejiet un dariet par mācekļiem visas 
tautas...”, un „jūs būsit mani liecinieki ... līdz 
pašam pasaules galam.” Nē, ne katru Dievs 
aicina būt par misionāru Āfrikā, taču 
nenoticēsim arī pretējiem maldiem, kas 
saka, ka misija domāta mācītājiem vai 
kādiem citiem īpašiem kalpotājiem. Īstermiņa 
misijas brauciens savā laikā jāpiedzīvo 
katram no mums.

2. Valstība, ko tu cel. Kas ir Valstība, ko tu 
cel? Vai tu cel savu izglītības līmeni, karjeru, 
iekrājumus, sapņu pilis? Vai tu cel Debesu 
Valstību, kas pastāvēs mūžīgi? Kā Vārdu tu 
paaugstini? Vai savējo? Savas firmas? Kādas 
cēlas idejas? Vai tomēr, pāri visam, mūsu 

Kunga Vārdu? Šie ir jautājumi, kas liek 
mums izšķirties par vislabāko starp 
daudzām labām lietām. Jautājumi par to, vai 
tiešām Dievs ir pirmajā vietā. Nevis 
aicinājums iejūgties desmit kalpošanās un 
izdegt, bet aicinājums izvērtēt vērtīgo un 
izmantot iespējas.

3. Personīga garīgā izaugsme. Jāatzīst, ka 
īstermiņa misijas brauciens nāk par labu ne 
tikai tiem, kas pirmo vai izšķirošo reizi dzird 
Labo Vēsti, bet arī mums pašiem. Cik bieži 
ikdienas rutīnā – darbā, mācībās, pat 
ģimenē un kalpošanā – mēs aizmirstam, cik 
evaņģēlijs patiesībā vienkāršs. Mēs esam 
grēcīgi visi kā viens, mums vajag Glābēju, jo 
Dieva priekšā nekas nesvēts nevar pastāvēt. 
Dievs sūta savu vienīgo dēlu Jēzu, lai 
neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet 
dabūtu mūžīgo dzīvību. Un tā ir Labā Vēsts, 
kas jāpasniedz citiem. Tik vienkārši! Misijas 
brauciens šo vienkāršo patiesību spēcīgi 
atsvaidzina, reizē slīpējot mūsu pašu 
raksturus, jo esam tik ļoti dažādi cilvēki, ar 
dažādu pieeju uzdevumam, taču vienoti 
mērķī. 

4. Vietējās draudzes stiprināšana. Reizēm 
viegli pagurt, ilgstoši kalpojot kādā mazā 
draudzē. Īpaši, ja kalpotājs piedzīvojis tikai 
sēšanas periodu, vēl neredzot lielo prieku 
par augļiem. Tāpēc jo īpaši gaidīti ir palīgi no 
malas, kas dod kādu atspēriena un 
iedrošinājuma punktu tālākajai kalpošanai. 
Katram kalpošanā ir vieglāki un grūtāki 
periodi, taču mūsu uzdevums ir viens otram 
atvieglot šo darbu un kopīgi baudīt tā 
augļus.

5. Iespēju laiks. Neatkarīga Latvijas 
Republika. Vārda, pulcēšanās un ticības 
brīvība. Tās ir lietas, par ko daudzi sapņojuši, 
taču diezgan ātri apraduši ar jauno stāvokli. 
Taču tas ir Dieva dots žēlastības laiks, ko 
mums nav tiesību neizmantot. Efeziešiem 
5:16 Pāvils raksta: „Izmantojiet laiku, jo šīs 
dienas ir ļaunas!” Izmantosim laiku, lai 
dzīves galā nebūtu ar nožēlu jāskatās 
pagātnē, nosakot, „ja vien es toreiz būtu 
izmantojis Dieva dotās iespējas kalpot!”. 
Dzīsimies pēc tā, lai vēl daudzi iepazītu Jēzu 
Kristu mūsu liecības (vārdos vai darbos) dēļ!

Materiālu sagatavoja Anete Kukīte

5 iemesli, kāpēc doties misijas braucienā
M I S I J A S  D A R B A  N O Z A R E



1. Pateiksimies un lūgsim par mūsu tautu, 
valsti, valdību.

2. Pateiksimies un lūgsim par LBDS bīskapu 
Pēteri Sproģi un visiem darbiniekiem. Lūgsim, 
lai mūsu draudzes daudz lūgtu un daudz 
strādātu.

3. Lūgsim par Garīdznieku brālību. 
Pateiksimies par Garīdznieku brālības vadītāju 
Andreju Šternu un viņa ģimeni. Lūgsim spēku, 
gudrību un mīlestību šajā nozīmīgajā un 
atbildīgajā darbā.

4. Lūgsim par draudzēm, kurās nav 
mācītāja un tiem kalpotājiem, draudžu 
priekšniekiem, nozaru vadītājiem, viesiem 
sludinātājiem un mācītājiem, kas tajās 
kalpo.

5. Pateiksimies un lūgsim par Sakas 
draudzi, mācītāju Teodoru Bērziņu, lai 
draudzē notiek dzīvāka kustība. Lai Dieva 
Gars vada draudzes dzīvi un ikvienu ticīgo.

6. Aizlūgsim par Izraēlas baptistu draudžu 
asociāciju. Lūgsim, lai Dievs no jauna 
pieskaras Izraēlas evaņģēliskajām draudzēm 
un dāvā vēl lielāku dedzību un gudrību kalpot 
Viņam un cilvēkiem pazemībā un mīlestībā, 
neskatoties uz to, ka tie pārstāv tik dažādas 
reliģijas un tautības.

7. Pateiksimies un lūgsim par Saldus 
draudzi, jaunievēlēto mācītāju Jāni Balodi 
(sen.). Lūgsim, lai cilvēki arvien dedzīgāk 
atsauktos strādāt Dieva darbā un aktīvi 
piedalītos draudzes dzīvē. Lūgsim, lai Kristus 
vēl daudzus piepulcina Saldus draudzei.

8. Pateiksimies Dievam par nozīmīgo darbu, 
ko dara izdevniecība “Amnis” un lūgsim arī 
turpmāk, lai šis darbs vēl daudziem nestu 
cerības gaismu.

9. Lūgsim par Svētdienskolu apvienību un 
mācību semināriem, kas šodien notiek Ogrē, 
bet rīt notiks Rīgā. Lūgsim veselību, spēku un 
gudrību vadītājiem un visiem palīgiem, kas 
organizē darbu apvienībā un draudzēs.

10. Lūgsim par visiem jauniešiem un 
pusaudžiem mūsu draudzēs, kā arī viņu 
vadītājiem. Lūgsim par dievkalpojumiem, 
mazajām grupām, lūgšanām un nometnēm, 
kuras domātas jaunajai paaudzei. 

11. Lūgsim par evaņģēlija 
pasludināšanas darbu pasaulē un 
aizlūgsim par tām valstīm un draudzēm, 
kurās notiek vajāšanas. Lūgsim par LBDS 
Misijas apvienību.

12. Pateiksimies un lūgsim par Sārnates 
draudzi, sludinātāju Egilu Ozoliņu un ģimeni. 
Lūgsim, lai draudzes locekļus piepilda Dieva 
miers, prieks un mīlestība, ko tālāk dāvāt 
citiem, liecinot par Patiesību vārdos un 
darbos.

13. Lūgsim par Ungārijas baptistu 
savienību. Lūgsim par savienības un draudžu 
darbiniekiem, lai pār viņiem būtu Dieva 
mīlestība, vadība un gudrība no augšienes, 
kas kalpotu par labu liecību cilvēkiem 
draudzēs un ārpus tām.

14. Pateiksimies un lūgsim par Siguldas 
draudzi, mācītāju Agri Miķelsonu. Lūgsim par 
draudzes un nozaru vadītājiem un ikvienu 
cilvēku draudzē. Lūgsim, lai Siguldas draudze 
būtu vieta, kur gaidīts un aprūpēts ir ikviens 
Dieva meklētājs.

15. Pateiksimies par Kristīgās vadības 
koledžu. Aizlūgsim, lai koledžas studenti 
nestu labu liecību sabiedrībā un būtu 
profesionāli, efektīvi un uzticami darbinieki.

16. Lūgsim par kapelānu kalpošanu un šī 
darba attīstību. Lūgsim par kapelāniem, kas 
kalpo armijā, slimnīcās, cietumos, paliatīvajā 
aprūpē.

17. Pateiksimies un lūgsim par mūzikas 
kalpošanu mūsu draudzēs. Lūgsim svētību, 
izdošanos un spēku mūzikas kalpošanas 
vadītājiem un dalībniekiem ikvienā draudzē. 

18. Aizlūgsim par Latvijas mazajām 
draudzēm, kurās nav darbinieku. Lūgsim 
paļāvību Svētā Gara vadībai un atvērtību 
Dieva plānam caur mums – jautāsim 
Dievam, nebaidoties sadzirdēt un paklausīt, 
vai neesam tie, kurus Viņš aicina Savā 
darbā šeit un tagad.

19. Aizlūgsim par Amerikas Latviešu 
Baptistu apvienību un tās vadītāju Uldi 
Ukstiņu un Brazīlijas Latviešu Baptistu 
apvienību. Pateiksimies un lūgsim par 
ticīgajiem, kas uzticīgi lūdz un kalpo apvienībā 
un tās draudzēs. Aizlūgsim, lai ārpus Latvijas 
esošās draudzes būtu vieta, kur meklēt dzīves 
jēgu un sastapt Dievu kā latviešiem tā 
cittautiešiem.

20. Lūgsim par Skotijas baptistu savienību. 
Lūgsim gudrību gan savienībai, gan ikvienai 
Skotijas draudzei, lai tās izmantotu doto laiku 
evaņģēlija vēsts nešanai Skotijā un ārpus tās 
robežām.

21. Pateiksimies un lūgsim par Skatres 
draudzi, sludinātāju Arti Peterlevicu. Lūgsim, 
lai Dievs svētī draudzes pieaugšanu gan 
kvalitātē, gan kvantitātē. 

22. Pateiksimies un lūgsim par Baltijas 
Pastorālo institūtu. Aizlūgsim par tā vadību, 
pasniedzējiem un studentiem. Lūgsim par 
studentu kalpošanu draudzēs un ārpus tām.

23. Lūgsim gudrību saviem līdzcilvēkiem, 
dodot padomus un sniedzot palīdzību krīzes 
situācijās. Lūgsim, lai Dievs dod mums 
katram iespējas un drosmi arvien vairāk 
liecināt par grēku piedošanu, mieru un prieku.

24. Lūgsim par mūsu draudžu locekļu 
pieaugšanu Kristū un draudžu nozaru attīstību 
Kristus miesai par stiprinājumu un cilvēkiem 
par iedrošinājumu un liecību.

25. Aizlūgsim par mūsu ģimeņu 
locekļiem, draugiem un līdzcilvēkiem, kas 
nepazīst Kristu. Lūgsim par tiem, kas 
ciešanās, sāpēs, izsalkumā un dziļās 
bēdās, lai viņiem tiek dots žēlastības laiks 
atgriezties no grēkiem un piedzīvot 
jaunpiedzimšanu.

26. Pateiksimies un lūgsim par Skrundas 
draudzi. Lūgsim par draudzes garīgo 
izaugsmi un mīlestību savā starpā. Aizlūgsim 
par draudzes sludinātāju Andri Gerdenu, kurš 
šobrīd studē ASV.

27. Lūgsim par Portugāles baptistu 
konvenciju. Lūgsim par visām konvencijas 
draudzēm, ticīgajiem un garīgā darba 
vadītājiem šajā valstī, lai tie būtu gaismas 
nesēji un ar savu dzīvi apliecinātu trīsvienīgo 
Dievu saviem līdzcilvēkiem. 

28. Pateiksimies un lūgsim par Skrīveru 
draudzi, sludinātāju Lauri Tartaru, ģimeni. 
Lūgsim par svētdienas skolu un skolotājiem, 
lai Dievs dod svētdienas skolas vadītāju un 
skolotājus katrai vecuma grupai. Lūgsim arī, 
lai Dievs dod redzējumu, gudrību un 
veidus, kā aizsniegt cilvēkus Skrīveros ar 
evaņģēliju. Kopā ar draudzi lūgsim arī par 
draudzes nama remontdarbu un celtniecības 
darbu pabeigšanu.

29. Lūgsim par konferenci “Evaņģēlijs 
Baltijai”, kas notiek Rīgā no 29. – 31. 
oktobrim. Lūgsim, lai tā daudziem kalpo par 
garīgu atjaunošanos un cilvēku sirdis vēl 
vairāk pieķeras Dievam, iemīl Viņu un aktīvi 
pasludina evaņģēliju apkārtējiem.

30. Lūgsim par Smiltenes draudzi, 
sludinātāju Robertu Šulcu. Lūgsim žēlastību, 
lai draudzes cilvēki patiesi gribētu staigāt 
Kristus evaņģēlija gaismā.

31. Pateiksimies un lūgsim par Māsu 
apvienību un kongresu, kas šodien notiek 
Rīgā. Lūgsim pēc gudrības lēmumu 
pieņemšanā un mīlestības turpmākajā 
kalpošanā.

A I Z L ū G š A N A s

oktobrī
“Pateicieties Tam Kungam, piesauciet Viņa Vārdu, 
pasludiniet Viņa darbus tautu starpā! Daudziniet,  

ka augsti teicams un dižens ir Viņa Vārds!” 
(Jesajas 12:4)
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Svētdienas rītā, 13. septembrī, mūs sasniedza ziņa, ka Dievs saucis Mūžības 
ceļā uzticīgo Kristus liecinieku bīskapu emeritus Jāni Eisānu.  

LBDS bīskapa P. Sproģa, padomes un Garīdznieku brālības vārdā izsakām 
līdzjūtību bīskapa vietniekam māc. Pēterim Eisānam un citiem aizgājēja 
ģimenes locekļiem! 

Jāņa Eisāna dzīve sākās 1929. gada 18. jūlijā 
Jelgavā. Dziļu iespaidu J. Eisāna dzīvē atstāj  
Otrā pasaules kara laikā pieredzētā okupantu 
cietsirdība pret Latvijas tautu un pret ebrejiem. 

Studiju laikā viņš personīgi piedzīvoja atgrie-
ša nos no grēkiem un jaunas dzīves sākumu.   

1959. gadā Jānis Eisāns dodas laulībā ar 
Rūtu Ginteri no Mateja draudzes. Dievs svētī 
laulību ar pieciem bērniem – Pāvilu, Martu, 
Tabitu, Agitu un Pēteri. Jāni un Rūtu vieno 
vēlēšanās kalpot draudzē, un Jelgavā 
pavadītie 18 gadi ir sagatavošanās 
garīdznieka kalpošanai.

1974. gadā Jānis un Rūta Eisāni ar ģimeni 
atsaucas Jēkabpils draudzes aicinājumam garīdznieka kalpošanai. Darbs norit 
arī draudzēs Vidzemē un Latgalē.

1978. gada J. R. Eisāni atsaucas Ciānas draudzes aicinājumam. Tas ir laiks, 
kurā tiek meklētas iespējas kopīgai evaņģēlija pasludināšanai, piesaistot 
Liepājas un rajona draudzes.  

1988. gadā nāk Jelgavas draudzes aicinājums, arī te mācītājs redz Dieva 
vadību un dodas uz Zemgali. Jelgavas draudzē tiek aizsākta publiskā 
svētdienskola visām vecuma grupām. Pūles attaisnojas, un darbs sekmējas. 

Kalpojot Jēkabpils draudzē, slud. J. Eisāns tiek ievēlēts par Latvijas Baptistu 
draudžu brālības bīskapa padomes locekli. 1985. gadā pēc bīskapa J. Tervita 
ierosinājuma māc. J. Eisānu apstiprina par bīskapa vietnieku un Garīdznieku 
kolēģijas vadītāju. 

1990. gada Brālības kongresā māc. Jāni Eisānu ievēl par Latvijas Baptistu 
draudžu savienības bīskapu. Pateicoties tautas atmodai un jaunajām iespējām 
neatkarīgajā Latvijā, par bīskapa J. Eisāna prioritātēm kļūst izglītība, iespiestā 
vārda izplatīšana un evaņģelizācijas darba izvēršana. Tiek atjaunots Teoloģis-
kais seminārs Ilmāra Hirša vadībā, veidoti žurnāli “Gaismiņa”, “Labā Vēsts” un 
“Baptistu Vēstnesis”. Ar pateicību Dievam bīskaps J. Eisāns atceras kontaktus 
un atbalstu no Amerikas Latviešu baptistu apvienības draudzēm.  

 Kamēr spēki atļauj, bīskaps emer. J. Eisāns ņem aktīvu dalību LBDS darbā, 
galveno uzmanību veltot svētdienskolām un evaņģelizācijas darbam, kā arī 
baptistu garīgo atziņu uzturēšanai, draudžu dzīves problemātikai un 
garīdznieku dzīves un kalpošanas gaitām.

Gadiem līdzi nāca slimība un nespēks, tomēr ar pateicību Dievam šogad 
varējām bīskapu J. Eisānu sveikt 80 gadu jubilejā. 

1992. gadā bīskaps J. Eisāns savā autobiogrāfijā raksta: “Skatoties atpakaļ ar 
dzīvi iepazinuša cilvēka skatienu, varu droši teikt, ka garīgā sastapšanās ar 
Jēzu Kristu, pārliecināšanās par Dieva eksistenci un ienākšana Dieva Valstībā 
pa Kristus evaņģēlija ceļu ir manas dzīves visvērtākais piedzīvojums, negaidīta 
laime ar vistālejošākām sekām.”

Atminoties bīskapu J. Eisānu, paliks atmiņā viņa ticība Dieva Vārda spēkam, 
viņa patiesās ilgas, lai ikviens cilvēks nāktu pie ticības Jēzum Kristum, ticība 
Dieva Vārda autoritātei visās kristieša dzīves jomās. Lai Dievs svētī viņa 
piemiņu ģimenes lokā, kā arī garīdznieku jaunajās paaudzēs kā piemēru 
Dieva darbam nodotai dzīvei. 

“Raksti! Svētīgi mirušie, kas mirst iekš Tā Kunga no šā brīža. Tiešām, saka 
Gars, lai tie atdusas no savām pūlēm, jo viņu darbi tos pavada.” Atkl.14:13. 

Apkopoja mācītājs Andrejs Šterns      

Paplašināts nekrologs drīzumā būs lasāms LBDS mājas lapā.

draudzēm
Z I ņ A s

G A R Ī D z N I E K U  B R Ā L Ī B A 
3. oktobrī plkst. 10.00 Cēsīs, Ķiršu ielā 1 notiks 
Ziemeļvidzemes reģiona sanāksme.  
Informācija: Agris Miķelsons, tel.: 29262279.

10. oktobrī plkst. 10.00 Liepājas Ciānas 
draudzes dievnamā Lāčplēša ielā 62 notiks 
Dienvidkurzemes reģiona sanāksme.  
Informācija: Mārtiņš Balodis, tel.: 26404896.

m Ā S U  A P V I E N Ī B A
10. oktobrī no plkst. 11.00 līdz plkst. 15. 00 
Bēbīšu skoliņas seminārs Rīgā, Mateja 
draudzē: lekcijas, interaktīvas nodarbības ar 
bērniņiem, bezmaksas 2 nodarbību materiālu 
saņemšana. Aicinām piedalīties, lai domātu par 
iespējām sākt Bēbīšu-mazulīšu kalpošanu savā 
draudzē! Informācija pa tel.: 26377007, Elita.

31. oktobrī Rīgā no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 
Māsu apvienības kongress. Tēma: “Palieciet Manā 
mīlestībā”. MA vadītājas vēlēšanas. Noslēgumā – 
Martas Sproģes iedrošinājums dziesmā un 
bīskapa aizlūgums par padomi. Savu līdzdalību 
kongresā piesakiet caur Māsu kalpošanu draudzē 
vai MA pa tel.: 26227195; 26352823.

S V Ē T D I E N S K O L U  A P V I E N Ī B A
Seminārs svētdienskolotājiem
Sestdien, 10. oktobrī plkst. 10.00 Rīgā, Vīlandes 
baptistu draudzes dievnamā (Vīlandes ielā 9) 
notiks seminārs svētdienskolotājiem un 
interesentiem, kurā lekciju ciklu lasīs viesi – 
svētdienskolotājas no ASV, Kidz At Heart 
International organizācijas. Semināra tematika 
saistīta ar progresīvām Bībeles mācīšanas 
metodēm un bērnu izpratni par kristīgām vērtībām 
un personīgām attiecībām ar Dievu. 
Galvenās tēmas – 
Četru būtisku jautājumu grupas, mācot Bībeles 
stāstus, kas motivēs bērnus patstāvīgi domāt. 
Konkrētu Bībeles stāstu apskats un darbs grupās.
Kā motivēt bērnus kļūt par lūdzējiem. Lūgšanu 
mērķis, veidi, dažādība, tehniskie principi darbā ar 
bērniem. Praktiski piemēri un darbs grupās.
Tiem dalībniekiem, kas Kidz At Heart International 
seminārā piedalīsies pirmo reizi, paredzētas 
ievad lekcijas un tēmas par pedagoģijas zināt-
nieku apkopotiem materiāliem “Astoņi veidi, kā 
bērni mācās vislabāk un Bībeles stāstu 
atdzīvināšana”. Lekciju materiāli un darba lapas 
tiek tulkoti arī latviešu valodā, semināra dalībnieki 
varēs tos saņemt.
Plānotā dienas kārtība:
10.00 – 13.00 lekcijas ar kafijas pauzi
13.00 – 14.00 pārtraukums
14.00 – 17.00 lekcijas ar kafijas pauzi
Dalības maksa – ziedojums (pašizmaksa – 2 Ls 
kafijas pauze un iztulkots materiālu komplekts).
Papildus piektdien, 9. oktobrī, no plkst. 17.00 
līdz plkst. 20.00 Ogrē tiek plānots arī 
pēcpusdienas seminārs Ogres baptistu draudzē 
(Vidus prospekts 15). 
Pieteikšanās semināriem līdz 5. oktobrim 
rakstot uz e-pastu SAseminari@inbox.lv vai sa@
lbds.lv un zvanot pa tālruni 26091697 (Dace 
Šūpule) vai 26272244(Elza Roze). Organizē 
LBDS Svētdienskolu apvienība
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G R Ā m A T V E D Ī B A S  S E m I N Ā R S
Atsaucoties vairāku draudžu aicinājumam, Latvijas Baptistu 
draudžu savienība 2009. gada 17. oktobrī plkst. 10.00, Lāčplēša 
ielā 37, Lielajā Stikla zālē organizē semināru “Grāmatvedības 
darba organizēšana un kārtošana reliģiskajās organizācijās” 
Semināru vadīs LBDS grāmatvede Anita Zariņa, kurai ir 16 gadu 
praktiska darba pieredze grāmatvedības kārtošanas jautājumos 
dažādās organizācijās.
Izskatāmie jautājumi:
• Grāmatvedības reģistru kārtošana.
• Grāmatvedības organizācijas dokumenti (grāmatvedības 

politika, nolikumi, instrukcijas, dokumentu paraugi utt.).
• Grāmatvedības darba organizācija draudzēs.
• Ienākumu veidi, to aplikšana ar nodokļiem (alga, pabalsts, 

dāvanas, honorāri, autoratlīdzības, līgumdarbi).
• Dažāda organizatoriska informācija, kā arī jautājumi un atbildes.
Lūdzam draudžu grāmatvežiem vai atbildīgajai personai no katras 
draudzes par šiem jautājumiem vai citām interesējošām tēmām 
iesūtīt jautājumus iepriekš, lai ir iespēja sagatavot atbildi sadarbībā 
ar kompetentiem speciālistiem. Jautājumus lūdzu sūtīt uz e-pastu 
– anita.zarina@lbds.lv LBDS grāmatvedei.
Semināra dalības maksa ir Ls 8 (iekļaujot PVN), ja maksājumu 
veic līdz 2009. gada 13. oktobrim.
Lūdzam pieteikties uz semināru līdz 2009. gada 13. oktobrim, 
zvanot vai rakstot uz LBDS kanceleju tel. 27223379, 20390979, 
e-pasts: kanceleja@lbds.lv 
Maksājumus lūdzam veikt ar pārskaitījumu uz LBDS kontu līdz 
2009. gada 13. oktobrim, pamatojumā norādot “Seminārs par 
grāmatvedību”. Rekvizīti: Latvijas Baptistu draudžu savienība, reģ.
nr. 90000085765, Swedbanka, konts: LV11HABA0551025781934
Gaidīsim pārstāvi no katras draudzes, kurā ir radušies jautājumi  
par grāmatvedības kārtošanu un darba organizāciju reliģiskajās 
organizācijās!
Kristus mīlestībā, LBDS izpilddirektore Žanna Drūnese

S E m I N Ā R S  “ D R A U D z E  A R  m I S I j A S  A P z I Ņ U ”

LBDS sadarbībā ar misijas organizāciju “International 
Commission” rīko 3 seminārus par tēmu “Draudze ar misijas 
apziņu”, kas notiks:
Liepājas baptistu Pāvila baznīcā, 12. oktobrī plkst. 18:00;
Talsu baptistu baznīcā, 13. oktobrī plkst. 18:00;
Jelgavas baptistu baznīcā 14. oktobrī plkst. 18:00.
Seminārus vadīs misionārs un misijas darba koordinators Eiropā 
Jerry Byrd un Berlīnes Internacionālās baptistu draudzes mācītājs 
Scott Corwin. Seminārs būs par to, kā mēs kā draudze varam 
piepildīt Kristus lielo uzdevumu un pasludināt nemainīgo 
evaņģēliju mainīgajā pasaulē. Seminārā rekomendējam piedalīties 
LBDS draudžu padomēm, nozaru vadītājiem un arī citiem pilsētas 
evaņģēlisko draudžu mācītājiem un darbiniekiem.

G L O B Ā L A I S  V A D Ī T Ā j U  S A m I T S
Draudžu mācītāji, kalpošanas nozaru vadītāji un 
ikviens draudžu darbinieks ir aicināts piedalīties 
Globālajā vadītāju samitā (Global Leadership 
Summit, GLS) Tallinā. Šogad tas notiks no 
13. līdz 14. novembrim. Vietu skaits samitā ir 
ierobežots, tāpēc lūgums pieteikt savu dalību 
līdz 26. oktobrim. Samita dalības maksa ir 

brīvprātīgs ziedojums. Dalības maksu braucienam uz GLS Igaunijā 
veido degvielas izmaksas, ēdienreizes un nakšņošanas izmaksas. 
Būs nodrošināta arī bezmaksas nakšņošana visiem kopā kādas 
draudzes telpās. Par pagājušā gada GLS Tallinā vairāk var lasīt 
Baptistu vēstneša šī gada janvāra izdevumā. Vairāk informācijai 
rakstīt uz e-pastu dace.supule@inbox.lv vai zvanīt pa tālruni 
26091697.

ATKARĪBA NO ALKOHOLA UN NARKOTIKĀm: 
T O  I E T E K m E  U N  P A L Ī D z Ī B A

Baltijas Pastorālais institūts aicina piedalīties seminārā
ATKARĪBA NO ALKOHOLA UN NARKOTIKĀM: TO IETEKME 
UN PALĪDZĪBA
Semināru vada Bils Špehts, Celebrate Recovery programmas 
pārstāvis no ASV. Bils ir bijušais alkoholiķis un narkomāns, kuru 
Dievs atbrīvojis no atkarības. Tagad Bils kalpo atkarīgajiem un viņu 
ģimenēm ASV un citur pasaulē.
Semināra tēmas:
- Iepazīstieties – atkarīgais! -Atkarības progresija -Tās ietekme & 
sekas indivīda un ģimenes dzīvē
- Palīdzība atkarīgajam -Garīguma un grupu loma
Pilna apjoma seminārs notiks 2009. gada 19. - 22. oktobrī BPI 
telpās LBDS namā Rīgā, Lāčplēša ielā 37 (sekojiet norādēm). 
Dalības maksa: LBDS draudžu mācītājiem un locekļiem – Ls 10; 
citiem interesentiem – Ls 15
Saīsinātais semināra variants notiks 2009. gada 24. oktobrī no 
plkst. 9.00-17.00 BPI telpās LBDS namā Rīgā, Lāčplēša ielā 37 
(sekojiet norādēm). Dalības maksa: Ls 5
Pieteikšanās: līdz š.g. 15. oktobrim, zvanot uz LBDS kanceleju 
(tel. 67223379 vai mob. 20390979) vai rakstot uz e-pastu: 
kanceleja@lbds.lv 
Pieteikšanās un semināra apmaksa jāveic līdz 2009. gada 15. 
oktobrim ar pārskaitījumu uz nodibinājuma BPI kontu: 
NODIBINĀJUMS BALTIJAS PASTORĀLAIS INSTITŪTS
Reģistrācijas Nr. 40008122717
Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, Latvijas Republika
Bankas rekvizīti: AS “Swedbank” filiāle “Aleksandrs”
konta Nr.:LV89HABA0551019582521
Vairāk informācijas: www.bpiriga.lv 

A T B A L S T S  P I T R A G A  D R A U D z E I

Paldies visam draudzēm un draudzes locekļiem, kuri ir raduši 
iespēju atbalstīt Pitraga baptistu draudzi ar savu ziedojumu! 
Turpinām vākt atbalsta ziedojumu Pitraga baptistu draudzei, jo vēl 
nav savākti visi nepieciešamie līdzekļi, lai draudze varētu nosegt 
visas parādu saistības, kas saistītas ar draudzes zemes īpašumu!
Ziedojumu  var pārskaitīt uz LBDS, reģ.nr. 90000085765, 
Swedbanka: LV11HABA0551025781934
Pateicībā, LBDS izpilddirektore Inga Ziņģe-Pupiņa

V E S E L Ī B A S  A P D R O Š I N Ā Š A N A S  K A R T E S

Paziņojums draudžu cilvēkiem! Visiem, kuriem ir aktuāli un 
velēšanās iegādāties veselības apdrošināšanas karti uz nākamo 
gadu, informācijai griezties pie LBDS izpilddirektores Ingas Ziņģes 
Pupiņas, mob. tālr. 26464348.

m A D O N A S  D R A U D z E

No 27. septembra līdz 12. oktobrim misijas brauciens uz Ulan 
Ude Krievijā. 
Madonā no septembra notiek evaņģelizācija ielās. Aizlūgsim!

m E ž G A L C I E m A  D R A U z D E

11. oktobrī plkst. 15.00 pateicības dievkalpojums par mācītāja 
Artūra Šķubura  kalpošanas gadiem.

m I S I O N E S  D R A U D z E

17.–18. oktobrī skolotāju konference, aicināti arī svētdienskolotāji 
un citi interesenti. Pieteikties līdz 13. oktobrim pa tel.: 67205268.

draudzēmZ I ņ A s



B ī B E L E s  L A s ī J U M I  
O k t O B R I M

1. 4. Mozus gr. 22-24
2. 2. Laiku gr. 11-15
3. Psalmi 117-118
4. Salamana pam. 28
5. Jonas gr.
6. Apustuļu d. 3-4
7. Ebrejiem 5-7
8. 4. Mozus gr. 25-27
9. 2. Laiku gr. 16-20

10. Psalmi 119
11. Salamana pam. 29-30
12. Mihas gr.
13. Apustuļu d. 5-6
14. Ebrejiem 8-10
15. 4. Mozus gr. 28-30
16. 2. Laiku gr. 21-24

17. Psalmi 120-121
18. Salamana pam. 31
19. Nahuma  gr.
20. Apustuļu d. 7-8
21. Ebrejiem 11-13
22. 4. Mozus gr. 31-33
23. 2. Laiku gr. 25-28
24. Psalmi 122-124
25. Salamans māc. 1-2
26. Habakuka  gr.
27. Apustuļu d. 9-10
28. Jēkaba 1-3
29. 4. Mozus gr. 34-36
30. 2. Laiku gr. 29-32
31. Psalmi 125-127

I N F O R m Ā C I j A
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

L B D s  N O R Ē Ķ I N U  s I s T Ē M A
Labdien! Vēlos vērst Jūsu uzmanību uz jaunu kārtību banku 
pārskaitījumu maksājumu tekstos un kontu numuros!  
Līdz šim diezgan bieži esam saņēmuši kļūdaini noformētus 
maksājumus, lai no tā izvairītos nākotnē, nosūtām Jums 
informāciju, kā būtu vēlams rīkoties tālāk! Savukārt LBDS 
apvienībām ir izveidoti atsevišķi apakškonti, tāpēc lūdzam 
pārskaitījumus apvienībām veikt uz apvienību apakškontiem!
Latvijas Baptistu draudžu savienība, reģ. nr. 
90000085765
Norēķinu konti:
SEB banka: LV03UNLA0002000701314
SWEDBANKA: LV11HABA0551025781934

Maksājuma uzdevuma pamatojumos lūgums izmantot vienu 
no zemāk nosauktajiem pamatojumiem:
- ziedojums draudzes locekļu iemaksas (minot draudzes 
nosaukumu)
- ziedojums izdevumam “Baptistu Vēstnesis”(minot draudzes 
nosaukumu)
- ziedojums ( nosaucot konkrētu mērķi) – gadījumos, ja grib 
ziedot LBDS ar konkrētu mērķi.
- ziedojums – gadījumos, ja grib ziedot LBDS bez konkrēta 
mērķa.
 LBDS apvienību norēķinu konti
SWEDBANKA: 
LV75HABA0551025782043  LBDS Svētdienskolu apvienība
LV64HABA0551025781950  LBDS Misijas apvienība
LV78HABA0551025781989  LBDS Māsu apvienība
LV10HABA0551026243963  LBDS Muzikālās kalpošanas 
apvienība
Veicot pārskaitījumu kādai konkrētai LBDS apvienībai, lūdzu 
izmantot attiecīgos norēķinu kontus.
Nodibinājums Baltijas Pastorālais institūts,  
reģ. nr. 40008122717
Norēķinu konti:
SWEDBANKA:
LV89HABA0551019582521 Nodibinājums Baltijas 
Pastorālais institūts (BPI)
LV29HABA0551025782289 BPI Muzikālo vadītāju skolai (BPI 
MVS)
Ja rodas jautājumi, lūdzu, zvaniet par tālruni 29148854 vai 
rakstiet uz e-pastu zanna.drunese@lbds.lv! 
Ar sveicieniem, LBDS izpilddirektore Žanna Drūnese.

C Ē S U  D R A U D z E

18. oktobrī plkst. 16.00 sludinātāja Oļega Jermolājeva 
ordinēšana par mācītāju.

No 1. novembra draudzes dievkalpojumi notiek Ķiršu ielā 1, 
topošā draudzes nama telpās!

8. novembrī plkst. 15.00 notiks topošā draudzes nama 
atklāšana. Visi mīļi aicināti, īpaši draudzē iepriekš kalpojušie 
garīdznieki!

G O L G Ā T A S  D R A U D z E

18. oktobrī plkst. 10.00 un 17.00 draudzes gadasvētki.
Viesi: mācītājs Aivars Šķuburs un Talsu draudzes dziedātāji. 

Ā G E N S K A L N A  D R A U D z E

18. oktobrī plkst. 11.00 130. draudzes kora gadasvētki.
Viesis: mācītājs Ilmārs Hiršs, Dr. teol.

m A T E j A  D R A U D z E
25. oktobrī plkst. 9.30; 11.30; 14.00 draudzes gadasvētki.

V E N T S P I L S  D R A U D z E

25. oktobrī plkst. 11.00 draudzes gadasvētki.

G R O B I Ņ A S  D R A U D z E

25. oktobrī plkst.11.00 draudzes gadasvētki.
Viesis: LBDS bīskaps Pēteris Sproģis

L I E P Ā j A S  P Ā V I L A  D R A U D z E

25. oktobrī plkst. 11.00 draudzes gadasvētki.
Viesis: Dundagas draudzes sludinātājs Andis Smelte.

V A I Ņ O D E S  D R A U D z E

25. oktobrī plkst. 16.00 jaunā draudzes sludinātāja Ainara 
Purmaļa ievešanas dievkalpojums ar LBDS bīskapa Pētera 
Sproģa piedalīšanos.

S V E I C A m  j U B I L E j Ā ! 

17. oktobrī Aleksandram Kazmerčukam 55 gadi (Dzirnieku 
draudze)!

17. oktobrī Kasparam Šternam 30 gadi (Mateja draudze)!

26. oktobrī Egilam Ķeirim 40 gadi (Nācaretes draudze)! 

29. oktobrī Laimonim Rudzītim 75 gadi (Inčukalna draudze)!

S V E I C A m !

Edgaru un Kristīni Mažus ar ceturtā dēla DANIELA ANDREJA 
piedzimšanu!

Andri un Lieni Jūrmaļus ar otrā bērniņa ANNIKAS piedzimšanu!

LBDS bijušo izpilddirektori Maiju Pēterfeldi un Miroslavu 
Tumanovski kopīgu dzīves ceļu uzsākot!



LBDS Padomes informatīvs izdevums

Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: +371 67227195, +371 67223379,  e-pasts: vestnesis@lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Līva Fokrote, Līvija Lāme, Zanda Simenovska, Dace Šūpule,
korektori Aigars Baštiks un Ilze Reveliņa, maketētājs Filips Tālbergs

www.lbds.lv     

ATKARĪBAS... mūsu sabiedrībā mīt cilvēki ar visdažādā-
kajām atkarībām – no pornogrāfijas, apreibinošām vielām, 
azartspēlēm, alkohola, tabakas, datorspēlēm un vispār 
jaunajām tehnoloģijām. Kāds ir padevies, bet kāds cits 
vē las cīnīties un atbrīvoties no atkarības, kas posta viņa 
dzī vi. Vai Dievs var viņiem palīdzēt? Kā vietējā draudze var 
palīdzēt sabiedrībai cīņā ar atkarībām? Vai mūsu draudzē ir 
vieta atkarīgiem cilvēkiem vai tādiem, kas cīnās ar kādu 
atkarību?

Par šiem un līdzīgiem jautājumiem Latvijas kristiešus mudinās 
domāt Baltijas Pastorālā institūta oktobra mēneša viesis Bils 
Špehts no Florences pilsētas Oregonā, ASV. Viņš pārstāv 
programmu Celebrate Recovery un Latvijā vadīs semināru par 
atkarībām. Seminārs notiks no 19. līdz 22. oktobrim BPI 
telpās Savienības namā. 

Kas ir Celebrate Recovery? 

Tā ir programma, kuru 1991. gadā uzsāka Sedlbekas draudze 
ASV. Programmas mērķis ir palīdzēt tiem, kas cīnās ar 
kaitīgiem ieradumiem un atkarībām, atbrīvošanas procesā 
parādot šiem cilvēkiem Jēzus Kristus mīlestības spēku. 
Programmas nosaukums, to tulkojot burtiski, ir “atveseļošanās 
jeb atgūšanās svinēšana”. Celebrate Recovery ir palīdzējusi 
vairāk nekā 7500 šajā draudzē, piesaistot vairāk nekā 70% 
dalībnieku ārpus draudzes. 2004. gadā toreizējais ASV 
prezidents Dž. Bušs atzina, ka Celebrate Recovery spēj “mainīt 
sirdis” tur, kur valdība to nespēj. Šī programma veiksmīgi 
darbojas arī Austrālijā, Kanādā, Japānā, Jaunzēlandē, 
Norvēģijā, Lielbritānijā un Taivānā.

Programmu veido 12 soļi, kas balstās uz kristietības 
principiem. Atšķirībā no Anonīmo Alkoholiķu 12 soļu 
programmas, šī programma uzsver, ka nav cita Augstākā 
spēka kā tikai un vienīgi Jēzus. 

Kas jums pašam šķiet svarīgākais savā dzīvē?

Es piedzimu kristīgā ģimenē un kā bērns jau mīlēju Jēzu. 
Pusaudžu gados man gāja grūti, un es savu identitāti sāku 
meklēt, iesaistoties jauniešu kustībā Amerikā, kas protestēja 
pret Vjetnamas karu, sacēlās pret jebkādu autoritāti un dzīvoja 
hipiju dzīvesveidu ar narkotikām un alkoholu. Dzenoties pēc 
šīs jaunās identitātes, es aizmirsu par Jēzu. Tālāk mana dzīve 

bija diezgan tipiska 
narkomāna un 
alkoholiķa dzīve 26 
gadu garumā, līdz 
man nācās 
saskarties ar sava 
dzīvesveida 
galējām sekām – 
aknu mazspējas 
dēļ es varēju 
nomirt, 
nesasniedzis 40 
gadu vecumu. 

Dievs savā žēlastībā glāba manu dzīvību, un es sapratu – 
manai dzīvei ir jāmainās. Es tiecos pēc Jēzus no jauna, ļāvu 
Viņam ienākt manā dzīve, un tajā viss mainījās. Tumšo 
atkarības dienu vietā sākās Dieva mīlestības gaismas 
pielietas dienas. Manām attiecībām ar Jēzu augot, es arvien 
skaidrāk apzinos, ka tā vairs nav mana dzīve, bet dzīve, kas 
meklē Dieva gribu un tiecas to īstenot. Kad es sāku mācīties 
klausīties Dieva balsī, es sadzirdēju, ka Viņš vēlas, lai es 
profesionāli palīdzu cilvēkiem. Sekojot Dieva vadībai, 48 
gadu vecumā es atsāku mācības augstskolā. Vairāk nekā 
divus gadus es strādāju pilnas slodzes darbu un paralēli biju 
pilna laika students, lai iegūtu sertifikātu kā konsultants 
narkotiku un alkohola lietotājiem. Tad es atstāju 22 gadus 
ilgo karjeru valdībā, lai kalpotu citiem ar savām jaunajām 
prasmēm. 

Tā nu mans ceļš ir turpinājies, un Dievs man ir devis iespēju 
viesoties jūsu valstī un nest cerību un stiprinājumu citiem, ko 
ir skārusi atkarība vai kas strādā vai saskaras ar cilvēkiem, 
kas ir atkarīgi. 

Romiešiem 8:28 ir teikts: “Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl 
Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā 
nodoma ir aicināti.” Visas lietas – pat manai pagātnei ar 
heroīna atkarību un alkoholismu Dievs var likt nākt par labu. 
Cik brīnišķīgam Dievam mēs kalpojam!

Par ko jūs runāsit seminārā? 

Pirmajā dienā mēs runāsim par atkarīgo un atkarības 
attīstības procesu. Es arī stāstīšu vairāk par savu dzīvi un 
pieredzi. Otrajā dienā mēs aplūkosim atkarības sekas: kas 
notiek mūsu smadzenēs, ķermenī, prātā un dvēselē, kā arī 
runāsim par to, kā atkarība ietekmē attiecības ģimenē. 
Trešajā dienā galvenokārt diskutēsim par to, kā palīdzēt 
atkarīgajam, tostarp arī par atveseļošanās procesu un tā 
posmiem, ieradumu maiņu, kā arī par veidiem, kā palīdzēt 
cilvēkam šajā procesā. Pēdējās dienas tēma ir “Garīgā dzīve 
un grupas”. Tajā runāsim par tādiem garīgās dzīves 
aspektiem kā piedošana, pateicība, kontroles atdošana, par 
pārbaudījumu lomu. Aplūkosim Anonīmo Alkoholiķu grupu 
darbības principus un noslēgsim ar ieskatu Celebrate 
Recovery programmā. Semināra dalībniekiem pieejami 
Celebrate Recovery materiāli latviešu valodā – tie tiek 
gatavoti īpaši šim pasākumam. 

Vairāk par programmu Celebrate Recovery lasiet angļu 
valodā: www.celebraterecovery.com

Interviju sagatavoja Līva Fokrote


