
LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Kad tuvojas Jāņi, tad zinām – gads jau pusē. Ļoti skaists 
laiks dabā – viss zied un plaukst. Tas ir pusceļš, kas iezīmē 
tendences gadam, bet arī labs brīdis kursa korekcijām, ja 
tādas ir nepieciešamas. Tas ir brīdis, kad Jaungada dienā 
izdarītās apņemšanās un pieņemtie lēmumi dažam jau sāk 
aizmirsties, jo pietrūcis motivācijas un spēka tos iedzīvināt, 
bet citam sāk parādīties pirmās pazīmes – būs darbam arī 
augļi. Tā arī vadītājiem un draudzēm ir labi izvērtēt to, vai 
šobrīd sasniegtais atbilst uzstādījumiem un mērķiem. Vai 
kaut ko vajag darīt savādāk?

Aizvadītajā LBDS Kongresa laikā notika septiņas 
kalpošanas darbnīcas: “Īsta brīvība”, Alfa kurss, Laulāto 
kurss, Dieva stāsts, Draudžu dibināšana, Mentorings un 
vadītāju sagatavošana, un BPI seminārs. Visu draudžu 

delegāti piedalījās, un daudzi arī nodomāja – mums 
draudzē arī to vajag sākt darīt! Tad gribu mudināt – 
neaizmirstiet labos nodomus. Sāciet ar pirmajiem soļiem 
jau tagad – pirms Jāņiem! Lūdziet par to, organizējiet 
komandu, plānojiet sagatavošanos, nosakiet sākuma 
datumu. Un tad – LĪDZ GALAM!

Gribu vēl atgādināt, ka Latvijas Baptistu draudžu 
savienības Jāņu nometne ar nosaukumu “Peldi pret 
straumi” šogad notiks no 23. līdz 25. jūnijam Vaiņodē. 
Nometni rīko Vaiņodes baptistu draudze. Sākums 
ceturtdien, 23. jūnijā, plkst. 10:00. Tiekamies Vaiņodē!

Pēteris Eisāns
LBDS bīskapa vietnieks, Rīgas Mateja draudzes mācītājs 
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Pašā pavasara plaukumā 20. un 21. maijā Rīgā, Savienības namā, 
notika Latvijas Baptistu draudžu savienības gadskārtējais kongress 
– padarītā darba izvērtējuma un jaunu mērķu izvirzīšanas brīdis. 
Kongresā piedalījās 251 dalībnieks - 176 delegāti un 75 viesi. 
No 87 draudzēm bija pārstāvētas 66 draudzes. Gaišais, svinīgi 
uzpostais nams jau no paša rīta dūca un skanēja kā bišu strops, 
to piepildīja čalas, sveicieni, priecīga rosība un mūzika. 

Šī gada kongresa devīze bija apustuļa Pāvila vārdi 1. vēstulē 
korintiešiem 9:24: “Skrējēji stadionā gan skrien, bet tikai viens dabū 
goda algu. Skrieniet tā, ka jūs dabūjat.” Tā vijās cauri abām 
kongresa darba dienām, ieskanoties gan uzrunās un sveicienos, 
gan atskaitēs un vieslektora doktora Sema Erpa (ASV) lekcijās.

Piektdienas rīta sēdi vadīja LBDS bīskapa vietnieks, Rīgas Mateja 
draudzes mācītājs Pēteris Eisāns. Visi dziedājām kopā ar mūziķiem 
Māra Dravnieka vadībā. Uzrunu par 1. Korintiešiem 9:23-25 teica 
Liepājas Ciānas draudzes sludinātājs Andris Bite. Pēc aizlūguma 
par kongresa gaitu ar trim brīnišķīgām latviešu komponistu 
dziesmām mūs iepriecināja operas soliste Evita Zālīte un pianiste 
Santa Jēkabsone. Kongresu atklāja bīskaps Pēteris Sproģis, mēs 
kopīgi lūdzām “Mūsu Tēvs” un dziedājām Latvijas Valsts himnu.

Ar atsaucīgiem aplausiem saņēmām vairākus sveicienus gan no 
Amerikas Latviešu baptistu apvienības, gan klātienē no bīskapa 
emeritus, doktora Jāņa Šmita. Viņš novēlēja visai Latvijas baptistu 
saimei Svētā Gara spēku un degsmi, paliekot uzticīgiem līdz 
galam. Savukārt P. Sproģis viņu sirsnīgi sveica tuvajā 70 gadu 
jubilejā, pasniedzot pateicības rakstu par uzticīgo, dedzīgo un 
daudzveidīgo kalpošanu un izturību gan padomju laika, gan 
ārzemēs un atjaunotajā Latvijas Republikā. Līdzīga pateicība par 
mūža ieguldījumu, kas kalpo par paraugu jaunākajām paaudzēm, 
nesenajās LBDS un BPI Pateicības vakariņās tika izteikta sirmajam 
sludinātājam Voldemāram Ašnevicam. Videofilmā atklājās, 
cik drosmīgi un bezbailīgi viņš kopā ar ģimeni savās mājās no 
padomju režīma vajāšanām ilgus gadus slēpa Dieva kalpus no 
plašās PSRS, tostarp arī nereģistrēto draudžu vadītāju Genādiju 
Krjučkovu.

Aizdedzot baltas sveces, mēs pieminējām Mūžībā aizgājušos Dieva 
darbiniekus – Klaudiju Kilmeijeri (1936-2010), kas bijusi ilggadēja 
misijas skolas direktore Rinkonā, Bolīvijā, un Teovilu Vadoni (1934-
2010), kurš bija daudzpusīgs mūziķis Valdemārpils – Ārlavas 
draudzē. Trešo sveci veltījām vārdos nenosauktiem draudžu 
locekļiem, kurus pēc ilga mūža un uzticīgas kalpošanas Debesu 
Tēvs aizsaucis Mājās pie Sevis. 

Rīta sēdē klātesošie uzklausīja LBDS bīskapa Pētera Sproģa 
atskaiti, kuras noslēgumā mēs sveicām un aizlūdzām par 
trīspadsmit brāļiem, kas uzsākuši jaunu kalpošanas posmu – 
ordinēti par sludinātājiem vai ievesti par mācītājiem, kā arī par 
divām jaunizveidotām baptistu draudzēm:
Sandijs Aizupietis ordinēts par sludinātāju Siguldas baptistu 
draudzē
Hanss Bērziņš ordinēts par mācītāju Pestīšanas templī Rīgā

Juris Doveiko ordinēts par sludinātāju Tukuma baptistu draudzē

Sergejs Garkuša ordinēts par mācītāju Liepājas baptistu draudzē 
“Evaņģēlija gaisma”

Andris Jēgermanis ordinēts par sludinātāju Ģipkas baptistu 
draudzē

Laimnesis Pauliņš ordinēts par mācītāju Tukuma baptistu draudzē

Edgars Purmalis ordinēts par sludinātāju Vaiņodes baptistu 
draudzē

Ivans Rošiors ordinēts par mācītāju jaundibinātajā Ķemeru 
baptistu draudzē

Dmitrijs Rošiors – dibināta Olaines baptistu draudze

Vitālijs Šeļemba ordinēts par mācītāju Betānijas baptistu draudzē

Nikolajs Vdovs ordinēts par mācītāju Rīgas Bēteles baptistu 
draudzē

Mihails Voronovs ordinēts par mācītāju Balvu un Gulbenes 
baptistu draudzēs

Mārcis Zīverts ordinēts par sludinātāju Priekules baptistu draudzē

Dienas otrajā pusē kongresa dalībnieki mācītāja Andra Akmens 
vadītajā sēdē uzklausīja LBDS nozaru un apakšinstitūciju, kā arī 
Revīzijas komisijas un Nominācijas komisijas ziņojumu. Notika 
LBDS Padomes locekļu vēlēšanas un tika pieņemta LBDS 2011. 
gada kongresa “Rezolūcija par Azartspēļu noteikumu pārskatīšanu 
un to stingrāku kontroli” (Rezolūcijas tekstu skat. 5 lpp.).

Piektdienas pēcpusdienā un arī sestdien kongresa dalībniekiem 
bija iespēja iesaistīties sešās kalpošanas darbnīcās, uzzinot, kā 
savā draudzē un apvidū izmantot Alfas kursu (vada Āgenskalna 
draudzes mācītājs Edgars Mažis), Laulāto kursu (Mateja draudzes 
locekļi Adrija un Ritvars Rēpeļi), Dieva stāstu (LBDS bīskapa 
vietnieks, Mateja draudzes mācītājs Pēteris Eisāns), programmu 
“Īsta brīvība” (Tilžas draudzes sludinātājs Kaspars Donis), kā arī 
labāk izprast, kā Latvijā noris draudžu dibināšana (LBDS bīskapa 
vietnieks, mācītājs Kaspars Šterns) un kāda ir mentoringa loma 
vadītāju sagatavošanā un kalpošanā (BPI Mentoringa programmas 
vadītājs Igors Rautmanis). Visi semināri gan šajā pēcpusdienā, 
gan nākamajā dienā bija labi apmeklēti. Īpašu interesi raisīja Alfas 
kurss, Laulāto kurss un seminārs par mentoringu.

Pirmās darba dienas novakarē negaidīti daudz interesentu pulcējās 
uz Cēsu baptistu draudzes mācītāja Oļega Jermolājeva vēsturiski 
pētniecisko referātu “Kas tu biji, skolotāj Hamburger?” Tas bija 
veltīts vācu tautības cilvēkam, kam bijusi nozīmīga, spēcinoša loma 
baptisma pirmsākumos Latvijā 19. gadsimta vidū.

Kongresa otrajā dienā sludinātāja Kaspara Doņa vadītajā sēdē 
turpinājās daudzveidīgs darbs. Pēc Balsu skaitīšanas komisijas 
ziņojuma tika sveikti jaunie LBDS Padomes locekļi: Hanss Bērziņš 
(Rīgas Pestīšanas tempļa mācītājs), Pēteris Samoiličs (Rīgas 
Misiones draudzes mācītājs), Pēteris Tervits (Ventspils draudzes 
sludinātājs) un Mārcis Zīverts (Priekules draudzes sludinātājs), 
un kongress aizlūdza par LBDS Padomes darbu. 

Sēdes laika notika bīskapa P. Sproģa vadīta paneļdiskusiju, kurā 
par savu pieredzi draudžu dibināšanā un stiprināšanā stāstīja 
mācītājs, draudzes dibinātājs Garkalnē Kaspars Šterns, Mateja 
draudzes sludinātājs Andis Miezītis un Mežgalciema draudzes 
sludinātājs Aivars Vadonis. Diskusijas dalībnieki darbojas dažādās 
draudžu situācijās – no draudzes veidošanas “tukšā vietā” līdz 
kalpošanai lielā draudzē, kur “viss notiek”, un līdz draudzei, kura 
pastāv sen, bet daudz kas jāuzsāk no jauna. Vīri atklāti runāja gan 
par izaicinājumiem un krīzēm, ar kurām saskārušies kalpošanā, 
kā arī skaidroja, ko nozīmē dzīvot, turot Evaņģēliju visas savas 
dzīves un kalpošanas centrā katru dienu katrā mūsu dzīves jomā 
un aktivitātē. Klausītājus iedvesmoja viņu degsme, neatlaidība un 
sirsnīgā mīlestība uz Dievu un līdzcilvēkiem. 
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Olga Krūmiņa (Ziedkalne): 
LBDS kongresā es piedalos 
otro reizi un jūtos šeit ļoti labi. 
Mani jau M4 apmācībā dziļi 
iespaidoja bīskapa P. Sproģa 
mudinājums, lai 
nenoslēdzamies baznīcas 
četrās sienās un izejam dzīvē. 
Caur cilvēku sadraudzību Dievs 
ir tuvāk, un tad jānotiek labām 
un lielām lietām! Novēlu, lai mums izdodas būt 
atvērtākiem citam pret citu, lai dalāmies ar savu liecību un 
pieredzi.

Kurts Kleinhofs-Prūsis 
(Nāriņciems): Es tiku kristīts 
pagājušā gadā, svētku laikā 
Užavā un kongresā esmu 
pirmo reizi. Mani uzrunāja tēma 
par mentoru. Es apzinos savu 
vajadzību pēc pieredzējuša 
līdera. Novēlu katram pielikt 
pūles, lai atrastu īsto mērķi un 
vīziju, ko Dievs tieši tev ir 
paredzējis un kur patiesi ir vērts ieguldīt spēku un pūles!

Elmārs Baumanis (Rīga): 
Jau divus gadus pēc 
atgriešanās no Skrīveriem 
esmu Rīgas Mateja draudzē. 
Esmu piedalījies ļoti daudzos 
kongresos, grūti pat saskaitīt! 
Šoreiz mani iespaidi ir pozitīvi. 
Prieks par jaunajiem! Ar 
gandarījumu vēroju, kā 
aktivizējas mūsu garīgais 
darbs, izvēršas plašāks, nopietnāks, dziļāks. Iepriecinoši, 
ka Kristus vēsts aizsniedz klausītāju sirdis. Pieaug jauno 
darbinieku rindas, viņi strādā apzinīgi un ar sirdsdegsmi, 
dodot godu Tam Kungam. Novēlu, lai mēs, LBDS saime, 
neesam apbēdināti, ka mūsu rindas vēl nepieaug tik 
strauji, kā gribētos. Lūgsim, lai Dievs stiprina mūsu sirdis 
būt dedzīgiem, sirsnīgiem, drosmīgiem, un Viņš dos vēl 
atmodas brīžus, pirms Kristus nāks! Būsim priecīgi lūgt 
un liecināt savā apkārtnē!

Oļegs Jermolājevs (Cēsu 
draudzes mācītājs): Es LBDS 
kongresos piedalos katru gadu 
jau kopš deviņdesmito gadu 
vidus. Kongress ir svētki! 
Priecājos, ka esam pamanāmi 
ārpus baznīcām, dažādos 
pasākumos - tai vajag būt 
mūsu prioritātei. Sabiedrībā 
valda stereotipi, tie jālauž. Nepalīdzēs ne gudri raksti, ne 
runas. Palīdz tas, ka esam redzami, burtiski aptaustāmi – 
visi kristieši, arī mācītāji! Tieši tur, kur notiek dzīve. Esmu 
gids Cēsu pilī, ticības skolotājs skolā. Būvēju tiltus – tā ir 
mana prioritāte. Ja ļaudis nenāk pie mums, mēs iznesam 
draudzi ārpusē. Draudzes adrese nav baznīca, bet visas 
Cēsis. Vēsturiski baptisti visaktīvākie bija laikā starp 
abiem pasaules kariem, arī 1990. gadu sākumā. Šobrīd 
vēlams mācīties no to laiku piemēriem un aktīvi iekļauties 
visādās sabiedrības dzīves sfērās, ne tikai sociālā 
kalpošanā, bet arī mūzikas dzīvē, izglītībā u. t. t. Vēlējums 
nākotnē – darbu darīt plašāk, radošāk, dzīvāk. Saprast, 
kā nemainīgo Evanģēliju nest mainīgā sabiedrībā!

Kongress noslēdzās ar dievkalpojumu, kurā kopīgi baudījām arī Svēto 
Vakarēdienu. Dieva pielūgsmē mūs vadīja Mateja draudzes 
pielūgsmes grupa Māra Dravnieka vadībā un Marlēna Dombrovska 
un Arvīds Keinis no Golgātas draudzes. Diāna Sīmansone saviļņojoši 
stāstīja par to, kā Dievs izmantojis Alfa kursu viņas dzīvē, un savu 
aicinājumu caur to svētīt tos, kas Kristu vēl nepazīst. Kristaps Kulpe 
liecināja par to, kā Dievs radikāli mainījis viņa dzīves virzienu no 
biznesa  uz studijām BPI un kalpošanu draudzē. Bīskaps P. Sproģis 
savā apcerē par Jāņa evanģēlija 21:15-19 aicināja ieklausīties Jēzus 
un Pētera dialogā. Viņš arī brīdināja no sevis salīdzināšanas ar citiem, 
kas var novest pie lepnības vai mazvērtības. Dieva strādniekam 
bīstama, patmīlībā un seklumā velkoša  ir balstīšanās vispirms uz 
mīlestību pret cilvēkiem, ne uz pašu Kungu. No jauna arī kongresa 
dalībnieku vidū izskanēja aicinājums sekot Kristum un būt uzticīgiem 
Viņam līdz galam, līdz nāvei un uzvarai. 

Viena no būtiskākajām un stiprinošākajām kongresa daļām bija viesa 
doktora Sema Erpa no ASV nestā Dieva Vārda mācība. Doktors 
S. Erps, kuru Dievs ir aicinājis sagatavot jaunus cilvēkus par 
vadītājiem draudzē, izmantojot 40 gadu pieredzi dažādās ASV 
draudzēs, divās lekcijās iedrošināja un izaicināja katru kongresa 
dalībnieku. Piektdien savā pirmajā lekcija “Apustulis Pāvils un vadības 
modelis”, balstoties uz Pāvila 2. vēstuli Timotejam 2:1-2 S. Erps 
uzsvēra, ka mums katram nepieciešams Pāvils - vecāks, gudrāks 
mentors ar ticības pieredzi; Barnaba – draugs, kas ne vien atbalsta, 
bet arī sapurina mūs, un Timotejs, kurā ieguldīt savu pieredzi un kam 
nodot vadības stafetes kociņu. Pāvilu kā Timoteja audzinātāju 
raksturo trīs lietas: atklātība gan par savām stiprajām, gan vājajām 
pusēm; radošums un gatavība izmēģināt jauno; un tas, ka Pāvils 
mērķtiecīgi meklēja jaunu vadītājus.

Sestdien otrajā lekcijā “Timotejs un vadības modelis” S. Erps 
turpināja balstīties uz 2. Timotejam 1. nodaļu, vairāk uzrunājot gados 
jaunos cilvēkus un mudinot viņus ieklausīties vecāko pieredzē, 
mācīties no savas ticības vēstures un cienīt to. Atsaucoties uz 
6. pantu, lektors palīdzēja saprast, kā uzturēt ticības liesmu degošu: 
saprotot, ka kalpošana ir dāvana un sargājot sev uzticēto Evaņģēliju, 
aizstāvot gan savu personīgo, gan visu kristīgo ticību kopumā, nesot 
citiem Dieva Vārdu sagatavotu un bez kaunēšanās un piepildot savu 
kalpošanas aicinājumu tā, lai mūžības ainava Latvijā mainītos. 
Tādējādi S. Erps uzrunāja dažādas paaudzes, norādot uz 
nepieciešamību vienam otru cienīt, pieņemt un novērtēt. Vecākos viņš 
mudināja pieņemiet jaunos un viņu īpašības, bet jaunākos – meklēt 
savas dzīves Pāvilus.

Kopumā ņemot, šis kongress kā darbabiedru tikšanās bija ļoti vērtīga 
domu apmaiņa, atpūta un atspirgšana, pirms atkal izejam druvā, kas 
gatava pļaujai, – reālajā dzīvē ar tās izaicinājumiem un kalpošanas 
iespējām līdzcilvēkiem. Lai mums visiem kopā un katram savā vietā 
izdodas piepildīt dzirdēto vērojumu, ka “baptisti šodien dara to, ko citi 
darīs tikai rīt”! 

Pateicamies Jelgavas baptistu draudzes loceklei Gunai Svokai par 
nozīmīgo ieguldījumu šī apskata tapšanā.

Kongresā tika ievēlētas sekojošas darba komisijas nākošajam 
kongresam 2012.gadā:

Nominācijas komisija: 

1. Jānis Balodis (Āgenskalna dr.)
2. Jānis Balodis (Aizputes dr.)
3. Edgars Godiņš (Semināra dr.)
4. Valters Mitāns (Mazsalacas dr.)
5. Ainārs Purmalis (Vaiņodes dr.)
6. Mihails Voronovs (Balvu, Gulbenes dr.)
7. Jānis Lūsis (Jēkabpils dr.)

Redakcijas komisija: Andris Bite (Ciānas dr.), Guntars Ēcis (Talsu 
dr.), Ilze Mitāne (Mazsalacas dr.), Anda Šņoriņa (Talsu dr.).

Mandātu komisija: Agris Dadzītis (Tempļa dr.), Edgars Deksnis 
(Semināra dr.), Mārtiņš Rijnieks (Līgatnes dr.)
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Pētera Sproģa atskaite
L B D s  B ī s k A p A

LBDS bīskapa Pētera Sproģa atskaite sniedza plašu atskatu uz 
aizvadītajā gadā paveikto un ieskicēja Savienības darbības 
virzienus tuvākajai nākotnei. Šī atskaite izskanēja dienu pirms 
bīskapa došanās uz Eiropas kristīgās vadības forumu 
Budapeštā, lai stāstītu par LBDS pieredzi konfesijas atjaunošanā 
un pārveidošanā par mūsdienīgu draudžu kustību. 

Šis uzaicinājums liecina, ka ārvalstu kristieši vēlas no mums 
mācīties. P. Sproģis norādīja, ka mūsu stiprā puse ir izvēle 
nenoliegt problēmas un nepalikt pagātnē, bet atzīt problēmas 
un meklēt to risinājumus. Atskaitē viņš iezīmēja četras 
problēmas: vadītāju trūkums; māceklības zemā kvalitāte; 
nelielais draudžu skaits; un nepieciešamība veidot dialogu ar 
sabiedrību. Ilustrējot nepieciešamību runāt sabiedrībai 
saprotamā veidā, bīskaps atsaucās uz Tukuma draudzes 
mācītāja L. Pauliņa stāstīto: ja ceļa līkumā pirms sabrukuša tilta 
mācītāji uzliks uzrakstu “Gals ir tuvu”, tad kāds noteikti iegāzīsies 
upē, jo nesapratīs, par kādu “galu” ir runa. Varbūt jāraksta 
vienkāršāk: “Tilts ir sabrucis!”?

Otrkārt, kā konfesija mēs esam varējuši vienoties par vīziju 
jaunu draudžu dibināšanai un esošo draudžu atjaunošanai. 
Rezultātā ir vērojama jaunu cilvēku, jaunas enerģijas ieplūšana 
draudzēs. 

Treškārt, mums ir jauns vadītāju papildinājums. Kopš 
iepriekšējā kongresa kalpošanu sākuši trīspadsmit brāļi. Bīskaps 
uzsvēra BPI DRAFTS nometņu lomu, aicinot jau jauniešus 
satvert Dieva aicinājumu. Vadītāju sagatavošanā svarīgs ir 
Baltijas Pastorālā institūta (BPI) devums. 2010. gada decembrī 
BPI absolvēja pirmie 12 studenti, pašlaik mācās vēl 24. 
Divpadsmit no BPI absolventu un studentu vidus jau kalpo kā 
sludinātāji un mācītāji draudzēs vai dibina jaunas draudzes. 
Viņš arī uzsvēra, ka šajos gados BPI piesaistīti 250 tūkstoši lati, 
kas nākuši no avotiem ārpus draudzēm un LBDS. 

Pašreizējie draudžu vadītāji tiek apmācīti V4 apmācībā, palīdzot 
katram vadīt sevi un komandu. Gan V4, gan M4 draudžu 
dibinātāju apmācība notiek sadarbībā ar Norvēģijas kolēģiem. 
M4 apmācības procesā pašlaik iesaistījušies ap 120 cilvēku.

Atzinīgus vārdus bīskaps veltīja Svētdienskolu apvienības (SA) 
darbam, īpaši izceļot Dziesmu dienu. P. Sproģis īpaši pateicās 
SA priekšnieka vietniecei Elzai Rozei par uzcītīgo darbu. 
SA turpina veikt kvalitatīvu svētdienskolotāju apmācību, kā arī 
sadarbībā ar BPI plāno veidot sistemātisku svētdienskolas 
skolotāju apmācību. 

Bīskaps pateicās izdevniecībai “Amnis” par tās darbību. 
Neskatoties uz finansiāli sarežģīto laiku, “Amnis” turpina izdot 
kvalitatīvu un aktuālu kristīgo literatūru. 

BPI Muzikālo vadītāju skolu, kuru vada Māris Dravnieks, 
bīskaps uzteica par uzticīgo muzikālo vadītāju sagatavošanu 
draudzēm un par tās spēju darboties kā pašfinansējošam 
apmācības procesam.  Savukārt Muzikālās kalpošanas 
apvienībai (MKA) bīskaps pateicās par baptistu kustības 
150 gadu jubilejas svinību kvalitatīvo organizēšanu 2010. gadā 
un atgādināja, ka šogad MKA svin 120 gadu jubileju. 

Kristīgās vadības koledža gada laikā ir saņēmusi akreditāciju 
un kļuvusi finansiāli patstāvīga. Tā turpina piedāvāt kvalitatīvu, 
kristīgās vērtības balstītu un mūsdienīgu izglītību Latvijā un 
tuvajās ārzemēs. Gada laikā studentu skaits ir pieckāršojies, 
galvenokārt ārpus Latvijas. 

Māsu apvienība (MA) apsver sava nosaukuma maiņu uz 
“Sieviešu apvienība”. Bīskaps atzīnīgi novērtēja MA sociālo 
kalpošanu un īpašās rūpes par ģimenēm, kas audzina bērnus ar 
īpašām vajadzībām.

P. Sproģis arī pateicās LBDS Kancelejai un LBDS 
izpilddirektorei Žannai Drūnesei par profesionālu darbu, īpaši 
uzsverot LBDS sabiedriskā labuma statusa saglabāšanu, 
Savienības nama efektīvo apsaimniekošanu un “Baptistu 
Vēstneša” veiksmīgo attīstību.

Runājot par nākotnes iecerēm, P. Sproģis uzsvēra, ka LBDS 
turpinās darboties pašreizējos virzienos, arvien cenšoties uzlabot 
tos un novest iesākto “līdz galam”. Darbu sāk LBDS Teoloģiskā 
komisija doktora Ilmāra Hirša vadībā, lai rosinātu teoloģisko 
diskusiju mūsu vidū. Kā apsveicamu bīskaps novērtēja mācītāja 
Edgara Maža ideju rīkot reģionālus seminārus garīdznieku 
ģimenēm. LBDS tiks veidota arī mentorēšanas sistēma, kas 
veicinās pieredzes pārmantošanu no pieredzējušākiem garīgā 
darba darītājiem.

Noslēgumā bīskaps atgādināja, ka visā, ko darām, mums jātur 
centrā Evaņģēlijs, jāveido Kristus mācekļi sev apkārt un pašiem 
jākļūst par mācekļiem. P. Sproģis izaicināja mūs katru spert kādu 
drosmīgu praktisku soli: vismaz reizi nedēļā pusdienot ar 
nekristieti, runājot ar viņu par reālo dzīvi, un to pašu mērķtiecīgi 
darīt ar kādu kristieti. Tas būtu mazs solis, kas, kā teica bīskaps, 
izmainītu draudžu statistiku. Mācītāji varētu kļūt par piemēru, 
kam sekot – vienkārši svētīt cilvēku un mācīties sarunāties ar 
nekristieti, runāt par dzīvi un ieklausīties, kā cilvēkam klājas. 
Bīskaps atgādināja, ka mēs nevaram radīt mācekļus, runājot “no 
priekšas”, bet mācekļi top, kad viņi redz, kā mēs sarunājamies ar 
sievu, bērniem, kā rīkojamies ar naudu, kā piedodam – mūsu 
ikdienas dzīvi.

Materiālu sagatavoja Līva Fokrote
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Patlaban finanšu eksperti un analītiķi aprēķina, cik dziļas un ilgstošas 
būs Latvijas ekonomiskās krīzes sekas tautsaimniecībā. Ekonomiskie 
rādītāji joprojām optimismu nerada.

Bezdarbnieku skaits šī gada aprīlī ir turpat 15% no ekonomiski 
aktīvajiem iedzīvotājiem, un tas nozīmē, ka turpat katrs septītais 
Latvijas ekonomiski aktīvai iedzīvotājs ir bez darba. Bezdarbnieku 
pabalstos 2011. gada 1. ceturksnī vien izmaksāti 12,3 miljoni latu.

Tie ir auksti skaitļi, diemžēl aiz tiem stāv dzīvi cilvēki un dzīvas dzīves, 
ģimenes un bērni. Kura krīze izrādīsies dziļāka un postošāka – 
ekonomiskā vai garīgā – šķiet, ilgi nebūs jāgaida, līdz tas kļūs 
redzams. 

Bailēs un nedrošībā par savu rītdienu cilvēki nododas dažādiem sevis 
mierināšanas veidiem, un pašapmāna ceļi ir degradējoši un 
personību postoši, JO agrāk vai vēlāk izraisa atkarību – alkoholismu, 
narkomāniju, pornogrāfiju u. t. t.

Pēdējo gadu laikā aktualizējusies vēl kāda atkarību veicinoša «niša», 
kurai, iespējams, agrāk nav pievērsta tik liela uzmanība kā 
iepriekšminētajām problēmām. Proti, tās ir azartspēles jeb tā 
dēvētās «veiksmes spēles». 

Tās pieejamas ne tikai atsevišķos azartspēļu lokālos personām, 
kas sasniegušas 18 gadu vecumu, bet pavisam brīvi vērojamas arī 
televīzijas kanālos, bieži labākajos raidlaikos – brīvdienās un vakara 
stundās, kad televīziju vēro arī bērni un pusaudži. 

Azartspēles šobrīd kļuvušas par īstu purvu cilvēkiem, kuri 
pazaudējuši darbu un ikdienai nepieciešamos iztikas līdzekļus. 
Daudziem tā ir pēdējā cerība, bet purvam nav pamata, kur atsperties; 
vienīgā iespēja no tā izkļūt ir palīdzīga roka no malas, kur zem kājām 
ir stingrs pamats.

Daudzu draudžu mācītāji visā Latvijā arvien biežāk uzklausa ģimenes, 
kuras lūdz palīdzību radiniekiem, lai izkļūtu no azartspēļu atkarības 
purva. Latvijā šobrīd no azartspēlēs nospēlētiem dzīvokļiem tiek 
izliktas ģimenes, bērni cieš badu no azartspēlēs nospēlētas ģimenes 
budžeta naudas.

Tāpēc LBDS 2011. gada kongresā vienojās un lūdz uzklausīt 
sekojošus ierosinājumus azartspēļu noteikumu pārskatīšanā, 
kā arī šāda veida atkarību veicinošo aktivitāšu kontrolēšanā:

1. Totalizatoriem, prognožu spēlēm, bingo u. c. noteikt tādu ētera 
laiku, lai nodrošinātu, ka netiek uzrunāti nepilngadīgie, vēlams 
pēc plkst. 23:00. 

Par to, ka šādas spēles vēro, tajās piedalās un to popularitāte aizvien 
pieaug, liecina SIA «Lursoft» informācija. SIA «Zelta drudzis» 
apgrozījums pēdējo gadu laikā ir ievērojami audzis. Tas dubultojies 
no 1,65 miljoniem latu 2008. gadā līdz 3,31 miljonam latu 2009. gadā. 

Lai arī Valsts uzraudzības institūcijas kontrolē azartspēles, tas, 
mūsuprāt, tomēr netiek darīts pietiekami. 

2. Paaugstināt vecuma ierobežojumu dalībai azartspēlēs no 18 uz 
21 gadiem.

Mēs pievienojamies un atbalstam nesen Saeimā iesniegto 
likumprojektu ar grozījumiem Azartspēļu un izložu likumā, 
kas noteiktu, ka kazino, spēļu zāles un bingo zāles drīkst apmeklēt 
no 21 gada vecuma līdzšinējo 18 gadu vietā, un tādu pašu 
nosacījumu piemērotu arī spēļu zālēs strādājošajiem. 

Saskaņā ar Eiropas kazino asociācijas informāciju, dažās Eiropas 
Savienības valstīs ir noteikts augstāks vecuma ierobežojums 
azartspēļu vietu apmeklētājiem. No 21 gada vecuma spēļu zāli drīkst 
apmeklēt Beļģijā, Lietuvā un Igaunijā, savukārt Grieķijā kazino drīkst 
apmeklēt tikai no 23 gadu vecuma.

Mēs uzskatām, ka spēļu zāļu specifiskā vide un atmosfēra, kā 
arī tur sniegtie papildus stimuli un kārdinājumi nav piemēroti 
pusaudžiem, kas bieži vien savas izklaides izvēlas draugu 
spiediena vai nenobriedušas personības interešu vadīti. 

3. Palielināt redzamību brīdinājumiem par to, ka azartspēles 
izraisa atkarību.  

Apzinoties alkohola bīstamību veselībai un sociālajai labklājībai, 
valsts ar likuma spēku ir noteikusi, ka reklāmās par to jābrīdina. 
Valstij būtu nepieciešams līdzīgus noteikumus ieviest TV 
totalizatoriem, bingo, interneta veiksmes spēlēm, prasot atvēlēt 10% 
no ekrāna laukuma brīdinājumam par atkarību. Tāpat arī azartspēļu 
vietu skatlogos izvietot brīdinājumu par to, ka azartspēles izraisa 
atkarību, kas atbilstu 10% no skatloga laukuma.  

Tā, piemēram, Pasaules hokeja čempionāta spēļu translāciju laikā 
tūkstošiem skatītāju tika aicināti piedalīties veiksmes spēlē, un spēļu 
pārtraukumu laikos vārdu savienojums «10 000 Eiro» minūtes laikā 
izskanēja aptuveni 15 reizes. Hokeja skatītāji tika pakļauti 
psiholoģiskam spiedienam, bet spēles vadītāja neminēja ar šo spēli 
saistītos riskus, nedz arī bija kāds redzams brīdinājums ekrānā. 

Spēļu zālēs ir brīdinājumi, bet tie ir tik mazi, ka ar pūlēm tos var 
pamanīt tikai zinātājs. Alkohola reklāmās 10% princips ir pierasts un 
saprotams, tāpēc iesakām to pašu principu arī azartspēlēm.

4. Ar LR Likuma spēku ieviest t. s. mazās Lasvegasas principu vai 
vismaz 100 metru attāluma principu.

Mazās Lasvegasas princips ir sabiedrībā diskutēts. Ir bijuši 
piedāvājumi azartspēles koncentrēt dažās konkrētās vietās mūsu 
valstī un paredzēt tās kā īpašas azartspēļu zonas tūristiem un 
ārzemju viesiem. Ja vietējie iedzīvotāji vēlētos atbildīgi iesaistīties, tad 
viņiem būtu mērķtiecīgi jāmēro ceļš uz šādām vietām. Tas varētu būt 
labākais risinājums, lai psiholoģiski nestabili cilvēki netiktu kārdināti 
tikai tādēļ vien, ka spēļu zāle ir blakus skolai, mājai vai darba vietai. 

Mēs uzskatam, ka nepieciešams papildināt Azartspēļu likumu un 
ar LR likuma spēku noteikt, ka azartspēles nedrīkst organizēt 
tuvāk par 100 metriem no valsts iestādēm, baznīcām, kulta 
celtnēm, izglītības iestādēm, ārstniecības iestādēm, kultūras 
iestādēm, dzelzceļa stacijām, autoostām, lidostām, ostām u. c. 
vietām, kas jau noteiktas kā vietas, kurās nevar rīkot azartspēles 
(Azartspēļu likuma 41 .panta 2. punkts).

Piemēram, Rīgas 6. vidusskolas sākumskolai Matīsa ielā 37/39 blakus 
ēkās atrodas spēļu zāles, un katru dienu tās acu priekšā ir arī bērniem.

5. Izveidot fondu, kas 25% no iekasētajiem nodokļiem un licences 
ieņēmumiem novirzītu mērķtiecīgam un kvalitatīvam darbam ar 
atkarīgajiem un viņu līdzatkarīgajām ģimenēm.

Azartspēļu atkarība ir liela nelaime, kas smagi skar ģimenes un 
bērnus. Ir netaisnīgi, ja uzņēmēji gūst peļņu, neko lietderīgu 
neražojot, Valsts iegūst nodokļus, bet nav neviena, kas palīdzētu 
ģimenēm un atkarīgajiem. Lai būtu godīgi, valstij daudz atbildīgāk un 
mērķtiecīgāk jāiesaistās, lai palīdzētu atkarību varā nonākušajiem 
pilsoņiem.

Rezolūcija pieņemta LBDS kongresā 2011. gada 20. maijā 

LBDS Kongresā pieņemto un bīskapa Pētera Sproģa parakstīto 
Rezolūciju jau atbalstījuši Romas katoļu baznīca Latvijā 
arhibīskaps-metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Latvijas 
Pareizticīgo baznīcas metropolīts Aleksandrs, Latvijas 
Evaņģēliski luteriskās baznīcas Bīskapu kolēģija, Latvijas 
Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps Jānis Ozolinkēvičs, 
kā arī Latvijas kristīgo Mediķu apvienība, Latvijas kristīgo 
Skolotāju apvienība un Latvijas Evaņģēliskā alianse. 
Rezolūcija tiks iesniegta LR Saeimā, Nacionālajā elektronisko 
plašsaziņas līdzekļu padomē un nosūtīta Latvijas Valsts 
prezidentam Valdim Zatleram.

LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBAS 2011. GADA 
KONGRESA REZOLŪCIJA 

par Azartspēļu noteikumu pārskatīšanu un to stingrāku kontroli
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Baltijas Pastorālā Institūta 1. kursa students Sandijs Aizupietis 
29. maijā tika ordinēts par sludinātāju Siguldas baptistu draudzē, 
kuras vadību viņš uzņēmies tikai kopš šī gada janvāra.

Kā tu kļuvi par kristieti?

Es esmu dzimis kristīgā ģimenē. Kopš vien sevi atceros, vecvecāki 
mani katru svētdienu veda uz Mateja baznīcu Rīgā. Tā kā mans 
vectēvs un vecmamma bija aktīvi draudzes sabiedriskajā dzīvē, 
baznīcā bieži atrados arī nedēļas vidū – kora mēģinājumos, 
nedēļas dievkalpojumos, dažādos saviesīgajos pasākumos. 
Jau no četru gadu vecuma apmeklēju arī svētdienas skolu, 
kas, lai slēptu aktivitāšu patiesos mērķus no komunistiskā režīma, 
tika saukta par “ceturto korīti”. Svētdienas skolā pēc pilnas 
programmas apguvu visus iespējamos Bībeles stāstus, zināju 
atbildes uz dažādiem āķīgiem jautājumiem par Bībelē rakstīto. 
Tomēr pusaudžu gados, kad kļuvu par kristieti, sapratu, kas visa 
iegūta informācija glabājas manā galvā kā vēsturisku notikumu 
izklāsts par laiku, kad Dievs dzīvoja cilvēku starpā, darīja dažādus 
brīnumus un vadīja Izraēlu tautu. Nekas no dzirdētā nebija nonācis 
līdz manai sirdij, nekad nebiju iedomājies, ka Dievs varētu 
darboties arī manā dzīvē. 

To, ka Dievs darbojas arī mūsdienās, redz manas gaitas un sirdi, 
sapratu aptuveni 13 – 14 gadu vecumā, kādā no evaņģelizācijas 
pasākumiem “Cerība”. Tur dzirdētais un redzētais man lika 
saprast, ka, lai Dievs varētu būt manā dzīvē un darboties, 
man Viņam tas jālūdz un no sirds jānožēlo savi grēki. Dažus gadus 
vēlāk tiku kristīts Mateja baznīcā un turpināju savu garīgo izaugsmi 
vairākās draudzēs.

Kad man bija 19 gadi, Līgatnes draudze mani uz gadu aizsūtīja 
mācīties uz Angliju “New Frontiers International” (NFI) Bībeles 
skolu. Īsti nesapratu, kas tas būs, nedomājot, neapsverot visu, 
paņēmu akadēmisko gadu Cēsu arodskolā un teicu, ka braukšu. 
Ar savu tagadējo prātu es nebūtu braucis uz gadu projām un visu 
pametis. Tagad es to redzu kā Dieva vadību. Līdz tam es dzīvoju 
mazpilsētā, kur brauciens uz Rīgu jau bija mēneša notikums. 
Anglija man “atvēra acis” kultūras ziņā. Protams, es daudz ko 
mācījos par Bībeli, redzēju, kā tur tiek organizēta un vadīta 
draudzes dzīve. Man radās plašāks skatījums uz dzīvi vispār. 
Tur es tā pa īstam sajutu, ka Dievs ir reāls, ka Viņš mani tur, ka varu 
ar Viņu draudzēties, komunicēt, būt attiecībās. Kad atgriezos, 
vairāki cilvēki teica, ka laiks Anglijā mani ir ļoti izmainījis.

Ko tu darīji pēc tam?

Arodskolu es nepabeidzu, pēdējā pusgadā iestājos vidusskolā, 
ko pabeidzu. Tālāk iestājos LU Ekonomikas un vadības fakultātē. 
Tajā laikā iepazinos arī ar Martinu – savu nākamo sievu. Bieži 
braucām uz Ogri, kur kalpoja Vitālijs Astapenko. Viņš iepriekš bija 
mans mācītājs Līgatnes draudzē. Mums bija lieli plāni saistībā ar 
Vidzemi – Vidzemes evaņģelizācijas centrs, lūdzām, domājām, 
gatavojāmies. Ziemassvētkos Vitālijs aizgāja bojā. Manī iestājās 
tāds kā tukšums. Biju ļoti vīlies, mums taču bija tādi plāni ... 
Es prasīju Dievam – kāpēc tas viss tā notika? Varbūt Vitāliju 
paņēma prom, lai es savi dzīvi nekoncentrētu uz cilvēku, jo savā 
garīgajā attīstībā biju paļāvies uz viņu. Tas gan ir tikai minējums. 
Esmu caur to mācījies, ka man ir jāturas pie Dieva, ka jāuzticas un 
jāpaļaujas tikai uz Viņu. Tas bija smags laiks. Atguvos tikai pēc 
kādiem trim gadiem. 

Tagad tu esi Siguldas baptistu draudzes sludinātājs.  
Pastāsti, kā tu līdz tam nokļuvi?

Pēc apprecēšanās pārcēlāmies uz Ogri un pievienojāmies Ogres 
Trīsvienības baptistu draudzei. Vairākas reizes mainījām 
dzīvesvietu, tomēr draudzē palikām. Kad pārcēlāmies uz Siguldu, 
kļuva grūti izbraukāt katru svētdienu, tāpēc sākām meklēt mājvietu 

vairākās draudzēs. Sanāca 
tāda kā klaiņošana 
pusgada garumā. Tāpēc 
nolēmām meklējumus 
pārtraukt un turpināt braukt 
uz Ogri, cik tas būs 
iespējams. Meklējot jaunu 
draudzi, prātā vienmēr 
turējās noteikts draudzes 
modelis, kādai vēlējos 
piederēt – kur mīlestība 
parādās redzamā veidā, lai 
cilvēks, ienācis no malas, 
nejūtas, ka viņš ienācis 
svešā sabiedrībā. Draudze, 
kur cilvēki labprātīgi iet 
viens pie otra, sveicina un 
runājās. Un arī nedēļas laikā dzīvo draudzīgi ar kaimiņiem, 
kolēģiem. Šīs ilgas palika arvien stiprākas. Tie, ar kuriem par to 
runāju, teica, lai es pats dibinu jaunu draudzi, ka viņi būtu gatavi 
pievienoties, atbalstīt. Tomēr man tas likās nedabiski, jo Siguldā ir 
deviņas draudzes – vai tiešām vēl viena jauna būtu jārada? Tad 
pagājušā gada novembrī zvanīja mācītājs Edgars Godiņš un teica, 
ka Siguldas draudzes mācītājs ir aizgājis pensijā un man vajadzētu 
pārņemt Siguldas draudzes vadību. Es piekritu, jo tas sasaucās ar 
to, ko biju domājis un jutis iepriekš. Pēc sarunas ar E. Godiņu un 
dažiem citiem mācītājiem jutāmies kā saņēmuši atbildi – tad, lūk, 
kur Dievs mūs vada!

Es savā sirdī vienmēr esmu sajutis aicinājumu darboties draudzē. 
Man nekad nav bijusi izteikta vēlme kļūt par mācītāju, tas nav 
mans mērķis, tas nav tas, uz ko es esmu tiecies. Tomēr Dievs ir 
izmīcījis, izgrozījis manu sirdi tā, ka es esmu piekritis to darīt. 
Ja Dievs mani izveidos par mācītāju, paldies Viņam. Laiks rādīs, 
vai esmu pareizi to dzirdējis un izlēmis. Es mēģinu turēt acis vaļā 
un spert nākamos soļus virzienā, kurā, man liekas, Dievs mani 
vada, par savu pienākumu uzskatu paklausīt Viņa aicinājumam. 
Viena no lietām, ko mēs ar Martinu savos laulības dzīves gados 
esam mācījušies, ir, ka mūsu dzīve ir atkarīga no Dieva. Tas, cik 
labi tā attīstās, ir atkarīgs no tā, cik mēs esam pratuši paļauties un 
paklausīt Dieva vadībai. 

Tā, piemēram, reiz ejam uz veikalu ar savu pēdējo pieclatnieku, par 
ko varbūt tikai grozu var piepildīt. Lūdzām Dievu, sakot: Tu redzi, 
ka tas ir mūsu pēdējais pieclatnieks. Tā, rēķinot līdzi, piekraujam 
pilnus ratus, samaksājam Ls 4.93. Izejam no veikala, pretī nāk 
cilvēks un saka – vai cik labi, ka es jūs satiku, man Dievs lika sirdī 
jums iedot 5 latus! Tādas reālas atbildes mēs piedzīvojam, esot ar 
Dievu.

Tāpat līdzīgi ir noticis arī ar darbiem, kurus esmu strādājis. Tagad 
atpakaļ skatoties – darbi, kuros es esmu iesaistījies, ir bijuši Dieva 
vadīti. Konkrētajam brīdim darbs deva pietiekamus ienākumus, 
pieredzi; kad tas beidzās, varbūt pārdzīvoju, bet pēc pusgada, 
gada varēju redzēt, ka tā ir bijusi pārdabiska vadība, ceļš uz 
nākamo iespēju. Tagad esmu pašnodarbināts, un ne reizes man 
nav bijis jāliek avīzē sludinājums par to, ko es daru. Tomēr mana 
darba situācija vienmēr ir bijusi labāka nekā visiem apkārtējiem. 
Man vienmēr Dievs ir devis darbu. Ir bijuši gadi, kad man sešus, 
septiņus mēnešus uz priekšu darbs jau ir sarunāts, cilvēki gaida. 
Par to es varu Dievam teikt paldies. Tas nav kaut kas, ko es daru. 
Protams, es cenšos darīt visu pēc labākās sirdsapziņas, tādā ziņā 
man ir prasības pret sevi – man naktī patīk mierīgi gulēt. 

Viena situācija, kas bija arī tāds kā pagrieziena punkts manā 
garīgajā dzīvē ... Pirmais bizness, ko uzsāku, bija krūmu izciršana 
sadarbībā ar valsts iestādēm. Es uz sava vārda aizņēmos naudu 
no cilvēkiem uz diezgan augstiem procentiem, jo vajadzēja nopirkt 

Dieva vadībā

Sandijs Aizupietis ar ģimeni

baptistu vēstnesis8
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Dziesmu diena

instrumentus. Sākumā viss bizness gāja ļoti labi, tā bija tāda jauna 
lieta, mums bija daudz darba, vajadzēja tikai strādāt. Atlika viens 
mēnesis, un mēs būtu visus parādus atdevuši. Tā kā darba 
process beidzot bija ļoti labi nostādīts, tajā pēdējā mēnesī mēs 
bijām padarījuši trīs reizes vairāk nekā iepriekšējos mēnešos. Taču 
tieši tajā mēnesī valstij aptrūkās nauda, un tā ieturēja visus 
maksājumus, kas attiecās uz mums. Mums iedeva garantijas 
vēstules, ka valsts mums ir parādā, ka viņi mums samaksās. 
Mēs gājām uz bankām, lūdzām aizdevumus tekošajiem 

maksājumiem. Neviens ar mums nerunāja. Viss paputēja, 
visi darbinieki izklīda. Es biju palicis viens pats ar parādiem, 
kurus nevarēju atdot. Tas man neļāva naktī pat gulēt. Tad es lūdzu 
Dievam un nosolījos – ja Tu man palīdzēsi tikt vaļā no šiem 
parādiem, es nekad dzīvē vairs neaizņemšos naudu. Parādījās 
darbi, iespējas, un man izdevās atdot parādus mēneša laikā. 
No tā laika neesmu vairāk aizņēmies, jo Dievs izpildīja sava 
solījuma daļu. 

Jau trīspadsmito gadu Svētdienskolu apvienība sadarbībā ar 
Kristīgo mūziķu radošo komandu “Būsim kopā” 4. maijā Rīgā 
organizēja pasākumu – bērnu un jauniešu Dziesmu dienu. Kopā 
bija pulcējušies bērni un jaunieši no dažādām Latvijas vietām – 
Liepājas, Mazsalacas, Kandavas, Paplakas, Priekules, Rīgas, 
Vaiņodes u. c.

Šī gada Dziesmu dienas moto bija “Slavēsim To Kungu!”. 
Ļoti jauks pārsteigums bija tas, ka šis moto bija sagatavots kā 
nozīmīte, kuru var piespraust pie apģērba, un uzdāvināta katram 
Dziesmu dienas dalībniekam.

Plkst. 10:00 Semināra draudzes zāle bija piepildīta ar bērniem un 
jauniešiem, tā ka pat vēlāk atbraukušajiem bija jāstāv kājās. 
Visas Dziesmu dienas garumā možu un darbīgu gaisotni uzturēja 
pasākuma vadītājs Artūrs Visockis – Rubenis, kurš bērnus 
iepazīstināja ar divām ļoti svarīgām lietām, kas ir nepieciešamas, 
braucot uz šādu pasākumu, tās ir – entuziasms un miers! 
Pirms bērni un jaunieši devās uz skatuves, lai izmēģinātu koncertā 
paredzētās dziesmas, Golgātas draudzes  mācītājs Elmārs Pļaviņš 
jautāja bērniem, vai viņi zina, kas ir Dieva ieroči. Dace Freivalde 
iepazīstināja visus ar paredzētajiem dienas plāniem.

Kad diriģentu un mūziķu vadībā dziesmas bija izmēģinātas, visi 
pulcējāmies uz skaistu kopbildi, un kopā ar mums arī fotografējās 
īsti “entuziasms” un “miers”. Tie bērniem jo īpaši patika!

Ar sagatavotajiem priekšnesumiem iepriecināja bērni un jaunieši 
no Mazsalacas draudzes un Ieva Gerdena ar savu ģimeni. 
Paēdām sarūpētās pusdienas un tālāk devāmies uz Pestīšanas 
templi, lai plkst. 14:00 sniegtu noslēguma koncertu. Iepriecināja 
tas, ka koncerts bija labi apmeklēts. Kopkorī šogad piedalījās 
273 bērni un jaunieši, un kori diriģēja mūziķi no visas Latvijas – 
Diāna Dravniece, Ēriks Ešenvalds, Lidija Ēce, Dace Freivalde, 
Arvīds Keinis, Didzis Lauva, Ieva Peterlevica un Agate Roga.

Koncertā uzrunu visiem klātesošajiem sacīja mācītājs E. Pļaviņš. 
Viņš vērsa mūsu uzmanību uz to, ka ir vajadzīgas trīs svarīgas 
lietas, lai mēs spētu slavēt mūsu Kungu Jēzu Kristu. Un tās ir – 
tīra sirds, ticība un paklausība Tam Kungam.

Kā viens no koncerta priekšnesumiem tika atskaņots diriģenta 
Jāņa Ansona, vokālās pedagoģes Diānas Dravinieces un 
režisores Kristīnes Klētnieces – Sikas vadībā sagatavotais mūzikls 
“Jo mēs ticam”, kuru izpildīja simfoniskais orķestris “Būsim kopā”, 
vokālā grupa un solisti. Kad mūzikls bija izskanējis, tika izteikta 
pateicība ikvienam diriģentam, solistam un pasākuma 
organizatoram.

Koncertu noslēdzot, bērni un jaunieši iepriecināja ar dziesmu, 
kuras vārdi kā atgādinājums lai paliek ikvienam no mums:

“Mans Dievs tik daudz ir devis, ir devis ļoti daudz,
tik daudz ir devis Viņš man, un es slavēju To!”

Tad nu centīsimies ieraudzīt to, ko Dievs mums katram ir devis, 
un slavēsim To Kungu!

Sandra Purmale
Paplakas baptistu draudzes svētdienskolotāja

Turpinājums 10.lpp.
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1. Psalmi 119:89-176
2. Salamana Augstā 

dziesma
3. Pamācības 1-3
4. Pamācības 4-6
5. Pamācības 7-9
6. Pamācības 10-12
7. Pamācības 13-15
8. Pamācības 16-18
9. Pamācības 19-21

10. Pamācības 22-24
11. 1. Ķēniņu 5-6,  

2. Laiku 2-3
12. 1. Kēniņu 7,  

2. Laiku 4
13. 1. Ķēniņu 8,  

2. Laiku 5
14. 2. Laiku 6-7,  

Psalmi 136
15. Psalmi 134, 146-150
16. 1. Ķēniņu 9,  

2. Laiku 8

17. Pamācības 25-26
18. Pamācības 27-29
19. Salamans Mācītājs 

1-6
20. Salamans Mācītājs 

7-12
21. 1. Ķēniņu 10-11,  

2. Laiku 9
22. Pamācības 30-31
23. 1. Ķēniņu 12-14
24. 2. Laiku 10-12
25. 1. Ķēniņu 15:1-24,  

2. Laiku 13-16
26. 1. 15:25-16:34,  

2. Laiku 17
27. 1. Ķēniņu 17-19
28. 1. Ķēniņu 20-21
29. 1. Ķēniņu 22,  

2. Laiku 18
30. 2. Laiku 19-23
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Pastāsti par savu sievu un bērniem!

Mana sieva Martina strādā SIA “Armat” par biroja administratori. Pēdējos trīs 
gadus sestdienās viņa studē Alberta koledžā personālvadību. Pašlaik viņa 
raksta diplomdarbu, vasarā būs aizstāvēšana. Viņa man ir pozitīvā ziņā riktīgi 
laba “bremzīte”. Viņa īstā brīdī var norādīt uz kaut ko, kam es savā dullumā 
nepievēršu uzmanību. Es esmu diezgan spontāns. Es neizvirzu mērķus, kas 
man ir jāsasniedz, jo es vairāk prieka gūstu nevis no mērķu sasniegšanas, 
bet no procesa. Iesaistīties kādā jaunā pasākumā vai idejā man nesagādā 
grūtības. Bieži vien viņa ar debešķīgu gudrību ir varējusi pajautāt – kā tev 
liekas, Sandij, kā Dievs uz visu to skatās? Vai Viņš tev ies līdzi? Tad es 
apsēžos un padomāju.

Tagad, kad es mācos Baltijas Pastorālajā institūtā, visās izmaiņās, kas ar 
mums notikušas, viņa mani papildina visā. Viņa pacieš mani, palīdz man, 
seko bez kurnēšanas, kaut arī mēs nezinām, kur šis ceļš mūs aizvedīs. Tādā 
ziņā mēs ejam līdzās.

Pēc 12 gadiem laulībā beidzot esam sapratuši, ka abi esam līdzvērtīgi, ka 
esam viens otram Dieva dāvana, nevis ķieģelis kaklā vai nasta, kas jānes. 
Esam secinājuši, ka divi cilvēki var sadzīvot kopā tad, ja savu attiecību 
pamatā liek Dieva mīlestību, tas palīdz vairāk domāt par otru nekā par sevi. 

Mums ir trīs dēli. Vecākais Toms (10 gadi) mums ir basketbolists, viņam ir 
basketbola treniņi 3 - 4 reizes nedēļā. Emīls (7 gadi) vairāk skatās uz mūzikas 
un grāmatu pusi. Viņš ir mākslinieks un filozofs mūsu ģimenē. Reinis (5 gadi) 
ir mazs spridzeklītis, enerģijas pārpilns. Viņš ir ļoti mērķtiecīgs, ja kaut ko ir 
ieņēmis galvā, ir jābūt ļoti labiem argumentiem vai bonusiem, lai viņš no tā 
atteiktos.

Kā tavu ģimeni ietekmē tavas studijas BPI?

Liela daļa dzīves pagaidām iet pašplūsmā. Daļa no tā sāk parādīties puiku 
uzvedībā. Ir nemitīgi jādomā, kā sadalīt laiku. Mājas projekti un dārza darbi 
atstāti pilnīgā pašplūsmā. Martina strādā, sestdienās mācās, es esmu visu 
dienu skolā, tiekamies pa vakariem. Mums palīdz Martinas omīte – iedod 

Tomam ēst, izstumj pareizajā laikā pa durvīm uz treniņu 
vai dejošanu. Atbraucot no darba, mācībām, savācam 
jaunākos puikas no bērnudārza. Paldies Dievam, viņi visu 
ziemu nav slimojuši. Gaidām vasaru, kad varēsim 
atpūsties.

Kā tevi ietekmē studijas BPI?  

Es sāku saprast, ka līdz šim es esmu bijis tāds kā 
vienpatis. Man ir vajadzīga tā latviešu viensētas sajūta – 
vakarā tikt ārā, laukos, klusumā, kur tikai sienāži čīgā. 
Man dažkārt traucē, ka mājai garām nobrauc divas 
mašīnas minūtē. 

Tagad es daudz savādāk vērtēju apkārtējos. Kā mums 
mācīja – ka katrs cilvēks ir Dieva līdzībā radīts. Es sāku 
saskatīt, ka katrs cilvēks ir unikāla Dieva izpausme.

Pēc Lieldienu brīvās nedēļas biju jau atkal noilgojies pēc 
saviem kursa biedriem. Katram ir sava odziņa, būtība, 
izpausme. Mūsu kursā visi ir personības, taču neviens 
sevi kā īpašāku par pārējiem neizceļ. Visi ir krāsaini, 
bet ļoti labi saderas kopā. Ja kaut kādi uzliesmojumi ir 
bijuši, tad starp diviem, trijiem, taču viss ir beidzies 
prātīgi, savā starpā to izrunājot.

Esmu pārcelts tādā kā citā līmenī, mana izaugsme, 
būšana Dieva klātbūtnē notiek intensīvi. Varbūt, esot tikai 
šeit un mājās, rodas siltumnīcas efekts. Taču laiks, ko šeit 
pavadīsim, ir pietiekoši īss, lai šajā siltumnīcā 
neieciklētos.

Kuras lekcijas BPI tev ir likušas aizdomāties? 

Vairākas lietas, par kurām man licies, ka tā tas varētu būt, 
caur lekcijām ir apstiprinājušās. Pirmās bija Vollija Skūna 
lekcijas par Dieva nodomu, radot cilvēku. Lekcijas bija tik 
aizgrābjošas, ka es ar ausīm tvēru katru vārdu un neko 
nepierakstīju.

Daudz domājam par rakstura audzināšanu. Īpaši mani 
ietekmēja Boba Adamsa mācītais par mācītāju sirdi - 
kādai tai jābūt. Par atvērtību un mīlestību pret cilvēkiem - 
vai viņi ir kristieši vai nekristieši. Vienā ziņā mēs, ticīgie, 
sakām – mēs, tie labie, te esam savākušies, ja jūs gribat 
dzirdēt par Dievu, nāciet pie mums! Taču arī tie cilvēki, 
kas nenāk baznīcā, ir radīti Dieva līdzībā, Dieva acīs tikpat 
vērtīgi, mīlami un cienījami. 

Interviju sagatavoja Nora Rautmane
BPI programmu administratore

Turpinājums rakstam “Dieva vadībā” no 9.lpp.
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jūnijs
1

Pateiksimies un lūgsim par Bērnu aizsardzības dienu. 
Lūgsim par bērniem, kas beidz mācību gadu skolās 
un draudžu svētdienskolās. Lūgsim, lai Dievs pasargā 
vasarā no nelaimēm un lai neaizmirstos Dieva Vārds.

2
Lūgsim par Somijas Baptistu savienību, kura apvieno 
14 draudzes ar 730 somu valodā runājošiem 
draudzes locekļiem.

3
Pateiksimies un lūgsim par Baltijas Pastorālo 
institūtu, lūgsim par Dieva aicinājumu un pieaugšanu 
Kristū tiem, kas mācās, un lai iegūtās zināšanas tiktu 
iemiesotas reālajā dzīvē.

4
Lūgsim par Garīdznieku brālību. Lūgsim pēc garīgā 
spēka tās vadītājam, mācītājam Pēterim Eisānam. 
Lūgsim par visiem mūsu draudžu mācītājiem, 
lai Dievs dod vadību, spēku un gudrību kalpojot.

5
Pateiksimies un lūgsim katrs par savu draudzi, 
par mācītāju un viņa ģimeni un pārējiem draudzes 
locekļiem. Lūgsim Kristus mīlestību savstarpējās 
attiecībās. Lūgsim, lai Dievs atjauno mūsu spēkus 
kopīgam evaņģelizācijas darbam tuvākā un tālākā 
apkārtnē. 

V a l m i e r a s  b a p t i s t u  d r a u d z e
Plkst. 17:00 Laura Tartara ievešanas dievkalpojums. 
Lūdzam ņemt vērā, ka kopš 1. maija Valmieras 
baptistu draudze pulcējas Veides ielā 2.

6
Lūgsim par Mālpils draudzi. Lūgsim par draudzes 
nākotni un to, lai kāds atsauktos nākt un kalpot šajā 
draudzē, jo pašlaik dievkalpojumi draudzē nenotiek.

l i e p ā j a s  b a p t i s t u  d r a u d z e 
“ e V a ņ ģ ē l i j a  g a i s m a ”
6.-10. jūnijs. Bērnu dienas nometne

7
Lūgsim par jaunu draudžu dibināšanas grupām, 
kas pulcējas dažādās Latvijas vietās. Lūgsim, 
lai Evaņģēlijs izplatās visā Latvijā.

Pateiksimies un lūgsim par 
jaunizveidoto Olaines draudzi. Par tās 
mācītāju Dmitriju Rošioru un viņa 
ģimeni. Lūgsim Dieva svētību 
iesāktajam evaņģelizācijas darbam 
Olaines apkārtnē. Lai draudze veidojas 
stipra un vienota Dieva mīlestībā.

8
Pateiksimies un lūgsim par Mazsalacas 
draudzi, sludinātāju Valteru Mitānu un 
viņa ģimeni. Lūgsim par Svētā Gara 
spēka piedzīvojumu, lai katrs draudzes 
loceklis spētu drosmīgi nest Evaņģēlija 
vēsti pasaulei. Aizlūgsim par nometnes 
“Būsim kopā” norisi jūlija sākumā un 
par darbu ar jauniešiem.

9
Pateiksimies un lūgsim par Kristīgās vadības 
koledžu, tās vadītājiem, darbiniekiem un studentiem. 
Lūgsim par nākotnes plānu un cerību piepildījumu.

10
Lūgsim par Svētdienskolu apvienību. Pateiksimies 
un lūgsim par Svētdienskolu apvienības priekšnieka 
vietnieci Elzu Rozi, lūgsim, lai Dievs stiprina viņas 
veselību.

11
Pateiksimies Dievam par nozīmīgo darbu, ko dara 
izdevniecība “AMNIS”, un lūgsim arī turpmāk gudrību 
un izturību izdevniecības direktoram Edgaram 
Godiņam. Lūgsim, lai Dievs arī turpmāk ik dienas 
dod prieku strādāt un apziņu, ka šis darbs daudziem 
nes cerības gaismu.

t a l s u  b a p t i s t u  d r a u d z e
Plkst. 11:00 draudzes kora 135. gada svētku un 
Vasarsvētku dievkalpojums. Viesosies sludinātājs 
Aivars Vadonis un muzicēs instrumentālais 
ansamblis “CRESCENDO”.

12
Aizlūgsim par LBDS bīskapu Pēteri Sproģi un 
bīskapa vietniekiem Pēteri Eisānu un Kasparu 
Šternu. Lūgsim, lai pār viņiem un viņu ģimenēm 
būtu Dieva mīlestība, aizstāvība un gudrība.

13
Pateiksimies un lūgsim par Mērsraga 
draudzi, aizlūgsim par mācītāju Jāni 
Pallo un viņa ģimeni. Lai Tas Kungs 
aizdedzina “draudzes sirdi” mīlestībai 
pret tiem, kas nepazīst Jēzu Kristu.

14
Lūgsim par Somijas Baptistu savienību, kura apvieno 
19 draudzes ar 1247 zviedru valodā runājošajiem 
locekļiem.

15
Pateiksimies un lūgsim par 
Mežgalciema baptistu draudzes 
sludinātāju Aivaru Vadoni, viņa ģimeni 
un kalpošanas komandu. Par tikko 
uzsāktajām mājas grupām, vasaras 
darbu ar bērniem un jauniešiem. 
Par vīru kalpošanu. Par ļoti
nepieciešamajiem Dieva aicinātiem jauniem palīgiem.

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

17
Lūgsim par Muzikālās kalpošanas apvienības darbu. 
Aizlūgsim par tās vadītāju Jāni Jūrmali un viņa ģimeni. 
Lūgsim, lai sekmīgi norit gatavošanās MKA kongresam, 
kas notiks Pāvilostā no 22. līdz 24. jūlijam.

18
Aizlūgsim par mūsu tautu, valsti un valdību. Lūgsim, 
lai Dievam atsauktos visi tie, kas vēl nepazīst Kristu. 
Aizlūgsim par tiem, kas ir ciešanās, sāpēs, izsalkumā 
un bēdās, lai viņiem tiek dots žēlastības laiks 
atgriezties no grēkiem un piedzīvot jaunpiedzimšanu.

19
Aizlūgsim par draudzēm, kurās nav mācītāja. 
Aizlūgsim par Aizvīķu, Mālpils, Madonas, Nurmižu, 
Piltenes, Rucavas, Valdemārpils – Ārlavas, 
Jelgavas, Skrīveru draudzēm un tiem kalpotājiem, 
kas tajās kalpo.

p r i e k u l e s  b a p t i s t u  d r a u d z e
Plkst. 11:00 draudzes kora 132. gada svētki. Viesosies 
dziedātāji no Liepājas baptistu Ciānas draudzes.

20
Pateiksimies un lūgsim par Nāriņciema 
draudzi, par tās sludinātāju Jāni 
Sudmali un viņa ģimeni. Pateiksimies 
par aktīviem cilvēkiem draudzē, 
aizlūgsim par draudzes vienotību 
Kristū. Lūgsim, lai apkārtējo iedzīvotāju 
sirdis sasniedz Evaņģēlija vēsts.



21
Lūgsim par Itālijas Kristiešu evaņģēlisko baptistu 
savienību, kas apvieno 116 draudzes ar 6200 draudzes 
locekļiem. Aizlūgsim par Maltas baptistu draudzi.

rīgas golgātas baptistu draudze
21.-27. jūnijs. Viesi no Grandprērijas draudzes 
(Teksasa, ASV), kuri piedalīsies LBDS Jāņos, kā arī 
pasākumos kopā ar draudzes jauniešiem.

22
Lūgsim par Nurmižu draudzi. Aizlūgsim par 
draudzes garīgo vadītāju Jāni Skaistkalnu un viņa 
ģimeni. Lūgsim par evaņģelizāciju tuvākajā apkārtnē.

23
Pateiksimies un lūgsim par LBDS Jāņiem Vaiņodē. 
Lūgsim svētību, izdošanos un prieku svētku 
vadītājiem, to palīgiem un svinētājiem.

23.-24. jūnijs. LBDS Jāņu pasākums Vaiņodē

24
Lūgsim Dieva vadību pretoties māņticībai un 
okultismam. Lūgsim, lai Dievs mums katram dod 
iespēju stāstīt par Jēzu Kristu.

25
Pateiksimies un lūgsim par ģimeņu stiprumu, lai 
Dievs vada un iedrošina laulātos, ka tie viens otram 
sniedz uzmanību un mīlestību, lai abi kopā to tālāk 
var dot saviem bērniem.

N ā r i ņ c i e m a  b a p t i s t u  d r a u d z e
25. jūnijs. Bībeles nometne ar Donalda Klerija 
piedalīšanos.

www.lbds.lv

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

Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Žanna Drūnese, Līva Fokrote, Līvija Lāme,    
korektore Līva Fokrote, maketētājs Filips Tālbergs

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

A i z L ū g š A n u  k A L e n D ā r s  u n  z i ņ A s  D r A u D z ē m

jūnijs
26

Aizlūgsim par garīgo atmodu Latvijā un pasaulē, 
lai Dievs attīra mūsu sirdis un dod jaunu degsmi 
un nodošanos Viņam, ka varam ikdienā iemiesot 
Dieva Vārdu.

27
Pateiksimies un lūgsim par Oglaines 
draudzi. Lūgsim par mācītāju Viktoru 
Abramovu un viņa ģimeni. Lūgsim Dieva 
svētību draudzes locekļiem. Aizlūgsim 
par draudzes garīgu un skaitlisku 
izaugsmi.

Lūgsim par vasaras nometņu  
organizatoriem un dalībniekiem, lai Kristus tiek 
pasludināts un pagodināts.

m ā s u  a p V i e N ī b a
27. jūnijs - 3. jūlijs. Māsu apvienības rīkotā nometne 
bērniem ar īpašām vajadzībām “Ceļotāju klubs” 
Pelču internātskolā. Nometnē notiks arī māmiņu 
atbalsta grupa.

l i e p ā j a s  b a p t i s t u  d r a u d z e 
“ e V a ņ ģ ē l i j a  g a i s m a ”
27. jūnijs – 1. jūlijs Pusaudžu dienas nometne.

N ā r i ņ c i e m a  b a p t i s t u  d r a u d z e
27. jūnijs – 1. jūlijs “Labās Vēsts” pulciņa bērnu un 
jauniešu nometne Nāriņciemā.

r īgas misioNes baptistu drau d z e
27. jūnijs – 1. jūlijs Bērnu vasaras skola.

28
Lūgsim un pateiksimies par Māsu apvienību, par tās 
vadītāju Elitu Lapiņu un viņas ģimeni. Lūgsim par 
nometni bērniem ar īpašām vajadzībām, kas šonedēļ 
notiek Pelčos. Lai Dievs svētī šo pasākumu un dod 
iepriecinājumu lieliem un maziem nometnes 
dalībniekiem.

29
Aizlūgsim par jaunizveidoto Ķemeru 
draudzi, tās mācītāju Ivanu Rošioru un 
viņa ģimeni. Lai Dievs vada, stiprina un 
aicina apkārtnes ļaudis iesaistīties 
draudzes darbā un kopā augt Dieva 
spēkā.

30
Pateiksimies un lūgsim par Gruzijas Evaņģēlisko 
baptistu baznīcu, lai Dievs dod tai vienprātību, 
lai aicina ļaudis atkal apvienoties kalpošanā Dievam.

s V e i c a m  j u b i l e j ā !
13. jūnijā Edgaram Siliņam 40 gadi (Ezeres draudze)!

z i ņ A s  D r A u D z ē m 
m ā s u  a p V i e N ī b a
Mīļās sievietes visā Latvijā! Jūs esat laipni 
aicinātas kopā ar savām nekristīgajām 
draudzenēm uz aizraujošām, sirsnīgām 
dienām atpūtai, sadraudzībai un mācībām! 
Kopīgi slavēt Dievu, dalīties savā ticības 
pieredzē un veidot jaunas draudzības, kā 
arī stiprināt esošas draudzības saites. Jāņem līdzi kāda bērnības 
fotogrāfija.

Interesanti lektori, radošas darbnīcas, iespējas peldēties jūrā.
Noslēguma dienā lūgšanu stacijas un dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu.

22. - 24. jūlijā notiks MA nometne sievietēm “Svētā Gara auglis”
Vieta: Bulduru dārzkopības tehnikumā Viestura ielā 6, Bulduros, 
Jūrmalā

Dalības maksa: vienai personai - Ls 25, bērniem (2-14 g.) - Ls 10

Lūdzam pieteikties un samaksāt par nometni līdz 5. jūlijam  

MA birojā vai ar pārskaitījumu LBDS 

Banka: A/S SWEDBANK
Reģistrācijas numurs 90000085765
Konta numurs: LV78HABA0551025781989
Ar norādi: Māsu apvienībai – nometnei Bulduros.

Informācija: marta.kalpo@lbds.lv, Lidija Saulīte 29393316 vai 
Elita Lapiņa 26377007 

INFORMĀCIJA NO PĀVILOSTAS DRAUDZES

Ja vēlaties iepazīties ar dzejnieka, komponista un mūziķa 
Kārļa Matisona dzejas krājumu, kas nesen apkopots, 
apmeklējiet internetā mājas lapu: 

www.lbds.lv/pavilosta/kmatisonsdzeja/dzejasfons


