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Pavisam parasta diena kādā ģimenē, kura nesen adoptējusi mazu 
piecgadīgu ķīniešu meitenīti. Tētis pagalmā pļauj zāli, meitiņa 
rotaļājas smilšu kastē. Mamma gatavo pusdienas. Šķiet, nekas 
nespēj izjaukt šīs ģimenes ierasto dzīves ritmu. 

Viss notiek zibens ātrumā. Mašīnas bremžu troksnis, skaļš bērna 
kliedziens, tad mēms klusums... Vecākais dēls, atgriežoties no 
darba, nespēj novaldīt mašīnu un ietriecas smilšu kastē.

Tētis drebošām rokām ieceļ meitiņu mašīnā, lai vestu uz slimnīcu.
Varbūt... varbūt tomēr izdosies glābt viņas dzīvību. Pēdējā brīdī 
viņš paskatās pa mašīnas logu un ierauga savu dēlu, kura 
izmisuma pārņemtā seja izsaka visu. Atskan tēva skaļā balss: 
“Dēls, es tik un tā tevi ļoti mīlu!” Tajā pašā brīdī meitenītes dzīvība 
izdziest...

Caur Tēva mīlestību uz Debesīm. Caur mīlestību, kura, neskatoties 
uz mūsu pārkāpumiem, savu upuri nes līdz galam. Caur mīlestību, 
kuru nevaram nopelnīt. Un tieši šī Tēva mīlestība ir tā, kura mūs 
aizved līdz Golgātai. Tas, kurš ir bijis Golgātā, tas nevar klusēt. 
Jo tieši caur Golgātas krustu mēs varam iemantot mūžīgo dzīvību. 
Vai tava ģimene zina, ka tu esi bijis Golgātā? Vai tavi vecāki un 
bērni zina par Golgātu? Tikai pateicoties Golgātas krustam, 
tu ar viņiem varēsi būt kopā Debesīs. Vai Tu to vēlies?

Cerības festivāls būs jauns sākums tiem, kuri Golgātu nepazīst. 
Varbūt tas ir blaukssēdētājs tramvajā, varbūt tavs palātas biedrs 
slimnīcā. Varbūt tavs priekšnieks darbā vai draugs cietuma 
kamerā. Neskatoties uz to, ko cilvēks ir izdarījis, Tēva nesavtīgā 
mīlestība spēj viņu caur Golgātu aizvest uz Mūžību, kur mēs visi 
satiksimies. 

Cerības festivāls tuvojas... Vai tu biji ar Kristu Golgātā, vai tavs 
priekšnieks, draugs, brālis, radinieks tur bija? Vai mēs drīkstam 
klusēt par to, ko mēs tur redzējām? Vai mūsu sirdis nenodreb par 
tiem, kuri vēl tur nav bijuši?

Cerības festivāls atnāks un aizies. Varbūt tava drauga 
dienasgrāmatā taps ieraksts: “Šajā dienā, tādā un tādā novembrī, 
es iepazinu Jēzu Kristu. Tas notika Cerības festivāla laikā. Tas bija 
brīnišķīgs piedzīvojums, un tagad es zinu, ka būšu ar Jēzu 
Debesīs. Esmu no sirds pateicīgs Jānim, Annai, Martai, utt., 
ka viņi mani uz šo Festivālu uzaicināja. Dievs viņus lietoja, 
lai es iepazītu debesu Tēva nesavtīgo mīlestību līdz galam.”

Ģirts Ašnevics
Rīgas Vīlandes baptistu draudzes mācītājs
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Septembra beigās Saulkrastu viesnīcā 
“Baltic Inn” notika kārtējā draudžu 
dibināšanas apmācība M4. Šī jau bija trešā 
tikšanās reize, uz kuru sabrauca 10 
komandas no dažādām Latvijas vietām, 
kas ir uzsākušas draudžu dibināšanu.

Ir pagājuši astoņi mēneši, kopš tiek 
organizēta M4 komandu apmācība 
draudžu dibināšanā. Kā vienmēr, arī šajā 
reizē brāļi un māsas no Norvēģijas dalījās 
pieredzē un vadīja lekcijas. Galvenais 
uzsvars bija palīdzēt draudžu dibināšanas 
komandām domāt par māceklības nozīmi, 
dibinot draudzi. Dibināt draudzi ir vairāk 
nekā tikai organizēt dievkalpojumu vai 
uzcelt baznīcu – tā ir vide, kurā tiek radīti 
jauni mācekļi. Pamatā lekcijas lasīja Oivinds Auglands un 
Jens Lindals no Norvēģijas. M4 apmācība ir unikāla ar to, 
ka tā nesastāv tikai no lekcijām, bet komandām ir iespēja 
diskutēt par dzirdēto un meklēt veidus, kā lekcijā dotos 
principus īstenot savā kontekstā. 

Pirmās dienas vakarā visiem bija iespēja piedalīties kopīgā 
pielūgsmē, dziedot slavas dziesmas Dievam. Vakara gaitā 
vairākas grupas dalījās ar liecībām par to, ko Dievs līdz šim ir 
darījis. Bija iespēja arī līdzdalīt aizlūgšanu vajadzības, par 
kurām visi kopīgi lūdzām. Kā daudzi atzina, tad šis vakars 
bija atgādinājums, ka draudžu dibināšana nav cilvēku izvirzīti 
mērķi vai stratēģija, bet Dieva darbs, un tādēļ tik svarīgi ir par 
to nemitīgi lūgt un likt to Dieva rokās. 

Draudžu dibināšanas 
apmācība M4

Seminārs noslēdzās ar katras komandas plāna turpmākajiem trīs 
mēnešiem prezentāciju un aizlūgšanām. Šoreiz lielākais uzsvars 
tika likts uz māceklības darbu topošajās draudzēs. 

Grupas, kas piedalās M4 apmācībā, ir dažādās attīstības stadijās, 
un tādēļ vēl jo vairāk tik svarīgi ir lūgt vienam par otru un dalīties 
ar savu pieredzi. Esot M4 apmācībā, ikviena draudžu dibināšanas 
komanda saņēma iedrošinājumu, ka mēs neesam vieni uz 
pasaules, bet līdzās mums ir brāļi un māsas.

No 10. līdz 11. decembrim notiks pēdējā šī gada draudžu 
dibināšanas apmācība M4, taču darbs neapstāsies. Jau tagad 
aktīvi tiek meklētas un aicinātas jaunas grupas, kas varētu 
pievienoties M4 2011. gada apmācības ciklam. Pašlaik jau ir 
pieteikušās piecas komandas. Mums vēl ir brīvas vietas. 
Lai piedalītos M4 apmācībā, ir jābūt vēlmei, aicinājumam no 
Dieva un komandai (vismaz 2 cilvēki). Iegūt vairāk informācijas un 
pieteikties uz M4 varat, rakstot uz: kaspars.sterns@lbds.lv 
vai zvanot 26554780.

Uz tikšanos M4!

Kaspars Šterns
Bīskapa vietnieks jaunu draudžu dibināšanas jautājumos
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Sestdien, 9. oktobrī Baltijas Pastorālajā institūtā notika 
Atvērto durvju diena “VAJADZĪGI VĪRI, KAS 
UZDRĪKSTAS PAKLAUSĪT”. Atvērto durvju dienas 
mērķis bija palīdzēt LBDS draudžu brāļiem izprast 
garīgās kalpošanas būtību, skaidrāk saprast savu 
aicinājumu uz šo kalpošanu un rosināt viņus uzsākt 
studijas BPI. 

LBDS bīskaps Pēteris Sproģis izaicināja vīrus nodoties 
Kristum un sekošanai Viņam, uzsverot, ka Dievs 
darbojas un darbosies – tikai jautājums ir, vai mēs esam 
gatavi Viņam pievienoties. Viņš arī norādīja, ka BPI 
mērķis ir sagatavot tos, kuri apzinās, ka Dievs viņus 
aicina kalpot Sev visdažādākajos kontekstos. Bīskapa 
vietnieks Kaspars Šterns, balstoties uz Lūkas 9. nodaļu, 
rosināja domāt par mūsu katra gatavību sekot Jēzus 
aicinājumam, noņemot “rozā brilles” un apzinoties 
dažādus iemeslus, kas mūs var kavēt. Viņš iedrošināja 
vīrus uzticēties Dievam un, ja Viņš aicina kalpot, 
atsaukties. Pēcpusdienā paneļdiskusijas laikā Atvērto 
durvju dienas dalībnieki varēja uzdot jautājumus par 
kalpošanu, draudžu dibināšanu un vadīšanu un 
studijām BPI gan bīskapam un BPI direktoram 
P. Sproģim, gan Mentoringa programmas vadītājam 
Igoram Rautmanim, gan BPI studentiem – Mateja 
draudzes sludinātājam Miroslavam Tumanovskim, 
Ogres draudzes mācītāja v. i. Dainim Pandaram un 
Liepājas Ciānas draudzes sludinātājam Andrim Bitem. 

Mēs pateicamies Dievam par katru, kuru Viņš bija 
aicinājis uz Atvērto durvju dienu, un ticam, ka Dievs 
runāja uz katru no šiem 20 vīriem. Lūdzu, lūdziet, 
lai Dievs palīdz katram saprast, kurp un kā Dievs viņu 
aicina un kuram ir jākļūst par BPI 2011. gada iesaukuma 
studentu.

Līva Fokrote
BPI Studiju daļas vadītāja

10. un 11. septembrī Tartu notika Latvijas, Lietuvas un Igaunijas 
baptistu savienību pārstāvju tikšanās. Latviju pārstāvēja LBDS bīskaps 
Pēteris Sproģis ar sievu Martu, LBDS izpilddirektore Žanna Drūnese, 
bīskapa vietnieks draudžu dibināšanas jautājumos Kaspars Šterns un 
BPI Studiju daļas vadītāja Līva Fokrote. 

Tikšanās piedalījās baptistu savienību darbinieki, kuri darbojas 
izglītības, misijas un evaņģelizācijas, administratīvā un sociālā darba 
jomās. Nozaru darba grupās uzvars tika likts uz iepazīšanos ar katras 
savienības resursiem un iespējām, kuras varētu noderēt citām 
savienībām, kā arī dalīšanos pieredzē – gan veiksmes stāstos, 
gan izaicinājumos. Piemēram, Igaunijas baptistu savienībai pieder tā 
saucamais second hand veikalu tīkls, kura ienākumi palīdz nodrošināt 
savienības un Tartu teoloģiskā semināra darbību. Lietuvieši lepojas ar 
neklātienes apmācības programmu interesentiem, kuras ietvaros 
draudžu locekļi var mācīties labāko Eiropas baptistu teologu un 
kalpotāju vadībā. Mēs, savukārt, iepazīstinājām mūsu kaimiņus ar jaunu 
draudžu dibināšanas kustību un ar to saistītajām apmācības iespējām, 
Baltijas Pastorālā institūta pieeju draudžu vadītāju sagatavošanai un 
aicinājām izmantot mums uzticētos resursus. 

Īpašs bija lūgšanu laiks Salemas baznīcā, aizlūdzot vienam par otru, 
mūsu draudzēm, savienībām, valstīm un Dieva Valstības 
paplašināšanos. Neizpalika arī sirsnīgas neformālas sarunas pie tējas 
krūzes. Noslēgumā visi tikšanās dalībnieki vienprātīgi atzina, ka Baltijas 
valstu baptistu savienību pārstāvju tikšanās reizēm ir jākļūst par 
ikgadēju pasākumu.

Līva Fokrote 
BPI Studiju daļas vadītāja

Dalībnieku diskusijas grupās

Baltijas valstu baptistu savienību pārstāvji Salemas baptistu baznīcā Tartu
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Baltijas valstu 
baptistu savienību 
pārstāvju tikšanās

BPI  
Atvērto 
durvju diena
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Šovasar notika divas BPI DRAFTS nometnes, kurās 
piedalīties tika aicināti puiši vecumā no 13 līdz 20 
gadiem. Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad nometne 
notika lauku sētā “Ganības” Užavā. Dalībnieki bija 
atbraukuši no dažādām Latvijas draudzēm. Prieks bija 
redzēt, ka nometnēm pievienojas jauni dalībnieki. 

Pirmā nometne BPI DRAFTS 1. līmenis notika no 12. 
līdz 16. jūlijam. Šajā nometnē tika aicināti piedalīties 
dalībnieki no baptistu draudzēm, un uz nometni ieradās 
27 puiši. Daudzi nometnes aspekti līdzinājās 
iepriekšējās vasaras nometnei. Bija lekcijas par to, kas 
ir Evaņģēlijs, kā dzīvot Evaņģēlijā, kā pasludināt 
Evaņģēliju un kā Evaņģēlijs var būt dzīvs draudzē. 
Dalībniekiem bija jātiek galā arī ar dažādiem 
uzdevumiem un izaicinājumiem. Neraugoties uz lielo 
karstumu, puiši ar visu lieliski tika galā un parādīja labu 
attieksmi un stipru raksturu. Īpaši uzrunāja vakari, kad 
puiši sanāca kopā, dalījās ar liecībām, ko Dievs ir 
atklājis šajā dienā, un kopīgi slavējām Dievu. Nekad 
nebiju piedzīvojis, ka pusaudži var tā no sirds dziedāt 
Dievam par godu. 

Otrā nometne BPI DRAFTS 2. līmenis notika no 19. 
līdz 24. jūlijam. Uz šo nometni tika aicināti tie puiši, kas 
bija bijuši uz BPI DRAFTS 1. līmeni. Šī nometne no 
pirmās atšķīrās ar to, ka dalībniekiem bija jādodas 
misijā un savas teorētiskās zināšanas jārealizē praksē. 
Viena komanda devās uz Vērgali Liepājas rajonā. 
Kalpošana notika sadarbībā ar BPI studentu Mārci 
Dejus un ar kristiešiem no Norvēģijas. Puišiem bija 
iespēja izbaudīt misijas darbu dažādos griezumos: bija 
iespēja apciemot cilvēkus mājās, lūgt par viņiem, 
liecināt. Citi devās uz ielām un sludināja. Citi praktiski 
palīdzēja tiem, kam bija vajadzības. Šis prakses laiks 
palīdzēja puišiem izgaršot, ko nozīmē būt misijā un 
pasludināt Evaņģēliju un cik pārsteidzoši Dievs var mūs 
katru lietot. Otra komanda devās uz Dundagu un 
darbojās kopā ar Dundagas baptistu draudzes 
sludinātāju Andi Smelti. Dienas pirmajā daļā puiši devās 
ielās un veica interviju ar jebkuru garāmgājēju. Tā bija 
lieliska iespēja iesākt sarunu par Dievu un pasludināt 
Evaņģēliju. Puišiem bija iespēja arī sportot kopā ar 
vietējiem jauniešiem, kas deva iespēju pasludināt Labo 
vēsti par Kristu. Esot sarunās ar cilvēkiem, varēja 
pamanīt, ka daudzi bija kaut ko dzirdējuši par Kristu, 
bet līdz galam to nebija izpratuši. Kalpošana bija ne 
tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem. Viena no prakses 
dienām tika pavadīta, palīdzot vietējam pansionātam 
sagatavot soliņus. Tādējādi puiši mācījās parādīt Dieva 
mīlestību ne tikai ar vārdiem, bet arī ar darbiem. 

Abās šajās nometnēs varēja redzēt puišu nopietnību un 
vēlmi sekot Jēzum. Patīkami bija vērot šo puišu ticību, 
nopietnību un izturību, kas stiprināja arī mūs, nometnes 
vadītājus. Īpašs prieks bija, ka 2. līmeņa dalībniekos 
varēja saskatīt pozitīvas pārmaiņas, kas ir notikušas 
gada garumā, un ka viņi ir kļuvuši nobriedušāki. Trīs no 
viņiem bija arī 1. līmeņa nometnes vadītāju vidū. Vēl jo 
vairāk tas ļauj ticēt, ka Latvijā aug jauni vīri, kas meklē 
Dieva aicinājumu un vēlas sekot tam. Jau tagad mēs 
redzam, ka mums ir jauna paaudze, kas ir gatava kalpot 

BPI DRAFTS vasaras nometnes

Dievam. Mēs ceram, ka pēc dažiem gadiem, kad šie puiši pieaugs, viņi 
būs gatavi pārņemt stafeti. Paldies Dievam, ka ir sūtītie, kas ir gatavi nest 
gaismu pasaulei un uzņemties atbildību par sevi un citiem.

Pēc šīm abām nometnēm mēs sapratām, ka darbs nedrīkst apstāties. 
Mums ir lieliska auditorija, ar ko strādāt, puiši, kas ir gatavi darīt Dieva 
darbu. Mēs ceram, ka ziemā izdosies organizēt kārtējo nometni. 

BPI DRAFTS dalībnieki gatavojas prakseiIzturības diena, kas noslēdzās ar izturības 
skrējienu

Visi BPI DRAFTS 1. līmeņa nometnes dalībnieki

Dalībnieki prakses laikā ne tikai liecināja  
ar vārdiem, bet arī ar darbiem

Viens no BPI DRAFTS palīgiem māca,  
kā liecināt un pasludināt Evaņģēliju

Prakses laikā Vērgalē tika izmantoti arī 
velosipēdi

Katru rītu un vakaru dalībnieki piedalījās 
kopīgā pielūgsmē
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Dievs ir radījis sievietes – gan ārēji, gan 
iekšēji skaistas, un tādas Viņš tās grib lietot 
Savā darbā.

No 30. jūlija līdz 1. augustam notika māsu 
nometne Bulduru dārzkopības skolā. 
Nometnes moto bija “Mācieties no puķēm 
laukā...”. Māsu nometnē piedalījos arī 
iepriekšējā gadā, tā man ļoti patika, 
tāpēc piedalījos arī šajā nometnē.

Nometnes atklāšana notika Bulduru 
dārzkopības skolas pagalmā. To vadīja 
Jēkabpils baptistu draudzes mācītājs Jānis 
Lūsis. Viņa novēlējums bija ļauties Lielā 
Dārznieka kopšanai arī tad, ja tas ir sāpīgi, 
jo Viņš vienīgas zina, kur un kā ir labāk. 

Piektdienas lekcijas un praktiskās 
nodarbības bija veltītas mūsu ārējā 
skaistuma – sejas, ķermeņa, kāju, roku 
kopšanai. Nodarbības vadīja Gita Vadone 
un Zinta Krūmiņa. Ir tik jauki uzzināt, 
kā pareizi sevi kopt! Dažas no mums 
piedzīvoja īstas pārvērtības, iegūstot jaunas 
frizūras. Interesantākais, ka padomus deva 
ne tikai jaunās māsas, bet arī vecākās 
kundzes. Pucēties patīk mums visām, 
ko tur liegt? 

Piektdienas vakara svētbrīdi vadīja Ogres 
baptistu draudzes mācītāja v.i. Dainis 
Pandars un Ogres baptistu draudzes 
ansamblis. Mēs tikām stiprināti ar liecību, 
kā Dievs atbrīvo no grēku nastas un atbrīvo 
no sāpīgām attiecībām ģimenē. Mēs varam 
Kristus mīlestībā piedot tuviniekiem, un līdz 
ar to paši kļūt brīvi un ziedēt kā puķes. 
Sestdien nometnē ciemojās mācītājs 
Edgars un Kristīne Maži no Rīgas 
Āgenskalna draudzes. Mūs ļoti uzrunāja 
viņu lekcija par sievietes lomu ģimenē un 
sabiedrībā, par sievietes iekšējo un ārējo 
skaistumu.

Kopīgi skatījāmies arī dokumentālo filmu 
par Gitu Vadoni – liecību par to, kā Dievs 
izmaina dzīvi. Tiešām, Dievs pagodinās, 
radot jaunu radību Kristū! Pazīstot Gitu, 
tiešām varu liecināt, ka Dievs viņu ir 
izglābis no cietuma pilnīgi citai, Dievu 
pagodinošai dzīvei. Ir tik brīnišķi redzēt šīs 
izmaiņas!

Bija arī lekcijas māsām – vadītājām, kā arī 
mācītāju sievām. Notika arī praktiskās 
nodarbības par tēmu “Vientulība vai 
vienatne’”, kuras vadīja mācītājs Jānis un 
Dace Baloži no Rīgas Āgenskalna 
draudzes.

Sestdienas vakara svētbrīdī piedalījās visa 
Liepājas Pāvila draudzes mācītāja Mārtiņa 
Baloža ģimene. Viņi muzicēja, deklamēja, 
kāds varbūt tikai turēja mikrofonu. Tas 
radīja tādu īsti ģimeniski mīļu gaisotni, ko 
papildināja arī mācītāja M. Baloža svētruna 
par kristīgu ģimeni un tās lomu draudzē.

Dievs ir radījis sievietesNākamvasar plānojam uzsākt 
arī 3. līmeni, lai mācītu puišus 
arī vadīt. 

Paldies visiem, kas iesaistījās 
nometņu plānošanā un 
vadīšanā. Paldies Dundagas 
baptistu draudzei un 
sludinātājam Andim Smeltem 
par atbalstu tam, lai viena no 
BPI drafts grupām varētu kalpot 
Dundagā. Paldies Mārcim Dejus 
un kristiešu grupai no 
Norvēģijas, kas arī palīdzēja 
otrai komandai un pamācīja to. 
Protams, vislielākais paldies 
Dievam, kas mūs vadīja un 
pagodinājās šajās nometnēs. 

Kā savu pieredzi BPI DRAFTS 
nometnēs vērtē paši dalībnieki:

Matīss Dravnieks (BPI 
DRAFTS 2. līmenis): 
“Nometnes laikā lasīju Rakstu 
vietu no Jāņa 13:35: “No tā visi 
pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, 
ja jums būs mīlestība savā 
starpā.” Agrāk man  bija 
raksturīgi, ka es kādam 
draugam vai nekristietim biju 
gatavs “sašķaidīt” viņu 
uzskatus, izmantojot labus 
argumentus un faktus, bet, esot 
šajā praksē, esmu sapratis, 
ka nevienam argumentam vai 
faktam nav jēgas, ja tev nav 
mīlestības un kalpojoša sirds.”

Pauls Ķierpe (BPI DRAFTS 
2. līmenis): “Grūti ir iesākt darīt 
kādas lietas, bet svarīgākais, lai 
mēs pēc šādiem pasākumiem 
neapstājamies un turpinām 
iesākto.”

Ritvars Leitis (BPI DRAFTS 
1. līmenis): “Kristījos pirms 
četriem gadiem, bet reāli 
draudzē esmu kopš februāra. 
Pirms tam stūrgalvīgi pretojos, 
domāju, ka kristieši ir “lūzeri”. 
Ziemā, kad piedalījos līdzīgā 
nometnē, mājup braucot, 
sapratu – man jāizšķiras, 
vai turpināšu dzīvot, lietojot 
alkoholu, smēķējot, tātad 
vieglprātīgi dzīvojot, vai arī iešu 
uz draudzi un kalpošu.” 
(Ritvars izvēlējās otro variantu, 
ne mirkli to nenožēlojot.)

Kaspars Šterns
Bīskapa vietnieks jaunu 
draudžu dibināšanas 
jautājumos

Svētdien pulcējāmies uz svētbrīdi. 
Pēc brokastīm tikām aicinātas uz 19 lūgšanu 
stacijām. Tur bija lūgšanu stacijas par 
ģimenēm, draugiem, draudzi, Latviju, dzimto 
pilsētu, trūkumcietējiem, politiķiem, LBDS, 
slimajiem un citiem. Tur bija arī lūgšanu 
stacijas – pateicības. Tur bija sajūtams tāds 
fantastisks Dieva tuvums, ka, to atceroties, 
acis pildās asarām un sirds ietrīcas. Tas bija 
neaprakstāms skats – pie katras stacijas kāds 
nokritis ceļos, kādi apskāvušies, kopā lūdzot, 
kāds pateicībā noliecis galvu. Rakstījām arī 
Dievam katra savu lūgšanu un nolikām to pie 
krusta. Tāds fantastisks Dieva tuvums! 
Atceroties šo brīdi, saprotu, ka mūsu 
skaistums ir Dieva dāvana.

Noslēguma dievkalpojumu ar Svēto 
Vakarēdienu vadīja Rīgas Semināra draudzes 
mācītājs Edgars Godiņš, kurš, protams, 
arī atzina, ka sievietes ir ārēji skaistas, bet 
galvenais skaistums ir starojums no iekšienes 
– iekšējais skaistums. Katram no mums Dievs 
ir devis iekšējo un ārējo skaistumu. Galvenais, 
lai to pareizi izmantojam.

Vēl gribu piebilst, ka bezgala skaists bija pats 
Bulduru dārzkopības skolas dārzs, kā arī 
floristikas izstāde skolā.

Atceroties visu šo nometnes laiku, varu 
pateikties Dievam par šiem mīlestības 
pilnajiem un svētīgajiem brīžiem. Un to visu 
mēs gūstam, lai dotu tālāk. Dievs lai palīdz 
man to nepaturēt tikai sev! Paldies Dievam par 
šiem brīžiem, paldies organizatoriem un 
darbiniekiem! Dievs lai Jūs īpaši svētī!

Irīda Ņenāhova
Ventspils baptistu draudzes locekle

Nometnes dalībnieces piestiprina taurenīšus Latvijas kartē, 
tādā veidā atzimējot draudzi, kuru pārstāv
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Kādreiz man šķita, ka mana 
sirds pieder tikai darbam ar 
jauniešiem un kalpošanai 
nometnēs. Bet tagad, laikam 
ejot, šis tas ir mainījies. Pāris 
gadus esmu novērojis, ka 
man labs kontakts veidojas 
arī ar vecākiem cilvēkiem. 
Dievs mani aicina kļūt par 
sludinātāju. Es gribētu ar 
savu kalpošanu mudināt 
cilvēkus tuvoties Dievam, lai 
cilvēki būtu gatavi kaut ko 
mainīt savā dzīvē. 
Iedrošinātu arī citus kalpot 
Dievam.   

Kā tu saprati, ka tev jānāk uz BPI?

Par BPI sāku domāt tad, kad mani ļoti interesantā veidā 
uzaicināja uz “BPI DRAFTS” nometni. Man piezvanīja un 
jautāja, vai es varētu palīdzēt nometnē, jo kāds no 
darbiniekiem pēkšņi nevarēja ierasties. Divu stundu laikā 
man bija jāpieņem lēmums – braukt vai nē un 
jāsagatavojas šai nometnei. Tur es pirmo reizi izdzirdēju 
par BPI, jo iepriekš man nekādas informācijas nebija. 
Tas veids, kā es nokļuvu šajā nometnē, un pēc tam, 
runājot ar kādiem cilvēkiem, deva man apstiprinājumu 
no Dieva, ka šī man ir īstā vieta. 

Ko tu ceri gūt BPI?

Pirmā lieta, kāpēc es nācu uz šo skolu, bija tas, ka šeit 
var ne tikai iegūt zināšanas, kas man, protams, arī būs 
ļoti noderīgas, bet, ka ir iespēja šeit augt garīgā ziņā. 
Šeit rūpējas arī par garīgo izaugsmi, un man tas ir ļoti 
svarīgi. Es uzskatu, ka varēšu kalpot veiksmīgāk, ja būšu 
rūpējies arī par garīgo izaugsmi, ne tikai ieguvis 
zināšanas. Jo vairāk es šeit mācos, jo vairāk pārliecinos, 
ka esmu izdarījis pareizo izvēli. Mani uzrunāja jau pirmā 
lekcija, kurā Volijs Skūns no Zviedrijas runāja par 
kristīgās dzīves pamatiem. Kaut arī sākumā nesapratu, 
kādēļ šāda lekcija, jo, ja cilvēki nāk mācīties, lai nākotnē 
kļūtu par sludinātājiem, kaut kādiem pamatiem jau 
vajadzētu būt... Bet Volijs to pagrieza pavisam no cita 
skatupunkta - tā, ka es sāku pavisam citādi skatīties uz 
Dievu un sapratu, kā Dievs raugās uz mani. Tas bija labs 
uzmundrinājums mācīties tālāk. Man ļoti palīdz arī 
mazās grupas, kurās sanākam kopā un varam 
izrunāties. 

Kā par tevi šajā laikā var aizlūgt?

Varētu lūgt par to, lai vieta, uz kuru es dotos kalpot, būtu 
arī tā vieta, kurā mani vēlas redzēt Dievs. Lai es un mana 
ģimene būtu gatavi paklausīt un sekot Dieva nodomam. 

Interviju sagatavoja Vēsma Sandberga

Ar pateicību Dievam un prieku Baltijas Pastorālais 
institūts sagaida šī gada 8. decembrī, kad mācības BPI 
noslēgs 2008. gada jeb paša pirmā BPI iesaukuma 
studenti. Paldies jums, Baptistu Vēstneša lasītāji, par jūsu 
atbalstu BPI, mūsu studentiem un viņu kalpošanai. 
Lai Dievs jūs bagātīgi svētī!

Šī intervija ar Andri Jēgermani no Kandavas baptistu draudzes ir 
pēdējā no Baltijas Pastorālā institūta 2010. gada iesaukuma studentu 
intervijām. Jau pavisam drīz studijas uzsāks 2011. gada iesaukums. 
Turpināsim pateikties Dievam, kurš aicina strādniekus Savā darbā – 
katru ar savu personību, dāvanām un spējām. 

Andri, pastāsti, kā Kristus atrada tevi!

Tas notika jau agrā jaunībā. Sākumā visa ģimene gājām uz kādu 
draudzi, bet vēlāk sapratām, ka tur sludina nepareizas lietas, un mani 
vecāki vairs tur negāja. Tad sākām braukt uz Talsu baptistu draudzi, 
bet vēlāk uz Kandavas baptistu draudzi. Man 1995. gadā bija iespēja 
braukt uz nometni, kuru rīkoja kristīgā organizācija “Jaunatne ar 
misiju”. Tur es pieņēmu Jēzu kā savu Glābēju. Man bija 14 gadi. Šajā 
nometnē es pirmo reizi ievēroju, kādi ir kristieši, to mīlestību, kas 
viņiem bija pret citiem cilvēkiem. Uzrunāja arī liecības, un tieši tajā 
vakarā runāja Māris Dzelzs. 

Tad es pats sāku vairāk meklēt Dievu, braucu uz konferencēm, kas 
notika “Jaunatnē ar misiju”. Mums bija arī jauniešu grupiņa Sabilē, kur 
mēs sanācām kopā reizi nedēļā, studējām Dieva Vārdu, lūdzām, 
sanāca arī kādas nometnes rīkot kopā. Tas bija tāds neaizmirstams 
laiks, kas man ļoti daudz deva garīgajai izaugsmei. Man šķiet, ka 
Dievs arī pakāpeniski mainīja manu raksturu. Manuprāt, tas ir 
process. Arī šobrīd Dievs kaut kādas lietas maina. Kad es aizbraucu 
mācīties uz Tilžas evaņģēlistu apmācības centru, tur, manuprāt, mans 
raksturs visvairāk tika lauzts. Es tur ļoti cīnījos ar pašpārliecinātību, ar 
lepnību. Laiks Tilžā mani kaut kādā ziņā no tā izaudzināja. 

Pastāsti par savu ģimeni – kā jūs ar sievu satikāties?

Ar sievu es iepazinos tad, kad mēs abi mācījāmies Tilžā. Jau pēc 
gada mēs apprecējāmies. Tagad dzīvojam Sabilē, mums ir trīs bērni – 
divi dēli un meitiņa. Manu sievu sauc Ilze, viņa strādā par angļu 
valodas skolotāju. Vecāko dēlu sauc Filips, otru dēlu – Rūdolfs un 
meitu – Sabīne. Šobrīd man daudz nākas būt projām no mājām. Kaut 
kādā ziņā jau ir grūti. Nākas pierast, tikt kaut kam pāri. Mēs 
koncentrējamies uz to, ka tas ir viens gads, un pēc tam varēsim 
kalpot un būt biežāk kopā. 

Pastāsti par savu draudzi! 

Es esmu Kandavas baptistu draudzē, kalpoju par diakonu. Mūsu 
draudze ir atvērta jauniem cilvēkiem; tāda, kurai nav lielu 
aizspriedumu pret tiem, kas draudzē ienāk no malas. Mūsu draudze 
pieņem citus mīlestībā. Lielu uzsvaru liekam uz evaņģelizāciju.

Kā tu saprati, ka Dievs aicina tevi kalpošanā? 

To sapratu gandrīz uzreiz, kad apmeklēju “Jaunatne ar misiju” 
konferences. Mani aizrāva misionāra darbs, es domāju, ka arī es 
varētu un gribētu kalpot Dievam. Vēl labāk to sapratu tad, kad mums 
bija jauniešu grupiņa Sabilē, kuru pieminēju iepriekš. Vēlāk es guvu 
tam apstiprinājumu gan no vairākiem cilvēkiem, gan arī lasot Bībeli. 
Arī mana dzīve ir kaut kā tā iegrozījusies, lai es varētu kalpot, un es 
domāju un ticu, ka tas ir Dieva darbs. Sākums manai kalpošanai bija 
Sabilē, kad mēs jaunieši sākām organizēt nometnes. Pēc tam 
Kandavā es pats sāku vadīt jauniešu grupiņu.

Mudināt 
tuvoties 
Dievam

baptistu vēstnesis6



Pagājušā gada rudenī nodibinājums “Partneri” un Baltijas 
Pastorālais institūts organizēja semināru “Atkarība no alkohola 
un narkotikām”, kuru vadīja Bils Špehts, “Celebrate Recovery” 
programmas pārstāvis no ASV. Taču šī programma palīdz ne 
tikai tiem, kas cīnās ar atkarībām no vielām, bet arī pievēršas 
visdažādāko ievainojumu un nelabvēlīgu ieradumu pārvarēšanai. 
Šī kalpošanas kustība 1991. gadā aizsākās Sedlbekas draudzē, 
Kalifornijā, ASV, un ir plaši pazīstama visā pasaulē. Semināru 
apmeklēja vairāk nekā 80 kristieši un sociālā darba profesionāļi 
no visām Latvijas malām. 

Šogad, turpinot sagatavot Latvijas kristiešus kalpošanai, notiks 
apmācību seminārs, kas interesentiem palīdzēs uzsākt kalpoša-
nas programmu “Īsta brīvība”. Tā ir 12 soļu programma, kuras 
mērķis ir palīdzēt cilvēkiem atbrīvoties no dzīves pārestībām, 
emocionāla nemiera un nelabvēlīgiem ieradumiem. 
Programma balstās uz Kristus kalna svētrunas principiem. 
Sedlbekas draudzes mācītājs Riks Vorens, Latvijā pazīstamās 
grāmatas “Mērķtiecīga dzīve” autors, par šo kursu raksta:

“Jūs noteikti būsiet dzirdējuši teicienu: “Laiks dziedē visas rētas.” 
Diemžēl tā nav patiesība, jo es esmu sastapis daudz cilvēku, 
kuri nes sevī sen iegūtus ievainojumus... Neapkopti un neārstēti 
ievainojumi sastruto un izplata infekciju pa visu ķermeni... 
Tāpēc mums ir nepieciešama bibliski pamatota un līdzsvarota 
programma, lai varētu palīdzēt cilvēkiem pārvarēt viņu sāpes, 
ieradumus un atkarības. “Īsta brīvība” ir tieši tāda atveseļošanās 
programma. Pamatota vairāk uz Jēzus vārdiem nekā psiholoģijas 
teorijām, tā spēj efektīvāk palīdzēt cilvēkiem mainīties. Vairumam 
cilvēku ir pazīstama klasiskā AA (Anonīmo alkoholiķu) 
programma... tomēr mani nekad nav apmierinājusi programmas 
nenoteiktība attiecībā uz Dieva raksturu, Jēzus Kristus glābjošo 
spēku un Svētā Gara kalpošanu. Es sāku rūpīgi pētīt Rakstus, 
lai noskaidrotu, kas Dievam ir sakāms par atveseļošanos un 
atjaunošanos. Sev par pārsteigumu es atklāju, ka Kristus loģiskā 
secībā ir mācījis atveseļošanās principus savā vispazīstamākajā 
vēstījumā – Kalna svētrunā!... Esmu pārliecināts, ka šī 
programma nelīdzinās nevienai citai atveseļošanās programmai, 
ar kuru jums, iespējams, nācies saskarties.”

Šogad līdzās Bilam Špehtam semināru vadīs Tonijs 
Terners, programmas “Celebrate Recovery” Eiropas un 
Lielbritānijas direktors, Džo Volters, “Celebrate Recovery” 
slavēšanas vadītājs no Derbijas (Lielbritānija) un Keitija 
Rota, ilggadēja misionāre Latvijā, kura ir uzsākusi 
programmas “Īsta brīvība” pilotgrupas Madonā un Ērgļos. 

Seminārs notiks divos formātos. Trīs dienu seminārs 
notiks no 15.-17. novembrim plkst. 10-17 Savienības 
namā Rīgā, Lāčplēša ielā 37. Dalības maksa: Ls 16. 
Semināra saīsinātais variants notiks 19. novembrī 
plkst. 10-17 Savienības namā Rīgā, Lāčplēša ielā 37. 
Dalības maksa: Ls 8.

19. novembrī plkst. 18:00 Savienības namā Rīgā, 
Lāčplēša ielā 37 notiks programmas “Īsta brīvība” 
atklāšanas svinības, kurās piedalīsies vairāku kristīgo 
konfesiju vadītāji. Tā būs iespēja ne tikai pateikties 
Dievam par šo kalpošanas instrumentu un izlūgties Viņa 
vadību un svētību programmai, bet arī piedzīvot modelētu 
“Īsta brīvība” vakara programmu. Ieeja pasākumā par 
ziedojumiem.

Semināru un svinību laikā būs iespējams iegādāties visus 
materiālus, kas nepieciešami kalpošanas “Īsta brīvība” 
uzsākšanai draudzē vai citā vidē: vadītāja rokasgrāmatu, 
dalībnieku darba burtnīcas un DVD disku ar 25 apmācības 
lekciju videomateriāliem, kuros izskaidrots atlabšanas 
process. 

Programmu “Īsta brīvība” Latvijā kopā ar LBDS un BPI 
atbalsta nodibinājums “Partneri”/ Bridge Builders 
International, Latvijas evaņģēliski luteriskā Baznīca, 
Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienība, Latvijas Kristīgā 
studentu brālība un “Atradums – Personības attīstības 
resursi”.

Vairāk informācijas un pieteikšanās (līdz 8. novembrim), 
zvanot pa tālr. 67284452 vai mob. 29481892, un rakstot uz 
epastu partneri@partneri.lv.
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Novembris iekrāso Latviju ne vien krāšņos rudens toņos, bet, mēs ticam, arī 
cilvēku sirdis cerības krāsās. Gadu Latvijas kristieši ir lūguši par saviem 
draugiem, radiem, paziņām un svešiniekiem, lai viņu ausis kļūtu dzirdīgas un 
acis redzīgas, un arī izgājuši ielās, lai liecinātu un aicinātu cilvēkus uz 
Cerības Festivālu. Daudzi ir iesaistījušies, lai palīdzētu šiem svētkiem notikt. 
Paldies ikvienam! 

Trīs vakarus no 5.-7. novembrim no plkst. 18.30 Franklins Grehems 
sludinās un lieliski mūziķi spēlēs, lai Evaņģēlija vēsts dziļi ieskanētos cilvēku 
sirdīs. Festivālā uzstāsies mākslinieks Maikls V. Smits (Michael W. Smith), 
kurš, pusaudžu gados izbridis cauri nepatikšanām un depresijai, atdeva 
savu dzīvi Kristum. Kopš tā brīža mūziķis ir kļuvis par daudzu mūzikas topu 
līderpozīcijās nonākušu gospeļa dziesmu autoru. Viņa daiļrade ir trīs reizes 
novērtēta ar “Grammy” balvu, 34 reizes ar Amerikas Gospeļmūzikas godalgu 
“Dove” un citiem apbalvojumiem. 

Latvijas klausītājiem muzicēs 
Jamaikas džeza pianists Hantlijs 
Brauns (Huntley Brown), kurš ir 
novērtēts ar tādām godalgām kā “Top 
Caribbean Gospel Instrumentalist” 
2005. un 2006. gadā. Hantlijs 
uzstāsies kopā ar 800 balsīgu Latvijas 
kristīgo draudžu kopkori un 
simfonisko orķestri. Pasākumā 
piedalīsies arī Latvijas Nacionālās 
operas Trīs Tenori (Guntars Ruņģis, 
Miervaldis Jenčs, Nauris Puntulis), 

populārās mūzikas klasiķis Ingus Pētersons, izcilais saksofonists Artis Gāga, 
Valdis Indrišonoks ar grupu un daudzi citi. Festivālu vadīs Kristaps Tālbergs. 
Festivālā būs pieejams tulkojums krievu, 
lietuviešu, igauņu un zīmju valodā.

Lai arī Festivāla muzikālā daļa būs bagātīga, 
tā galvenais mērķis ir dot cerību cilvēkiem 
šodienas emocionāli un ekonomiski grūtajā 
laikā. Sludinātājs Franklins Grehems, kurš 
Festivāla laikā viesojas Latvijā, kopš 1989. gada 
ar cerības vēsti ir uzrunājis vairāk kā 
4,8 miljonus cilvēku dažādās pilsētās, 
no Johanesburgas Dienvidāfrikā līdz Tallinai 
Igaunijā. Esiet līdzās un aiciniet uz Festivālu 
ikvienu, kam šī vēsts var būt dzīvi izmainoša! 
Dievs ir uzticams, Viņš būs ar to, kas klaudzina, 
Viņu meklē un pie Viņa tveras! To cerību, 
ko esam ieguvuši paši, nesīsim citiem vai nu vienatnē pie siltas tējas, vai 
Cerības Festivāla laikā – visi veidi, kā Dieva vārds tiek pasludināts, ir labi! 

Ārpus Rīgas dzīvojošajiem ir lieliska iespēja atbraukt uz Festivālu ar 
bezmaksas autobusiem, kuru kustību organizē vietējās draudzes sadarbībā 
ar BGEA. Arī ieeja Festivālā ir bez maksas. 

Sagatavoja Elīna Belija
Cerības Festivāls, Komunikāciju komitejas vadītājas asistente

L a i  r u d e n s  i e g L e z n o  
c i L v ē k u  s i r d ī s  z e L t a  v ā r d u s

“Piemini senās dienas, ņem vērā gadus no 
audzes uz audzi! Vaicā savam tēvam, 
tas tev to pastāstīs, prasi saviem vecajiem, 
tie tev to teiks.” (5. Mozus 32:7)

Mūsu prezidents mācītājs Benjamiņš Wiliams 
Keidans, rakstot priekšvārdu Brazīlijas 
Latviešu baptistu apvienības 60. gadu 
jubilejas grāmatai, atgādina, ka “ir iespaidīgi 
stāsti par notikumiem, kuri bija saistīti ar 
lielajām imigrantu grupām no Latvijas, kad 
tās ieceļoja Brazīlijā ar niecīgiem līdzekļiem 
un bez infrastruktūras savai jaunajai dzīvei. 
Ar lielu pateicību Dievam atceramies pirmo 
ieceļotāju stāstus un draudzes, kuras tie 
noorganizēja Rio Novo pilsētā Santa 
Katarinas štatā (1892), Ižuī pilsētā Rio 
Grande do Sul štatā (1895), Nova Odesas 
pilsētā Sao Paulo štatā (1906) un Vārpā Sao 
Paulo štatā (1922). Tie ir dziļi ticības un 
nodošanās apliecinājumi, kas mums atstāti 
un kurus nevēlamies aizmirst.”

Šodien, pieminot BLBA 61. gadadienu, 
jāsaka, ka esam tikuši tik tālu, vienīgi 
pateicoties tam, ka Dievs ir vadījis šo garo 
ceļa posmu. Šī nav mūsu druva, esam vienīgi 
mazi instrumenti Viņa rokās. Šajos gados ir 
bijušas dažādas pārdomas: iedrošinājuma 
vārdi, domas, ka Apvienība jau ir sevi 
izsmēlusi, ka vairs nav nepieciešams rīkot 
kongresus katru gadu, bet arī ir bijuši pretēji 
viedokļi, ka tiem jānotiek biežāk, jo tie vieno 
draudzes, kļūst pieejama informācija par 
misiones darbu, jaunieši varētu biežāk tikties 
un stiprināt draudzības saites. Neskatoties uz 
dažādiem viedokļiem un domām, zinām, ka 
Apvienības pastāvēšana ir Dieva ziņā, “jo Tu 
esi liels un dari brīnumus, Tu vienīgais esi 
Dievs” (Psalmi 86:10)! 

Brazīlijas Latviešu baptistu draudžu 
apvienības saknes atrodamas divās Misiones 
konferencēs: pirmo rīkoja 1950. gadā Palmas 
baptistu draudzē un otro 1951. gadā Nova 
Odesas 1. latviešu baptistu draudzē, abās 
konferencēs piedalījās 7 baptistu draudžu 

Brazīlijas 
Latviešu 
baptistu 
apvienības 
darbība 
(1949-2010)
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vadība un 1 latviešu izcelsmes misiones 
stacijas Sao Paulo štatā vadība (Vārpas 
Centra un 2. baptistu draudze, 
Pitangeiras baptistu draudze (Vārpa), 
Palmas baptistu draudze (Vārpa), Sao 
Paulo latviešu baptistu draudze, Nova 
Odesas 1. un 2. baptistu draudze un 
Letonijas misiones stacija (Vārpas 
latviešu baptistu draudze)). 
Abu konferenču mērķis bija izzināt 
jautājumus, kas saistīti ar latviešu 
baptistu draudžu darbu Sao Paulo štatā, 
lai izstrādātu draudžu sadarbības plānu, 
uzturētu misiones darbu Rinkona misijā 
Bolīvijā un Paranā štata piekrastes 
rajonos pēc tam, kad Brazīlijas valdība 
atcēla ierobežojumus ārzemnieku 
kopienām, kas tika ieviesti sakarā ar 
Otro Pasaules karu. Šajos misiones 
laukos aktīvi darbojas latviešu misionāri. 
Līdz tam darbojās vienīgi Sertona misija, ko uzturēja Vārpas 
baptistu draudzes un Sao Paulo pilsētas latviešu baptistu 
draudze un ar kuras darbu tika sasniegti dažādu tautību 
iedzīvotāji – brazīlieši, slāvi, lietuvieši, vācieši, spāņi un itāļi. 

Otrās konferences laikā, kas notika Nova Odesas 1. baptistu 
draudzē, ieradās delegāti no visām 7 latviešu draudzēm, kā arī 
no Labās Vēsts draudzes Sao Paulo pilsētā (krievu draudze) un 
pēc māc. Kārļa Grigoroviča (latviešu mācītājs un misionārs starp 
slāvu izcelsmes ieceļotājiem) ierosinājuma tika dibināta Brazīlijas 
Latviešu baptistu draudžu apvienība. Apvienības pirmās 
padomes sastāvā bija prezidents māc. Andrejs Ceruks, sekretāri 
māc. Hugo Alnis un slud. Edvards Dancigs, padomes locekļi 
māc. Andrejs Kļaviņš un māc. Jānis Lukašs. Pirmais prezidents 
māc. Andrejs Ceruks bija galvenais Apvienības organizēšanas 
idejas atbalstītājs un izplatītājs un vairāku gadu garumā vadīja to 
ar lielu atbildības sajūtu. Pēc viņa Apvienību vadīja māc. Andrejs 
Arājs, māc. Gunārs Tīss, māc. Verners Krīgers, māc. Ilgonis 
Jānaitis, māc. Osvalds Ronis, māc. Alfons Krūklis, māc. Valters 
Frišenbrūders, māc. Laimonis Bembers, māc. Niltons O. Malvess 
un māc. Benjamiņš W. Keidans.

Ņemot vērā Apvienības darba paplašināšanos, tās nosaukums 
tika mainīts uz Brazīlijas Latviešu baptistu apvienību (BLBA), 
jo tās darbā ir iesaistīti latvieši no visas Brazīlijas, ASV un vēl 
citām kaimiņvalstīm. Apvienības paspārnē darbojas divi 
departamenti. Māsu departaments – Kristīgā sieviete darbā – 
attīsta plašu sociālās palīdzības darbu misiones laukos Rinkonā, 
Bolīvijā un Brazīlijā – Santa Katarinas štatā (Bom Retiro) un 
Paranā štatā (Ortigeira). Jaunatnes departamenta mērķis ir 
modināt starp jauniešiem jaunus talantus un misiones garu. 
Jaunatnes departaments nesen uzsāka kampaņu “Latviešu 
misiones palīdzības projekts”, kurš ir ļāvis BLBA palielināt 
misionāru skaitu, kas saņem finansiālu palīdzību katru mēnesi. 
Apvienība arī sadarbojas ar ALBA un LBDS, uzņemot mācītājus 
no ASV un Latvijas. 

2010. gadā BLBA 61. kongress notika Kuritibas pilsētā Paraņa 
štatā. To organizēja  Kuritibas latviešu grupa kopā ar Kuritibas 1. 
baptistu draudzi. Šī bija pirmā reize, kad kongress tika rīkots 
Paranā štatā. Mēs tikām bagātīgi svētīti un stiprināti caur 
sadraudzību ar brāļiem un māsām, dziesmām un sevišķi ar māc. 
Andra Akmens svētrunām, kuru galvenā tēma bija “Mana dzīve 
Dieva rokās”. Tās mums lika pārdomāt par savu ikdienu, vai 
tiešām mūsu dzīve ir Dieva rokās, jo Dievs bez mums joprojām 
būs Dievs, bet mēs bez Dieva neesam nekas. Šajā kongresā 
mums bija iespēja nedaudz iepazīt baptistu darba vēsturi Latvijā. 

Mēs slavējam Dievu par šiem gadiem un par darba turpinājumu 
caur LBDS. 

Pašlaik BLBA sastāv no 6 draudzēm un vairākām latviešu 
grupām visā Brazīlijā: Nova Odesas 1. baptistu draudze Sao 
Paulo štatā (1906), Vārpas baptistu draudze Sao Paulo štatā 
(1922), Urubisī baptistu draudze Santa Katarinas štatā (1934), 
Sao Paulo latviešu baptistu draudze Sao Paulo štatā (1934), 
Nova Odesas 2. baptistu draudze Sao Paulo štatā (1936) un 
Kvatro Barras baptistu draudze Paranā štatā (1984). 

Draudzes un individuāli “Latviešu misiones palīdzības projekta” 
dalībnieki katru mēnesi sūta finansiālu palīdzību baptistu misijai 
Rinkon del Tigre Bolīvijā, māc. Klaudinei un Prisila Kārkle Godoi 
Čīlē un Brazīlijā misionāriem: māc. Alvaro Kapilera un ģimene 
Bom Retiro pilsētā Santa Katarinas štatā, māc. Alekss un 
Elizabete Kļaviņa Jaunzeme do Nasimento, Vila dos Abakašīs, 
Nova Olinda do Norte pilsētā Amazonas štatā, māc. Vilsons un 
Lilita Balaniuk Greve Santa Barbara do Parā pilsētā Parā štatā un 
misiones darbam Ortigeira pilsetā Paranā štatā, kur šobrīd nav 
mācītāja. Papildus finansiālai palīdzībai, BLBA lielākā palīdzība 
tiek sniegta caur lūgšanām, kas ir kā nepārraujama virve 
pārbaudījumos un uzvarās Evaņģēlija izplatīšanā. BLBA 
mājaslapā ir pieejama informācija par katra misionāra darbu, 
viņa vajadzībām un kontaktinformācija.

Vēl ir viena misionāru grupa, kura tiek uzturēta ar lūgšanām, jo 
tie ir latviešu pēcnācēji un darbojas dažādās jomās un vietās, un 
ir izteikuši vēlēšanos, lai viņu vārdi tiktu ievietoti arī mūsu mājas 
lapā: māc. Hanss Bērziņš un ģimene Latvijā, māc. Karloss un 
Līvija Kļava Silva Paragvajā, māc. Klebers Balaniuks un ģimene 
Dienvidāfrikā, māc. Verners Cērps Juniors un ģimene Youth 
Missions International Brazīlijā, Dirseu un Elīza Liepkaln Žardin 
Elite da Bola, māc. Viliams Balaniuks, māc. Pauls Balaniuks un 
Niltons Janjons, kas kalpo narkomānu un citu atkarību grupai 
Brazīlijā.

Nesen BLBA izveidoja mājas lapu www.batistasletos.com un 
e-pastu batistasletos@gmail.com. Izmantojot šos sakaru 
kanālus, tiek izplatītas ziņas no misiones laukiem, fotogrāfijas un 
BLBA aktivitātes. Aicinām visus apmeklēt mūsu mājas lapu!

Varam teikt: “Līdz šim Tas Kungs mums ir palīdzējis”, jo šis 
darbs ir katra BLBA valdes un padomes locekļa brīvprātīgā 
darba rezultāts, un, kā Dieva kalpi varam teikt, ka šī Apvienība ir 
Lielā Dieva darbs, mēs visi esam līdzdalībnieki Apvienības 
vēstures veidošanā caur lūgšanām un tiešo vai netiešo dalību.

Sagatavoja Olīvija E. G. Arāja, tulkoja Daniels Ādolfs Liepiņš
baptistu vēstnesis 9



P a r  n o d o k ļ u  a t v i e g L o j u m i e m 
z i e d o t ā j i e m

Latvijas Baptistu draudžu savienība ir reliģiska organizācija, 
kurai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. 
Līdz ar to, ziedojot LBDS, spēkā ir sekojoši nosacījumi:

Juridiskajām personām (rezidentiem un pastāvīgajām 
pārstāvniecībām) saskaņā ar likuma “Par uzņēmumu ienākuma 
nodokli” 20.1. pantu nodokli samazina par 85 procentiem no 
summām, kas ziedotas Latvijas Baptistu draudžu savienībai. 
Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 20.2. pants nosaka, 
ka kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20 procentus no 
nodokļa kopējās summas.

Fiziskajām personām saskaņā ar likuma “Par iedzīvotāju 
ienākuma nodokli” 10. panta 1. daļu pirms ienākuma aplikšanas 
ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti šādi 
maksātāja izdevumi: summas, kas ziedojuma vai dāvinājuma 
veidā nodotas Latvijas Republikā reģistrētām biedrībām, 
nodibinājumiem un reliģiskajām organizācijām vai to iestādēm, 
kurām piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss saskaņā 
ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu, un budžeta iestādēm. 
Maksātāja attaisnotie izdevumi kopā nedrīkst pārsniegt 20 
procentus no maksātāja apliekamā ienākuma lieluma.

Ja jums ir jautājumi par ziedošanu LBDS un nodokļu atlaidēm, 
lūdzu, kontaktējieties ar LBDS izpilddirektori Žannu Drūnesi, 
zvanot pa tālruni 29148854 vai rakstot uz epasta adresi  
zanna.drunese@lbds.lv. 

P r e c i z ē j u m s

Vēlamies precizēt Baptistu Vēstneša 2010. gada septembra 
numura 10.lpp. raksta “Dieva pieskāriens: kristību 
dievkalpojums Užavā” 1. rindkopas tekstu. Pareizais 
formulējums: “Simt četrdesmit deviņi gadi mūs šķir no tās 
dienas, kad pirmo Latvijas baptistu kristības notika 1860. un 
1861. gadā Mēmelē (tagadējā Klaipēdā), kur latvieši devās 
pa jūras ceļu laivās, airējot un brīžiem izmantojot buras.’’

Baptistu Vēstneša redakcija, atsaucoties uz M. Ceimura 
ieteikumu.

s v e i c a m !

Eliju un Solveigu MIĶELSONUS ar otrā bērniņa 
Filipa Benjamina piedzimšanu 5. oktobrī!

g a i d o t  “ z i e m a s s v ē t k u  b r ī n u m u ”

Ziemassvētku laiks vairs nav aiz kalniem. Katra diena vēsta, 
ka tuvojas skaistais laiks, kad dāvāsim saviem līdzcilvēkiem 
Kristus dzimšanas svētku prieku. To varam darīt jau 
pirmssvētku laikā, tāpēc Svētdienskolu apvienība sadarbībā 
ar Ventspils draudzes svētdienskolu ir iecerējusi skaistu 
labdarības koncertu Rīgas Golgātas baptistu draudzes 
dievnamā 11. decembrī plkst. 15.00. Koncertā tiks izpildīts 
muzikāls uzvedums “Ziemassvētku brīnums”, kuru gatavo 
Ventspils draudzes svētdienskolotāju un mūziķu komanda. 
Tā būs dāvana ikvienam klausītājam. 

Piedaloties labdarības koncertā Golgātas baptistu dievnamā, 
klausītājiem būs iespēja ziedot līdzekļus, lai svētdienskolu 
maznodrošinātie bērni no attālākajiem Latvijas novadiem 
varētu atbraukt un piedalīties Dziesmu svētkos 
2011. gada 4. maijā. Mūsu kopīgi ziedotie līdzekļi palīdzēs 
to īstenot.

Realizējot šo projektu, Ventspils draudzes svētdienskolas 
pārstāvji varēs pilnā mērā izbaudīt gatavošanās prieku jau 
Adventes laikā. Mūsu draudžu svētdienskolās ir daudz 
apdāvinātu bērnu. Iestudējot muzikālo uzvedumu 
“Ziemassvētku brīnums”, katram dalībniekam būs iespēja 
pilnveidot un attīstīt savu talantu. Turklāt, veidojot tādus 
skatuviskus uzvedumus, varam dot ierosmi un 
uzmundrinājumu arī citām svētdienskolām. 

Bet pats svarīgākais ir tas, ka šī pasākuma ieguvēji būs visi – 
gan Golgātas draudze, gan lielie un mazie klausītāji, 
gan mūzikla izpildītāji.

Jūs esat mīļi gaidīti 11. decembrī plkst. 15.00 Golgātas 
baptistu draudzes dievnamā Rīgā, Hospitāļu ielā 32, 
lai kopā izjustu Ziemassvētku brīnumu un dāvātu to citiem! 

SA padome sadarbībā ar Ventspils baptistu draudzes 
radošo komandu

b ī b e l e s  l A s ī J u m i  
n o v e m b r i m

1. Psalmi 123-125
2. Jāņa ev. 1
3. Jāņa ev. 2
4. Jāņa ev. 3
5. Jāņa ev. 4
6. Jāņa ev. 5
7. Psalmi 126-128
8. Salamana pam. 26
9. Jāņa ev. 6

10. Jāņa ev. 7

11. Jāņa ev. 8
12. Jāņa ev. 9
13. Psalmi 129-131
14. Jāņa ev. 10
15. Jāņa ev. 11
16. Jāņa ev. 12
17. Psalmi 132
18. Salamana pam. 27
19. Jāņa ev. 13
20. Jāņa ev. 14

21. Jāņa ev. 15
22. Jāņa ev. 16
23. Jāņa ev. 17
24. Psalmi 133-134
25. Psalmi 135-136
26. Jāņa ev. 18
27. Jāņa ev. 19
28. Jāņa ev. 20
29. Jāņa ev. 21
30. Salamana pam. 28

Lai esošās draudzes tiktu vadītas  
un lai jaunas draudzes varētu tikt dibinātas,  
šodien, tāpat kā Kristus laikā, ir nepieciešami vīri,  
kuri sadzird kalpošanas aicinājumu un uzdrīkstas tam paklausīt.  
Tas attiecas ne tikai uz puišiem, kuri tikai nesen pabeiguši  
vai gatavojas beigt vidusskolu, tas attiecas arī uz vīriem,  
kam jau ir vairāk vai mazāk darba pieredzes, sekmīgi izveidota karjera  
vai nostabilizējies bizness. Kristus, izvēloties 12 apustuļus,  
aicināja dažādu profesiju un atšķirīgu raksturu cilvēkus.  
Tie bija cilvēki, kam aicinājums maksāja to, kas viņiem bija –  
ērtu un stabilu dzīvi, laivas, tīklus, darbu muitā.  
Arī šodien Kristus aicina!

Pieteikšanās un tuvāka informācija: www.bpiriga.lv,  
zvanot uz mobilo tālruni 27702028  
vai rakstot uz e-pastu bpi@lbds.lv
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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

novembris
1

Pasaules Baptistu Sieviešu Lūgšanu diena. Pievieno-
si mies lūgšanās sievietēm visos kontinentos, kas 
šajā dienā veido lūgšanu ķēdi apkārt visai zemes-
lodei. Lūgsim par māsu kalpošanu mūsu draudzēs, 
par MA vadītāju Elitu Lapiņu. Lūgšanu dienas 
programma atrodama www.bwawd.org

m a t e j a  d r a u d z e
No 26. oktobra līdz 14. decembrim otrdienās 
plkst. 18:30 “Laulāto kurss”.

2
Lūgsim par Nīderlandes Baptistu savienību, kurā ir 
85 draudzes ar 11098 locekļiem.

3
Pateiksimies un lūgsim par Skrundas  
draudzi, par Evaņģēlija vēsts  
izplatīšanos jauniešu vidū un draudzes  
izaugsmi. Lūgsim par sludinātāju  
Andri Gerdenu un viņa ģimeni.

4
Pateiksimies un lūgsim par Skrīveru  
draudzi, lai Dievs stiprina svētdienskolas  
skolotājus. Lai draudzes darbs  
veiksmīgi turpinātos, ļoti nepieciešams  
dievnama jumta remonts, tāpēc lūgsim,  
lai Dievs vada draudzi šajā jautājumā  
un svētī ar nepieciešamajiem līdzekļiem  
tā remontam. Lūgsim par sludinātāju Lauri Tartaru un 
viņa ģimeni.

L Ū g s i m  P a r  c e r ī b a s  F e s t i v ā L u !
Īpašs vietas svētīšanas un lūgšanu 
dievkalpojums Arēnā Rīga plkst. 19:00, 
informācija atrodama www.ceribasfestivals.lv.

5
Pateiksimies un lūgsim par muzikālo kalpošanu 
draudzēs. Lūgsim par svētību un spēku muzikālās 
kalpošanas vadītājiem un darbiniekiem draudzēs.

L Ū g s i m  P a r  c e r ī b a s  F e s t i v ā L u !
LūGSIM PAR LATVIJAS VALSTS LūGŠANU 
BROKASTĪM, kurās piedalās valdība, Saeima, 
prezidents, uzņēmēji un pašvaldību pārstāvji. 
Lūgsim, lai viņi piedzīvo Dieva pieskārienu.
Cerības festivāls Arēnā Rīga, sākums 
plkst. 18:30, sludina Franklins Grehems.

g r o b i ņ a s  d r a u d z e
Liepājas Latviešu biedrības nama 2. stāva kamerzālē 
Maikla Velsa lekcija “Attiecības ģimenē un Kristus”. 
Tālr. informācijai 63491331.
5. novembrī plkst. 18:00-21:00 
6. novembrī plkst. 10:00-18:00

6
Aizlūgsim par mūsu ģimenes locekļiem, draugiem 
un līdzcilvēkiem, kas nepazīst Kristu.

L Ū g s i m  P a r  c e r ī b a s  F e s t i v ā L u !
Cerības festivāls Arēnā Rīga, sākums plkst. 
18:30, sludina Franklins Grehems.

7
Lūgsim par Evaņģēlija pasludināšanu pasaulē, 
aizlūgsim par valstīm, kurās notiek kristiešu 
vajāšanas.

L Ū g s i m  P a r  c e r ī b a s  F e s t i v ā L u !
Cerības festivāls Arēnā Rīga, sākums plkst. 
18:30, sludina Franklins Grehems.

8
Lūgsim Dievu par Subates draudzi. 
Lai Dievs stiprina esošos draudzes  
locekļus un dod gudrību aizsniegt  
Subates iedzīvotājus. Lūgsim par  
mācītāju Juri Grigu un viņa ģimeni.

9
Lūgsim par Svētdienskolu apvienību. Aizlūgsim, lai 
katrā draudzē būtu aktīva un augoša svētdienskola, 
kurā bērni un jauniešu sadzirdētu vēsti par Jēzu 
Kristu un tai atsauktos. Lūgsim, lai būtu skolotāji, 
kuri atsauktos aicinājumam uzsākt Bībeles pulciņus 
vietējās skolās, kā arī lai Dievs palīdz tiem 
skolotājiem, kuri ir zaudējuši darbu, kuriem ir 
finansiālas grūtības un neziņa par nākotni.

10
Lūgsim par Polijas Baptistu savienību ar 
83 draudzēm un 4872 locekļiem.

11
Pateiksimies un lūgsim par Talsu  
draudzi, lūgsim, lai tā nestu labu liecību  
sabiedrībā, lai vairojas un aug Jēzu  
Kristu iepazinušo skaits Talsos un  
apkārtnē. Lūgsim par mācītāju  
Aivaru Šķuburu.

12
Pateiksimies un lūgsim par LBDS vadību, bīskapu 
P. Sproģi un bīskapa vietniekiem P. Eisānu, 
V. Abramovu un darbiniekiem.

13
Lūgsim par jaunu draudžu dibināšanu, sludināšanas 
un misijas vietām. Lūgsim par krieviski runājošām 
draudzēm, kas veidojas Ķemeros un Olainē. Lūgsim 
par LBDS bīskapa vietnieku draudžu dibināšanas 
jautājumos Kasparu Šternu.

g o L g ā t a s  d r a u d z e
13. novembrī plkst. 18:00 jauniešu dievkalpojums.

14
Aizlūgsim par žēlsirdības kalpošanu mūsu draudzēs. 
Lūgsim, lai šī tuvākmīlestības kalpošana piepilda ar 
Dieva mīlestību daudzas sirdis un atver tās grēku 
nožēlai.

a i n a ž u  d r a u d z e
14. novembrī plkst. 11:00 draudzes gadasvētki.

P e s t ī š a n a s  t e m P ļ a  d r a u d z e
14. novembrī plkst. 16:00 mācītāja Hansa Žilsona 
Bērziņa ievešanas dievkalpojums ar LBDS bīskapa 
P. Sproģa piedalīšanos.

g o L g ā t a s  d r a u d z e
14. novembrī  plkst. 18:00 mācītāja Elmāra Pļaviņa 
ievešanas dievkalpojums ar LBDS bīskapa P. Sproģa 
piedalīšanos. Pēc dievkalpojuma sadraudzības 
brīdis.

15
Pateiksimies un lūgsim par Tērvetes draudzi, lai 
Dievs nodrošina kustību tajā un lai Evaņģēlijs 
sasniedz apkārtnes iedzīvotājus. Lūgsim par 
draudzes sludinātāju Eināru Vanagu un viņa ģimeni.

r ī g a ,  s a v i e n ī b a s  n a m s
15.-17. novembrī plkst. 10:00-17:00 apmācības 
seminārs programmai “Īsta brīvība”.



16
Lūgsim par Moldovas Kristīgi evaņģēlisko draudžu 
savienību, kurā ir 470 draudzes ar 20400 locekļiem.

r ī g a ,  s a v i e n ī b a s  n a m s
15.-17. novembrī plkst. 10:00-17:00 apmācības 
seminārs programmai “Īsta brīvība”.

17
Lūgsim par kapelānu kalpošanu armijā, slimnīcās, 
ieslodzījuma vietās, paleatīvajā aprūpē. Lūgsim par 
kapelānu Jāni Akmeni, kas no 16.11 pirmo reizi 
dosies misijas braucienā uz Afganistānu.

r ī g a ,  s a v i e n ī b a s  n a m s
15.-17. novembrī plkst. 10:00-17:00 apmācības 
seminārs programmai “Īsta brīvība”.

18
Pateiksimies un lūgsim par Latviju – mūsu tautu, 
valsti un valdību!

d a u g a v P i L s  d r a u d z e
18.-20. novembrī jauniešu konference, 
tālr. informācijai 65433495.

g r o b i ņ a s  d r a u d z e
18. novembrī plkst. 9:00-10:00 Lūgšanu rīts par valsti.

19
Lūgsim par Eiropas Baptistu Sieviešu apvienību, 
vadītāju Līviju Lāmi, komiteju, šajās dienās 
Budapeštā notiek Eiropas baptistu sieviešu vadītāju 
konference.

r ī g a ,  s a v i e n ī b a s  n a m s
19. novembrī plkst. 10:00-17:00 apmācības 
seminārs programmai “Īsta brīvība”.
Plkst. 18:00 programmas “Īsta brīvība” atklāšanas 
svinības.

20
Lūgsim par Kristīgās Vadības koledžu un 
pateiksimies par tās līdzšinējo attīstību. Aizlūgsim 
par koledžas nākotnes iecerēm jaunu studiju 
programmu izstrādē un līdzšinējo pilnveidē.

b P i  a t v ē r t o  d u r v j u  d i e n a
Baltijas Pastorālā institūta Atvērto durvju diena Rīgā, 
Lāčplēša ielā 37, plkst. 10:00-17:00, bpi@lbds.lv, 
tālr. informācijai 27702028.

21
Mūžības svētdiena. Aizlūgsim par visiem, kam sirdī ir 
šķiršanās sāpes par aizgājušajiem mīļajiem.

ā g e n s k a L n a  d r a u d z e
21. novembrī plkst. 11:00 Mirušo piemiņas dienas 
dievkalpojums (LTV tiešraide no plkst. 12:00)

22
Lūgsim, lai mēs ikkatrs būtu nodevies patiesības 
ceļa meklējumiem. Lūgsim, lai mūsu mīlestības darbi 
un sludināšana nestu augļus.

s v e i c a m  j u b i L e j ā ! 
Ģirtam Ašnevicam 50 gadi (Rīgas Vīlandes draudze)

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 Foktore, 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 www.lbds.lv

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

novembris
23

Lūgsim par Rumānijas Baptistu savienību, kurā ir 
1722 draudzes ar 98672 locekļiem.

24
Pateiksimies un lūgsim par Tilžas  
draudzi. Draudze ir pateicīga par to, ka  
Dievs atvēris durvis uz Tilžas internāt - 
skolas skolotāju un skolēnu sirdīm.  
Lūgsim, lai Dievs uzar garīgu augsni arī  
pārējos Tilžas iedzīvotājos, kā arī uz  
Balvu pilsētas iedzīvotājos. Aizlūgsim  
par sludinātāju Kasparu Doni un viņa ģimeni.

k o n f e r e n c e  “ i Z A i c i n ā J u m s ”
No 24. līdz 29. novembrim draudžu dibināšanas 
konference “Izaicinājums” sadarbībā ar SOMA 
Community draudzi un draudžu dibināšanas tīklu 
Acts 29 (ASV).

25
Pateiksimies Dievam par nozīmīgo darbu, ko dara 
izdevniecība “Amnis”, un lūgsim, lai šis darbs 
daudziem kalpotu par iedrošinājumu un pieaugsmi 
Dieva patiesībā.

26
Pateiksimies un lūgsim par Baltijas Pastorālā institūta 
vadītājiem, darbiniekiem un studentiem. Lūgsim par 
studentu kalpošanu draudzēs un ārpus tām, kā arī 
aizlūgsim par tiem, kuri nākotnē varētu uzsākt 
studijas BPI.

27
Lūgsim par garīgu atjaunošanos mūsu draudzēs un 
valstī. Lūgsim, lai cilvēku sirdis pieķeras Dievam, 
iemīl Viņu un paklausa, ilgojoties piepildīt Viņa plānu.

t i L ž a s  d r a u d z e
Tilžas draudzes dievnamā notiks vienas dienas 
nometne Tilžas internātskolas jauniešiem. Piedalīsies 
jaunieši no Madonas draudzes.

28
Pirmā advente. Pateiksimies un lūgsim par skaisto 
Kristus dzimšanas dienas gaidīšanas laiku. Būsim 
kopā ar saviem mīļajiem. Pateiksimies un lūgsim, lai 
vienmēr mūsu sirdis būtu piepildītas ar mīlestību uz 
Kristu.

s e m i n ā r a  d r a u d z e
28. novembrī plkst. 11:00 (88./18.) draudzes 
gadasvētki. Viesi: māc. Jānis Balodis un dziedātāji 
no Aizputes draudzes.

29
Lūgsim par dabas katastrofās izpostītajām vietām 
pasaulē. Aizlūgsim par tur dzīvojošajiem ļaudīm. 
Lūgsim veselību un izturību brīvprātīgajiem, kas 
organizē palīdzības sniegšanu šajās valstīs.

30
Lūgsim par Slovākijas Baptistu brālības savienību ar 
24 draudzēm un 1974 locekļiem.


