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LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA
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Aicinot filipiešus priecāties iekš Tā Kunga, apustulis Pāvils 
raksta: “To pašu jums rakstīt man nav par apgrūtinājumu, bet 
jums ir par stiprinājumu.” (Filipiešiem 3:1)

Arī es šajā pēdējā Baptistu Vēstneša numurā līdz mūsu 
jubilejas svinībām vēlos kādas lietas rakstīt atkārtoti un aicināt 
visus uz Baptistu draudžu 150 gadu jubilejas svinībām 
Ventspilī un Užavā no 26.-29. augustam!

To pašu jums rakstīt man nav par apgrūtinājumu, bet jums ir 
par stiprinājumu – aicinu un lūdzu visas baptistu draudzes 
Latvijā pārcelt savus lokālos 29. augusta dievkalpojumus no 
sava dievnama uz pulcēšanos Užavas upes krastā plkst. 
12:00, kur priecāsimies iekš Tā Kunga, kopīgi svinot kristības 
un Svēto Vakarēdienu. Vai tava draudze jau ir pieteikusi 
kristāmo skaitu? Aicinu draudzes organizēt savu draudzes 
locekļu nokļūšanu uz svētku svinībām Ventspilī un Svētku 
dievkalpojumu Užavā! Būsim visi kopā! Brauksim paši un 
palīdzēsim tur nokļūt citiem!

Paldies par jūsu uzticību, atbalstu un darbu aizvadītajos četros 
gados, kad man ir bijis tas gods un atbildība veikt bīskapa 
kalpošanu! Ticu, Dievs vēl īpaši lietos mūsu draudzes.

No jauna ticību mūsu draudžu nākotnei man stiprināja puiši 
BPI drafts nometnē. Šo vāka fotogrāfiju es uzņēmu Užavas 
upes krastā, kur augustā svinēsim kristības. Šeit BPI drafts 
puiši, pēc fiziski un emocionāli smagas dienas, upes krastā 
pie krusta lūdza Dievu. Viņu ticība, nopietnība un pieaugošā 
nodošanās Kristum iedvesmo. Ja kādam vēl ir šaubas, tad 
ziniet – veidojas jaunā maiņa, kas būs gatava gan pārņemt 
mūsu stafeti un turpināt iesākto, gan sākt jaunas draudzes.

Slava Kristum!

Pēteris Sproģis
LBDS bīskaps

www.lbds.lv



Satiekot bīskapu Pēteri Sproģi, vienmēr apbrīnoju viņa 
nosvērtību, kas izpaužas stingrajā un nesteidzīgajā rokas 
spiedienā, kuru papildina patiesi laipns smaids un silts 
sveiciens. Ieņemu savu vietu krēslā iepretim bīskapam un 
nodomāju, vai atvērtais logs netraucēs mūsu sarunai, 
jo pusdienlaika saule un troksnis no ielas nesaudzīgi laužas 
iekšā. Veikli paveroties apkārt, pamanu, ka telpā ir tikai pāris 
priekšmetu, kas ir pa divi – tās ir fotogrāfijas. 
Divās redzama bīskapa ģimene un divās Baltijas Pastorālā 
institūta studenti. Šķiet, tas uz kaut ko norāda. 
 
Aizvadītā četrgade ir bijis liels pārmaiņu un kontrastu laiks 
mūsu valstī. Kā ir mainījusies Pētera Sproģa dzīve šajos 
četros gados?
Reizēm nedaudz samulstu par šādiem jautājumiem, jo, runājot par 
pārmaiņām, es ne visai daudz domāju par sevi individuāli. 
Šis, protams, ir bijis ļoti svētīgs un interesants laiks. Domāju dzīves 
amplitūda par to liecina – saskarsme ar līdzcilvēkiem, attiecības ar 
jauniem cilvēkiem un ģimenes dzīve. Pirms četriem gadiem mums 
ar sievu vēl nebija bērniņu, mēs tikko bijām apprecējušies. 
Tagad mums ir divas meitas, kas, protams, maina dzīves ritmu, 
un mēs gaidām trešo bērniņu.

Kā sauc jūsu meitas?
Vecākā ir Gabriella Gaisma (4 gadi) un jaunākās vārds ir Izabella 
Hildegarde (2 gadi). Abas ar spēcīgiem vārdiem. Man ir prieks viņas 
audzināt kopā ar sievu Martu, un es ticu un ceru, ka viņas arī 
izdzīvos sev dotos vārdus. Gabriella tulkojumā no ebreju valodas 
nozīmē Dievs ir mans spēks, un Izabella – Dievs ir mans zvērests 
(Dievs ir uzticams, Viņš izdara apsolīto).

Vai esi pamanījis jau tagad kādas iezīmes savās meitās, 
kas liecinātu par vārdu īstenošanos?
Kaut kādā mērā katrs vecāks savus bērnus idealizē. Pašiem var 
šķist, ka viņu bērni ir ģēniji. Bet objektīvi es saskatu, ka mūsu 
meitas ir apveltītas ar ļoti stipru gribu. Ir interesanti vērot, kā viņas 
aug. Sākumā mums šķita, ka Izabella būs pilnīgs miera 
iemiesojums. Viņa nav nervoza, bet katrā ziņā neļaus, ka vecākā 
māsa viņu vienkārši pastumj malā; Izabella iestāsies par sevi. 
Man patīk, kā abas manas meitas veidojas kā personības, kaut arī 
ar atšķirīgiem raksturiem.

Būt reizē bīskapam un tēvam var nebūt vienkārši. Kas, tavuprāt, 
ir svarīgākais, ejot cauri pārmaiņu laikam?
Ir būtiski nebūt pārņemtam ar lietām, kas šķiet svarīgas tagad, 
bet tādas vairs nebūs dažus gadus vai pat dažas dienas vēlāk. 
Tai skaitā nedrīkst ļaut citiem cilvēkiem diktēt, kas tev ir svarīgi. 
Bīskaps es nebūšu visu mūžu, jo baptistu baznīcā bīskaps tiek 
ievēlēts uz konkrētu laika posmu, un es to darīšu tik ilgi, kamēr 
Dievs un draudzes man šo darbu uzticēs. Savukārt, tēvs saviem 
bērniem es būšu vienmēr, un vīrs savai sievai arī. Līdz ar to svarīgi ir 
nesajaukt perspektīvu; kā jaunieši tautā saka, necepties par 
sīkumiem.

Runājot vēl par tavu ģimeni, kāds ir jūsu iemīļotākais laika 
pavadīšanas veids?
Mēs ar Martu un bērniem vienreiz ciemojāmies Norvēģijā, un tur bija 
iespēja veikt padziļinātu testu par dažādiem rakstura tipiem. 
Atklājās, ka mums ar Martu raksturi ir ļoti atšķirīgi. Ja Marta atpūšas, 
nedarot neko, tad man atpūta izpaužas, intensīvi darot kaut ko citu, 
piemēram, attīstot nometnes vietu “Ganības”. Tas, likumsakarīgi, 
rada spriedzi. Mēs mācāmies un meklējam atrast kādu vidusceļu.

Un kurā no pusēm atrodas abas jūsu meitas?
Par jaunāko meitu Izabellu man ir grūti pateikt, bet Gabriellai patīk 

līdzdarboties. Manuprāt, bērniem vispār ir labi darboties lauku vidē, 
jo tad viņi redz, kā kaut kas tiek uzbūvēts, iesēts, kā tas izaug. 
Bērni redz, kā piedzimst jēri un kā viņi aug.

Vai viņas ir piedalījušās jēru dzemdībās?
Gabriella ir piedalījusies teļa dzemdībās un bijusi klāt, kur ir tikko 
piedzimis jēriņš. Tas ir labi, ka bērni redz lietu tapšanas procesu, jo 
ir jāapzinās kāda bīstamība – audzinot bērnu, mēs netīši varam ielikt 
viņā patērētāja mentalitāti. Kā? Iedodot viņiem visu gatavu un 
neparādot tapšanas procesu. Aizej uz veikalu, nopērc rotaļlietu. Pēc 
kāda laika tā saplīst. Risinājums – nopērc jaunu, un pēc kāda laika 
bērns pieprasa lielāku, labāku, jo viņam rodas sajūta, ka viņš to 
būtu pelnījis, pašam kļūstot lielākam un labākam. Taču bērnam 
jābūt dabiskā vidē, kur var redzēt, kā lietas top, kā burkāns izaug, 
kā ābols nogatavojas, kā zivis aug, kad tās tiek barotas.

Runājot par pārmaiņām un kontrastiem, varbūt ne valstī, bet 
Latvijas Baptistu draudžu savienībā. Pirms četriem gadiem tavu 
redzējumu raksturoja Apsolītās zemes motīvs un sauklis “Mēs 
varam” (protams, Dieva žēlastībā). Cik daudz mēs kā LBDS 
Dieva žēlastībā esam spējuši paveikt šajos četros gados?
Es ticu, un sauklis “Mēs varam” joprojām ir spēkā. Jā, mums ir vēl 
neieņemtas Apsolītās zemes teritorijas, un, ja man jāiet izlūkos, tad 
es teikšu, ka mēs tur varam ieiet un zemi ieņemt. Kā jau katrā 
amatā, mēs ienākam ar zināmu naivuma devu, tāpat arī es, 
iespējams, šo to esmu pārvērtējis un šo to nenovērtējis, bet es par 
to nekaunos. Mums ir jābūt ticībā balstītiem optimistiem un jāiet uz 
priekšu. Nesen dzirdēju par kādu sarunu, kurā cienījami cilvēki ir 
runājuši un sākuši vērtēt, kāds tad ir bijis mans laiks LBDS šos 
aizvadītos četrus gadus. Divas galvenās lietas esot – LBDS 
saimnieciskā darbība un BPI uzsākšana. Es tam varētu daļēji 
piekrist, taču tas nav arī tik vienkārši. Tas, ka LBDS nams tiek 
sakārtots, nav mans pašmērķis, lai arī ir patīkami uzturēties 
sakārtotās telpās. Man nepatiktu sēdēt kabinetā, kas izskatās kā 
Čekā no 70. gadiem. Tomēr Savienības nams tika un tiek sakārtots, 
lai tā uzturēšanas smagums nebūtu draudzēm par apgrūtinājumu, 
bet lai tas sevi spētu uzturēt, un LBDS būtu finansiāli stabilāka. 
Paldies Dievam, ka Viņš mums deva gudrību investēt visu naudu, 
ko varējām atļauties, lai izremontētu telpas, jo šīs telpas tagad 
pelna naudu. Krīzes dēļ šie ienākumi nav tik lieli kā gribētos, taču 
mēs varam uzturēt sevi, un šis nams mūs nevelk uz grunti. Varbūt 
tas neliekas nekas īpašs, taču, ja parādu dēļ namu vajadzētu 
pārdot, tad nedomāju, ka tas daudziem šķistu sīkums. Uzsveru, 
ka saimnieciskā darbība nav pašmērķis. Arī BPI nav pašmērķis. 

Mēs joprojām 
varam!
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Atceros reizes, kad kā mācītājs vai tagad kā bīskaps, apciemoju vairākas 
draudzes. Šo draudžu definētās problēmas nemaz nesaskatīju kā 
problēmas. Tur vajag tikai darīt, un viss notiks. Kāda jēga vienkārši 
aizbraukt un runāt, kā vajadzētu un kā neiet? Ir vajadzīgi jauni mācītāji, 
un te arī parādās BPI loma. 
Kad mēs domājam par LBDS darbu kopumā, ir jālieto pēdējā laikā bieži 
pieminētais apzīmējums klimata izmaiņas. Tas ir lēns un pacietīgs darbs. 
Mums ir jārada labvēlīga vide, klimats, kurā koki var augt.

Kā tev šķiet, vai klimata ziņā ir bijis kāds progress aizvadītajā laikā?
To varētu jautāt draudžu cilvēkiem. Es vados pēc savas, ticu, Dieva dotas, 
pulsa izjūtas. Redzu lietas, kas ir mainījušās vai sāk mainīties. Piemēram, 
mainās cilvēku domāšana par jaunu draudžu dibināšanu. Ir arī vēlīnie 
adapteri, kas lēnām pieņem jaunas lietas. Tie, kas saprot dzirdot, ir 
sapratuši. Tie, kas saprot no redzēšanas, sapratīs vēlāk. Viņi redzēs, kā 
tas notiek, un iesaistīsies, kad būs to satvēruši...

Mainās arī izpratne par atsaukšanos kalpošanai. BPI tagad ir divdesmit 
četri studenti. Tie cilvēki, kas veidos klimata izmaiņas kopā ar tām 
draudzēm, no kurām viņi nāk vai uz kurām viņi ies. Ir nepieciešama šī 
misionālā domāšana, iešana uz āru. Jāpaiet malā no apsēstības pašiem 
ar sevi – kā mums iet, kā mēs jūtamies un uzvedamies, kamēr pārējā 
pasaule iet uz elli. 

Ja es būtu jaunāks, man pietrūktu pacietības, jo es gribētu ātrāku 
rezultātu. Šeit es redzu, ka tā nevar...

Mani vienmēr ir uzrunājis tevis lietotais piemērs par misionāru 
Deividu Livingstonu, kurš izaicināja kalpotājus doties sludināt 
evaņģēliju ne tikai tur, kur ir nekvalitatīvs ceļš, bet arī tur, kur “ceļa 
nav vispār”. Savā redzējumā četrus gadus atpakaļ tu “uz kartes” 
iezīmēji trīs ceļus jeb, precīzāk, virzienus, kuros jāturpina strādāt: 
esošo draudžu stiprināšana, jaunu mācītāju apmācība un jaunu 
draudžu dibināšana. Kā ir veicies katrā no šiem virzieniem?

To arī labāk varētu jautāt kolēģiem-mācītājiem draudzēs. (Brīdi kluss.) 
Jaunu draudžu dibināšana ir sakustējusies. Mums M4 procesā ir vairāk 
kā desmit komandas, un citas jau pieteikušās uz nākamo gadu. Atkal man 
gribētos, lai tas norit ātrāk, bet šīs lietas nenotiek ātri. Ja Jēzum bija 
vajadzīgi trīs gadi, pirms Viņš izsūtīja mācekļus, tad mums arī šis process 
prasa laiku. Kad Latvijā tika veikts pētījums par to, cik bērnus cilvēki 
gribētu ģimenē, tad vidusmēra Latvijas ģimenēs rādītājs, ja nemaldos, bija 
1,73 bērni. Runājot par draudžu dibināšanu, sākotnēji šīs vēlmes gandrīz 
vispār nebija. Taču kaut kas tajā sāka mainīties. Ir mazāk cilvēku, kas runā 
pret draudžu dibināšanu. 
Esošo draudžu stiprināšana. Es domāju, mēs esam to centušies darīt, 
un tās draudzes, kas ir ieguvušas jaunus mācītājus, varētu sacīt, ka ir 
stiprinātas. Domāju, ka tagad Liepājas Ciānas draudze, Ventspils 
draudze, Mazsalacas draudze var teikt, ka saņēmušas stiprinājumu. Ir vēl 
arī citas draudzes, to skaitā Ogres draudze, kur kalpo BPI students Dainis 
Pandars.

Kā ir ar draudzēm, kur turpina darboties esošie mācītāji? 
Paldies Dievam, ka viņi tur ir, un es ceru, ka viņi savās draudzēs vēl ilgi 
turpinās kalpot – lai Dievs viņus svētī. 

Ir daudz dažādu gadījumu. Ja es tagad teikšu: “Jā, esošās draudzes ir 
stiprinātas”, tad kāds, kuram ir smagāka situācija, lasīs un teiks: “Ko viņš 
tur runā? Viņš vispār nesaprot, kas te reāli notiek. Viņš tur sēž Rīgā...” 
Protams, ir problēmas, taču uzskatu, ka draudzes kopumā tikušas 
stiprinātas. Jau esmu teicis, ka man nav bail no kvalitatīvas opozīcijas. 
Tā man nekad sirdēstus nav sagādājusi. Sirdssāpes un smagākas 
nopūtas drīzāk ir saistītas ar apātiju kalpotāju vidū. Ko es ar to domāju? 
Reizēm ir kādi vērtīgi piedāvājumi, piemēram, mācītājiem braukt un 
mācīties par sludināšanu, evaņģelizāciju. Nesen bija konference 
“Izaicinājums”. Man kā mācītājam, kurš kalpo jau ilgāk kā desmit gadu, 
daudz kas tajā bija kā svaiga gaisa ieelpa, kā malks dzidra ūdens, un man 
tas šķita tik ļoti vajadzīgs. Konference tika noorganizēta, bet daudzi 
cilvēki, kam to vajadzēja kā tuksnesī ūdeni, vienkārši neatbrauca. Pēc tam 
viņi pūš un elš, kā viņiem neiet un neviens viņus neatbalsta, bet viņi 
neatbrauc, viņi nenoklausās. Tās ir lietas, par kurām reizēm domāju: 
“Mīļie brāļi un māsas...”

Kāpēc, tavuprāt, tā notiek?
Es domāju, reizēm tā ir apātija, reizēm tā ir vienkārši neticība, ka kaut kas 
var mainīties. Reizēm tas ir kā balsojums par Apsolīto zemi – tur ir milži. 

Kopā ar sievu Martu

Mēs pāris reizes esam pa zobiem dabūjuši, nav vērts vairs 
mēģināt. Labāk samierināsimies ar to, kas mums ir, un 
paliksim drošībā, paredzamā nākotnē tuksnesī, nevis iesim 
un turpināsim cīņu, kurā varbūt jau esam cietuši kādu sakāvi. 
Tie ir dažādi faktori. Kādam tas patiešām var būt naudas 
trūkums, kas liedz atbraukt uz Rīgu. Tās var būt veselības 
problēmas, un reizēm tas var būt vienkārši laika trūkums. 
Mums ir mācītāji, kas strādā vairākās darba vietās un 
svētdienās kalpo, gatavojot svētrunas pēc garām darba 
dienām. Es respektēju tos brāļus. Taču ir arī kādi (ne uz vienu 
ar pirkstu nenorādu), kuriem vajadzētu riskēt un veikt 
izrāvienu.

Cilvēki, klausoties tevī gan draudzēs, gan “Latvijas 
Kristīgajā Radio”, nevar nepamanīt degsmi, ar kādu tu 
aicini vīrus iet pilna laika apmaksātā kalpošanā. BPI 
pirms četriem gadiem bija tikai sapnis, par kuru tu 
aicināji lūgt. Patlaban mācības turpina jau trešais 
iesaukums. Vai Tu esi apmierināts ar BPI darbību?  
Ja tur būtu kaut kas jāmaina, tad kas tieši?

Vispirms es gribu dziļi paklanīties un izteikt cieņu katram no 
BPI studentiem, kas riskēja un atstāja komforta zonu, atnāca 
un mācījās. Šī ir viena no iedrošinošākajām cilvēku grupām, 
ar ko man patīk būt kopā.

BPI ir procesā. Pirmā gada studenti nedaudz vairāk cieta no 
tā, ka mēs eksperimentējām. Tomēr gribu teikt, ka BPI 
vienmēr būs procesā. Mēs to neveidosim par kanonisku un 
neteiksim: “Tagad mēs turpināsim tikai tā nākošos divdesmit 
gadus.” Vai esmu apmierināts? Atskatoties atpakaļ, es 
viennozīmīgi esmu pateicīgs Dievam par notikušo. Protams, 
mani neapmierina viss pilnībā. Apmierināts es esmu tikai ar 
Dievu. Viss pārējais ir jāveido un jāmeklē. Tomēr ļoti bieži es 
esmu apskaudis studentus par lekcijām un pasniedzējiem, 
kuros viņi var klausīties. BPI ir skola, kurā es pats gribētu 
mācīties un sirsnīgi ieteiktu citiem. Pēdējā semestra laikā 
esam diskutējuši par BPI neklātienes programmu. Domājam 
par to, kā mēs varētu būt droši par pamatizpratnes kopumu, 
kas raksturotu katru BPI studentu. Tāpēc mēs pastāvīgi 
meklējam veidus, kā uzlabot programmu. Meklējam arī 

Kopā ar meitām Gabriellu un Izabellu
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jaunus pasniedzējus, un man gribētos, ka pieaugtu vietējo 
pasniedzēju īpatsvars, kas varētu runāt no savas pieredzes. 
Tātad es domāju, ka mums ir, kur augt.

Kādam ir jāizskatās BPI absolvējušam studentam?
Tiem ir jābūt vīriem, kas saprot evaņģēliju, kas sludina 
evaņģēliju, kas uzticīgi māca Rakstus. Tiem ir jābūt vīriem, 
kas mīl draudzi un apkārtējo sabiedrību, ciemus, pilsētas 
un tiem kalpo. Tiem ir jābūt mācekļiem 24/7 (24 stundas 
diennaktī, 7 dienas nedēļā). Kādreiz mācītājs domā, ka viņš 
ir sekmīgs, ja viņš novada svētdienas dievkalpojumu, 
piedalās padomes sēdēs, laulā un bērē. Bet īstenībā tie 
nav nekādi panākumi. Par panākumiem var uzskatīt to, ka 
ap tevi ir cilvēki, kas patiešām veidojas un ir Kristus 
mācekļi, kas ir kā sāls un gaisma pasaulē. Tātad nevis 
sistēmas atražošana, bet gan dzīva māceklība.

Daudzi tevi pazīst kā cilvēku ar plašu skatījumu un 
vērienu. Par to liecina tavās uzrunās bieži lietotie 
statistikas dati un cipari. 2006. gadā tika noteikts 
mērķis – 100 jaunas draudzes desmit gados. Kāds, 
tavuprāt, ir bijis balsojums*? Kur mēs esam šodien?
Balsojums beigās būs 12:0 – par. Kur mēs esam šodien? 
Balsu skaitītāji vēl skaita balsis. Dievs vēl skaita balsis. 
Kāds varētu teikt: “Pag, pag, nu jau ir palikuši tikai seši 
gadi, bet kur tās 100 draudzes?” Bet būs, tā lieta aizies. 
Kad vēroju konferenci “Izaicinājums” vai apmācību M4, es 
redzu sev nepazīstamus cilvēkus. Dievs viņus ir uzrunājis, 
un viņi ir aizdegušies par jaunu draudžu dibināšanu un iet,  
un dara. Tur jau tā lieta – šīs 100 draudzes nenodibinās 
tikai tie cilvēki, kurus es un tu pazīstam. Ja drīkst lietot to 
teicienu, tad “tam maisam gals ir vaļā”. Ar jaunu draudžu 
dibināšanu būs līdzīgi, kā ar slapju malku – to ir grūti 
aizdedzināt, bet kad tā iedegas, to ir grūti un, pēc brīža 
neiespējami, apdzēst. Cilvēki, kas Latviju vēro no ārvalstīm, 
redz šeit kustību. Tas nenozīmē, ka pirms tam nekas nav 
noticis. Viss aizvadītais laiks ir bijis Dieva vadīts, bet kaut 
kāds atraisīšanas posms ir, un, manuprāt, ir gaidāms 
interesants laiks. Tāds tas būs ne vien baptistu, bet arī citās 
kristīgās baznīcas konfesijās, taču mums būs īpaša loma.

Vai to tu domāji, izklāstot savu redzējumu pirms četriem 
gadiem? Tu paudi ticību, ka “pienāks laiki, kad mēs 
(baptisti) varēsim parādīt: “Tāds ir tas ceļš”.”
(Klusums.) Kad kādi pionieri ies uz priekšu un nebaidīsies 
riskēt, zaudēt un tikt izsmieti par uzstādītajiem mērķiem, 
kurus nedarītāji vēlāk atļaujas vēl kritizēt, tad tiks atrasti 
ceļi, pa kuriem būs iespējams kādu laiku staigāt. Es vēlos 
būt starp šiem vīriem. Šajā procesā, protams, jāmeklē arī 
jauni ceļi. Mēs nevaram pasludināt par vienīgo un pareizo 
kādu metodi, kas zināmu laiku palīdzējusi iesākt lietu 
virzību. Piemēram, BPI un M4. Mēs tikai kādu brīdi varam 
teikt: “Darīsim lietas šādi!”

Iespējams, kāds vēl nezina, kas ir M4. Īsi pastāsti, kas 
tas ir?
Process, kurā sapulcējas draudžu dibināšanas komandas 
dažādās attīstības stadijās. Tās var būt gan komandas ar 

konkrētu plānu, vietu un idejām par kalpošanu, gan arī cilvēki, kas ir 
sanākuši kopā, lai par to tikai sāktu domāt. Mēs sabraucam kopā un 
mācāmies kādas evaņģēlija un draudžu dibināšanas pamatpatiesības, 
un tad katra komanda atbilstoši vietai, aicinājumam un dāvanām, kādas 
Dievs ir devis šīs komandas cilvēkiem, veido savas turpmākās darbības 
plānu. Šis process ir ļoti vērtīgs, jo varam mācīties viens no otra kļūdām 
un uzvarām.

Man radās jautājums, cik pieejams ir M4? Tev ir iespēja regulāri 
pabūt ārvalstīs un apgūt kādus jauninājumus, taču lielai daļai 
mācītāju šādas iespējas nav. Cik pieejams ir M4 tiem, kas vēlas 
iedziļināties draudžu dibināšanā?
Neviens netiek atraidīts. Mēs varbūt esam piesardzīgāki attiecībā uz 
tīriem teorētiķiem, kas tikai sēž telpā, analizē, un grupas dinamiku ar 
runāšanu var tikai sabojāt, neplānojot darboties. Taču cilvēkam, kurš 
saka, ka, Bībeli lasot un lūdzot, ir izpratis misiju kā daļu savas identitātes, 
M4 ir ļoti atvērts. Bet ikvienam, kas vēlas pievienoties, ir jāatceras, ka M4 
darbs risinās komandās. Vislabākais veids, kā definēt M4 – kopiena, 
kurā mācāmies viens no otra (no angļu val. learning community).

Es apzinos, ka, izceļot vienu metodi vai modeli, ir jābūt 
piesardzīgam, bet man tomēr gribētos dzirdēt nedaudz konkrētāk – 
kāds tad būs šis ceļš uz Apsolīto zemi, ja tu tiksi ievēlēts bīskapa 
amatā arī nākamajam termiņam?
(Klusums.) Pāri visiem modeļiem un metodēm ir patiesība par tādas 
kultūras nepieciešamību, kurā veidojas jauni mācekļi. Tur, kur veidojas 
jauni mācekļi, veidojas jaunas draudzes. Tik dabiski!  
Mums nav vajadzīgs darīt desmit jaunas lietas. Es gribu turpināt darīt to, 
kas jau ir iesākts, bet tikai labāk. Tā būs jaunu vadītāju sagatavošana, 
efektīvāka jaunu draudžu dibināšana, kur jaunas draudzes palīdzēs 
esošajām draudzēm. Kāds teica, kāpēc tik daudz jādomā par jaunām 
draudzēm, ko tad lai tās “vecās” dara? Es to salīdzinu ar pensionāru, 
kurš, tā vietā, lai atbalstītu jaunu bērnu dzimšanu, pieprasa tikai lielāku 
pensiju. Gribu teikt, ka jaunas draudzes mums visiem būs par svētību. 
Būsim pacietīgi. Caur jaunu draudžu darbību cilvēki ieplūdīs arī esošajās 
draudzēs, notiks atjaunošanās. Jaunas draudzes piesaistīs vadītājus, 
kas spēs balstīt un vadīt esošās draudzes nākotnē. Es ticu, ka mēs vēl 
tikai piedzīvosim jaunu vadītāju ieplūšanu gan draudzēs, gan BPI tieši 
caur jaunajām draudzēm. Kā mēdzu teikt, mēs BPI negribam aicināt 
mācīties, bet gan gribam mācīt aicinātos. 
No savas pieredzes varu teikt, ka man nekad nav bijuši ārēji šķēršļi. 
Vienīgā opozīcija un šķērslis esmu es pats ar savu slinkumu, 
nevēlēšanos, koncentrēšanās trūkumu un pieķeršanos lietām, kuras es 
nevaru paturēt.

Interesanti, ka tu tā pateici, jo visā pasaulē zināmais misionārs 
Džims Eliots, kurš savas ticības dēļ mira no vardarbīgās auka 
indiāņu cilts vīru šķēpa, ir sacījis: “Tas nav nekāds muļķis, kurš 
atdod to, ko nevar paturēt, lai iegūtu to, ko nevar zaudēt.” Kā, 
tavuprāt, mainītos LBDS, ja mēs censtos dzīvot pēc šīs patiesības?
Tā nešaubīgi ir atziņa, kurā mums visiem ir jāaug, sākot ar mani. Mēs visi 
ik pa laikam pieķeramies lietām, kuras nevaram paturēt. Mans 
novēlējums draudzēm ir nekļūt pārņemtām ar otršķirīgu jautājumu 
risināšanu, kā dievkalpojuma kārtību, baznīcas un mūsu ārējo izskatu, 
mūzikas stilu. Nu, nebūs debesīs centrālajā vietā baptistu dziesmu 
grāmata! Es nesaku, ka vajag atmest kultūru un mantojumu – paldies 
Dievam un cilvēkiem, kas to ir veidojuši. Tomēr vispirms nodarbosimies 
ar patiešām svarīgiem jautājumiem, kā ļaužu glābšana un misija. 
Debesīs vairs nevarēs grēkot un evaņģelizēt. Liecināsim tagad, kamēr 
vēl var. Būtībā, tas viss ved atpakaļ pie mūsu attiecībām ar Kristu. Ja 
pamatā nebūs sekošana Kristum, tad viss pārējais būs tikai nenozīmīgas 
metodes, kas ir kā kurpes, kuras vienmēr ir par lielu. Tāpēc mīlēsim 
Dievu un mīlēsim cilvēkus, un tad evaņģēlijs dabiski plūdīs caur mums!

Pēteri, liels paldies par veltīto laiku! Lai Dievs tevi svētī un palīdz!

Interviju sagatavoja Andis Miezītis, Mateja baptistu draudzes mazo 
grupu kalpošanas vadītājs

* Savā uzrunā 2006. gadā bīskaps Pēteris Sproģis atsaucās uz Vecās Derības 
stāstu no 4.Mozus grāmatas 13. nodaļas, kur Dievs pavēlēja Mozum sūtīt 12 
vīrus izlūkot Kanaānas zemi. Atgriežoties no izlūkošanas, tikai 2 no 12 vīriem 
(Jozua un Kalebs) iedrošināja Israēla tautu doties un ieņemt Apsolīto zemi. 
Tātad balsojums bija 2:10.
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LBDS kongress  
un Latvijas 
baptistu 150 

gadu jubilejas 
svinības

Dārgie brāļi un māsas!

Aicinām draudžu delegātus un viesus uz gadskārtējo 
LBDS Kongresu šī gada 27. augustā Ventspilī, Ventspils 
baptistu draudzē. LBDS Kongress norisināsies Latvijas baptistu 
150 gadu jubilejas svinību ietvaros.

Lūdzam delegātus un viesus pieteikties savlaicīgi (pieteikšanās 
laiks ir pagarināts līdz 15. augustam), nosūtot delegātu un viesu 
sarakstu uz LBDS kanceleju pa pastu Lāčplēša ielā 37, Rīga, 
LV-1050 vai uz e-pastu kanceleja@lbds.lv.

Kongresa dalības maksa ir Ls 5 par katru dalībnieku. Dalības 
maksā iekļautas Kongresa sagatavošanas izmaksas. 
Maksa jāpārskaita vai jāiemaksā LBDS bankas kontā vai 
LBDS kasē līdz 2010. gada 15. augustam.

Konts Kongresa dalības maksājumiem:

Latvijas Baptistu draudžu savienība

Reģ.nr. 90000085765

SEB banka

LV03UNLA0002000701314

Norāde: LBDS Kongresa dalībnieku iemaksas.

Aicinām visus kongresa dalībniekus un viesus pēc 
LBDS Kongresa piedalīties Jauniešu koncertā 
plkst. 19:00 un Lūgšanu vakarā plkst. 21:00, kā arī 
nākamajās dienās palikt Ventspilī un vērot iespaidīgo 
Latvijas baptistu 7. Dziesmu svētku koncertu un 
Kristību Dievkalpojumu ar Svēto Vakarēdienu 
Užavā. Aicinām ikvienu baptistu draudzi atbalstīt 
jubilejas svinības ar ziedojumu LBDS Svētku fondā:

Latvijas Baptistu draudžu savienība 
A/S Swedbank. Konts: LV11HABA0551025781934 
Pārskaitījuma tekstā rakstīt:  
Ziedojums jubilejas svētkiem.

2010. gada LBDS Kongresa dienas kārtība

Piektdien, 27. augustā 
Ventspils baptistu draudzē, Platā ielā 13

9:00-10:00  Reģistrācija

10:00 1. sēde – vada LBDS bīskapa vietnieks, 
māc. Pēteris Eisāns

10:05 Svētbrīdis

10:35 Kongresa atklāšana –  
LBDS bīskaps Pēteris Sproģis

10:50 Kongresa konstruēšanās 

11:00 Sveicieni no viesiem  
Latvijas baptistu 150 gadu jubilejā

11:30 Mūžībā aizgājušo darbinieku pieminēšana – 
vada māc. E.Godiņš

11:50 LBDS bīskapa Pētera Sproģa atskaite 
Kongresam

12:10 Mandātu komisijas ziņojums, Nominācijas 
komisijas ziņojums

12:20 LBDS bīskapa vēlēšanas

12:30 Pusdienas

13:30 2. sēde – vada māc. Jānis Lūsis

13:35 Balsu skaitīšanas komisijas ziņojums

13:40 Bīskapa sveikšana –  
Padomes aizlūgums

13:50 Revīzijas komisijas ziņojums

14:30 Padomes locekļu, Revīzijas komisijas 
vēlēšanas

14:45 LBDS nozaru un apakšinstitūciju ziņojumi, 
atskaites

15:10 Jauno Padomes locekļu un sludinātāju 
sveikšana

15:25 Vēlēšanas par 2011. gada atbildīgajām 
komitejām (Mandāta komisija, Redakcijas 
komisija, Nominācijas komisija)

15:40 Kopdziesma, kolekte

15:45 Debates

21:00 Lūgšanu vakars  – vada LBDS bīskaps Pēteris 
Sproģis

 LBDS nozaru liecības

Uz tikšanos LBDS Kongresā Venstpilī!

Vēlot Dieva svētību un vadību draudžu darbā – 

Žanna Drūnese, LBDS izpilddirektore
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CETURTDIENA, 26. AUGUSTS

 19:00 Atklāšanas koncerts    
  Teātra nams “Jūras vārti”

PIEKTDIENA, 27. AUGUSTS

 9:00 LBDS KONGRESA Dalībnieku reģistrācija
  Ventspils baptistu baznīca

 10:00 - 16:00 LBDS Kongress
  Ventspils baptistu baznīca

 14:00 Bērnu koncerts “Būsim kopā”   
  Bērnu pilsētiņa

 19:00 Jauniešu koncerts    
  Teātra nams “Jūras vārti”

 21:00 Lūgšanu vakars     
  Ventspils baptistu baznīca

SESTDIENA, 28. AUGUSTS

 18:00 - 21:00 Dziesmu svētku koncerts   
  OCV Basketbola halle

 23:00 Zvanu ansambļu koncerts   
  Livonijas ordeņa pils

SVĒTDIENA, 29. AUGUSTS

 12:00 Kristību dievkalpojums 
  ar Svēto Vakarēdienu
  Užava

S v ē t k u  a t k l ā š a n a S  k o n c e r t S

Koncerts notiks ceturtdien, 26. augustā plkst. 19:00 teātra namā 
“Jūras vārti”. Latvijas baptistu draudžu Diriģentu koris atskaņos 
dziesmas, kuru komponistus ceram redzēt šajā koncertā. Tas 
būs ļoti īpašs un pirmreizējs notikums. Vispirms jau tāpēc, ka 
pirmo reizi būs apvienojušies diriģenti, lai dziedātu kopīgā korī. 
Koncertā klāt būs arī dziesmu autori – mūsu draudžu muzikālie 
darbinieki, kuri kalpo ar Dieva doto dāvanu. Šīs vienkāršās, bet 
lipīgās dziesmas ir uzrunājušas lielu skaitu cilvēku. Tāpat daudz 
ir tādu, kurus aizsniedz augstas raudzes muzikālā kvalitāte, 
mūzikas varenība un krāšņums! Katrai dziesmai ir sava vieta, 
kalpojot Dievam, un katram komponistam ir sava vieta 
kalpošanā.

B ē r n u  k o n c e r t S  “ B ū S i m  k o p ā ! ”

Piektdienas pēcpusdienā visi ceļi ved uz Bērnu pilsētiņu, jo tur 
plkst. 14:00 notiks koncerts “Būsim kopā!”. Tā dalībnieki ir bērni, 
bet aktīvi atbalstītāji un klausītāji būsim mēs visi!

J a u n i e š u  k o n c e r t S

Jauniešu koncerts sāksies piektdienas vakarā, 27. augustā plkst. 
19:00 teātra namā “Jūras Vārti”. Šī ir tā brīnišķīgā iespēja Latvijas 
baptistu 7. Dziesmu svētku ietvaros dziedāt Kora Darbnīcas Top 
10 dziesmas. Kā jau ierasts jauniešu pasākumos, arī Dziesmu 
svētku koncertā bez pārsteigumiem neiztiksim, tāpēc nepalaidiet 
garām iespēju piedzīvot to klātienē.

l ū g š a n u  v a k a r S

Baptistu baznīcā jeb vietā, kuru no visām pilsētas celtnēm 
visvairāk sajūtam kā savējo, piektdien, 27. augustā plkst. 21:00 
pulcēsimies Lūgšanu vakarā, lai atkal izjustu, cik labi ir zemoties 
pie Kristus krusta, un, esot māsu un brāļu sadraudzībā un 
kopībā, tomēr sajustu īpašu personīgu tuvību ar Jēzu! Būt grēku 
nožēlā un būt pielūgsmē par dāvāto brīvību no kalpošanas 
grēkam! Būt sava nespēka atzīšanā, lai svinētu Dieva spēka 
piepildījumu.

Lūgšanu vajadzības aicinām sūtīt uz e-pastu: lugsana@lbds.lv.

D z i e S m u  S v ē t k u  k o n c e r t S

Sestdienas vakarā, 28. augustā plkst. 18:00 Ventspils Olimpiskā 
centra basketbola hallē svinēsim Latvijas baptistu 7. Dziesmu 
svētku koncertu. Gatavosimies un lūgsim, lai šie svētki ir 
stiprinājums katram, kas sevi apzinās kā daļu no Dieva ģimenes, 
un lai šis ir brīdis, kad Dievs caur dziedātājiem un sludinātājiem 
runā uz tiem ļaudīm, kuri būs nākuši klausīties dziesmas. 
Lūgsim, lai Dievs sagatavo dziedātājus un mūziķus būt atvērtiem 
tam, kā Dievs viņus gribēs lietot, lai aizsniegtu ventspilniekus un 
citus svētku viesus!

z v a n u  a n S a m B ļ u  k o n c e r t S

Svētku turpinājumā varēs klausīties zvanu ansambļu koncertu, 
kurš notiks pavisam citādā gaisotnē. Nakts klusumā zvanu 
mēles skanēs cauri Livonijas Ordeņa pils mūriem. Koncertā 
piedalīsies zvanu ansambļi no Rīgas, Jelgavas un Cēsīm. 
Koncerta sākums plkst. 23:00.

Latvijas baptistu  
150 gadu jubilejas 

svinības un  
Latvijas baptistu  

7. Dziesmu svētki 
Ventspilī

PROGRAMMA 

Dziesmu svētku koris Liepājā 2005. gadā

Dziesmu svētku gājiens 1992. gadā Talsos
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k r i S t ī B u  D i e v k a l p o J u m S

Svētku kulminācija būs Kristību dievkalpojums ar Svēto 
Vakarēdienu pie upes, kurā notika pirmās baptistu kristības 
Latvijā. Dievkalpojums sāksies svētdien, 29. augustā plkst. 
12:00 Užavā.

Esam centušies iezīmēt, cik skaists, zīmīgs un interesants būs 
šis pasākums, lai rosinātu katru baptistu izmantot iespējas būt 
kopā jubilejas reizē.

Lai mūsu kopīgie svētki varētu notikt, ir svarīgs katras draudzes 
un katra draudzes locekļa garīgais, organizatoriskais un 
materiālais atbalsts. Tāpēc aicinām ikvienu – lūdz!

Aicinājums līdzi ņemt piknika krēslus vai segas sēdēšanai.

Svarīgi datumi, gatavojoties svētkiem

Pēc iespējas ātrāk!

1. Nosūtīt aptuveno koristu skaitu uz dziedasim@inbox.lv.

2. Nosūtīt Kongresa delegātu un viesu sarakstu uz  
kanceleja@lbds.lv līdz 15. augustam.

Pēc iespējas ātrāk!

1. Nosūtīt uz naktsmitnesventspils@gmail.com svētku 
dalībnieka reģistrācijas anketu (atrodama 
http://home.lbds.lv/baptistiem150/registracija.php), 
lai saņemtu atlaižu programmu.

2. Reģistrēties Autofotorallijam. Maksa Ls 10 par ekipāžu. 
http://home.lbds.lv/baptistiem150/rallijs.php?ID=3

3. Samaksāt Autofotorallija dalības maksu Ls 10 par ekipāžu.

Latvijas Baptistu draudžu savienība
A/S Swedbank
Konts: LV11HABA0551025781934

Pārskaitījuma tekstā rakstīt: ziedojums par dalību braucienā, 
ekipāžas pilota vārds/uzvārds.

Līdz 15. augustam

1. Nosūtīt kristību kandidātu sarakstu 
(kristībām Užavā 29. augustā) uz kanceleja@lbds.lv

2. Reģistrēties Autofotorallijam. Maksa Ls 15 par ekipāžu. 
http://home.lbds.lv/baptistiem150/rallijs.php?ID=3

3. Samaksāt Autofotorallija dalības maksu Ls 15 par ekipāžu.

 Latvijas Baptistu draudžu savienība
 A/S Swedbank
Konts:LV11HABA0551025781934

Pārskaitījuma tekstā rakstīt: ziedojums par dalību braucienā, 
ekipāžas pilota vārds/uzvārds.

4. Samaksāt par naktsmājām. Lai saņemtu apstiprinājumu par 
vietas rezervēšanu, jānosūta maksājuma kopija uz e-pastu 
naktsmitnesventspils@gmail.com

Latvijas Baptistu draudžu savienība
A/S Swedbank
Konts: LV11HABA0551025781934

Pārskaitījuma tekstā rakstīt: PAR NAKTSMĀJĀM  
(datumi, Vārdi un Uzvārdi).

5. Veikt Kongresa delegātu un viesu dalības maksu 
(Ls 5 viena persona).

Latvijas Baptistu draudžu savienība
A/S SEB banka 
Konts: LV03 UNLA0002000701314

Pārskaitījuma tekstā rakstīt: LBDS Kongresa dalībnieku 
iemaksas.

18. jūnijā ar priekšlasījumu „Kristietis un valsts jeb ko 
nozīmē Satversmē nostiprinātais valsts un baznīcas 
šķiršanas princips“ Latvijā viesojās pazīstamais amerikāņu 
vēsturnieks, Vestminsteres Teoloģiskā semināra prezidents, 
bestselleru autors Dr. Pīters Lillbaks (Peter A. Lillback). 

Savienības Namā lekciju klausījās mediju pārstāvji, politiķi, 
mācītāji, studenti un citi interesenti. Uzstāšanās laikā viesis 
runāja par četriem attiecību modeļiem un par nepieciešamību 
meklēt jaunu, pilnīgāku baznīcas un valsts attiecību veidu.

Dr. Lillbaks stāstīja, ka publiskā telpa (public square) ir mūsu 
informācijas vide, kas nevienam nepieder, un tajā katrs drīkst 
izteikt savu viedokli. Es to salīdzinu ar laukumu, kam ir četri stūri 
– četras ietekmes, kas pastāv līdzās. Valsts, baznīca, sabiedrība 
un indivīds. Bieži viena no četrām ietekmēm kļūst dominējoša 
pār pārējām, un vēsturiski mēs varam izšķirt 4 attiecību modeļus 
starp baznīcu, valsti, sabiedrību un indivīdu.

Valsts dominante – totalitārisms. Valstij ir vara un ietekme pār 
visiem sabiedriskajiem procesiem. Valsts kontrolē visas idejas, 
komunikāciju, visus dzīves aspektus. Gan baznīca, gan 
sabiedrība, gan arī indivīds ir pakļauti valsts varai.

Baznīcas dominante – tas ir teokrātijas modelis. Baznīca spēj 
ietekmēt valsti, kopienu, indivīdu. Tā kontrolē idejas, 
komunikāciju, sabiedriskos procesus. Baznīca un valsts kļūst 
par sinonīmiem.

Sabiedrības dominante – tā ir tīrā demokrātija. Sabiedrībai ir 
vara. Sabiedrības vairākumam ir ietekme pār baznīcu, valsti un 
indivīdu. Sliktākajā izpausmē tā ir vairākuma tirānija, jo tas diktē 
noteikumus pārējiem.

Indivīda dominante – katrs indivīds meklē savu labumu un veido 
sabiedrību pēc savām vēlmēm. Tāpat cenšas ietekmēt baznīcu 
un valsti. Šo modeli var saukt par anarhiju.  

Valsts un
baznīca

Dr. Lillbaks lekcijas laikā.

Turpinājums 14.lpp.
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Šad tad ar mācītāju bijām runājuši 
par jauniešiem. Tad kādā reizē 
viņš jautāja, vai es būtu gatavs 
uzņemties jauniešu vadīšanu. 
Iespējams, viņš pats par šo 
lēmumu vēl jutās nedrošs, bet es, 
izskanot šim lūgumam, atcerējos 
savu solījumu Dievam. Šajā laikā, 
pildot jauniešu vadītāja 
pienākumus, ir notikušas daudzas 
lietas. Dievs man ir ļoti daudz 
atklājis, kas vispirms maināms 
manī pašā, kādai ir jābūt manai 
attieksmei pret ikvienu līdzcilvēku 

un ko es vēlos viņiem dot. Dievs mani veido katru brīdi, cik pats 
tam esmu gatavs. Visgrūtākais ir bijis rast īpašu pieeju katram 
cilvēkam, saprast viņu un situāciju, kādā viņš atrodas.

Kas tev ir bijis lielākais prieks kalpošanā?

Īpaši iepriecina sarunās dzirdēti atzinumi, ka kādu ir stiprinājis 
jauniešu vakars vai arī tas kādam ir bijis sākumpunkts kaut kam 
jaunam. Es gribu rosināt jauniešus domāt par viņu dzīvi, runājot 
arī par savu pieredzi un piedzīvoto. Stiprinoši ir redzēt un 
dzirdēt jauniešus, kuri ir kopā ar Kristu un grib kalpot. Mēs 
cenšamies uzturēt draudzību ar citu draudžu jauniešiem. Es 
ticu, ka Dievs pats ved jauniešus pie mums, kad mēs esam tam 
gatavi.

Un tad tu radikāli visu noliki malā un sāki studēt BPI. 
Kāpēc?

Par Baltijas Pastorālo institūtu pirmo reizi dzirdēju no sava 
mācītāja un uzreiz sapratu, ka tā ir vieta, kur man vajadzētu būt. 
Toreiz es neko vairāk nezināju ne par programmu, ne ko citu. 
Tomēr tad sāku apšaubīt to, ko sākotnēji biju Dievam solījis un 
teicis. Tāpēc nepieteicos BPI otrajam iesaukumam. Nespēju 
atteikties no darba un iespējas pašam pelnīt naudu, būt 
neatkarīgam. Skatījos arī uz draugiem, kuri jau bija kaut ko 
iegādājušies.

Trešajā gadā, pateicoties Dievam, lūdzot un domājot, nokļuvu 
šeit. BPI man jau tagad ir ļoti daudz palīdzējis kalpošanā 
jauniešiem. Tas, ko es gūstu katru dienu, ir nenovērtējams. 
Esmu pārliecināts, ka iegūtās  zināšanas varēšu izmantot. Dievs 
lietos gan manus pierakstus, gan domas.

Kas tevi visvairāk ir uzrunājis studiju laikā?

Jau pašā sākumā mani saistīja Volijs Skūns – cik vienkārši viņš 
runāja par dzīvi Kristū. Nebiju domājis par to tādā veidā, un tas 
man bija liels piepildījums. Arī Čaka Kellija lekcijas. Mārtiņa 
Baloža materiāls par draudzes nozīmi un dibināšanu šķiet ļoti 
svarīgs un nozīmīgs. Ļoti spēcīgi mani ietekmējis mentorings 
pie Igora Rautmaņa. Vissmagāk bija visu uztvert un palikt 
atvērtam. Reizēm, esot šeit, ir grūti noskaņoties un atbrīvoties 
no citām domām un problēmām. Saņemto es varu dot tālāk, 
piemēram, mācot citus, kā būtu jāattiecas pret Dieva Vārdu. 

Ko tu dari šovasar?

Šajā vasarā cenšos atpūsties kopā ar draugiem. Katru nedēļu 
turpinām tikties mazajā grupā. Jūlija pirmajā pusē Jelgavā 
notika Vasaras Bībeles skola, kurā bija arī īpašas aktivitātes 
jauniešiem. Līdzīgs pasākums notika arī Ziedkalnē. Jūlijā 
ieplānoti sadraudzības vakari jauniešiem, arī riteņbrauciens. 
Augustā – vismaz divu dienu pārgājiens gar jūru.

Kā varam par tevi aizlūgt?

Domājot par jauniešu kalpošanu Jelgavā, būtu svarīgi lūgšanās 
pieminēt ne tikai mani, bet arī jauniešu komandu, kas kalpo. Lai 
viņi būtu gatavi savu draugu-nekristiešu dēļ nolikt malā kādas 
problēmas vai pašu vajadzības, lai šī komanda ar kopēju mērķi 
ir vienota Kristū. Gribētos lūgt, lai arī es esmu viņiem derīgs un 
daru visu patiesībā. 

Interviju sagatavoja Vēsma Sandberga

Tuvojoties vasaras izskaņai, noslēdzam arī iepazīstināšanu ar 
Baltijas Pastorālā institūta 2010. gada iesaukuma studentiem, un 
šoreiz sarunājamies ar Aināru Ginteru no Jelgavas baptistu 
draudzes. Turpmākajās intervijās iepazīsimies ar virkni citu 
kristiešu, kuru kalpošana dažādos veidos ir saistīta ar Baltijas 
Pastorālo institūtu.

Ainār, pastāsti, kā tu nāci pie Dieva?

Mans ceļš pie Dieva ir ļoti interesants. Mana mamma jau 
vienpadsmit gadus ir kristiete, un viņa mani vienmēr ir aicinājusi 
uz baznīcu. Visas tās reizes, kad aizgāju, bija viņas dēļ, lai 
izpatiktu viņai. Bet pirms divarpus gadiem mana dzīve mainījās – 
Kristus mani atrada. Kādā vakarā es sēdēju savā istabā un 
sapratu, ka bieži rīkojos aplami. Gribēju visu atdot kādam, kas var 
to mainīt. Mani nemocīja ne atkarības, ne kas tamlīdzīgs, bet bija 
lietas manā dzīvē, kurām gribēju pielikt punktu.

Vai tu vari pastāstīt par savu dzīvi pirms Kristus – ko tu darīji, 
kas tev patika?

Mana dzīve pirms Kristus bija skola Rīgā, kurā mācījos, un mani 
kursabiedri – džeki, ar kuriem kopā tusēju. Mēs darījām dažādas 
nejēdzīgas lietas, kas tagad jauniešiem šķiet pieņemamas. 
Nešķita, ka laiku vajadzētu pavadīt kaut kā sakarīgi, tas tika 
neapdomīgi izniekots. Bija reizes, kad es meklēju Dievu, it kā arī 
apstājos, un šīs lietas kādu laiku nedarīju, jo sapratu to 
bezjēdzību. Tad es mēģināju lūgt Dievu, bet nesapratu, kāpēc 
Viņš man neatbild. Kad svētdienās mamma priecīga atnāca no 
baznīcas un stāstīja man cilvēku liecības, es vienmēr izdomāju, 
kā par to pasmieties vai loģiski izskaidrot. Par to man vēl tagad ir 
liels kauns. Es esmu ļoti pateicīgs savai mammai par viņas 
lūgšanām un atbalstu.

Kas notika pēc tam?

Pēc tā vakara un pēc tam, kad es sāku iet uz baznīcu, kļuva vēl 
sliktāk nekā iepriekš. Taču visu laiku zināju, ka ne brīdi neesmu 
viens. Un, ja arī es krītu vai reizēm jūtos vājš, no Dieva es tāpat 
nenovērsīšos.

Sākumā bija grūti nošķirties no vecajiem draugiem, vienā brīdī 
pateikt viņiem “nē”, bet ar dažiem man nācās tā darīt. Taču ir 
saglabājušās attiecības arī ar daudziem neticīgiem draugiem, un 
es turpinu lūgt Dievu, lai mums kādu dienu būtu saruna par Viņu. 
Esmu aicinājis arī šos draugus uz baznīcu, un kādi divi ir 
atnākuši.

Tajā laikā mani ļoti stiprināja mūsu mācītājs un sarunas ar viņu. 
Arī manu brāļu un māsu attieksme – visas tās reizes, kad es 
nespēju pasmaidīt, bet man pretī nāca smaidošs cilvēks. Tas ir 
Jelgavas baptistu draudzē. Šī draudze ir vieta, kur vēlos būt ne 
tikai svētdienā, bet arī citās dienās, būt kopā ar draudzes ļaudīm. 
Mani saistīja viņu vienkāršība un patiesās attiecības, kas starp 
mums izveidojās.

Ko mācītājs darīja, lai tev palīdzētu palikt ar Dievu?

Mans mācītājs ir Andris Jūrmalis. Viņš vienmēr ir bijis ļoti 
pretimnākošs, jau sākumā izskaidroja man nesaprotamās lietas, 
arī to, ko man varbūt nevajadzēja viņam jautāt. Kad nodevu dzīvi 
Jēzum, es solījos kalpot Viņam. Apņēmos visu dzīvi veltīt Viņam. 
Iesākumā bija dažādas mazas lietas, ko varēju darīt – 
galvenokārt, fiziski darbi.

Nolikt 
malā 
sevi

Ainārs Ginters, BPI students, 
Jelgavas baptistu draudzes 
loceklis
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K O  J Ū S  E S A T  D A R Ī J U Š I  V I E N A M 
N O  Š I E M  M A N I E M  V I S M A Z Ā K A J I E M 
B R Ā Ļ I E M ,  T O  J Ū S  E S A T  M A N  D A R Ī J U Š I

Mateja ev. 25:40

Labdien, brāļi un māsas Kristū! Sveicieni visiem no mazās 
Paplakas baptistu draudzes! Iespējams, daudzi nezina mūsu 
atrašanās vietu, tādēļ nedaudz pastāstīšu par mums.

Paplakas draudze atrodas Kurzemē, Priekules novada Virgas 
pagastā. Tā dibināta 1930. gadā. Sākumā dievkalpojumus noturēja 
brīvā dabā, bet jau 1930. gada 20. jūlijā tika ielikts pamatakmens 
draudzes dievnamam. Šī gada 26. septembrī draudze svinēs 80 
gadu jubileju. Šajos gados tā ir piedzīvojusi gan ziedu laikus, gan 
brīžus, kad bija nopietni iemesli draudzes likvidācijai. Taču, acīm 
redzot, Dievam ir savi plāni, kādēļ šajā vietā jābūt baptistu draudzei 
un dievnamam. 1945. gadā lielākā daļa no apkārtnes ēkām tika 
iznīcinātas, taču Paplakas baptistu dievnams, kaut arī pamatīgi 
cietis, netika pilnībā nopostīts. Centīgi brāļi apņēmās atjaunot 
dievnamu, kas nebūtu iespējams bez citu draudžu atbalsta. 
Piecdesmitajos gados ar Rīgas Mateja draudzes atbalstu 

dievnamam uzlika jaunu jumtu. 1997. gadā Tālivaldis Vēsmiņš 
ziedoja līdzekļus dievnama telpu remontam. Diemžēl „laika zobs” 
nav saudzējis ne dievnamu, ne draudzi.

2006. gadā, kad sāku kalpot Paplakas baptistu draudzē, neskaitot 
kalpotājus no Liepājas Ciānas un Priekules draudzēm, 
dievkalpojumus apmeklēja četri cilvēki no tuvējās apkārtnes. Tas 
bija nopietns lūgšanu un pārdomu laiks manai ģimenei par 
draudzes lomu un Dieva plāniem šajā vietā. Atkal pārliecinājos, ka 
Dieva Vārds sniedz atbildi uz visiem jautājumiem. Pāvila vēstulē 
korintiešiem lasām: „Un Viņš ir sacījis: „Tev pietiek ar Manu 
žēlastību; jo Mans spēks nespēkā varens parādās.”” (2.Kor.12:9) 
Kad mēs jūtamies visnespēcīgākie, Dieva plāni īstenojas 
visredzamāk.

Kādu dienu iezvanījās telefons, un mani lūdza izvadīt Mūžībā mazu 
meitenīti. Izrādījās, ka bērna nāve šajā apvidū nebija nekas 
ārkārtējs. Tāpat pavisam ikdienišķi bija tas, ka cilvēkiem nebija un, 
arī šodien nav, naudas, par ko bērniņu pienācīgi apglabāt. Taču 
Dievam šajā traģiskajā notikumā bija savi plāni. Nākamajā 
dievkalpojumā piemiņas brīdī bija sapulcējušies bērniņa radi, kuri 
agrāk nebija pat domājuši, ka varētu kādreiz iegriezties bieži 
redzētajā dievnamā. Šodien liela daļa no šiem cilvēkiem regulāri 
apmeklē dievkalpojumus un aktīvi aicina arī draugus un kaimiņus. 
Tagad uz dievkalpojumiem ierodas aptuveni 30-40 cilvēku, 
ieskaitot bērnus, jo šī sociāli nelabvēlīgā vide ir svētīta ar kaut ko 
ļoti īpašu – ar bērniem. Paplakas draudzes svētdienskolu apmeklē 
vidēji ap 15 skolēnu. Pašlaik divas svētdienas mēnesī bērni un viņu 
vecāki tiek ne tikai garīgi, bet arī fiziski paēdināti.

Šis ir bijis pietiekami ilgs laiks, lai saprastu, ka Jēzus joprojām 
cilvēkus aicina un uzrunā, un viņiem ir vajadzīga vieta, kur kaut 
dažas reizes mēnesī aizmirst savu nabadzību, atkarības un saņemt 

Dieva mīlestību, ko mēs, brāļi un māsas kā Kristus miesa, varam 
viņiem dot. Šiem cilvēkiem IR vajadzīga vieta, kur izrauties no 
pasaules posta un bezcerības, kādā viņi dzīvo pašā Eiropas 
centrā. Mēs varam moralizēt par cēloņiem un sekām, kādēļ cilvēki 
dzīvo tā, kā viņi dzīvo, vai arī celties un doties pie viņiem, pazemībā 
kalpot šiem cilvēkiem un sludināt par vienīgo Ceļu, Patiesību un 
Dzīvību, kas var viņu dzīves mainīt.

Dievs ir svētījis Paplaku ne tikai ar bērniem, bet arī ar pieredzes 
bagātiem celtniekiem, kuri zaudējuši darbu, bet ļoti vēlas atjaunot 
savu dievnamu. Viss pa šo laiku paveiktais ir vietējo vīru un sievu 
roku darbs.

Tagad dievnama telpas ir kritiskā stāvoklī, un mēs esam uzsākuši 
steidzamus remontdarbus, lai novērstu griestu un sienu avārijas 
stāvokli. Ar mūsu pašu ziedoto un iekrāto naudu pietiek tikai vienas 
sienas atjaunošanai. 3000 latu būtu vajadzīgi, lai varētu veikt pašus 
neatliekamākos darbus. Liels paldies tām draudzēm un 
individuālajiem ziedotājiem, kuri savā laikā ir atbalstījuši Paplakas 
baptistu draudzi ar ziedojumiem un praktisku palīdzību. Ļoti ceram 
uz jūsu atbalstu šajā ekonomiski grūtajā, bet būvniecības darbiem 
izdevīgajā laikā. Būsim pateicīgi par aizlūgšanām un finansiālo 
atbalstu un priecāsimies par katru latu, ko mīlestībā varēsit dot 
Paplakas baznīcas remontam! Apsolām jūs informēt par līdzekļu 
izlietojumu.

Savu ziedojumu lūdzam ieskaitīt Vaiņodes baptistu draudzes 
kontā.

Norāde: Paplakas dievnama remontam
Vaiņodes baptistu draudze, reģ.nr. 90000107723,
A/S SEB Banka,
konts: LV56UNLA0050007132156

Lai Dievs bagātīgi svētī mūsu kopdarbu!

Paplakas un Vaiņodes draudzes sludinātājs Ainars Purmalis
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Andrejs, Sīmaņa Pētera brālis, bija 
viens no tiem diviem, kas to no Jāņa 
bija dzirdējuši un bija viņiem 
sekojuši. Viņš vispirms atrod savu 
brāli Sīmani un viņam saka: “Mēs 
esam atraduši Mesiju.” Viņš to 
aizveda pie Jēzus. Jēzus, viņu 
uzlūkojis, sacīja: “Tu esi Sīmanis, 
Jāņa dēls; tevi sauks Kēfa.” (Jāņa 1: 
40-42)

Lūgšanai ir lēnas uguns spēks, tā 
atver debesu vārtus un glābj 
pilsētas. Tā ir sakne tūkstošiem 
svētību. Bībele iedrošina mūs lūgt un 
būt pastāvīgiem savās lūgšanās.

Cerības Festivāla ietvaros ticīgie 
Latvijā ir aicināti īpaši lūgt par saviem 
draugiem nekristiešiem, saliedējoties 
vienotā kustībā “Andrejs”. Andrejs 
bija Kristus māceklis, kurš steidza 
brālim pastāstīt par Mesijas atrašanu, 
kad pirmo reizi bija dzirdējis Jēzu.

Vairums cilvēku pieņem savā sirdī 
Kristu, pateicoties radu, draugu vai 
paziņu rūpēm. Gluži tāpat kā Jēzus 
māceklis Andrejs, kurš pie Jēzus 
sākumā atveda savu brāli, arī katrs no 
mums uz Cerības Festivālu varam 
atvest savus draugus, kā arī lūgt par 
viņiem jau šodien. Veidot draudzību, 
rūpēties par draugu un būt viņam 
blakus dažkārt nav viegli. Evaņģēlija 
pasludināšana ir spēcīgs izaicinājums 
draudzībai. Ar to sastopas visi 
mūsdienu kristieši.

Mēs ticam, ka lūgšana ir kā uguns, 
kas skrien pa priekšu, kā ceļa ierī-
kotā ja pirms evaņģēlija paslu di nā-
šanas mūsu dārgajiem draugiem 
nekristiešiem. Cerības Festivāls ir 
sagatavojis kustības “Andrejs” video 
materiālu, kur tās dalībnieki stāsta 
par savu pieredzi. Video var 
noskatīties internetā, festivāla mājas 
lapā www.ceribasfestivals.lv, bet, 
ja vēlaties to izplatīt savā draudzē, 
rakstiet Kristīnei Lukstiņai uz 
churchlife@bgea.lv vai zvaniet 
pa tālr. 66015023.

Kustības augšanas dinamikai un 
tam, cik aktīvs ir katrs Latvijas 

reģions, var sekot līdzi īpašā lūgšanu 
kustības kartē, ko iespējams aplūkot 
Cerības Festivāla mājas lapā. Kartē 
šobrīd līderpozīcijās izvirzījusies 
Liepāja un tikai pēc tās – Rīga.

www.ceribasfestivals.lv/lugsanu-karte

Lūgšanu karte ataino Latvijā 
aktīvākos rajonus, kas iesaistījušies 
kustībā “Andrejs”. Šobrīd Latvijā 
kustībā piedalās 384 cilvēki, kas 
aizlūdz par 4143 draugiem.

Kartes dati tiek noteikti pēc 
atsūtītajām “Andrejs” kartītes 
anketām Cerības Festivāla birojam, 
tāpēc, ja piedalies kustībā, bet vēl 
neesi mums par sevi ziņojis, aicinām 
to darīt, atsūtot anketu pa pastu vai 
tās datus Kristīnei Lukstiņai uz 
churchlife@bgea.lv. Ja neesi 
saņēmis kustības kartītes savā 
draudzē, tās iespējams izdrukāt arī 
festivāla mājas lapā.

www.ceribasfestivals.lv/data/1.pdf

Lūdzu, informējiet par cilvēku skaitu, 
kuri ir jūsu lūgšanu anketā.

Ja dzīvojat ārpus Rīgas, ir svarīgi 
rezervēt autobusus un sēdvietas 
Arēnā Rīga. Līdz jūlija sākumam bija 
rezervēti 36 autobusi Festivāla 
apmeklējumam un 1613 vietas, bet 
šie skaitļi strauji aug. Tā kā sēdvietu 

skaits ir ierobežots, aicinām draudzes laicīgi 
piereģistrēt gan savus draudzes locekļus, gan arī 
nekristīgos draugus, sazinoties ar Viesturu Ozoliņu 
pa tālr. 66015026 vai epastu rezervacija@bgea.lv.

Arēnā iespējams rezervēt arī sēdvietas, kurās varēs 
runātājiem sekot līdzi ar sinhrono tulkojumu krievu, 
igauņu vai lietuviešu valodā.

5 padomi kustības “Atved draugu” dalībniekiem: 

• Skaties apkārt. Vēro, kas notiek vietā, kur tu 
dzīvo, strādā vai mācies – tavā misijas laukā. 
Izveido sev pazīstamu cilvēku SARAKSTU, 
kurus vēlies pievest Kristum. Regulāri lūdz par 
viņiem.

• Skaties augšup. Vērs savu skatu uz Dievu, 
kurš dzird tavas lūgšanas un pārveido 
cilvēkus. LŪDZ katru dienu par cilvēkiem, 

kurus iekļāvi sarakstā, lai Dievs dotu tev 
iespēju dāvāt viņiem Jēzus mīlestību.

• Skaties dziļāk. Veido attiecības ar tiem, par 
kuriem lūdz. Veltī viņiem LAIKU, piemēram, 
kopā pusdienojot vai sportojot. Kopīgas 
intereses un laika pavadīšana palīdz iepazīt 
vienam otru un rada uzticību. Tā rodas iespējas 
stāstīt cilvēkiem par Kristu.

• Skaties uz priekšu. Rodoties izdevībai, AICINI 
uz Cerības Festivālu cilvēkus, par kuriem lūdz. 
Izvēlies kādu no Cerības Festivāla dienām, 
lūdz un nāc uz to kopā ar šiem cilvēkiem.

• Skaties tālāk. Pēc Cerības Festivāla TURPINI 
veidot attiecības ar šiem cilvēkiem. Tiem, kas 
būs atsaukušies Labajai Vēstij un nākuši pie 
ticības Kristum, būs nepieciešams atbalsts un 
padoms. Par tiem, kas nebūs atsaukušies 
Vēstij, ir jāturpina pastāvīgi lūgt, lai dzirdētais 
Vārds savā laikā nestu augļus.

Materiālu sagatavoja Agrita Drēska, 
Cerības Festivāla darba grupas pārstāve

l ū g S i m  p a r  S a v i e m  D r a u g i e m  u n 
a i c i n ā S i m  u z  c e r ī B a S  F e S t i v ā l u
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Šis ir misijas projekts, kurā var piedalīties ikviens. Brauc pats un 
ņem līdzi draugus! Jauks laiks garantēts, gan nodarbinot 
muskuļus, gan vakarā atpūšoties pie ugunskura!

Kā norisināsies velobrauciens?

(Piemērs, Liepāja – Rīga.)

Piektdien, 3. septembrī plkst. 12:00 Liepājā pulcēsies jaunieši, 
kas dzīvo tās tuvumā un uzsāks savu braucienu. Minoties 
nesteidzīgā tempā (ap 15 km/h), riteņosim līdz Saldum (98 km). 
Ja ceļā jutīsimies noguruši, atpūtīsimies. Saldū būsim ap plkst. 
21:00. Atvilksim elpu, paēdīsim un pārnakšņosim. No rīta plkst. 
11:30 možu garu, turpināsim ceļojumu jau kuplākā skaitā, ar 
jauniešiem no Saldus un tā apkārtnes. Brauksim uz Jelgavu 
(82 km) un pa ceļam iegriezīsimies ciemos, dalīsim ielūgumus 
uz Cerības Festivālu. Vakarā dosimies uz naktsmājām, kur mūs 
laipni sagaidīs draudzes mācītājs un jaunieši. Tur kopā 
pasēdēsim pie ugunskura, uzcepsim kādu desiņu vai siera šķēli, 
izvingrināsim kājas, bet nākamajā rītā pēc brokastīm dosimies 
pēdējā izaicinājuma braucienā uz galvaspilsētu.

Rīgā satiksimies ap plkst. 15:00 pie Arēnas Rīga un 
nofotografēsim kopīgu, varoņu cienīgu, bildi; aizlūgsim par 
Cerības Festivālu un mūsu valsti Latviju. Tad kāpsim uz 
velosipēdiem un visi dosimies uz Mežaparku, kur atpūtīsimies un 
patīkami pavadīsim laiku nelielā pasākumā. Pēc tam brauksim 
mājās. Nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināts transports 
mājupceļam.

Tiks organizēti transportlīdzekļi, kas velosipēdistiem sekos ceļā 
un nogādās visas mantas nakšņošanas mītnēs. Piekabē varēs 
ievietot arī velosipēdu, ja noguruma dēļ kāds vēlēsies turpināt 
ceļu citādi.

Līdzi jāņem guļammaiss un paklājiņš, iespējams, telts (tas 
atkarīgs, vai izvēlētajā ceļa posmā būs iespējama nakšņošana 
telpās, vai ne), ķivere drošai braukšanai un pārtika brokastīm un 
pusdienām. Vakariņas iekļautas dalības maksā.

Ja vēlies piedalīties, zvani Ainim pa tālr. 29947699, Kristīnei 
pa tālr. 27701920 vai raksti uz e-pastu: velo@bgea.lv.

Ja neesi gatavs nobraukt visu maršrutu, droši piesakies uz kādu 
īsāku posmu.

Karte ar ceļa posmiem un pieturas punktiem atrodama mājas 
lapā www.ceribasfestivals.lv, tur atradīsi arī pieteikšanās 
anketu.

Tiksimies septembrī! J

Materiālu sagatavoja Kristīne Lukstiņa, 
nodaļas “Draudzes dzīve’’ direktora asistente 
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Tuvojoties jūnija otrajai pusei, prātā aizvien biežāk rosījās aktuālais 
jautājums: “Vai tiešām arī šoreiz Jāņos nelīs?” Bet, tā kā Jāņu 
nometne Talsu pusē atkal notika Vandzenes pagasta “Ēmužās” un 
iepriekšējā gada nometnes sauklis bija “Pie mums Jāņos nelīst!”, 
prāts kļuva mierīgs.

Saulainajā 24.jūnijā pēc Jāņu nometnes atklāšanas, kurā runāja 
mācītājs Aivars Šķuburs, dalībnieki ātri izklīda darba grupās. Varēja 
klausīties un darboties līdzi Kristīnas Ēces (Jaunatne ar Misiju) 
priekšlasījumam par Gara dāvanām, izprotot, kā katra no tām 
darbotos konkrētās mūsdienu situācijās un atpazīstot savas 
dāvanas; par iedzīvotāju stāvokli pasaulē, izglītības rādītājiem 
(piem.,vai zinājāt, ka pasaulē tikai 1% cilvēku ir augstākā izglītība?) 
u.c. Ar vīriem vīru valodu runāja mācītājs Oļegs Jermolājevs, un 
runātais tālāk netika izpausts. Savukārt, sievietēm ļoti interesantu 
semināru vadīja Inese Freija Neimane – “Sievietes sirds – 
skaistums, ko atklāt”. Tika apskatīti jautājumi, kas mīt katras 
sievietes un vīrieša sirdī jau no tā laika, kad katrs vēl ir bijis mazs 
bērns. Nesaņemot pozitīvu attieksmi, cilvēks tiek ievainots, 
sāpināts, pat iekšēji sakropļots. Daudzi meklē ilgstošu 
psihoterapeitu palīdzību (labākajā gadījumā), citi it kā atvieglojumu 
dedzinošā jautājuma sāpēm rod atkarībās, pasivitātē vai kontroles 
pārņemšanā. Dievs vienmēr atbild pozitīvi uz šiem jautājumiem un 
piedāvā sirds dziedināšanu... Vai esat ievērojuši, ka jau maza 
meitenīte ar savām rotaļām un būtību neapzināti uzdod jautājumu: 
“Vai es esmu pieņemama, mīlama?” Taču puisēni vairāk domā: 
“Vai man piemīt dotības, lai es būtu veiksmīgs, lai man viss 
izdotos?” Cik daudz nolieguma, atraidījuma katrs esam saņēmuši 
– no vecākiem, apkārtējiem, sabiedrības standartiem ... Cik labi, ka 
Dievs pazīst katru sirdi labāk nekā mēs paši un ka Viņš spēj to 
dziedināt!

Bērniem bija nodarbības Bībeles stāstu veidā, komandu spēles, 
aktivitātes sporta laukumā, uz batuta un ūdens velosipēdu 
darbinot. Notika arī ģimeņu stafetes, kur sešos etapos tika 
pārbaudīta gan ģimenes precizitāte, radošās izpausmes, ātrums, 
gan arī ēšanas spējas.

Savdabīga bija draudžu locekļu iepazīšanās draudžu vakarā, kad 
pēc ierašanās kārtības tika izsaukti draudzes pārstāvji, kuri 
pastāstīja par sevi, savu darbību, sniedza priekšnesumus un 
saņēma aizlūgšanas no nākamās draudzes. Tas nekas, ka mazāku 
draudžu pārstāvji aizlūdza par skaitliski lielu draudzi. Bija prieks 
redzēt brāļus un māsas gan no tuvākās apkārtnes, gan no Rīgas, 
Ventspils, Aizputes un citām vietām.

Nakts pārgājienā piedalījās daudzas komandas, kas iekļuva seno 
ceļotāju Kačegāru valstībā un mēģināja atrisināt viņu dažādos 
uzdevumus, reizēm maldoties meža biezokņos, citreiz pustumsā 
slienot telti vai nesot ūdeni stāvā kalnā. Labi, ka beigās, vadoties 
pēc varenā ugunskura kalna galā, visi veiksmīgi atrada ceļu 
atpakaļ uz nometnes vietu.

25. jūnijs bija veltīts koru kopmēģinājumam, gatavojoties Latvijas 
Baptistu Dziesmu svētkiem Ventspilī, un nometnē ieradās vēl 
vairāk dziedātāju no Kurzemes draudzēm, kā arī virsdiriģenti. Pēc 
vairāku stundu darba un pusdienām, sākās koncerts, kurā 
izskanēja sagatavotās dziesmas. Klausītāju nebija vairāk kā 
dziedātāju, taču visi jutās gandarīti.

Īpaša bija lūgšanu nakts, kad sveču gaismā pielūgsmes dziesmas 
mijās ar aizlūgšanām par personīgām vajadzībām un sāpēm, 
dziesmu skaņām aizplūstot pāri miglas pielietajiem laukiem un 
sirds lūgšanām paceļoties pie mūsu Debesu Tēva. Aizlūgts tika par 
katru nometnes dalībnieku.

Paldies nometnes organizētājiem Gitai, Lidijai un visai viņu brašajai 
komandai!

Pielikumā pievienotas dažu dalībnieku atsauksmes par šī gada 
Jāņu nometni.

Ar ko lai sāk... Man jau vairāk šķita, ka esmu nometnes dalībniece, 
nevis pārdevēja. Pēdējais vakars/nakts bija ļoti iespaidīgs. Tiešām! 
Man liels prieks, ka esmu iepazinusies ar daudziem, ĻOTI mīļiem 
un jaukiem cilvēkiem. Ar drošu sirdi varu teikt – man paveicās, ka 
Aivars (“Ēmužu” saimnieks) paņēma mani sev palīgā.

(Anete – meitene, kura bija uzaicināta kā palīgs virtuvē, tagad 
pievienojusies Talsu draudzes jauniešiem un pieņēmusi Jēzu par 
savu Pestītāju.)

Šī gada ēmužjāņu īpašais šarms slēpjas faktā, ka nometne sākās 
tieši Jāņu dienā. Un, šķiet, daļēji šis arī bija iemesls, kādēļ 
neatradām nevienu Līgu starp nometnes dalībniekiem. Man par 
lielu prieku (kā jau Jānim) bija krietni vairāk vārdadienas sveicēju. 
Svētki bija īpaši arī novada draudžu un ciemiņu dēļ, jo vairāk kā 
citus gadus bija manāma kopība ikvienā norisē. Bija jūtama arī 
ciešāka un patiesāka sadraudzība no volejbola laukuma līdz pat 
ugunskuram kalna virsotnē. 
Lai Dievs palīdz turpināt nometnē aizsākto draudzību un svētī katru 
tās dalībnieku!

(Jānis Sudmalis)

Tik nemanāmi ātri paskrējis gads, kopš tikāmies kopējos Jāņos 
2009. gadā. Tas bija brīnišķīgi! Šogad ar prieku dzirdēju, ka 
talsinieki gatavo Jāņu nometni atkal “Ēmužās”, šoreiz gan ne tik 
lielu. 24.-25. jūnijā bija jauka tikšanās un kopā būšana. Katrs, kurš 
juta sirdī aicinājumu, jau 23. jūnijā varēja pievienoties kādā no 
lūgšanu naktīm, kas notika dažādās vietās visā Latvijā, bet 
nākamās dienas pavadīt Talsu “Ēmužās”. Te bija gan slavēšana un 
pielūgsme, gan stiprinājuma vārdi no mīļu un cienītu mācītāju 
puses, gan lekcijas sievām, vīriem, jauniešiem, gan nodarbības 
bērniem, gan atpūta sportojot. Katrs nometnes dalībnieks varēja 
pievienoties sev interesējošai grupai. Bet pats galvenais – visur 
valdīja mīlestība, un tas, manuprāt, ir pats galvenais!

(Dace, Rīgas Golgātas draudze)

Mūsu kopīgie Jāņi “Ēmužās” bija patiesi burvīgi. Daudzu gadus 
nebiju bijusi tik garīgi atraisītā, pacilājošā gaisotnē. Visu laiku 
varēja just mierīgu, gaišu, Gara piepildītu sadraudzību. Tas bija 
laiks Viņa klātbūtnē. Domāju, to nodrošina lūgšanas gan pirms, 
gan pasākuma laikā. Paldies jums visiem, par organizēšanu un 
ieguldīto sirds siltumu!

(Tabita, Rojas pagasta Ģipkas draudze)

Materiālu sagatavoja Mārīte Tīsa.

Jāņi – laiks sadraudzībai…
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“Septiņu eņģeļu pilsēta”
No 28. jūnija līdz 4. jūlijam 52 bērniem un jauniešiem ar īpašām 
vajadzībām bija iespēja dzīvot “Septiņu eņģeļu pilsētā” Pelčos, 
Kuldīgas novadā. Tā bija nometne, kas šeit notika jau trešo reizi, un 
šogad tajā piedalījās vairāk bērnu un jauniešu kā iepriekš. Ar katru 
gadu nometne kļūst arvien iemīļotāka. Tā ir ļoti skaista Māsu 
apvienības iniciatīva un kalpošana, kuru varam patiesi apbrīnot un 
uzslavēt! Paldies, Elitai Lapiņai par spēju sapulcināt jaukus 
cilvēkus, kuri bija gatavi kalpot bērniem un jauniešiem ar īpašām 
vajadzībām. Pateicamies par ikvienu, kurš palīdzēja un veltīja laiku, 
talantu un resursus, lai šāda nometne varētu notikt!

Šis pasākums raisīja daudzas vērtīgas pārmaiņas gan bērnu un 
jauniešu, gan klātesošo vecāku dzīvēs, ļaujoties Dieva mīlestībai, 
ne tikai par to dzirdot, bet arī sajūtot caur dažādām aktivitātēm, 
notikumiem, cilvēkiem. Par to, ka nometne bija patiess ieguvums 
daudziem, liecina jau nometnes laikā dalībnieku izteiktā vēlme 
piedalīties šādā nometnē arī citus gadus, pieņemot to jau kā 
īstenību: “Tad, kad mēs šeit atbrauksim nākamajā gadā...”

Nometnē strādāja brīvprātīgie darbinieki, kuri pavadīja, aprūpēja un 
atbalstīja atbraukušos bērnus. Mulsinoša bija pirmā diena, kamēr 
katrs apjauta situāciju, un pavadoņi iepazinās ar bērniem, par 
kuriem būs jārūpējas. Brīvprātīgajiem, no kuriem lielākā daļa bija 
jaunieši, nometne bija patiesas kalpošanas skola. Iknedēļas 
draudžu aktivitātēs nereti to saprotam kā kalpošanu ar Vārdu, taču 
nometnē kalpošana tika īstenota tiešā veidā, praktiski palīdzot 
nepieciešamās, ikdienišķās vajadzībās.

Bērni un jaunieši lielu daļu laika pavadīja dažādās radošās 
darbnīcās: mūzikas, mākslas terapijas, tematiskajās un kustību 
darbnīcās. Lai to labāk varētu īstenot, viņi bija sadalīti vecuma 
grupās, un katrai no tām bija savs nosaukums un vadītājs, kurš 
rūpējās par dalībniekiem visu nometnes laiku un bija atbildīgs, lai 
visi grupas bērni būtu ieradušies uz aktivitātēm vai citādi aprūpēti. 
Radošajās darbnīcās nometnes dalībnieki varēja iepazīties gan ar 
Bībeles vēsti par eņģeļiem un viņu darbību, gan ar Evaņģēliju un tā 
nozīmi cilvēka dzīvē. Bērni dalījās pārdomās un interaktīvā veidā 
apguva katras dienas tēmas.

Mākslas terapijas sesijās bērni radīja dažādu tematiku darbus 
atbilstoši savām spējām. Kādu bērnu palīgiem nācās krietni ar 
viņiem līdzdarboties un darbiņu radīt kopā! Mākslas terapijas 
procesā bērni rada vizuālos tēlus savām dusmām, bailēm, 
fantāzijām. Bērni saprot daudz vairāk, nekā pieaugušie domā! Viņi 
ne vienmēr baidās no savas saslimšanas, bieži vien viņi izjūt 
vecāku bailes un trauksmi un to izsaka savos zīmējumos. Citi bērni 
mēdz savu slimību uztvert kā sodu, citi caur simboliem un tēliem 
izsaka savu vainas apziņu par kaut ko. Ļoti skumjš bērns var 
uzzīmēt laimīgu cilvēku. Ir svarīgi apjaust, ko pats bērns vēlas 
pavēstīt savā zīmējumā. Kad emocijas kļūst pārāk spēcīgas un 

intensīvas, mākslas terapija var piedāvāt fokusu un “tvertni” jūtām. 
Bērns ne vienmēr var izstāstīt, kā viņš jūtas, un tad jāņem papīra 
lapa, krāsas un jāsāk zīmēt!

Pēcpusdienās pēc diendusas zem eņģeļu spārniem un launaga 
tika organizētas dažādas sportiski aizraujošas aktivitātes 
komandās, lai nometnes dalībnieki un darbinieki varētu ciešāk 
sadraudzēties. Tas arī stiprināja bērnu  pašapziņu, ka viņi var šos 
uzdevumus izpildīt, jo tie bija izveidoti ļoti interesanti un atbilstoši 
katra spējām. Laiks šeit tiešām bija relatīvs jēdziens, jo ar laika 
kontroli sportā noritēja tikai orientēšanās, kur grupu vadītāji bija 
ārkārtīgi atraktīvi un izdomas bagāti, lai katrs grupas dalībnieks 
varētu iesaistīties.

Bija patiesi aizkustinoši vērot, ar kādu iejūtību un atbildības sajūtu 
jaunieši darbojās šajā nometnē, palīdzot bērniem gan radošajās 
darbnīcās, gan arī ikdienas praktiskajās nepieciešamībās.

Rīta svētbrīžos un vakara programmās vadītāji aicināja klātesošos 
vienkāršā, bet radošā veidā pārdomāt Labo Vēsti. Katru vakaru 
viens no nometnes darbiniekiem attēloja eņģeli, kurš iemiesoja 
kādu no lielajām Bībeles tēmām par cilvēku un viņa attiecībām ar 
Dievu. Lai ikdienas ritmu padarītu krāsaināku, vakaros bija arī viesi 
– leļļu teātris, stikla mākslinieks, mūziķi un iluzionists. Nometnes 
noslēguma dienā viesojās arī LBDS bīskaps Pēteris Sproģis, 
uzrunājot klātesošos bērnus, jauniešus un vecākus.

Dalībniekiem īpaši patika pastaigas nometnes apkārtnē, jo ikdienas 
dzīvē daudziem pastaigu iespējas ir ierobežotas un dienas 
lielākoties paiet mājās vai skolā. Tad bieži vien risinājās ļoti 
interesantas un saturīgas sarunas. Tā, piemēram, pirms kādas 
pastaigas meitene ratiņkrēslā lūdza, lai viņai izskaidro, kā Dievs mīl.

Nometnes ietvaros darbojās arī īpaša atbalsta grupa vecākiem, kuri 
šeit bija ieradušies kopā ar saviem bērniem. Grupu vadīja veselības 
aprūpes kapelāne Aina Briede kopā ar Kristīgās vadības koledžas 
studenti, kas strādāja studiju prakses ietvaros. Kristīgās vadības 
koledža izstrādā studiju programmu “Pastorālais darbs”, lai 
piedāvātu iespēju sagatavoties gan kalpošanai draudzē, gan 
kapelāna darbā. Ikvienam, kurš domā par šādu kalpošanas veidu, 
šobrīd ir iespēja tai atbilstoši sagatavoties, un ir pieejamas arī 
stipendijas.

Domājam, ka ikvienam nometnes dalībniekam un darbiniekam šis 
bija patiess ieguvumu laiks. Lai Dievs dod vēlmi un spēju saskatīt 
mūsu draudzēs, kā mēs varam kalpot praktiski tiem, kam tas ir 
nepieciešams! Tā būtu Kristus Evaņģēlija pasludināšana redzamā 
veidā!

Materiālu sagatavoja Iveta un Oļegs Jermolājevi
(Cēsu baptistu draudze)

Foto: Gunta Rožkalne

Foto: Gunta Rožkalne

baptistu vēstnesis 13



S v ē t D i e n S k o l u  a p v i e n ī B a

Svētdienskolu apvienībā var saņemt 2010. gada Vasaras semināru 
apkopoto materiālu “Darbs ar pirmsskolas vecuma bērniem 
svētdienskolās”, ko izstrādājusi organizācija “Kidz at Heart 
international”. Komplekts latviešu valodā ietver tēmas: Stundu 
plānotājs bērnu kalpošanai; Pozitīva disciplīnas problēmu 
novēršana; Kā mazi bērni mācās vislabāk; Bērnu vecumposmu 
raksturojums; Aktīva rotaļāšanās; Agrīnās bērnības aktivitātes; 
Saziņa ar maziem bērniem. Pie minētajām lekcijām ir situāciju 
analīze un praktiski piemēri. Materiālu komplekta cena Ls 3.00

m ā S u  a p v i e n ī B a

Nometnes “Septiņu Eņģeļu Pilsēta” darbinieki-kalpotāji!

Māsu Apvienības padomes vārdā izsaku katram no jums mīļu un 
sirsnīgu, paldies par to, ka septiņas dienas dzīvojāt Eņģeļu pilsētā 
Pelčos!

Paldies, ka bijāt kopā ar īpašiem bērniem visas 24 stundas 
diennaktī!

Paldies, ka bijāt viņu draugi, ka aprūpējāt, mācījāt, iepriecinājāt!

Paldies, ka palīdzējāt iedegt īpašu mirdzumu šo bērnu un viņu 
vecāku sirdīs un acīs, ko īpaši varēja pamanīt nometnes 
noslēguma dienā!

Paldies, ka nenogurstoši kalpojāt!

Pateicos māsām un brāļiem no nometnes ģenerālsponsora ALBA!

Lai mūsu Kungs dod jums fizisku atspirgšanu un dedzīgu sirdi 
turpmākai kalpošanai!

Svētīgus jums visiem, LBDS dzimšanas dienas svētkus!

MA vadītāja Elita Lapiņa

i n F o  D r a u D z ē m

LBDS draudžu locekļi vai pārstāvji, kas vēlas iegādāties veselības 
apdrošināšanas polises nākamajam periodam, lūdzu pieteikties 
pie LBDS izpilddirektores Ž.Drūneses tel.29148854.

Galējā formā šis modelis var attīstīties kā terorisms, jo indivīds 
pārņem varu un uzspridzina valsts vai baznīcas vadītājus, ja 
viņam tie nepatīk vai neapmierina viņu darbība. Cilvēki baidās 
no publiskām vietām un atklātas komunikācijas, jo viņi var kļūt 
par anarhistu upuriem.

Neviens no šiem 4 modeļiem nesniedz iespējas visiem cilvēkiem 
sapulcēties sabiedriskajā telpā ar līdzvērtīgiem noteikumiem. 
Tāpēc ir jāmeklē jauni veidi, kā valstij, baznīcai, kopienai un 
indivīdam savstarpējā mijiedarbībā nepārkāpt vienam otra 
tiesības. Publiskajai telpai ir jābūt atvērtai katram, kas vēlas 
runāt. Baznīca, valsts, sabiedrība un indivīds – ikkatram jābūt 
iespējai izteikties.

Kad mēs nošķiram baznīcu no valsts, mums jāizprot Latvijas 
Republikas Satversmes 99. pantā teiktais, ka baznīca ir atdalīta 
no valsts. Vai kā  baznīcu uztveram tikai kristiešus vai arīdzan 
jūdus un musulmaņus? Ir jādefinē, ko īsti šajā kontekstā nozīmē 
vārds baznīca. Tāpat ir jāapzinās, kā mēs uztveram vārdu 
atdalīta. Ir iespējama gan naidīga nošķiršanās no valsts, gan 
draudzīga nošķiršanās. Brīvība publiskajā telpā nozīmē to, ka 
neviens tev nedrīkst teikt: „Nerunā, tu esi kristietis!”, kā arī 
neviens nedrīkst norādīt: „Nerunā, tu esi ateists!”, jo publiskā 
telpa pieder visiem vienādā mērā. Vārda brīvība nozīmē, ka varu 

brīvi izteikties. Taču, tajā pašā laikā, vārda brīvība ir arī cilvēkam 
ar pilnīgi pretēju viedokli.

Mēs esam sāls un gaisma mūsu sabiedrībā. Ja nebūsim derīga 
sāls, mūs izmetīs un sabradās.

Lekcijā piedalījās

Pēteris Eisāns, LBDS bīskapa vietnieks

Lekcijas dalībnieki pārrunā Dr. Lillbaka sacīto

Turpinājums no 7.lpp.

baptistu vēstnesis14



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

augusts

10
Pateiksimies un lūgsim par Ukrainas Neatkarīgo 
baptistu draudžu brālību ar 129 draudzēm un 10000 
locekļiem.

1
p a S a u l e S  B a p t i S t u  S a v i e n ī B a S 
k o n g r e S S
Lūgsim par Pasaules Baptistu savienību, par 
kongresu Honolulu, Havaju salās, kur notiek 
20. Pasaules baptistu kongress.  
Vairāk informācijas www.bwanet.org

r ī g a S  m i S i o n e S  D r a u D z e
No 1. līdz 7. augustam jauniešu nometne. 
Sīkāka informācija tālr.29240408 P. Samoiličs.

S v e i c a m  J u B i l e J ā !
Sludinātājam Jānim Kalējam 35 gadi! (Limbažu 
draudze)

8
Lūgsim par Aizputes draudzes svētkiem.

a i z p u t e S  D r a u D z e
8. augustā plkst. 11:00 draudzes gadasvētki. 
Viesi: māc. Ģirts Ašnevics un Valdmaņu dzimtas 
mūziķi.

5
Lūgsim par Garīdznieku brālību un tās darba 
veiksmīgu turpinājumu.

p i t r a g a  D r a u D z e
No 5. līdz 8. augustam notiks jauniešu vasaras 
saiets baznīcas teritorijā. Sākums plkst.13:00.  
Sīkāka informācija un pieteikšanās līdz 1. augustam 
pa tālr. 28317997.
15. augustā draudzes gadasvētki.

6
Lūgsim par Ainažu baptistu draudzes garīgu un 
skaitlisku izaugsmi. Lūgsim par svētdienskolas telpu 
paplašināšanu un par draudzes ēkas jumta remonta 
jautājuma atrisināšanu.

9
Lūgsim par Bērnu un jauniešu kristīgo nometni 
Nāriņciemā un par visām draudzēm, kurās notiek 
vasaras nometnes bērniem un jauniešiem.
No 9. līdz 11. augustam Nāriņciemā norisināsies 
„Bērnu un jauniešu kristīgā nometne-salidojums 
2010” bērniem un pusaudžiem no 7 līdz 15 gadu 
vecumam. Sīkāku informāciju iespējamie dalībnieki 
var saņemt, zvanot Elitai Kleinhopa pa tālr. 26649549.

4
Pateiksimies un lūgsim par Rēzeknes draudzi, 
lai Dievs vada brāļus, uzņemoties atbildību par 
draudzes vadību.

3
Pateiksimies un lūgsim par Albānijas Baptistu 
savienību ar 8 draudzēm 250 draudžu locekļiem.

12
Lūgsim par Svētdienskolu apvienību. Lūgsim, lai 
katrā draudzē varētu notikt darbs ar bērniem un 
pusaudžiem – būtu skolotāji un bērni.

14
Lūgsim par kapelānu kalpošanām slimnīcās, 
cietumos, armijā un paleatīvajā aprūpē.

13
Lūgsim, lai varētu tikt dibinātas jaunas draudzes, 
aizsniegti cilvēki un Dieva valstība varētu 
paplašināties mūsu zemē un ārpus tās robežām.

15
Lūgsim par Uguņciema draudzes svētkiem.

u g u Ņ c i e m a  D r a u D z e 
15. augustā plkst. 14:00 draudzes gadasvētki.

17
Pateiksimies un lūgsim par Zviedrijas Baptistu 
savienību ar 215 draudzēm un 17748 locekļiem.

19
Pateiksimies par BPI studentiem un 
lūgsim, lai Svētais Gars uzrunā un 
aicina jaunus brāļus, izvēloties 
mācības BPI.

S v e i c a m  J u B i l e J ā ! 
Sludinātājam Edgaram Deksnim 25 gadi! 
(Rīgas Semināra draudze)

2
Pateiksimies un lūgsim par Priekules draudzi; 
lūgsim, lai draudzei būtu mācītājs.

11
Pateiksimies un lūgsim par Rīgas 
Betānijas draudzi, sludinātāju Vitāliju 
Šeļembu un viņa ģimeni. Lūgsim par 
draudzes aktivitāti, cenšoties aizsniegt 
cilvēkus.

S v e i c a m  J u B i l e J ā ! 
Mācītājam Arnoldam Šternam  
80 gadi (Liepājas Ciānas draudze)

18
Pateiksimies un lūgsim par Rīgas 
Evaņģēlija draudzi, sludinātāja v.i. 
Jervandu Grbačjanu un viņa ģimeni. 
Lūgsim, lai Dievs draudzei uzrāda 
jaunu vietu dievkalpojumiem, līdz 
septembrim tā ir jāatrod. Lūgsim par 
kalpošanu dienas centrā. Aizlūgsim 
par to, lai Dievs dotu iespēju turpināt 
kalpošanu ar nabadzīgajiem un bezpajumtniekiem.

16
Pateiksimies un lūgsim par Rīgas 
Bēteles draudzi, sludinātāju Nikolaju 
Vdovu un viņa ģimeni, kas aktīvi 
iesaistījusies kalpošanā ar atkarībās 
nonākušiem cilvēkiem. Lūgsim, lai 
mācītājam būtu palīgi sludināšanā un 
kalpošanā. Lūgsim par sludināšanas 
vietu „Muceniekos”.

7
Lūgsim Dieva gudrību un 
Svētā Gara vadību, 
gatavojoties Cerības 
Festivālam un veidojot 
attiecības ar nekristīgiem 
draugiem.

20
Pateiksimies un lūgsim par Māsu apvienības 
sievietēm, kuras Dievs ir aicinājis šajā kalpošanā.

21
Aizlūgsim par draudzēm, kurās nav mācītāju vai 
nozaru darbinieku.



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 Linda Kazaine, 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

augusts

29
Lūgsim par Kristību dievkalpojumu un jaunajiem 
kristiešiem, kas tiks kristīti Užavas upē.
29. augustā plkst. 12:00 Kristību dievkalpojums ar 
Svēto Vakarēdienu pie Užavas upes. Užavā, 
„Nikažu” mājās, nometņu vietā „ Ganības”.

31
Lūgsim par bērniem, studentiem un viņu vecākiem, 
kas gatavojas jaunajam mācību gadam, kā arī par 
draudzēm, lai tās nostiprinātu esošās kalpošanas un 
saskatītu iespējas jaunām kalpošanām.

28
Lūgsim par Dziesmu svētku koncerta dalībnieku 
pazemīgu attieksmi, lietojot muzicēšanas un 
dziedāšanas prasmi Kristus mīlestības atklāšanai.
28. augusts:
OCV Basketbola hallē plkst. 18:00 Dziesmu svētku 
koncerts.
Livonijas Ordeņa pilī plkst. 23:00 Zvanu ansambļa 
koncerts.

30
Pateiksimies un lūgsim 
par Rīgas Āgenskalna 
draudzi, mācītāju 
Edgaru Maži un 
sludinātāju Jāni Balodi 
un viņu ģimenēm. 
Lūgsim par draudzes 
garīgo dzīvi šajā izaicinājumu laikā, lai aizsniegtu 
cilvēkus apkārtnē. Lūgsim par draudzes nozarēm un 
to vadītājiem, par „Torņa” kalpošanu jauniešiem un 
par „Alfas” kursa svētīgu norisi, kā arī par mazo 
grupu organizētu veidošanos.

22
Lūgsim par Kuldīgas draudzes svētkiem.

k u l D ī g a S  D r a u D z e
22. augustā plkst. 11:00 draudzes gadasvētki; 
iespējamais viesis Vollijs Skūns no Zviedrijas.

23
Pateiksimies un lūgsim par Rīgas Golgātas draudzi. 
Lūgsim, lai Dievs vada pēc Sava prāta, mācītāju 
izvēloties.

24
Pateiksimies un lūgsim par Kosovas Baptistu 
draudžu savienību.

25
Lūgsim par Latvijas baptistu 150 gadu 
jubilejas pasākumu organizatoriem un 
dalībniekiem.

26
Lūgsim par Latvijas baptistu 150 gadu jubilejas 
pasākumu diriģentiem, dziedātājiem un mūziķiem.
26. augusts:
Latvijas baptistu 150 gadu jubilejas pasākuma 
atklāšanas koncerts plkst. 19:00 teātra namā 
„Jūras vārti”.
Plkst. 21:00 virsdiriģentu sanāksme.

27
Lūgsim par LBDS Kongresu – bīskapa un padomes 
locekļu vēlēšanām un iedrošinājumu draudžu vadībai 
turpmākajai kalpošanai draudzēs.
Lūgsim par draudžu jauniešu sadraudzību un 
vienotību Kristū.
27. augusts:
Ventspils baptistu baznīcā plkst. 9:00 LBDS Kongress.
Bērnu pilsētiņā plkst. 14:00 bērnu koncerts „Būsim 
kopā”.
Teātra namā „Jūras vārti” plkst. 19:00 Jauniešu 
koncerts.
Ventspils baptistu baznīcā plkst. 21:00 Lūgšanu 
vakars. B Ī B E L E S  L A S Ī J U M I  

A U G U S T A M

1. Mateja ev. 22
2. Psalms 74-75
3.  Psalms 76-77
4. Salamana pam. 19
5. Mateja ev. 23
6. Mateja ev. 24
7. Mateja ev. 25
8. Psalms 78
9. Mateja 26

10. Mateja 27
11. Mateja 28
12. Psalms 79-80
13. Psalms 81-83
14. Pāvila vēst. romiešiem 1
15. Pāvila vēst. romiešiem 2
16. Pāvila vēst. romiešiem 3

17. Psalms 84-85
18. Psalms 86-88
19. Pāvila vēst. romiešiem 4
20. Pāvila vēst. romiešiem 5
21. Pāvila vēst. romiešiem 6
22. Pāvila vēst. romiešiem 7
23. Pāvila vēst. romiešiem 8
24. Psalms 89
25. Salamana pam. 20
26. Psalms 90-91
27. Pāvila vēst. romiešiem 9
28. Pāvila vēst. romiešiem 10
29. Pāvila vēst. romiešiem 11
30. Psalms 92-93
31. Psalms 94


