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Turpat 160 gadu ir pagājuši, kopš Kurzemes pusē netālu no 
Ventspils garīgā vēja pūsma sakustināja ļaudis viņu garīgās 
dzīves meklējumos daudz vairāk nekā spēcīgākā vētra sakuļ 
viļņus Baltijas jūrā. Šogad svinēsim 150 gadu jubileju kopš 
baptistu darba sākuma Latvijā. 

Ventspilnieki, gan baptistu draudzē, gan pilsētas ļaudis, kuri 
darbojas viesu uzņemšanas jomā, jau gatavojas sagaidīt 
katru viesi, kurš ieradīsies uz Latvijas baptistu 150 gadu  
jubilejas svinībām un Latvijas baptistu 7. Dziesmu svētkiem.

Ar pilsētas Domes atbalstu esam vienojušies par iespēju 
koncertus organizēt moderni iekārtotā teātra namā “Jūras 
vārti” un plašajā Olimpiskā centra “Ventspils” basketbola 
zālē. 

Protams, vairāki pasākumi notiks baptistu baznīcā. Norit 
darbi, lai vēl labāk iekārtotu dievkalpojuma un kristību vietu 
pie Užavas upes. 

Esam saņēmuši lieliskus izmitināšanas piedāvājumus no 
vairākām Ventspils viesnīcām, ko jūs varēsiet izmantot! 

Skaņu un gaismu operatori, režisori, mākslinieki, floristi un 
daudzi, daudzi citi jau gatavojas, lai izpildītu visu pēc 
labākās sirdsapziņas! Reklāmas pasākumi jau tiek 
organizēti gan Rīgā, gan Ventspilī.

Kori diriģentu vadībā mācās jaunas dziesmas un pieslīpē 
zināmo dziesmu skanējumu!

Tomēr, lai mūsu kopīgie svētki varētu notikt, ir svarīgs draudžu 
garīgais, organizatoriskais un materiālais atbalsts. Tāpēc 
lūdzam ikvienu – lūdz! 

Svētku organizatoru vārdā – 

Pēteris Tervits, Ventspils baptistu draudzes sludinātājs.
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doties uz citu pasaules malu, mācīties 
svešu valodu, apgūt svešu kultūru, lai kaut 
viena dvēsele uzņemtu evaņģēlija vēsti. 
Esot Itālijā, vairāki studenti man ir jautājuši 
– kādēļ pēc augstskolas beigšanas 
neesmu uzsācis nopietnu profesionālo 
karjeru, bet gan izvēlējies vismaz vienu 
gadu pavadīt šādā veidā, darbojoties 
studentu organizācijā, lai studenti kļūtu par 
Kristus mācekļiem. Arvien vairāk apzinos, 
ka, ja neesmu aizrauts un satraukts par 
evaņģēlija vēsti, ja tā nav manas dzīves 
lielākais piedzīvojums un pārdzīvojums, 
lielākā sajūsma, tad doties misijā tiešām ir 
bezjēdzīgi. Bet mēs zinām, ka evaņģēlija 
vēsts ir pārsteidzoši aizraujoša un cilvēks 
nevar palikt vienaldzīgs, iepazīstot Jēzu, 
iepazīstot evaņģēliju. 

Ir daudzi studenti, kuri domā, ka kristietība 
ir tikai un vienīgi milzīgs, grūti izpildāmu 
likumu saraksts, lai iepatiktos Dievam 
cerībā, ka pēc nāves Dievs būs labvēlīgs 
un ielaidīs tevi pa lielajiem vārtiem 
paradīzē, bet tu liecini, ka Jēzus nav nācis 
pasaulē, lai tā Viņam kalpotu, bet lai pats 
kalpotu, Savu dzīvību atdodams kā 
atpirkšanas maksu par daudziem. Kā gan 
cilvēks, kuru tu šādi uzrunā, var palikt bez 
emocijām, nepārsteigts un neieinteresēts 
iepazīt šādu Dievu? Dievu, kurš labprātīgi ir 
izvēlējies pie krusta samaksāt par 
cilvēkiem tā vietā, lai ar visām tiesībām tos 
vienkārši noslaucītu no zemes virsas. Kad 
tu apzinies, ka Dievs vēlas, lai visi cilvēki 
tiktu izglābti un nāktu pie patiesības 
atziņas, kā gan šī Rakstu vieta var palikt 
nepamanīta un neizdzīvota? Ja augam 
savā ticības dzīvē, cenšoties līdzināties 
Kristum, mēs gribam, lai visi cilvēki tiktu 
izglābti un nāktu pie patiesības atziņas. Tas 
palīdz mīlēt katru cilvēku un rada 
vēlēšanos palīdzēt jebkuram rast ceļu pie 
Kristus, pat ja tas nenākas viegli. 

Kristus darbojas misijas laukā visā pasaulē, 
un mēs gribam darboties kopā ar savu 
Meistaru. Tieši tādēļ, ka Kristus vēlējās, lai 
Latvijā tiktu sludināta evaņģēlija vēsts, 
vairāki ļaudis no dažādām pasaules malām 
devās uz nezināmo Latviju, mācījās mūsu 
dīvaino valodu un centās izprast mūsu 
kultūru, lai mēs tagad varētu būt attiecībās 

ar Kristu. Ir laiks arī latviešiem doties ārpus 
savas valsts robežām, lai citas tautas 
pielūgtu vienīgo patieso Dievu. Ja mēs 
mīlam savu tautu, bet neuztraucamies par 
citām tautām, vai tas nav tāpat, kā mīlēt 
tikai tos, kas ir no mūsu ģimenes, tikai tos, 
kas mīl mūs? Vai mūsu sirds strauji pukst 
par to, lai visās pasaules malās cilvēki tiktu 
glābti un dzīvotu patiesās attiecības ar 
Kristu un lai Kristus vārds tiek teikts visās 
pasaules malās? Brāļi un māsas, es ticu, 
ka arī jūsu sirdis deg par to, lai mūsu Tēvs 
būtu teikts visās pasaules malās.

Kā varu būt iesaistīts misijā? Manuprāt, 
galvenais ir sākt ar to, ka izdzīvoju misiju 
ikdienā, neatkarīgi no tā, kur dzīvoju, kur 
strādāju un cik daudz cilvēku ir ap mani. 
Kristus liecība ir nepieciešama visās vietās 
un laikos. Kristus mācekļi ir nepieciešami 
sportā, bankās, rūpnīcās, tirgū, veikalos, 
privātos uzņēmumos, valsts iestādēs un 
citur – mēs taču gribam, lai Kristus vēsts ir 
klātesoša visās pasaules malās un vietās. 
Katrs Kristus māceklis ir arī misionārs. Būt 
par misionāru nenozīmē tikai izteikt vārdus, 
kuri apliecina, ka Kristus ir vienīgais ceļš un 
labā vēsts, svarīgākais, ka mūsu darbiem ir 
jābūt kā ceļazīmēm, kas norāda uz Kristu. 
Vislabākais misionārs ir tas, kurš vēlas to, 
ko vēlas Kristus, kura sirds deg par to, par 
ko deg Kristus sirds. Kad saprotam, ka visi 
esam iesaistīti šajā uzdevumā, tad arī 
domas par misiju mainās. Pasludināt 
Kristus vēsti līdz pasaules malām nav tikai 
algotu misionāru uzdevums, tas ir mūsu, 
Kristus draudzes, kopīgais uzdevums. 
Katras lokālās draudzes un personas 
uzdevums ir lūkoties, cik daudz tā ir 
iesaistīta misijā tajā vietā, kur tā atrodas, 
kā arī pasaules misijā. Mēs nevaram dzīvot 
kastē un domāt tikai par savu draudzi, savu 
pilsētu vai savu valsti. 

Ar lūgšanām, finansiālo atbalstu un pašu 
došanos mums jātiecas liecināt par Kristu 
līdz pasaules malai. Bet mēs nevaram kāpt 
otrā grāvī un domāt tikai par pasaules 
misiju, aizmirstot par cilvēkiem mums 
apkārt. Kopā ar Kristu izmeklēsim savu 
sirdi un dzīvi un lūkosimies, kā mēs esam 
iesaistīti un kā varam būt iesaistīti šajā 
lielajā, visas pasaules kristiešu draudzes 
kopīgajā uzdevumā – evaņģēlija vēsts 
pasludināšanā visām pasaules tautām, 
jo mūsu Tēvs vēlas, lai ikviens nāktu pie 
gudrības atziņas un iegūtu mūžīgo dzīvību. 

Quando Dio dice – oggi, nessuno puo dire 
– domani! Kad Dievs saka – šodien, 
neviens nevar teikt – rītdien!

Materiālu sagatavoja Agris Žogota, 
studentu misijas dalībnieks Itālijā.
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evaņģēlija vēsti darāmu 
darbu
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Agris Dzelme ir diplomēts 
kinooperators un pieredzējis fotogrāfs. 
Sākot no šī gada janvāra - arī Baltijas 
Pastorālā institūta students. Aicinu jūs 
uzklausīt Agra dzīves stāstu un lūgt 
par viņu, viņa ģimeni un Dieva doto 
vīziju.

Kā Kristus tevi atrada? 

Šodien, skatoties uz aizgājušo laiku 
manā dzīvē, redzu, ka esmu ticis 
vairākkārt aicināts piedalīties, strādāt, 
kalpot. Pirmo reizi aicinājumu atzīt 
Jēzu apzinos ap 1968. gadu. Tad ar 
labāko draugu Visvaldi un viņa ģimeni 
devos uz Liepājas Pāvila draudzi. Biju 
tur vairākas reizes, bet toreiz mācītāja 
vārdus nesadzirdēju. Otro reizi 
aicinājumu apzinos 80. gadu beigās. 
Tad notika ievērojamas pārmaiņas 
pasaulē un manā dzīvē –  kļuvu par 
diplomētu kinooperatoru, bet beidza 
pastāvēt Rīgas kinostudija. Sāka 
veidoties neatkarīgā Latvijas valsts. 
Man tas bija prieks un vilšanās reizē, 
jo mūsu darbs valstij nebija vajadzīgs. 
Traģiski bojā gāja vairāki mani darba 
kolēģi: Gvido Zvaigzne, Andris 
Slapiņš, vēlāk arī Juris Podnieks. 
Trešo reizi es atsaucos – tas bija 
2009. gada sākumā.

Mateja draudzi sāku apmeklēt 
ap 2000. gadu. To ieteica mūsu 
kaimiņiene – sievas draudzene Anita 
Kozlovska. Sākumā neregulāri kopā 
ar sievu un tad jau biežāk kopā ar 
bērniem devāmies uz Mateja 
draudzes namu. Kristīja mūs 
2003. gada Lieldienās mācītājs 
Pēteris Sproģis. 

Kā tu raksturotu savu dzīvi?

Jautājumi par to, kas es esmu, kāpēc 
es esmu un kā mums, cilvēkiem, ir 
jādzīvo, man ir bijuši vienmēr. Reizēm 
šie jautājumi nobīdās uz laiku malā 
eksistenciālu iemeslu dēļ. Bet tad 
negaidīti laikā un nelaikā tie parādās 
atkal. Tāpēc esmu meklējis atbildes. 
Atbilde izrādījās tepat blakus – 
grāmatā, ko sauc par Bībeli.  
Viens ir izlasīt Bībeli. Cita lieta – 
saprast Bībeli. Un pavisam kas cits ir 
dzīvot pēc tā, kas rakstīts Bībelē. 

Turpinājums 8.lpp



10.aprīlī Savienības namā notika 
konference – seminārs “Draudzes 
iespaids vietējā sabiedrībā: lai viss ciems 
priecājas” ar Saratoga Federated 
draudzes vecāko mācītāju Kītu Poteru, 
kurš vada arī “Podnieka māla 
atjaunošanas” kalpošanu Kalifornijā, ASV. 
Konferences mērķis bija apskatīt, kā 
jebkura lieluma draudze var kļūt par 
draudzi ar lielu ietekmi. 

Konferences ievadā mēs baudījām lielisku 
mūzikas sniegumu Mateja draudzes 
mūziķu izpildījumā. Konferencē tika 
aplūkotas trīs atsevišķas draudzes ar 
atšķirīgu raksturojumu, aplūkojot izvēlēto 
draudžu stiprās un vājās puses, iespējas 
un apdraudējumus, ar ko var sastapties 
pilsētu un lauku draudzes. K. Potters 
runāja arī par atšķirīga lieluma draudzēm 
ar atšķirīgu izpratni par tādiem 
jautājumiem kā misija, sadraudzība, 
kalpošana un redzējums. Draudžu 
garīdzniekiem un vadītājiem tā bija laba 
iespēja un pieredze, izmantojot lektora 
dotos piemērus, izvērtēt baptistu 
draudzes Latvijā. Saprotot, ka katras 
draudzes stāsts ir unikāls un izaicinājumi 
kalpošanas darbā var būt atšķirīgi, visām 
draudzēm ir paliekošs uzdevums – 
ar nemainīgo vēsti aizsniegt mainīgo 
sabiedrību, lietojot tās kalpošanas formas 
un valodu, kura ir saprotama konkrētajā 
vidē. Katram laikam un vietai tie var būt 
atšķirīgi izaicinājumi. Garīdznieki tika 
iedrošināti uzņemties šo izaicinājumu un 
aizsniegt savu apkārti. 

Kīts Poters, balstoties uz savu lielo 
kalpošanas pieredzi, norādīja, ka, 
lai aizsniegtu sabiedrību un kļūtu par 
draudzi, kura nes lielisku liecību savā 
ciematā vai pilsētā, ir jāsper noteikti soļi: 
(1) izvērtējot draudzes plusus jeb stiprās 
puses, (2) nosakot draudzes vājās puses 
un šķēršļus, (3) noskaidrojot 
nepieciešamos soļus, lai pārvarētu 
draudzes vājās puses radīto situāciju un 
nostiprinātu un paplašinātu draudzes 
kalpošanu, (4) izprotot biblisko 
pamatojumu veicamajiem uzdevumiem, 
(5) apzinoties sasniegtos rezultātus, 
(6) pārvarot vilšanos un sarūgtinājumu 
tajās jomās, kurās joprojām nav izmaiņu, 
(7) gūstot pieredzi turpmākai kalpošanas 
izaugsmei. 

Sekojot šiem soļiem vai izvēloties citus 
tiem līdzīgus soļus, katra draudze var 
veikt savas situācijas izpēti un izvirzīt 
nepieciešamos uzdevumus, lai tā vietējās 
sabiedrības redzējumā kļūtu par vietu, 
kur cilvēki labprāt dotos un caur draudzes 
kalpošanu būtu gatavi atsaukties Jēzus 
Kristus evaņģēlijam. Tas ir izaicinājums 
mums visiem, un ir jācer, ka mūsu 
draudzes ir tam gatavas - arī gatavas 
saredzēt, kas ir tie šķēršļi, kuri atsevišķos 
gadījumos un vietās neļauj draudzei pildīt 
savu uzdevumu. Lai Dievs svētī mūsu 
draudzes, ka tās var pilnā mērā un 
vispusīgi atspoguļot savā darbībā 
redzamā veidā visu to, uz ko Jēzus 
Kristus aicināja savus mācekļus! 
Pieņemsim šo aicinājumu!

Līdzās kopā paveiktajam mācību darbam 
varējām piedzīvot vērtīgu sadraudzības 
laiku kopā kā garīdznieki un draudžu 
vadītāji un personiskās sarunās iedrošināt 
viens otru kalpošanai draudzēs. 
Sadraudzība ir lielisks iedrošinājums, 
kas arī veicina vienotību kopējam darbam.

Konferences ietvaros bīskaps Pēteris 
Sproģis un Latvijas baptistu 150 gadu 
jubilejas pasākumu rīcības komitejas 
vadītājs, sludinātājs Pēteris Tervits 
iepazīstināja klātesošos ar plāniem un 
iecerēm, kuras varēsim piedzīvot vasaras 
beigās Ventspilī. Ar nepacietību gaidām 
šo iespēju svinēt un pateikties Dievam par 
draudzēm, kuras turpina savu darbu 
daudzo gadu garumā un domā par 
uzdevumu - evaņģēliju aiznest uz jaunām 
vietām. Moto “Ar saknēm uz debesīm” 
runā gan par esošajām saknēm, 
draudzēm, kurām jāturpina pieaugt, 
gan arī par to, ka katra augšana ir saistīta 
ar jauniem dzinumiem, jaunām draudzēm, 
kalpošanām. Esmu pateicīgs un priecīgs, 
ka Dievs mani ir aicinājis un vedis tieši 
baptistu draudzē! Jo vairāk iepazīstu 
baptistu kalpošanas pieredzi dažādos 
laikos un vietās, jo labāk tiek izprasta 
baptistu vēsts kristietības kontekstā. 
Laikā līdz augustam iepazīsim vairāk to, 
kas ir tas īpašais un vērtīgais, kas raksturo 
baptistu draudzes, lai, satiekoties 
Ventspilī, varam ar divkāršu prieku svinēt 
šos brīnišķīgos svētkus!

Cerībā uz tikšanos Ventspilī,

Oļegs Jermolājevs
Cēsu baptistu draudzes mācītājs

Andis Smelte, Dundagas draudzes 
sludinātājs

Seminārs bija ļoti praktisks un saistošs. 
Daudzas lietas, protams, bija 
atgādinājums, bet ne ar teorētiskiem, 
bet reāliem piemēriem, un tas patiesi 
uzrunā! Domājot par mūsu draudžu 
iespaidu uz apkārtni, caur kāda brāļa 
jautājumu un lektora atbildi sapratu, ka 
runa ir par mūsu attieksmes maiņu un par 
to, ka mūsu sirdīm būtu vairāk jāiežēlojas 
par tiem, kas ir kā avis, kam nav gana ... 
un piemērs šeit ir jārāda mums – draudžu 
vadītājiem! 

Kīts Potters, Saratoga Federated 
draudzes vecākais mācītājs

Mācītāju konferencē es stāstīju par savu 
pieredzi un mudināju viņus domāt par to, 
kā noteikt savas draudzes stiprās un vājās 
puses. Mērķim vajadzētu būt izmantot 
savas stiprās puses un uzlabot tās jomas, 
kurās neesam tik stipri. Taču galvenais 
akcents tika likts uz pārmaiņu un 
atjaunotnes procesu, kas aizsākas ar 
domu par “ciema iepriecināšanu”. 
(Semināra oriģinālais nosaukums ir 
“Ieprieciniet ciemu”.) Piemēram, ir 
draudzes, kuras pilsētā, ciemā vai ciematā 
pastāv, citu īsti nepamanītas. Tas mudina 
uzdot jautājumu: “Ja mūsu draudze pēkšņi 
izzustu, vai “ciems” to pamanītu? 
Vai cilvēki ārpus draudzes justu, ka kaut 
kas svarīgs ir pazudis?”

Viens ceļš, kas ved uz atjaunotni, varētu 
sākties ar jautājumu: “Kas liktu “ciemam” 
priecāties par to, ka tajā pastāv mūsu 
draudze?” Kādas ir sabiedrības vajadzības 
un cerības, kuras draudze varētu palīdzēt 
apmierināt un piepildīt? Kā draudze var 
darboties kā pozitīvu pārmaiņu veicinātāja 
tās apkārtnē? Kā draudze, kas nes Kristus 
mīlestību apkārtējiem, var nest viņiem arī 
Kristus evaņģēliju?

Mēs runājām arī par to, kā izturēties pret 
labām idejām, kas rodas draudzē, kurā 
“jaunekļi redz parādības” un “sirmgalvji 
sapņo sapņus” (Apustuļu darbi 2:17). 
Mēs runājām par revolūciju, kas notiek 
“no iekšienes uz āru”, kad Jēzus mūs 
maina un aicina kļūt par Viņa aģentiem 
šajā pasaulē. Mēs runājām par “tiltu 
celšanu” no cilvēka uz cilvēku, lai veidotu 
kontaktus starp draudzi un sabiedrību. 
Jebkura draudze, liela vai maza, var būt 
savā apkārtnē ietekmīga draudze.

Man ļoti patika mācītāju attieksme, 
viņu gars, jautājumu kvalitāte un dedzīgā 
vēlēšanās piedzīvot, kā Kristus maina 
pasauli. Man bija liels gods kalpot jums 
Latvijā.

Garīdznieku
konference
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K R I S T U S  A T B R Ī V O
6. martā Ventspilī notika Kurzemes reģiona māsu konference, kurā 
piedalījās māsas no visiem reģioniem. Ceļā uz konferenci Dievs mūs 
iepriecināja ar fantastisku, saulē mirdzošu rītu, baltiem laukiem, 
apsarmojušiem kokiem un krūmiem ceļmalā. Baznīcā mūs sirsnīgi 
sagaidīja draudzes māsas ar karstu kafiju un dažādiem gardumiem. 
Zālē uz paaugstinājuma dega lielas, baltas sveces, virs tām pie sienas 
izgaismota Kristīnes Pītersones glezna “Kristus atbrīvo”, kas tika 
gleznota vasaras nometnes laikā. Šīs konferences temats – “Brīvas 
Kristus brīvībā”. Konferences svētbrīdi vadīja Alda Anškena, kura runāja 
par brīvību no bailēm, no domām, kurās viegli apgrēkoties. Būt brīvām 
no grēka, šķīstīties un izstumt grēku no savas sirds – tāds ir aicinājums.

Ar emocionālu liecību mūs uzrunāja Ventspils māsu pulciņa vadītāja 
Santa Rozentāle. “Atbrīvotas, lai kalpotu” tematu apskatīja Māsu 
apvienības vadītāja Elita Lapiņa, par pamatu ņemot pantu no Vēstules 
galatiešiem 5:13. Māsa Elita runāja par baptistu sieviešu kalpošanas 
vēsturi līdz 1940. gadam, kā arī saistoši un interesanti pastāstīja par 
pirmajām kristīgajām māsām Latvijā un minēja vairākus nozīmīgus 
faktus. Pirmā kristiete Eiropā – Lidija, Latvijā – Anna Jēkabsone. Pirmais 
māsu pulciņš tika dibināts Semināra draudzē Vīlandes ielā. 1929. gadā 
notika pirmais māsu kongress, kurā piedalījās māsas no trīspadsmit 
pulciņiem. Māsu aizgādībā bija bāreņi, un 1930. gadā par māsu 
sarūpētajiem līdzekļiem tika atvērta pirmā bāreņu patversme Saullēkts. 
“Esam brīvas un laimīgas Kristū,” noslēgumā teica māsa Elita.

Šo tēmu par māsu kalpošanas vēsturi turpināja māsa Irīda. Viņa 
pastāstīja par savu māti, par to, kā kalpoja māsas un jaunieši 
okupācijas gados, kad to darīt bija bīstami. Savukārt Eiropas baptistu 
Sieviešu apvienības prezidente Līvija Lāme stāstīja, kā veidojās māsu 
kalpošana pēc atgūtās Latvijas brīvības. 1992. gadā notika Māsu 
apvienības dibināšanas kongress un tika ievēlēta padome un tās 
vadītāja – atsākās māsu kalpošana tagad jau brīvā Latvijā. Māsa Līvija 
stāstīja par savu kalpošanu Eiropas baptistu Sieviešu apvienībā, par 
to,cik esam dažādas un atšķirīgas, bet vienotas Kristus mīlestībā. Viņa 
stāstīja arī par sieviešu komitejas darbu, gatavojoties Cerības 
festivālam, un aicināja māsas lūgt par to un piedalīties. Turpinājumā 
māsa Līvija runāja par tematu “Brīvība Kristū”, mudinot mūs atbrīvoties 
no perfekcionisma. Vajadzīga tikai viena lieta (Lūkas ev. 10:38-42), bet 
Marta, aizņemta ar rūpēm par to, kā labāk apkalpot Jēzu, nesaskata 
būtisko. Jēzus saka skaidri: ”Vajadzīga tikai viena lieta!” Tā arī mēs bieži 
esam aizrāvušās ar detaļām un neredzam būtisko. Kas ir šī viena lieta? 
1. Korintiešiem 13. nodaļā lasām, ka mīlestība, “kas apklāj visu, tic visu, 
cer visu, panes visu”, parādīs galveno. Pāri visam jābūt mīlestībai, “kura 
nekad nebeidzas”, kas ir mūžīga. Bieži vien mēs esam tik aizņemtas ar 
kalpošanu Jēzum, ka nepietiek laika pašam Jēzum.

Pēcpusdienā māsas darbojās grupās, kurās mēs pārrunājam dotās 
situācijas no dzīves un kalpošanas. Konferenci noslēdza Ventspils 
draudzes sludinātāja Pētera Tervita svētruna par  Vēstules galatiešiem 
5:13-23, kurā viņš runāja par robežām, ko Dievs nosprauž Saviem 
atbrīvotajiem bērniem. Dievs ierobežo, lai pasargātu Savu bērnu 
dzīvības. Savā mīlestībā Viņš to dara, lai mēs varētu dzīvot priecīgu 
dzīvi Kristū. Jāpiemin, ka konferences gaitu bagātināja Anškenu ģimene 
ar brīnišķīgu muzikālo kalpošanu.

Materiālu sagatavoja Mētra Celmiņa

K U R z e m e S  d R A U d ž U 
S V Ē T d I e n S K O l O T ā j U 
T I K š A n ā S 
2010. gada 13. martā notika svētdienskolotāju mācību 
seminārs Liepājā, Pāvila draudzes dievnamā. Uz semināru 
bija pulcējušies 42 dalībnieki no 12 draudzēm. Bija patīkami 
izjust sirsnīgo, mīļo uzņemšanu un atsaucību no draudzes 
mācītāja Mārtiņa Baloža un māsām, kuras rūpējās par 
skolotāju ēdināšanu. Paldies viņiem par kalpošanu!

Semināru atklāja Liepājas baptistu Ciānas draudzes 
sludinātājs Andris Bite. Viņš atgādināja skolotājiem, cik 
svarīgi ir visa pamatā pildīt Dieva likumus – baušļus. Tikai 
turoties pie Dieva likumiem un dzīvojot ar tiem, mēs varēsim 
bērniem parādīt patieso ceļu pie Dieva.

Mācītājs Mārtiņš Balodis bija sagatavojis lekciju „Saimes 
attiecību dinamika ticības dzīvē”. Visa sākums ir ģimene, 
radu loks. Arī Jēzus ienākšana šajā pasaulē notika caur 
ģimeni. Un ir svarīgi, ja ticības dzīvē bērnu var ievadīt tieši 
ģimene. Tas uzliek lielu atbildību kristiešu ģimenēm, 
rūpējoties par savu bērnu ticības izaugsmi. Un ir skumji, ja 
draudzes locekļu bērni, kuri apmeklē svētdienskolu, nezina 
to, kas rakstīts Bībelē, neprot lūgt Dievu, nav kopā ar 
saviem vecākiem lasījuši Bībeli un lūguši Dievu... Jo Bībele 
māca, ka tas ir ģimenes uzdevums. Ir bijis kāds pētījums 
Anglijā – ja ģimenes tēvs nāk pie Dieva, tad ir apmēram 
90% iespējamība, ka arī visa ģimene kļūs ticīga. Bet, ja to 
dara mamma, tad – 70%, ja bērns – tad apmēram 50%. 
Svarīgi ir ne tikai ticēt, bet arī dzīvot ar Dievu, jo tieši Viņš 
var veicināt ne tikai ticības, bet arī savstarpējo attiecību 
dinamiku ģimenē. Un svētdienskolai (arī draudzei) 
vajadzētu rūpēties, lai svētdienskolēni, kuru vecāki netic 
Dievam un neapmeklē dievnamu, varētu justies piederīgi 
pie draudzes kā pie saimes, kas veicinātu viņu ticības 
izaugsmi.

Aigars Atvars, uzrunādams svētdienskolotājus, atgādināja, 
cik svarīgi ir pašam efektīvi mācīties, lai varētu mācīt 
skolēnus. Sagatavotais materiāls bija plašs, un pat pietrūka 
laika to pilnībā iepazīt. Tika atgādināts, ka mācību procesā 
vajag lietot dažādas metodes un pieejas, kas palīdzētu 
skolēnam apgūt mācāmo vielu. Jācenšas panākt, ka bērns 
dzīvo vienotu dzīvi – ticība + ikdiena, nevis dala to – ticība 
un ikdiena.

Pēcpusdienā skolotāji varēja aktīvi iesaistīties dažādās 
praktiskās aktivitātēs, ko izmantot nodarbībās, lai veicinātu 
zināšanu nostiprināšanu. Ventspils draudzes 
svētdienskolotāji demonstrēja, kā interesanti var atkārtot 
Zelta tekstu. Skolotājiem tika dota iespēja iejusties arī bērnu 
lomā, izspēlējot dažādas spēles, kas nostiprina kādu 
konkrētu Bībeles patiesību. Semināra noslēgumā skolotāji 
arī praktiski pagatavoja kādus rokdarbus, kurus varētu 
izmantot gan Lieldienu stundā, gan Ģimenes dienā.

Materiālu sagatavoja Marta Siksne, Aizputes draudzes 
svētdienskolas vadītāja, pasākuma organizatore



V A S A R A S  B ī B E l E S  S K O l A
B u M E R A N g A  E K S P R E S I S

šo tēmu bērni var izpausties jomā, kura 
tiem labāk padodas: sacerot dzejoli, 
stāstu vai arī zīmējot zīmējumu. Katrs 
bērns var iesniegt tikai vienu darbiņu, 
tāpēc pacentieties! Kad darbiņš ir tapis, 
zīmējumu lūdzam sūtīt uz pasta adresi 
Cerības festivāla Bērnu konkursam, 
Cēsu ielā 31, k.1, Rīga, LV-1012, 
Latvija. Stāsti un dzejolīši var tik sūtīti arī 
uz e-pastu berni@bgea.lv, norādot 
autora vārdu, uzvārdu, vecumu un veidu, 
kā ar Jums sazināties. Šie bērnu darbiņi 
tiks izstādīti Cerības festivālā bērniem.

Šī gada 30. maijā ticīgie visā Latvijā tiek aicināti lūgt par Cerības 
festivālu. Šajā dienā draudzes ir aicinātas vienoties lūgšanās gan 
dievkalpojumos, gan personīgajā lūgšanu laikā. Daudz spēj veikt 
vienprātīga lūgšana! (Jēkaba 5:16) Kā palīgs lūgšanām var kalpot 
Cerības festivāla Lūgšanu ziņu lapa, kas divas reizes mēnesī tiek sūtīta 
draudžu mācītājiem un jebkuram interesentam. To var aplūkot arī  
www.ceribasfestivals.lv. Lūgšanas iespējams uzzināt arī pa tālruni 
66015030, kur katru piektdienu tālruņa automātiskajā atbildētājā 
tiek atjaunota lūgšanu informācija.

Festivāla ietvaros notiek arī dažādi pasākumi jauniešiem. Ja esi jauns, 
pazīsti kādu jaunieti, tad  ir vērts paturēt prātā, ka 5. jūnijā draudzē 
“Prieka vēsts” (Rīgā, Bērzaunes ielā 6) notiks pasākums, kurā piedalīsies 
mūzikas grupas no Latvijas un tuvākajām kaimiņvalstīm. Mudiniet savus 
jauniešus, lai brauc paši, ņem līdzi draugus un draugu draugus!

Jau 24. aprīlī notika Latvijas draudžu transporta un vietu koordinatoru 
tikšanās Arēnā “Rīga”, kurā dalībnieki guva zināšanas organizatoriskajos 
jautājumos, kas saistīti ar autobusu pasūtīšanu un sēdvietu rezervēšanu. 
Trīs dienas Festivāla laikā no draudzēm uz Rīgu un atpakaļ kursēs vairāk 
nekā 100 autobusu, kuros plānots pārvadāt gandrīz 5000 cilvēku. 
Ja Jūsu draudze ir ārpus Rīgas un nav vēl aicinājusi kādu draudzes locekli 
kļūt par draudzes transporta un vietu koordinatoru Cerības festivālam, 
lūdzam steidzami sazināties ar Viesturu Ozoliņu, rakstot uz e-pastu 
rezervacija@bgea.lv vai zvanot pa tālruni 66015026.

Materiālu sagatavoja Elīna Belija

Gatavojoties Cerības festivālam, Rīgā un visā Latvijā notiek 
daudz dažādu pasākumu jauniešiem, bērniem, sievietēm, 
mācītājiem – ikvienam! 

Šī gada 7. un 8. maijā Pestīšanas templī (Rīgā, Lāčplēša 
ielā 117) notiks sieviešu konference ar Pasaules Baptistu 
alianses Sieviešu apvienības prezidentes Dorotijas 
Selebano piedalīšanos. Šajā konferencē šarmantā, 
temperamentīgā un viedā, bet reizē sirdī vienkāršā viešņa 
iedrošinās ap 600 Latvijas sieviešu ikdienas dzīvei un 
darbam! Lai raksturotu šo personību, vietā būtu Teodora 
Rūzvelta vārdi: “Nekad neesmu apskaudis cilvēku, kas 
dzīvojis vieglu dzīvi! Esmu bijis greizsirdīgs uz gaužām 
daudziem, kuriem dzīve bijusi smaga, bet tie nodzīvojuši to 
labi!” Konferences dalībnieku skaits ir ierobežots, tāpēc 
lūdzam laicīgi pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi 
churchlife@bgea.lv un norādot “Dalība sieviešu 
konferencē”. 

Maijā Latvijas reģionos notiek vairāki semināri, uz kuriem 
tiek aicināti visi mācītāji! Savā bagātīgajā pieredzē par 
darbu ar jauniem kristiešiem dalīsies Fēliks Vološins, Billija 
Grehema Evaņģēliskās Asociācijas pārstāvis un atbildīgais 
par apmācībām. 

Semināri notiks: 6. un 7. maijā plkst. 19.00 Rīgā, 14. maijā 
plkst. 19.00 Ventspilī, 15. maijā plkst. 10.00 Liepājā, plkst. 
17:00 Saldū, 16. maijā plkst. 17.00 Valmierā, 17. maijā 
plkst. 19.00 Jēkabpilī.

Līdz 31. maijam bērni vecumā no 6 līdz 12 gadiem tiek 
aicināti piedalīties radošajā konkursā “Iekrāso cerību”. Par 

Pagājušajā gadā Igaunijā Cerības 
festivālu ar Franklina Grehema 
piedalīšanos apmeklēja vairāk kā  
30 000 cilvēku.

Lecam 
vilcienā 

“Bumeranga 
ekspresis”, lai 

dotos varenā piedzīvo ju mā uz zemi, kas 
atrodas zemeslodes apakšā! 

Šīs Vasaras Bībeles skolas laikā bērni 
varēs krustām šķērsām apceļot Austrāliju 
– no Pielūgsmes centra līdz Bībeles 
studijai, garām Operas namam, 
Rokdarbu krustojumam, Atspirgšanas 
klintij un Kafejnīcai. Bērni, ielūkojoties 
brīnišķīgajā Austrālijas dabas ainavā, 
atklās arī brīnišķīgo patiesību par Jēzu 
Kristu, proti, to, ka Viņš vēlas personīgas 
attiecības ar katru bērnu. 

Nedēļas laikā bērni visu laiku būs “uz 
vienām sliedēm”, iepazīstoties ar Pētera 
dzīvi un uzzinot, kā viņš iepazina Jēzu.

Uzzinājuši par Pētera iepazīšanos ar 
Jēzu, bērni turpinās mācīties par Pētera 
pieau go šajām attiecībām ar viņa Glābēju 
un Kungu. Bērni tiks iedrošināti uzsākt 
savu ceļojumu kopā ar Jēzu. Vienalga, 

vai kāds pirmo reizi dzirdēs par Jēzu, vai 
jau ir Viņu pieņēmis savā sirdī, bērni 
atklās to, cik svarīgi būt attiecībās ar 
Dieva Dēlu. Lai arī kādā situācijā pašlaik 
atrodas bērni, viņi iemācīsies to, ka 
svarīgi ir NĀKT PIE JĒZUS!

Vasaras Bībeles skolas “Bumeranga 
ekspresis” prezentācija notiks 15. 
maijā no plkst. 11.00 līdz plkst. 15.00 
Jelgavas baptistu dievnamā, Jelgavā, 
Mātera ielā 54.

Programmā: 

• iepazīšanās ar VBS nodarbībām;
• VBS materiālu iegādāšanās;
• sadraudzība un pusdienas.

Pieteikšanās un informācija:

• Pieteikšanās pie Rutas Majevskas pa 
e-pastu rutamaj@inbox.lv vai sūtot 
SMS uz tālruni 25919530 līdz 
1. maijam.

• Dalības maksa semināram 2 Ls 
(pusdienas un semināra materiāli)

• Materiālu komplekta cena 15 Ls

C Ē S U  B A p T I S T U  d R A U d z e S 
“ G A d S I m T A  p R O j e K T S ”

Pateicamies Limbažu draudzei par atbalstu 
“Gadsimta projektam”! Aicinām sekot līdzi 
un atbalstīt mūsu draudzes “Gadsimta 
projektu” arī turpmāk. Ar prieku vēlamies 
darīt jums zināmu, ka draudze ar līdzšinējo 
īpašnieka atļauju ir varējusi nokārtot uz sava 
vārda īpašuma tiesības zemesgrāmatā bez 
jebkādiem apgrūtinājumiem. Tas ir noticis, 
balstoties uz savstarpēja uzticības pamata. 
Neskatoties uz ierakstu zemesgrāmatā, 
mums, protams, ir jāizmaksā atlikusī 
darījuma summa 28 500 LVL apmērā. 
Iepriekš rakstījām, ka lielākā daļa summas 
jau ir izmaksāta. Tāpēc ar aicinājumu 
palīdzēt griežamies ne tikai pie draudzēm, 
bet arī personīgi pie draudžu locekļiem, 
lūdzot apsvērt savas iespējas atbalstīt mūsu 
kopējo darbu Cēsīs. Iepriekš arī rakstījām, 
ka, ja katrs no mums gada laikā ziedotu 
4.50 LVL, mēs varētu izmaksāt šo īpašumu. 
Kopējā summa joprojām ir liela, taču katram 
atsaucoties šim aicinājumam, “kalns” vairs 
nav nepārvarams. Par palīdzības 
sniegšanas iespējām varat uzzināt aprīļa 
mēneša “Baptistu Vēstnesī” un Cēsu 
draudzes mājas lapā www.cesudraudze.lv.
Kristus mīlestībā,
Oļegs Jermolājevs
Cēsu baptistu draudzes mācītājs 



1. Lūgsim par Svētdienskolu apvienību. 
Aizlūgsim par Dziesmu dienu, kas šodien 
notiek Rīgā. Lūgsim par apvienības 
nākotnes iecerēm un vasaras mācību 
semināriem. Lūgsim, lai Dievs gādā par 
apvienībai nepieciešamajiem resursiem 
un finansējumu šo ieceru īstenošanai.

2. Pateiksimies un lūgsim 
par Limbažu draudzi un 
sludinātāju Jāni Kalēju. 
Lūgsim par svētīgu 
draudzes nometni, kas 
šajās dienās notiek Ērgļos.

3. Aizlūgsim par Latvijas Senioru dienām, 
kas notiek Rīgā, Cēsīs un Jēkabpilī. Lūgsim, 
lai Dievs uzrunā seniorus un atjauno viņu 
spēkus, dod jaunu prieku un paļaušanos, 
meklējot savu dzīves piepildījumu Dievā.

4. Pateiksimies un lūgsim par mūsu 
valsti un valdību. Aizlūgsim par Latvijas 
iedzīvotājiem, kuriem neklājas viegli. 
Lūgsim, lai cilvēki atsauktos Dievam, 
kurš mīl visus neatkarīgi no viņu 
ienākumiem vai parādiem.

5. Pateiksimies un lūgsim par Liepājas 
draudzi “Evaņģēlija gaisma”, sludinātāju 
Sergeju Garkušu un viņa ģimeni. Lūgsim, 
lai draudze varētu ar evaņģēliju aizsniegt 
Karostas iedzīvotājus un īpaši kalpot 
jauniešiem, lūgsim arī par jauniešu klubu un 
bērnu dienas centru. Aizlūgsim, lai Dievs 
svētī finansiāli un draudze varētu turpināt 
iesāktās kalpošanas.

6. Pateiksimies un lūgsim par Liepājas 
draudzi “Evaņģēlija balss”, sludinātāju 
Andreju Siseni un viņa ģimeni. Lūgsim par 
draudzes svētdienskolu, par bērniem un 
skolotājiem.

7. Aizlūgsim par Cerības festivālu, lūgsim 
par visiem darbiniekiem un brīvprātīgajiem, 
kas piedalās festivāla sagatavošanas 
darbos. Lūgsim Dievam gudrību, kā uzrunāt 
savus līdzcilvēkus ar Labo vēsti un kā tos 
aicināt uz festivālu.

8. Lūgsim par Poliju un tās tautu, kas 
zaudējusi valsts pirmo personu un citus 
valsts un nozaru vadītājus. Aizlūgsim par 
esošajiem vadītājiem, kam jāpārvalda valsts, 
jāpieņem lēmumi un jāplāno valsts nākotne. 
Lūgsim par vietām pasaulē, kur ir nemieri, 
kara darbība vai dabas stihiju sekas 
apgrūtina mierīgu un drošu dzīvošanu.  

9. Ģimenes diena. Pateiksimies un 
lūgsim par savu, savu tuvo cilvēku un par 
ikvienu ģimeni. Lūgsim, lai ģimenēs 
vairojas mīlestība un uzticība. Lūgsim par 
tām ģimenēm, kas atrodas ārzemēs, un 
par ģimenēm, kur kāds no tās locekļiem 

dzīvo ārpus Latvijas. Lūgsim gudrību 
vecākiem, audzinot savus bērnus 
dievbijībā un patiesā gudrībā. Lūgsim par 
bērniem, lai viņi ar cieņu un mīlestību 
rūpētos par saviem vecākiem.

10. Pateiksimies un lūgsim 
par Liepājas Nācaretes 
draudzi, mācītāju Egilu Ķeiri 
un viņa ģimeni. Pateiksimies 
par žēlastības laiku draudzei 
un daudziem cilvēkiem, kas 
nākuši pie Kristus. Lūgsim par 
nozaru vadītājiem, kā arī par to, lai draudze 
pieaugtu ticībā.

11. Pateiksimies un lūgsim par Šveices 
Baptistu savienību ar 11 draudzēm un 
1133 locekļiem.

12. Lūgsim par Liepājas Pāvila draudzi, 
mācītāju Mārtiņu Balodi un viņa ģimeni. 
Lūgsim, lai draudzē attīstās vecaju 
kalpošana, kā arī lūgsim par nozaru darbu. 
Aizlūgsim, lai Dievs svētī draudzi finansiāli 
un tiktu pabeigti piebūves darbi.

13. Lūgsim par Kristīgās vadības koledžu 
un pateiksimies par tās attīstību. Lūgsim 
gudrību koledžas vadībai un pasniedzējiem 
studiju procesa un dažādu projektu 
organizēšanā.

14. Pateiksimies un lūgsim par LBDS 
vadību un visiem darbiniekiem.

15. Lūgsim par Vasaras Bībeles skolām 
(VBS), kas katru gadu pulcina daudz bērnu 
un pusaudžu. Šodien Jelgavā notiek šī gada 
VBS materiālu prezentācija, lūgsim par tiem, 
kas to prezentē, un tiem, kas piedalās, 
lai tuvākā nākotnē bērniem dāvātu skaistu 
vasaru un līdzdalītu Labo Vēsti.

16. Aizlūgsim par valstīm un draudzēm, 
kurās notiek vajāšanas, lūgsim par šo 
draudžu mācītājiem, līderiem un ikvienu 
ticīgo.

17. Pateiksimies un lūgsim 
par Līgatnes draudzi, sludinā-
tāju Mārtiņu Rijnieku un viņa 
ģimeni. Lūgsim par svētdien-
skolas kalpošanas labo ietek-
mi uz bērniem, lūgsim, lai 
jauniešiem būtu savs vadītājs.

18. Lūgsim par Vācijas Evaņģēliski brīvo 
draudžu savienību ar 828 draudzēm un 
83 747 locekļiem.

19. Pateiksimies un lūgsim par bērniem, 
pusaudžiem un jauniešiem mūsu draudzēs 
un viņu vadītājiem. Lūgsim, lai Dievs palīdz 
draudzēm ieraudzīt un rast jaunas idejas un 
iespējas paplašināt kalpošanu jaunajai 

paaudzei, aizsniedzot tos, kas atrodas ārpus 
draudzes. 

20. Pateiksimies un lūgsim par Māsu ap vie-
nī bu, aizlūgsim par vadītāju Elitu Lapiņu, 
māsu padomi un kalpošanu drau dzēs.

21.  Pateiksimies un lūgsim par Baltijas 
Pastorālo institūtu. Aizlūgsim par tā vadību, 
pasniedzējiem un studentiem. Lūgsim, lai 
Dievs dod spēku ikvienam, kas iesaistījies 
BPI, īpaši šajā studiju noslēguma posmā.

22. Aizlūgsim par kapelānu kalpošanu un 
šī darba attīstību. Lūgsim par ikvienu, kas 
kalpo armijā, slimnīcās, cietumos un 
paliatīvajā aprūpē.

23. Šodien Vasarsvētki. Lūgsim, lai 
Dieva Gars strādā pie mūsu draudzēm un 
pie mums ikviena. Lūgsim, lai Svētais 
Gars mūs no jauna stiprina mīlestībā, 
kalpošanā un dod drosmi liecināt citiem 
par savu ticību.

24. Pateiksimies un lūgsim 
par Madonas draudzi, 
sludinātāju Dastinu Pītersenu 
un viņa ģimeni. Lūgsim par 
mazo grupu darbu, vadītāju 
apmācību un māceklību. 
Lūgsim par jauno draudzi Ērgļos.

25. Lūgsim un pateiksimies par Serbijas 
(ziemeļu) Baptistu savienību ar 69 draudzēm 
un 1983 locekļiem.

26. Lūgsim par Muzikālās kalpošanas 
apvienību. Lūgsim Dieva vadību, organizējot 
Latvijas baptistu Dziesmu svētkus Ventspilī. 
Aizlūgsim par BPI Muzikālās kalpošanas 
vadītāju skolas mācībspēkiem un 
studentiem.

27. Pateiksimies un lūgsim par Ukrainas 
Evaņģēliski kristīgo baptistu asociāciju ar 
2422 draudzēm un 130 827 locekļiem.

28. Pateiksimies Dievam par darbu, ko 
dara izdevniecība “Amnis”, un lūgsim arī 
turpmāk gudrību un izturību izdevniecības 
darbiniekiem.

29. Lūgsim par LBDS Misijas apvienību un 
tās iecerēm nākotnē. Lūgsim, lai vēl daudz 
cilvēku mūsu zemē iepazīst Dievu un liecību 
par Viņa darbiem nes plašajā pasaulē, ejot 
un darot par mācekļiem vēl daudzus citus. 

30. Lūgsim par Garīdznieku brālību un 
ikvienu, kas iesaistīts tās darbā. Īpaši 
aizlūgsim par tās vadītāja Andreja Šterna 
veselību.

31. Aizlūgsim par savu draudzi un īpaši 
lūgsim par tām mūsu draudzēm, kurās nav 
mācītāju un nozaru vadītāju.

A I Z l ū g š A N u  K A l E N D ā R S

maijam
Svētīga tā tauta, kas māk gavilēt; tā 

staigā Tava vaiga spožajā gaismā, 
ak, Kungs! Psalmi 89:16



B ī B E l E S  l A S ī J u M I  
M A I J A M

1. Psalmi 41
2. Galatiešiem 1
3. Galatiešiem 2
4. Galatiešiem 3
5. Galatiešiem 4
6. Galatiešiem 5
7. Galatiešiem 6
8. Psalmi 42-43
9. 1. Tesaloniķiešiem 1

10. 1. Tesaloniķiešiem 2
11. 1. Tesaloniķiešiem 3
12. 1. Tesaloniķiešiem 4
13. 1. Tesaloniķiešiem 5
14. Psalmi 44-45
15. Salamana pam. 11
16. 2. Tesaloniķiešiem 1

17. 2. Tesaloniķiešiem 2
18. 2. Tesaloniķiešiem 3
19. Psalmi 46-47
20. Filipiešiem 1
21. Filipiešiem 2
22. Filipiešiem 3
23. Filipiešiem 4
24. Psalmi 48-49
25. Kolosiešiem 1
26. Kolosiešiem 2
27. Kolosiešiem 3
28. Kolosiešiem 4
29. Psalmi 50
30. Psalmi 51-53
31. Salamana pam. 12

G A R Ī d z n I e K U  B R ā l Ī B A
15. maijā plkst. 10.00 Dundagā notiks Ziemeļkurzemes reģiona 
garīdznieku sanāksme.

5. jūnijā plkst. 10.00 Aizputē notiks Dienvidkurzemes reģiona 
garīdznieku sanāksme.

m ā S U  A p V I e n Ī B A
7. un 8. maijā Billija Grehema evaņģelizācijas asociācijas organizēto 
pasākumu ietvaros Rīgā, Lāčplēša ielā 117 notiks konference Viena 
lieta tikai vajadzīga ar Dorotijas Selebano no Dienvidāfrikas 
piedalīšanos. Pieteikties lūdzam līdz 1. maijam. Informācija un 
pieteikšanās www.ceribasfestivals.lv vai marta.kalpo@lbds.lv. 
Vietu skaits ierobežots!
No 28. jūnija līdz 4. jūlijam īpašo bērnu un pusaudžu nometne 
“Septiņu eņģeļu pilsēta”. Lūdziet, lai Dievs svētī un vada 
sagatavošanas darbus.
No 30. jūlija līdz 1. augustam Māsu apvienības nometne Bulduru 
dārzkopības skolā. Pieteikšanās līdz 1. jūlijam, dalības maksa – 25 lati.
Svarīga informācija – Māsu apvienībai jauns e-pasts:  
marta.kalpo@lbds.lv

V e n T S p I l S  d R A U d z e
“Kalpojiet tam Kungam ar prieku, nāciet Viņa vaiga priekšā ar 
gavilēm!” 100. psalms. Šis gads, kad svinam 150 gadus kopš 
baptisma aizsākumiem Latvijā, ir īpašs arī Ventspils draudzes korim, 
kas pateicas Dievam par aizvadītajiem 140 darbības gadiem.
140 gadi... Tas ir garš mūžs pat korim, un šajā laikā piedzīvots 
patiešām daudz. Arī mainījies ir daudz - gan koristu apmācības 
metodes, gan mūzikas instrumenti un dziesmas. Tomēr nemainīgs 
gadu gaitā palicis prieks dziedāt par godu Dievam. Prieks mūsu 
Kungā, kas ir kora spēks un kopā turētājs.
Ventspils draudzes koris savu 140. jubileju svinēs svētdien, 16. maijā 
ar pateicības dievkalpojumu plkst. 11.00. Tomēr aicinām ierasties uz 
svētkiem jau sestdien, 15. maijā, kad plkst. 14.00 baznīcā notiks 
draudzes koristu salidojums un mīļi gaidīts būs ikviens pašreizējais un 
kādreizējais mūsu kora dziedātājs. Satiksimies, lai brīvā un draudzīgā 
gaisotnē atcerētos... klausītos... pateiktos... stāstītu... un, protams, 
dziedātu! Mēs esam centušies atcerēties un apzināt pēc iespējas 
vairāk kādreizējo dziedātāju, taču ne mazums ir tādu, kuru pašreizējās 
dzīvesvietas mums nav zināmas, tāpēc neesam varējuši izsūtīt 
personīgu ielūgumu. Tomēr no sirds gaidām ikvienu, kurš kādā laika 
posmā bijis Ventspils draudzes kora dziedātājs. Šobrīd nav tik svarīgi, 
vai tā bijusi kalpošana daudzu gadu garumā, vai tikai kāds neilgs 
laiciņš, kad esi darbojies Ventspils draudzē - jubilejas reizē vēlamies 
tikties ar katru kādreizējo koristu! Esam pārliecināti, ka mums būs, ko 
atcerēties, ko pārrunāt un par ko pateikties Dievam. 
Informāciju par savu līdzdalību svētkos koristi var sūtīt elektroniski uz 
e-pastu ingams@inbox.lv  vai arī, zvanot Ingrīdai pa tālruni 63665618 
(vakaros pēc plkst. 21:00) vai 26040895.
Ventspils baptistu draudzes kora padome

V A I Ņ O d e S  d R A U d z e
16. maijā plkst. 11.00 kora gadasvētku dievkalpojums.
Viesi: Jūrmaļu ģimenes ansamblis; sludinās Jānis Jūrmalis.

V I e S Ī T e S  d R A U d z e
16. maijā plkst. 11.00 draudzes gadasvētku dievkalpojums.

G U l B e n e S  d R A U d z e 
16. maijā plkst. 11.00 draudzes 30 gadu svētku dievkalpojums. 
Visi laipni aicināti!

A I z p U T e S  d R A U d z e
23. maijā plkst. 11.00 kora gadasvētki.
Viesi: Liepājas Ciānas draudzes sludinātājs Andris Bite un mūziķi – 
Valdmaņu ģimene no Ventspils.

m A T e j A  d R A U d z e
29. maijā plkst. 18.00 komponista un diriģenta Jāņa Ezeriņa 100 
gadu atcerei veltīts koncerts.

draudzēmZ I ņ A S

l I e p ā j A S  C I ā n A S  d R A U d z e
30. maijā kora gadasvētki, dievkalpojumi plkst. 11.00 un 
16.00. Viesi: sludinātājs Pēteris Tervits un Valdmaņu 
ģimenes mūziķi no Ventspils. Pēcpusdienā dziedās 
apvienots Ciānas un Pāvila draudzes koris.

S V e I C A m  j U B I l e j ā !
6. maijā Jevgeņijai Stepanovai 85 gadi (Betānijas draudze)!
16. maijā Eināram Vanagam 45 gadi (Tērvetes draudze)!

S V e I C A m
Liepājas Ciānas draudzes sludinātāju Andri Biti un viņa 
dzīvesbiedri Maiju ar dēla Aleksandra Andra piedzimšanu 
25. martā!

B A p T I S T U  V Ē S T n e S I S
Aicinām iesaistīties ikvienu draudzi LBDS informatīvā 
izdevuma “Baptistu Vēstnesis” tapšanā. LBDS katru mēnesi 
nodrošina laikraksta “Baptistu Vēstnesis” iznākšanu un 
redakciju, kas ir labs informācijas avots par LBDS un 
baptistu draudžu notikumiem. Tā ir arī nozīmīga iespēja 
parādīt baptistu aktivitātes un stiprināt mūsu identitāti 
ārpasaulē.
Tāpēc lūdzam iesūtīt informāciju par notikumiem, 
pasākumiem, aktivitātēm, kalpošanām jūsu draudzē, tā var 
būt arī kāda liecība, kas uzrunā citus. Informācijas un 
viedokļu apmaiņa ar “Baptistu Vēstneša” palīdzību var veidot 
un stiprināt mūsu kopības izjūtu neatkarīgi no tā, vai esam 
liela draudze Rīgā vai neliela lauku draudzīte Latvijas 
pierobežā. Lai rakstu vai informāciju varētu publicēt 
izdevumā “Baptistu Vēstnesis” un par to varētu uzzināt 
ikviena baptistu draudze, lūdzam sazināties ar redaktori Daci 
Šūpuli, tālrunis – 20370930; e-pasts – vestnesis@lbds.lv
Būsim atsaucīgi un stiprināsim viens otru –  
LBDS izpilddirektore Žanna Drūnese

l A T V I j A S  K R I S T Ī G O  V Ī R U  S A I e T S
Saiets notiks sestdien, 22. maijā 
no plkst. 9.30 līdz plkst.15.00 Rīgā, 
Mateja baznīcā (Matīsa iela 50b). 

Programmā: 
- Bīskapa Pētera Sproģa lekcija
- Pusdienas un sadraudzība
- Mazās grupas

Pieteikšanās:
Tālrunis – 26177539 
E-pasts – andrejs.prieditis@lbds.lv
Dalība saietā par ziedojumiem.

Saietu organizē Latvijas Baptistu draudžu savienība.



LBDS Padomes informatīvs izdevums. Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: 67227195, 67223379, e-pasts: vestnesis@lbds.lv

Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Līva Fokrote, Līvija Lāme, Zanda Simenovska, Dace Šūpule,  
korektori Aigars Baštiks un Ilze Reveliņa, maketētājs Filips Tālbergs

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     

Esmu liepājnieks, kaut gan lielāko savas 
dzīves daļu esmu bāzējies Rīgā. Jā, tieši 
bāzējies, jo mans darbs bija saistīts ar 

komandējumiem. Darba gaitās esmu bijis daudzās pasaules 
vietās. Esmu ticies ar unikāliem cilvēkiem–leģendām, par kuriem 
tā arī neviens neko nekad neuzzinās, un ar daudziem jo 
daudziem vienkāršiem cilvēkiem, bez kuriem šī pasaule būtu 
tukša un auksta. Varu teikt, ka Dievs mani bieži ir sargājis no 
kļūmīgiem soļiem. Grēkojis esmu pamatīgi, un par ko lūgt 
piedošanu cilvēkiem un Kristum man ir.

Pastāsti par savu ģimeni!

Dievs man ir devis garīgo, morālo un tehnisko atbalstu, kuras 
vārds ir Biruta. Biruta ir pirmā, kura novērtē manas fotogrāfijas, 
kino sižetus un tagad arī mēģinājumus veidot pirmos sprediķus. 
Birutai bieži vien ir bijis vienai jātiek galā ar mūsu pieciem 
bērniem. Uz bērnu jautājumiem: “Kur ir tētis?“– jāatbild ar: 
“Tētis ir darbiņā.“ Man ir mīļa, kareivīga, saprotoša, savu 
panākoša, radoša un sievišķīga sieva – BIRUTA.

Dievs mūs ir svētījis ar trim meitām un diviem dēliem: Baibu, 
Oskaru, Eduardu, Guntu Ievu, Daci Līgu. Divi vecākie bērni jau ir 
precējušies, un Oskaram ir dēls Ričards. Baiba un Eduards 
strādā un studē, jaunākās meitas mācās skolā. Mūsu ģimenē ir 
trīs studenti un divi skolnieki, mani ieskaitot.

Kā tu saprati, ka Dievs aicina tevi kalpot? 

To, ka zaudēšu darbu, zināju jau 2009. gada pavasarī. Zināju, 
ka ir Baltijas Pastorālais institūts. Nebija pārliecības, vai tas ir tas, 
ko es varu darīt. Mācītāja darbs jau nav tikai sagatavot un 
norunāt sprediķi. Bet tad septembra sākumā notika kāds 
pasākums, kura laikā pār mani nāca tāda kā atklāsme. 
Man grūti šo stāvokli definēt, bet es sapratu, kas man ir jādara. 

Apkopām cīņās pret Bermontu kritušo karavīru kapus. Zināju, 
ka arī mans vectēvs tur, netālu, vēl pirms tiem kritušajiem ir 
cīnījies un aizstāvējis Latviju. Pa galvu jaucās domas par tiem 
cilvēkiem, par kuriem nedomājam un kurus neatceramies, 
kaut gan viņi ir paveikuši ko tādu, bez kā nevarētu pastāvēt arī 
mēs. Un tad pēkšņi atcerējos LBDS 2009. gada kongresu 
Liepājā un tam sekojošo Koru festivālu Priekulē. Priekulē pie 
draudzes nama ir informācijas stendi par draudzes vēsturi. 
Bija laiks, un es kārtīgi iepazinos ar Priekules draudzes vēsturi. 
Un tad, apkopjot kritušo kapus, es sapratu, ka Priekules 
draudzes vēsture ir ticības liecība par Dieva darbu Latvijā. 
Kaut vai tas, ka pēc Otrā pasaules kara pat ēst nebija ko, 
bet Priekules draudze jau atjaunoja sagrauto draudzes namu. 

Mūsu konfesijai Latvijā ir 150 gadu, bet vēl pagaidām nav 
vispusīgas, ilustrētas un enciklopēdiskas plašai Latvijas 
sabiedrībai pieejamas informācijas par baptistiem Latvijā un 
latviešu baptistiem pasaulē. Mūsu konfesijas ticības vēsture ir 
ticības apliecinājums, kas ir jādzird visai Latvijas sabiedrībai. 
Cik ilgi par mums runās citi – laiks runāt pašiem! Šim izdevumam 
būtu jābūt līdzīgam izdevumam par luterāņu dievnamiem, tikai 
mūsējam – par mācītājiem un draudzēm. Mums ir tik daudz 
gudru, varošu un izcilu mācītāju, draudžu vadītāju un diriģentu. 
Protams, ir bīskapa Tervita apkopotā Latvijas baptistu vēsture, 
bet šis lielais darbs ir jāpapildina. Šo jauno informāciju 
elektroniski varētu ievietot internetā un bibliotēkās, lai šajā 
grūtajā laikā cilvēki arī šādā veidā varētu atrast informāciju un 
varbūt pat ceļu pie Dieva Dēla Jēzus Kristus.

Nākamajā dienā pēc karavīru 
kapu apkopšanas uzrakstīju 
pieteikumu un devos pie 
bīskapa Pētera Sproģa. Bīskaps 
deva piekrišanu veidot atbalsta 
grupu grāmatas izveidei. 
Veidojot grāmatu par Latvijas 
baptistiem, gribētos izveidot arī 
mācību programmu jaunajiem 
draudžu locekļiem un jaunajiem 
mācītājiem par mūsu konfesijas 
vēstures baltajām un 
nebaltajām dienām. Domāju, ka 
tas ietilpst LBDS koncepcijā par 100 jaunām draudzēm. 
Ja mums tagad ar vēsturisko informāciju ir švaki, 
ko mēs darīsim, ja būs vēl simt draudzes?

Kā tu saprati, ka tev ir jābūt BPI studentu vidū? 

Ja trūkst mācītāju, jāiet palīgā! Uzmundrinājumu deva arī 
ārzemēs studējušo mācītāju iedrošinājums. ASV un arī citur 
pasaulē ir pierasta prakse, ka cilvēki, beidzot valsts vai kādu 
citu darbu, pārkvalificējas. Nav retums, ka tieši par 
mācītājiem. Ticīgie vīri, tā ir informācija jums!

Ko tu vēlies paveikt Dieva Valstības labā? 

Ļoti konkrēti: mācīties veidot sprediķus, studēt Bībeli un 
izveidotos sprediķus arī pašam labi norunāt. Mums BPI ir 
sludināšanas praktikumi pie ļoti labiem pasniedzējiem. 
Kā jau minēju, Dievs ir devis redzējumu veidot enciklopēdiju 
par latviešu baptistiem un veidot mācību programmu par 
baptisma vēsturi Latvijā. Ir vēl kādi vairāki sapņi, kurus 
paturēšu rezervē nākošajai intervijai. Būtu labi, ja Dievam 
labpatiktu un es varētu kalpot Liepājā.

Ko ceri sagaidīt no savām mācībām BPI? 

BPI ir ļoti nopietna mācībspēku piesaiste. Protams, visu 
ierobežo laiks. Lai cik labs nebūtu pasniedzējs, studentam ir 
vajadzīgs laiks, lai apgūtu, izprastu, atbildētu un parādītu 
savas zināšanas. Ceru saprast virzienus, kuros man 
jādarbojas, lai studētu Bībeli un labāk sagatavotos 
sludināšanai un sarunām ar cilvēkiem par ticības tēmām. 

Ja tu būtu mācītājs, kādu iedomājies savu draudzi? 

Es nezinu, kādas ir citas daudzās Latvijas baptistu draudzes, 
bet man paraugs ir Mateja draudze. Noteikti, ka katrā 
Latvijas draudzē ir kaut kas īpašs un labs – citādi jau 
draudzes nepastāvētu. Turēšanās pie Rakstiem, personīga 
sadraudzība, savstarpēja izpratne, spēja piedot. Ideāla jau 
nav nekur. Ja būs tas, tad visu pārējo Dievs dos.

Kā varam aizlūgt par tevi? 

Man dotā vīzija par baptistu ilustrēto, enciklopēdisko 
grāmatu ir pārsteidzoši konkrēta. Zinu sīkumos, kas ir 
jādara. Un tāpēc droši gatavojos doties pie ticīgajiem un 
neticīgajiem, lai meklētu atbalstu un darba partnerus. 
Un pēc tam nāk vēl un vēl darbi, kas man būs jādara. 
Viens es neko neizdarīšu. Lūdziet par mums visiem, 
par pastāvību ticībā, par izturību un iejūtību. Lai Dievs jūs 
visus svētī!

Interviju sagatavoja Vēsma Sandberga

Turpinājums rakstam “Daudz darāmu darbu”


