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LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

Pašizmaksa 0.40 Ls

Pavisam drīz – no 7. līdz 9. augustam Liepājā un Priekulē 
būs mūsu kongress, kuru šogad svinēsim plašāk kā 
iepriekš. Vai tad krīzes laikā, kad daudz kas tiek samazināts, 
vajag sabraukt kopā? Kāpēc neizmantot šī krīzes laika dotos 
attaisnojumus – nedarīt, nebraukt, padoties? Kāpēc ir 
svarīgi, ka arī tava draudze un ģimene ir pārstāvēta mūsu 
kopīgajos svētkos?

Šī gada kongresa tēma ir “Saisti mūs ciešāk!”.

Mums patiešām nepieciešams būt ciešāk saistītiem 
savstarpējā brāļu un māsu mīlestībā no dažādām draudzēm, 
kur savā dažādībā varam viens otru nevis nosodīt, bet 
papildināt, varam mācīties viens no otra un svētīt. Mums ir 
viens Kungs, viens Gars un viena kristība.

Mums nepieciešams būt ciešāk saistītiem pašiem ar savām 
slāpēm pēc patiesākas kristietības, pēc Dieva Gara spēka 
mūsu draudzēs un ikdienā.

Mums nepieciešams būt ciešāk sasaistītiem ar apkārtējās 
pasaules vajadzībām un izmisumu bez Kristus.

Mums nepieciešams būt ciešāk saistītiem ar Latvijas pirmo 
baptistu izpratni par Bībeles autoritāti, dzīšanos pēc svētas 
dzīves, grēku izsūdzēšanu un atgriešanos, jaunu draudžu 
dibināšanu un radikālu sekošanu Kristum Svētā Gara spēkā.

Mums nepieciešams būt ciešāk saistītiem ar trīsvienīgo 
Dievu – Tēvu, Dēlu un Svēto Garu!

Ticu un lūdzu, ka Dievs darīs Savu darbu pie mums 
kongresa dienās caur visdažādākajiem pasākumiem, 
koncertiem, sarunām un apstākļiem, bet īpaši caur kopējo 
lūgšanu un LBDS nākotnes redzējuma vakaru sestdien 
plkst. 21:00 un svētdienas lielo dievkalpojumu plkst. 13:00.

Nepaliec malā – atbrauc, lai dotu un saņemtu, lai svētītu un 
būtu svētīts.

Uz tikšanos Liepājā un Priekulē!

Pēteris Sproģis,
LBDS bīskaps



Vasara jau ir otrā pusē, bet prātā ir jautājums – 
kā būs? Kā būs ar šo valsti un tautu? Gaisā 
virmo vilšanās, rūgtums un neapmierinātība. 
Tad arī jautājums – kā būs ar draudzi? Paldies 
Dievam, ka ir tāds laiks! Jo šajā laikā varam 
apliecināt savu pārliecību un parādīt ticību 
visuvarenajam Dievam. Jēzus mācekļi spēj 
kustināt šo pasauli un ietekmēt tautas gājumu. 
Kādā veidā? Nākot tuvāk Dievam un Dieva 
valstību liekot par prioritāti savā dzīvē. 

Joprojām Dievs aicina iesaistīties Labās Vēsts 
pasludināšanā mūsu dzimtenē (tikai Kristus var 
dziedināt un atjaunot mūsu tautu). Misijas 
apvienība organizē Vasaras Bībeles skolu 
(VBS) bērniem Krāslavā no 16. līdz 23. 
augustam. 

Dievs dod iespēju apliecināt Jēzu Kristu ārpus 
Latvijas robežām. Brālis Agris Žogota kā mūsu 
misionārs dodas kalpot studentiem Itālijā. 
Mazliet iepazīsiet viņu nākamajā rakstā. 
Klātienē varat iztaujāt, ja aicināsiet ciemos uz 
savu draudzi.

Pavasarī notika izlūkbrauciens uz Karēliju. 
Iepazīstoties ar vietējo situāciju, lūdzam Dievu 
un mēģinām saprast, ko mums vajadzētu darīt 
Petrozavodskā un tās apkārtnē.

Notiek darbs pie kompakta 9 nodarbību misijas 
apmācības kursa, kurā būtu ietvertas 3 
nodarbības par misijas biblisko pamatojumu, 3 
nodarbības par misijas vēsturi un 3 nodarbības 
par misijas stratēģiju mūsdienās globālā 
mērogā. Šis kurss būs pieejams draudzēm, to 
varēs lietot 9 nedēļas pēc kārtas pa vienai 
nodarbībai kādā nedēļas vakarā vai arī 2 
nedēļas nogales kā intensīvu apmācības kursu.

Paldies Dievam, ka vēl nav beidzies žēlastības 
laiks, vēl skan Evaņģēlijs, vēl varam kalpot un 
ļaudīm rādīt ceļu pie Kristus. Stiprināsimies 
kopīgai kalpošanai, viens otru atbalstot. Esmu 
pateicīgs Dievam par jūsu aizlūgšanām, 
padomiem, līdzdalību un finansiālo atbalstu.

Kungs Jēzu, kā būs? ““Tiešām, Es nāku drīz. 
Āmen.” Tiešām, nāc, Kungs Jēzu!” Atkl. 22:20.

Misijas apvienības vadītājs,
Valmieras draudzes mācītājs Andris Akmens

Misijas apvienība būs pateicīga par atbalstu 
misijas projektiem Latvijā un ārpus Latvijas 
robežām!

Misijas apvienības konts
Banka: Swedbank
SWIFT kods: HABALV22
Konta nr: LV64HABA0551025781950

Informācijai rakstiet uz e-pastu misija@lbds.lv 
vai zvaniet pa tālruni 29296321.

Kā būs... Pēc kā mēs ilgojamies?

Pēc kā tu ilgojies šodien? Pēc kā tava sirds 
ilgojas jau gadiem? Mēs visi esam pilni ar 
dažādām ilgām un gaidām. Dienu no dienas tās 
mums liek doties uz priekšu, meklēt un atrast. 
Cilvēks bez ilgām ir miris cilvēks. Ilgas ir 
visdažādākās, un to skaitā arī tādas, kas mūsos 
ir ieliktas no paša Dieva. 

Dievs zina, pēc kā es ilgojos. 

Jau aptuveni no 8. klases es sāku pamatīgāk 
“izgaršot” jauniešu izklaides. Sākumā ar krievu 
draugiem mājas pagalmā iemācījos spēlēt 

futbolu, smēķēt, apzagt mazdārziņus, iedzert, izkauties un, protams, runāt krievu 
valodā. Tā mana jaunieša dzīve ritēja pilna izklaižu, līdz 11. klasē mani uzrunāja 
klasesbiedrene. Margarita mani uzaicināja uz savām kristībām Rīgas Mateja 
draudzē, un kopš tā brīža viss sāka mainīties. Pamazām ierastās izklaides 
nomainīja dažādas sapulces draudzē, līdz vienu dienu sapratu, ka vēlos savā 
dzīvē iet kopā ar Jēzu un būt Viņa māceklis.

Kas ir misija? Vai tikai džungļos?

Izdzirdot vārdu misionārs, lielākai daļai no mums nāk prātā asociācijas par tālām 
zemēm, džungļiem un ļaudīm, kuri dzīvo zaru būdās. Tomēr Jēzus aicina mūs 
visus dzīvot misionāru dzīvi – dzīvot Kristus mācekļu dzīvi, kas ir par liecību 
pārējiem. Misionāri ir vajadzīgi ne tikai džungļos, bet arī tepat. Tu vari būt 
misionārs, strādājot policijā, slimnīcā, veikalā, bērnudārzā, rūpnīcā, briļļu veikalā 
u. c. Savā dzīvē esmu saņēmis aicinājumu būt misionāram starp studentiem. To 
arī visus četrus gadus, studējot Vidzemes Augstskolā, esmu realizējis, darbojoties 
Latvijas Kristīgajā studentu brālībā – www.lksb.lv. Studiju laiks tūlīt būs beidzies, ir 
jādodas tālāk. Savas Kristus mācekļa gaitas turpināšu, kalpojot studentiem tepat 
Eiropā.

Kādēļ Eiropa?

Varbūt kādam rodas jautājums – kādēļ Eiropa? Arī man tāds sākumā bija. Tomēr 
ļaujiet man nedaudz pastāstīt par reālo situāciju eiropiešu dzīvē. Eiropas garīgā 
situācija ir dramatiska. Tikai viens no 40 eiropiešiem ir kādā no evaņģēliskajām 
draudzēm, kas ir 2,5%. Turpretim islāma ticīgo skaits ir 4,5 %. Vairāk nekā 20 
Eiropas valstīs evaņģēlisko kristiešu ir mazāk par 1%, to skaitā ir tādas lielvalstis 
kā Austrija, Francija, Grieķija un Itālija. Materiālisms, sekulārisms un 
neopagānisms ieņem kristietības vietu. 

Vajadzīgs Jēzus!

Šiem ļaudīm ir vajadzīgs Jēzus! Eiropiešu sirdis ir izslāpušas pēc attiecībām ar 
dzīvo Dievu. Šo tukšumu nespēs aizpildīt nekas cits. Studenti vienmēr ir bijuši 
ietekmīgu revolūciju centrā jau kopš Mārtiņa Lutera laikiem. Tieši studenti ir tie, 
kuri spēcīgi ietekmēs Eiropas dzīvi nākotnē, strādājot dažādos uzņēmumos un 
pat valdības līmenī. Šie ir tie studenti, kuri var mainīt Eiropas nākotni, dzīvojot 
Kristus mācekļa dzīvi. 

IFES

International Fellowship of Evangelical Students (IFES) ir kristīga vispasaules 
studentu apvienība, kura darbojas vairāk nekā 150 pasaules valstīs jau 60 gadus 
– www.ifesworld.org. Tie ir studenti, kuri ar evaņģēlija vēsti vēlas aizsniegt visas 
pasaules tautas, darbojoties savās augstskolās un universitātēs. Tieši šīs misijas 
organizācijas paspārnē es pavadīšu nākamo mācību gadu, kalpojot studentiem 
Itālijā. Tā būs pilna laika kalpošana ar iespēju evaņģelizēt studentiem caur 
dažādiem pasākumiem, Bībeles studijām un nometnēm, kā arī caur ikdienas 
dzīvi. Šāda veida kalpošana absolventu izpildījumā pastāv jau gadiem. Tas ir 
efektīvs veids, kā students studentam var liecināt par Dieva mīlestību, kas 
atklājusies Jēzū Kristū. 

Dievam nav robežu

Par Dieva varenību liecina daudzi jo daudzi notikumi. Viens no tiem ir notikums ar 
kādu Gvinejas studentu. Tā kā Gvinejai ir labas attiecības ar Portugāli, tad tā bieži 
sūta savus labākos studentus mācīties uz Portugāli. Viens no šiem studentiem ir 

Agris Žogota



Procels, kurš 1980. gados tur 
studēja jurisprudenci. Ar Portugāles 
kristīgās studentu kustības 
palīdzību šis jaunietis iepazina 
Jēzu, un tas pilnībā izmainīja viņa 
dzīvi. Tā kā Procels bija ļoti 
apdāvināts un uzcītīgs, tad, 
atgriežoties savā valstī, viņš ātri 
nonāca valsts galvenā tiesneša 
vietnieka amatā. Kādu dienu gluži 
kā Daniela laikā, kad 
Nebukadnēcara padomdevēji 
vēlējās ierobežot kristiešus, arī 
Gvinejas ierēdņi nolēma veikt 
grozījumus valsts likumdošanā, lai 
apturētu kristiešu darbību valstī. 
Prezidenta apstiprinājumu ieguvuši, 
viņi nodeva Procela rīcībā 
sagatavot šos likuma grozījumus. 
Jaunais Kristus māceklis nespēja 
uzrakstīt šādu likumu, kurš 
ierobežotu viņa brāļus un māsas, 
un viņš atteicās to darīt, 
prezidentam paskaidrojot savu 
nostāju un apliecinot savu ticību. 
Prezidents bija tik ļoti pārsteigts par 
jaunieša ticību, ka viņš atcēla šo 
likumu. Pēc 10 gadiem šis 
prezidents Procelam piedāvāja 
jebkuru amatu valdībā, kuru viņš 
vēlētos. Procels izvēlējās būt 
atbildīgā amatpersona, kas kontrolē 
valsts komunikāciju. Viņš kļuva par 
atslēgas personu, lai oficiāli 
reģistrētu Gvinejas kristīgās 
studentu kustības darbību valstī. Tā 
Dievs lietoja vienu studentu, lai 
izmainītu veselas valsts nākotni.

Aicinājums atbalstīt

Arī jūs varat kļūt par daļu no kāda 
līdzīga stāsta. Iesaistoties kādā 
misijas darbā un vienkārši ticībā 
dzīvojot Kristus mācekļa dzīvi tajā 
vietā, kur Dievs jūs ielicis. Jūs varat 
arī atbalstīt misijas darbu gan 
finansiāli, gan ar savām lūgšanām. 
Es lūdzu jūs apsvērt iespēju 
atbalstīt arī mani šajā misijas darbā. 

Dieva mierpilns prieks lai ir ar jums, 
brāļi un māsas!

Mob. tel. +371 26197287
e-pasts: agris.zogota@gmail.com
Banka: Swedbank
SWIFT kods: HABALV22
Konta nr: 
LV07HABA0551010819659
Personas kods: 120186-12354

Materiālu sagatavoja Agris Žogota

LBDS Jāņi 2009
Šī gada LBDS Jāņos 2009, ko 
rīkoja Talsu baptistu draudze, 
piedalījās apmēram 360 reģistrēti 
dalībnieki; apmeklētāju, protams, 
bija vairāk.

Programma bija ļoti daudzpusīga, 
bija jaunumi – atsevišķa sporta 
diena un aizraujošs interešu 
grupu darbs –, kā arī jau 
pārbaudītas vērtības – 
paneļdiskusija, talantu šovs un 
draudžu priekšnesumu vakars. 
Šķiet, labāku veidu, kā svinēt 
Jāņus, es pati nezinu, jo šeit ir interešu dažādība, ir garīgā barība un izpaliek ne vien 
piedzeršanās, bet arī pārēšanās, ko nereti nākas piedzīvot. Protams, kopīgais 
dievkalpojums svētku nobeigumā ir īpašs pasākums, kas vieno brāļus un māsas.

Man šajā krīzes laikā tas bija arī milzīgs pārbaudījums finanšu jomā, bet varu droši teikt, 
ka Dievs par Saviem bērniem gādā, un, pateicoties dalībnieku atsaucībai, esam plusos. 
Paldies Debesu Tēvam! Viņš man šoreiz īpaši parādīja – nebīsties, bet uzticies!

Rasa Cirvele

Tā vien šķiet, ka šie Jāņi būs 
bijuši labākie manā mūžā. Tas 
tādēļ, ka šogad Jāņu nometnē 
nebija garlaicīgi, bet tas 
savukārt tādēļ, ka organizatori 
bija padomājuši par 
aktivitātēm, kas interesētu 
dažādus cilvēkus. Bija 
iespējams  piedalīties daudzās 
interešu darbnīcās, klausīties 
diskusijas un piedalīties talantu 
izrādē, dziedāt līdzi jauniešiem 
un atcerēties cienījamo 

celmlaužu matu krāsošanas paņēmienus, piedalīties dievkalpojumā ar Svēto 
Vakarēdienu un sist bumbu. Pirmo reizi pat gāju nakts pārgājienā – tur bija 
nepieciešama visu vecumu cilvēku sadarbība. Arī skaistās vietas izvēle nebija 
mazsvarīga, un Debess Tēvs mūs svētīja ar brīnišķīgu laiku. Patīkama bija apziņa, ka 
zupa katlā pietiks visiem un nav jādomā, kā būtu labāk – pasteigties pašam vai tieši 
otrādi – palaist izsalkušākos pa priekšu.

Bez tā, ka varēju redzēt un satikt cilvēkus, kuri uz kopjāņiem brauca jau pirms 20 
gadiem, dzirdēju arī angļu un taizemiešu valodu – pasākums bija internacionāls. 
Amerikāņi jau zināja, ka nogāzē sakurtajiem ugunskuriem, kas tumsā spoguļojās ezera 
ūdenī, var arī lēkt pāri.

Domāju, ka šī ir vienreizēja izdevība reāli parādīt pasaulīgajam skatījumam alternatīvu 
dzīvesveidu, kas lūgšanu caurstrāvotās vides dēļ nevar neietekmēt cilvēku.

Tā arī līdzpaņemtās avīzes palika neizlasītas...  Tātad – atslēgas vārdi: interesanti, 
sadarbība, garīgums.

Paldies drosmīgajiem organizatoriem, kas ar prieku daudz ko ziedoja no sevis!

Mārīte Tīsa

Kad Gitas Vadones (vienas no galvenajām organizatorēm) draugiem.lv profilā 
ieraudzīju uzrakstu “pie mums Jāņos nelīs”, kas bija attiecināms uz LBDS Jāņiem, 
nodomāju, cik drosmīga ticība, es gan tik skaļi to nevarētu pateikt. Jo cik atceros, tik 
(izņemot agrā bērnībā) kaut mazliet, tomēr VIENMĒR ir lijis. Sapratu, cik maza mana 
ticība un cik liels un apbrīnojams ir mūsu Dievs – jo nelija taču! 



Mīlestības 
kalnā

Šogad no 25. līdz 28. jūnijam Māsu apvienība (MA) organizēja nometni 
bērniem ar īpašām vajadzībām Kuldīgas rajona “Pelčos”. Nometnes moto – 
“Mīlestības kalnā”.

Bērni uz nometni bija sabraukuši no dažādām Latvijas vietām. Pirmajā dienā 
bērnu actiņās bija pamanāma gan interese, gan prieks, bet kādam, kurš bija 
pirmo reizi, – arī mazs satraukumiņš. Tas gan ātri pazuda, sajūtot mīlestību, 
rūpes un atbalstu.

Nometnes atklāšanā zālē visus mīļi sagaidīja jaukais koka puisēns Pinokio, 
kurš ļoti vēlējās ar visiem iepazīties. Bērni par viņu bija sajūsmā. Visi bērni 
tika sadalīti 4 grupiņās, un katrai grupai bija savs nosaukums, kurā visu 
nometnes laiku saucās visi grupas dalībnieki. Tur bija pandiņas, sunīši, arī 
zaķēni un, protams, lāčuki. 

Katru dienu bērniem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs un veidot 
kaut ko ar savām  rociņām. Tā tapa stikla medaljoniņi dažnedažādās krāsās 
un figūriņas, kuras pēc tam varēja aplikt ap kaklu. Protams, neiztika arī bez 
sporta aktivitātēm laukā, kur bērni izpildīja dažādus uzdevumus, parādot 
savu veiklību. Īpašu prieku sagādāja iespēja pabūt rotaļu istabas bumbiņu 
vannā.

Bērnos neviltotu sajūsmu izraisīja smilšu terapija – uz lapas no krāsainām 
smiltīm bārstot figūriņas, varēja fantazēt no sirds patikas, kā arī bērt smiltis 
mēģenē, radot interesantu krāsu gammu, varēja arī tikt pie karodziņa ar 
savu vārdu, kurš rakstīts ar smiltīm.

Starp nometnes aktivitātēm bija arī tāda nodarbe kā stikla pūšana, intere-
santi, vai ne! Stikla pūtējs ļāva katram interesentam izmēģināt, ko nozīmē 
no stikla veidot sev tīkamu piemiņas lietiņu. Lieki piebilst, ka atsaucība bija 
ne tikai no mazajiem interesentiem. Arī lielajiem priekā mirdzēja acis!

Šoreiz Jāņus piedzīvoju pavisam citādā veidā, 
jo visa biju iekšā Jāņos uzticēto pienākumu un 
atbildības dēļ. Mana sirds ir pilna pateicības par 
izjusto Dieva tuvumu draudžu pasākumā, īpaši, 
kad visi kopā aizlūdzām par Anzenavu ģimeni, 
lai Dievs turpina iesākto dziedināšanas brīnumu 
pie Raimonda un stiprina viņa ģimeni. 

Aizkustināja, kā māsas un brāļi darīja visu, lai 
blakus esošais justos labi. Nevaru saskaitīt 
visus tos, kuri kalpoja tīrām sirdīm, neskatoties, 
ko tas no viņiem prasa, – “kā tam Kungam un 
ne cilvēkiem”, pārsteidza tas, ka nereti arī 
nometnes dalībnieki, redzot kādu vajadzību, 
vienkārši darīja no sirds...

Vēlos pateikt ļoti lielu paldies visiem 
organizatoriem, īpaši Jāņu ’09 sirdij – Rasai 
Cirvelei un Gitai Vadonei! Ļoti lepojos ar savas 
draudzes jauniešiem un visiem pārējiem 
draudzes cilvēkiem, kuri ar lielu atbildības 
sajūtu veica katrs savu kalpošanu, pateicos arī 
visiem nometnes dalībniekiem, kuri nenobijās, 
ka jābrauc tik tālu, ka naudas šogad arī mazāk, 
ka vēl n-tie iemesli, tomēr izvēlējās braukt un 
svinēt svētkus jautri un ļoti svētīgi – Dievam par 
godu!

Bet vislielākais PALDIES mūsu varenajam 
Dievam, kurš dod jēgu dzīvei, iemeslu svinēt 
svētkus un prieku būt kopā ar māsām un 
brāļiem no visas Latvijas ārpus baznīcas zaļā 
pļavā kādā paradīzes nostūrītī Latvijā!

Kristīne Vecbērza

Ir aizvadīti LBDS Jāņi 2009, šoreiz Talsu pusē. 
Īpaši skaistajā “Ēmužu” apkārtnē ar dīķiem, 
kalniem un plašumiem mūs uzrunāja akmeņi, 
kas paši klusēja, lai mums būtu iespēja tikt 
Radītāja uzrunātiem. Tik tiešām šie bija īpaši 
Jāņi – bez nevienas lietus lāses! Priecājāmies 
par dabu, sauli un vēju, laimīgi sadraudzībā 
bijām gan jaunie, gan nedaudzie seniori. Visi 
izjutām Radītāja tuvumu, īpaši tuvu cits citam 
un Dievam nākdami caur Svēto Vakarēdienu. 
Itin visi esam kļuvuši par vieniem Jāņiem 
vecāki, patiesi – gan lielie, gan mazie esam 
panākuši tuvāk mūžībai, tuvāk Debesīm. Ticu, 
ka labāk tām sagatavoti. 

Paldies Talsu baptistu draudzes jauniešiem un 
pārējai komandai par Jāņiem 2009 un uz 
tikšanos nākošajos Jāņos!

Aivars Šķuburs



Garīgais
alpīnisms

P ā r d o m a s  P ē c  n o m e t n e s  “ K ā P  K a l n ā ! ” 

Šogad Māsu apvienības organizētā vasaras nometne notika 
Jelgavas rajona Zaļenieku arodskolai piederošās telpās. Šajā 
vietā, cik vien skats sniedzas, plešas Zemgales līdzenums, un 
nometnes moto “Kāp kalnā!” bija īpaši dinamisks un skaists 
izaicinājums. 

Jau nometnes atklāšanā māsu padomes sagatavotajā 
interesantajā uzvedumā arī mēs, dalībnieki, jutāmies it kā kalna 
pakājē, kad tā vien gribas kāpt un aizsniegt kādu no virsotnēm. 
Visu nometnes laiku kalnu tēma mūs mobilizēja, vienoja, 
mudināja sevi sagatavot, pārvarēt grūtības, tiekties uz mērķi, 
aizsniegt jaunas virsotnes, domāt par sadarbību un palīdzību. 
Kāda pārsteidzoša atbilstība cilvēka garīgajai pasaulei, 
ceļojumam cauri dzīvei uz Debesīm! Un tiešām trijās nometnes 
dienās dalībnieki soli pa solim varēja no ikdienas līdzenuma 
pakāpties kaut nedaudz augstāk un pabūt zināšanu, pieredzes, 
kalpošanas, piedošanas, lūgšanas, mīlestības, skaņu un 
mākslas virsotnēs. 

Atklāšanā bīskapa vietnieks Pēteris Eisāns runāja par dažādām 
cilvēka dzīves virsotnēm, minot, ka ir arī tādas, kuras nav vērts 
iekarot. Par retāk skartu tematu, bet ļoti aktuālu gan skolās, gan 
arī svētdienskolās un ģimenēs – “Zēnu un meiteņu audzināšana” 
lekciju nolasīja Ogres draudzes svētdienskolas vadītāja Aija 
Grīnberga.

Piektdienas vakars noslēdzās ar Jelgavas draudzes sagatavotu 
programmu un mācītāja Andra Jūrmaļa uzrunu.

Sestdien Dr. Ilmāra Hirša lekcijā “Garīgais alpīnisms” varējām tā 
pa īstam savā iztēlē pabūt kalnos un arī tos skatīt skaistos 
attēlos. Planētas augstākais kalns – Everests, kalni Bībelē – 
Ararats, Morija, Sinaja, Karmela, Ciānas, Eļļas, Golgātas, Tabora 
kalns u. c. Ar katru saistās kāds īpašs notikums Bībelē. Kalni 
Bībelē prezentē Dieva spēku, žēlastību, patvērumu un drošību, 
arī grūtības. Kā augstāko kristietības virsotni lektors minēja 
Jēzus Kalna svētrunu. Minot ticības, atziņas, skaidrības, rūpju, 
grūtību, kārdināšanas kalnus, kuri ir un būs mūsu ticības dzīves 
ceļā, mācītājs vairāk uzmanības veltīja tieši Kalpošanas kalnam. 
Kāpt šajā kalnā nozīmē labi sagatavoties un sadarboties, ne 
vienmēr tas nozīmē daudz paveikt, bet vienmēr būt noderīgam 
Tam Kungam, kas izpaužas Dieva likumu ievērošanā un sociālā 
kalpošanā. Vēl Dievs mūs ved divos ļoti nozīmīgos kalnos – 
Golgātas kalnā, lai katru dienu mūsos kaut kas nomirst no 
pasaules, un Tabora kalnā, lai piepildītu mūs ar Dieva Gara 
spēku.

Katru dienu nometnē ieradās dažādi viesi. Ciemos 
atbrauca leļļu teātris no Liepājas, bija iespēja noskatīties 
leļļu uzveduma “Sinaja kalnā” pirmizrādi. Nometnē 
ciemojās vairāki mācītāji – Cēsu draudzes sludinātājs 
Oļegs Jermolājevs, Užavas draudzes mācītājs Egils 
Ozoliņš, ciemojās arī NBS kapelāns mācītājs Viesturs 
Kalniņš. Arī vairāki mūziķi veltīja savu laiku un talantu, lai 
nometni padarītu krāšņāku. Paldies Kuldīgas draudzes 
jauniešiem, dziedātājiem no Ventspils, un, protams, liels 
prieks bija tikties ar jauko Ozoliņu ģimeni. Sestdienas rīta 
svētbrīdī emocionālu un atmiņā paliekošu uzrunu teica 
Normunds Zariņš no Valmieras. Starp nometnes viesiem 
pamanījās būt arī lielais lācis no meža, gotiņa Venti’š un 
pat Sprīdītis, kas bija sarūpējuši gardu saldējumu. Bērni 
bija ļoti čakli klausīties un līdzdarboties! Ar aizrautību viņi 
mācījās jaunas dziesmas, un nometnei bija arī sava himna 
ar nosaukumu “Kāp kalnā”. Šo dienu laikā darīto un 
apgūto nometnes dalībnieki noslēguma dienā prezentēja 
sabraukušajiem vecākiem un viesiem.

Raugoties uz šiem bērniem, kur katrs ir ar savu sāpi, ar 
grūtībām un savu īpašu dzīvesstāstu, tomēr ikkatra sejā 
varēja pamanīt smaidu un prieku par nometnē pavadītajām 
dienām. Šī dzīve ir kā kāpšana kalnā, un tas nebūt nav 
viegli, bet, ja kāpjam “Mīlestības kalnā”, tad ir daudz 
vieglāk, jo blakus iet Dievs. Tāds arī bija šīs nometnes 
nosaukums – “Mīlestības kalnā”.

No sirds paldies visiem nometnes organizētājiem un 
mīļajiem atbalstītājiem, bet pāri visam paldies Dievam par 
to, ka Viņš šos bērnus tik īpaši iepriecināja, radot viņos 
sajūtu, ka sava Radītāja acīs viņi ir neatkārtojami un brīnišķi 
radīti.

Uz tikšanos citu gadu!

Materiālu sagatavoja Līga Ozoliņa

MA vārdā Elita Lapiņa izsaka lielu pateicību cilvēkiem, kuri 
nesavtīgi kalpoja citu labā. 

Patiesa cieņa un pateicība tiek veltīta Amerikas Latviešu 
baptistu apvienībai par finansiālo atbalstu un lūgšanām. 
Paldies ikvienam individuālajam ziedotājam.

MA pateicas Martai Ašmei par viņas ieguldījumu un sirds 
attieksmi  nometnes vadīšanā. Patiesi lielu darbu ieguldīja 
jaunieši no Rīgas Āgenskalna draudzes, Valmieras 
draudzes, Kuldīgas draudzes, Ventspils draudzes un Rīgas 
Tempļa draudzes. Šo jauniešu darbs nometnē bija 
neatsverams, jo tieši viņi ik brīdi bija kopā ar īpašajiem 
nometnes dalībniekiem. Pāri visam paldies mūsu Tēvam 
Debesīs.



Paneļdiskusijas dalībnieki Līvija Lāme, Ilmārs Hiršs, Skaidrīte 
Starka, Aina Briede un Elza Roze atbildēja uz Zandas Lūses 
sagatavotiem jautājumiem, kas saistās ar atsaukšanos Dieva 
aicinājumam garīgajai kalpošanai.

Nometnes dalībniekiem tika piedāvātas vairākas interešu grupas 
– garīgās sāpes (vad. A. Briede), emocionālā spriedze ģimenē (I. 
Drēska), dzejas pusstunda (Ē. Birzkopa), bēbīšu skoliņa (D. 
Zīverte), evaņģelizācija (K. Pētersone), darbs ar ielu bērniem (I. 
Jermolājeva). Svētdienskolotāji savukārt Aijas Grīnbergas vadībā 
veidoja labas mācību stundas portretu.

Vakara svētbrīdī sludinātājs Edgars Deksnis atgādināja, ka 
katras kalpošanas centrā jāpatur Jēzus Kristus, pretējā gadījumā 
mūsu darbošanās ir lemta neveiksmei. 

Ventspils draudzes 
mūziķi – Valdmaņu 
un Anškenu 
ģimenes – 
iepriecināja ar 
pārdomātu 
muzikālo 
sniegumu. Vakara 
emocionālā 
kulminācija bija 
mākslinieces 
Kristīnes 
Pētersones 

sniegums – atbilstošu pielūgsmes dziesmu pavadījumā visu acu 
priekšā kā pārsteigums un brīnums uz lielformāta baltā audekla 
tapa glezna “Kristus atbrīvo”. Nepārprotama krāsu valoda, bet 
centrālais tēls – grēka važās saslēgts cilvēks, kurš Golgātas 
kalnā atrod brīvību. Būtībā mēs gleznā ieraudzījām katrs pats 
sevi, tādēļ pārdzī vojums paliek atmiņā tik dziļš un personisks.

Nometnes noslē gumā 
visus vienoja 
dievkalpojums ar Svēto 
vakarēdienu, ko vadīja 
mācītājs Jānis Lūsis. 

Paldies Kristīnei 
Lukstiņai no Jelgavas 
un Kristīnei Bartkevicai 
no Bauskas par mūziku 
un datorprezentācijām. 
Paldies MA padomei un vadītājai Elitai Lapiņai par nometnes 
sagatavošanu un vadīšanu.

Iepriecinoši, ka šogad nometnē bija vairāk dažādu gadagājumu 
dalībnieku kā citugad, vairāk jaunu seju, laulāti pāri, ģimenes ar 
bērniem, svētdienskolotāji. Daudzi dalībnieki bija pirmo reizi. 
Pateicoties emocionālajai un daudzveidīgajai programmai, katrs 
dalībnieks bija ieguvējs.

Tas, ko paņēmām līdzi no nometnes, neapšaubāmi bija garīgs 
stiprinājums, atpūta, sadraudzība, īpaša Dieva klātnības izjūta, 
līdzīgi kā mācekļiem kalnā kopā ar Kristu. Arī pārdomas, jautā-
jumi. Cik augstu esam pakāpušies vai cik zemu noliekušies 
at tiecībās ar Kristu, ar draudzi, ar ģimenes locekļiem, saviem 
tuvākajiem, ar darba kolēģiem, ar cilvēkiem, kam ir īpašas 
vajadzības?

Dzīve ar Kristu mums piedāvā gan ielejas, gan virsotnes, gan 
līdzenumus un plašus apvāršņus, bet pats galvenais – drošību, 
ka, paceļot acis uz kalniem, mēs kopā ar 121. psalma autoru 
varam teikt: “Mana palīdzība nāk no Tā Kunga, kas radījis 
debesis un zemi.”

Elza Roze 
nometnes dalībniece

Gaismas vadīts
Pavisam drīz, šī gada augustā, izdevniecības AMNIS grāmatnīcās varēs atrast (un arī 
iegādāties) grāmatu “Gaismas vadīts”. Šajā grāmatā būs vairākas mācītāja Jāņa 
Tervita (1936 – 2002) svētrunas, viņa dzejas izlase, laikabiedru atmiņas, kā arī paša J. 
Tervita sastādīta bibliogrāfija.

Jānis Tervits, mācītājs, bīskaps emeritus, teoloģijas goda doktors, bija Latvijas 
baptistu draudžu garīdznieks kopš 1966. g., ordinēts mācītājs no 1970. g. un Latvijas 
Baptistu draudžu brālības bīskaps no 1977. g. līdz 1990. g. janvārim.

“Lielākais, ko Dievs mums dāvina, ir iepazīt Viņa mīlestību uz mums un mūsu 
līdzcilvēkiem.” Šis ir mācītāja Tervita ieraksts Oļega Jermolājeva ģimenes viesu 
grāmatā. Par to tad arī ir grāmata “Gaismas vadīts” – par mīlestību uz Dievu un 
cilvēkiem. 

Ilze Reveliņa

Mācītājs Jānis Tervits



LBDS kongress  
un Koru festivāls
Izmaiņas un papildinājumi www.lbds.lv

ĒDINĀŠANA

Atsaucoties vairākām jūsu izteiktajām vajadzībām, ar prieku darām 
zināmu, ka ir iespējams pasūtīt ēdināšanu sekojošos variantos:

Variants A. Pusdienas un vakariņas piektdien 7. augustā, brokastis, 
pusdienas un vakariņas sestdien 8. augustā, brokastis, pusdienas 
svētdien 9. augustā. Cena Ls 15,00

Variants B. Vakariņas piektdien 7. augustā, brokastis, pusdienas un 
vakariņas sestdien 8. augustā, brokastis svētdien 9. augustā. Cena Ls 
9,90

Variants C. Pusdienas un vakariņas sestdien 8. augustā, brokastis 
svētdien 9. augustā. Cena Ls 6,80

Variants D. Pusdienas sestdien 8. augustā Cena Ls 2,90

Naktsmājas un ēdināšanu pieteikt zvanot Guntim Švarcam tālr. 
29320704 vai Kristīnei Tervitei tālr. 26081511, kā arī rakstot uz e-pastu 
korufestivals@gmail.com

UZMANĪBU!!! Ēdināšana tiek garantēta tikai tiem dalībniekiem, kuri 
veikuši samaksu līdz 2009. gada 29. jūlijam. 

LBDS KONGRESA DELEGĀTU UN VIESU PIETEIKŠANA

Lūdzu draudzes, kas nav vēl iesniegušas Kongresa delegātu un viesu 
sarakstus to izdarīt steidzamā kārtā un līdz šī gada 29. jūlijam veikt 
dalības maksas pārskaitījumu! Tālr. 67223379, kanceleja@lbds.lv.

Delegāti un viesi, kas piedalīsies LBDS Kongresa darba sēdēs Liepājā 
7. augustā dalības maksa ir Ls 7.00. (Dalības maksā iekļautas 
kongresa sagatavošanas izmaksas, materiāli, kafijas pauzes, 
pusdienas.) 

P r i e k u l e  2 0 0 9 ,  7 . - 9 . a u g u s t s

Maksājumus iespējams veikt LBDS kancelejā, Personīgi LBDS 
MKA kasierei Ingai Titovai, ar pārskaitījumu: 

Ēdināšanas vai naktsmītnes maksas konts
Norāde: Par ēdināšanu vai par nakstmītnēm
Latvijas Baptistu draudžu savienība:
Reģ. Nr. 90000085765
A/S LUB Rīdzenes filiāle
Kods UNLALV2X
LV04UNLA0050008472565

Kongresa dalības maksas konts
Norāde: LBDS Kongresa 2009 dalībnieku iemaksas
Latvijas Baptistu draudžu savienība:
Reģ. Nr. 90000085765
A/S LUB Rīdzenes filiāle
Kods UNLALV2X
LV03UNLA0002000701314

KORU PIETEIKŠANA FESTIVĀLAM

Līdz 2009. gada 27. jūlijam jāpiesaka kori, kuri piedalīsies 
Koru festivālā. Lūdzu informēt par programmu, kuru dziedāsiet 
festivāla programmas koncertā. Būsim pateicīgi arī par 
informāciju cik dalībnieki dziedās kopkorī katrā balss grupā! 
Koru pieteikšanās pa e-pastu dziedasim@inbox.lv vai 
personīgi Pēterim Tervitam (tālr. 25951959).

LIEPĀJAS APSKATE UN LŪGŠANU PASTAIGA  
7. AUGUSTĀ PLKST. 15.30

Lūdzam līdz šī gada 20. jūlijam atsūtīt informāciju, cik 
Kongresa dalībnieki vēlēsies piedalīties LBDS organizētajā 
Liepājas apskatē un lūgšanu pastaigā (domāts kongresa 
delegātiem un viesiem, kuriem nav jādodas uz Kopkora 
mēģinājumu Priekulē)

TRANSPORTS

Lūdzam līdz šī gada 20. jūlijam atsūtīt informāciju, vai būs 
nepieciešams organizēts transports no Priekules uz Liepāju 7. 
augusta vakarā.

LBDS Kongresa un Kora festivāla  
Priekule 2009 organizatoru komanda

Aicinājums uz LBDS kongresu
LBDS kongresa un Koru festivāla dienas ir 
laiks, ko sagaidām ar gatavošanos. 
Organizatori steidz darīt sagatavošanās 
darbus, dziedātāji – mācīties dziesmas, 
kādam vēl jārod finansējums, lai nokļūtu 
Priekulē... Gatavojoties šim laikam, mums 
nav jākļūst vienādiem. Nav “jānoķer” kāda 
īpašā festivāla vai kongresa sajūta. “Ja 
kāds starp jums ir cietējs, lai viņš lūdz 
Dievu; ja kādam ir priecīgs prāts, lai viņš 
dzied slavas dziesmas.” (Jēkaba 5:13.) 
Mēs būsim kopā, lai būtu vienoti lūgšanās 
gan ar tiem, kas cieš, gan vienoti slavas 
dziesmā! Vienoti lūgšanā, vienoti Vēsts 
paušanā tiem, kuri nomaldījušies! Tik 
dažādi, tomēr kopā sieti!

Priekules draudzes sludinātājs Pēteris 
Tervits.

Ja sapulcēšanās uz draudzes kārtējo 
dievkalpojumu 9. augustā traucē jums 
ņemt dalību LBDS kongresa un Dziesmu 
dienas dievkalpojumā Priekulē, tad 
vajadzētu no jauna izvērtēt lielo sapulču 
nozīmi un vietu mūsu kopdarbā. Es 
iesaku izmantot šo reto iespēju un mums, 
Latvijas baptistiem, atrast laiku tam, lai 
savienotos kopējā slavā un Dieva 
pielūgsmē, lai mācītos pieskaņot savus 
mērķus kopdarba mērķiem un iespējām, 
lai dzirdētu cits cita liecības par Dieva 
darbiem dažādās Latvijas vietās un lai 
sadotos rokās un stiprinātu cits citu tām 
iespējām un izaicinājumiem, kas, ja tos 
pieņemam, dod mūsu dzīvei garšu un 
piepildījumu. 

Liepājas Pāvila draudzes mācītājs Mārtiņš 
Balodis.

Ceļš uz šī gada draudžu kongresu sākās 
2008. gadā pēc gadskārtējā draudžu 
kongresa. Mājās pārvedām labas atziņas 
un milzum daudz pozitīvu emociju. Viena 
lieta gan skumdināja, proti, – žēl, ka 
vairāk draudzes locekļu nevarēja 
piedalīties kongresā. Šogad tāda iespēja 
ir, un mēs steidzamies to izmantot. Visi, 
kas vien var, aicināti doties uz kongresu 
un Koru festivālu. Mēs līdz ar to esam 
atcēluši dievkalpojumu Valmierā. Domāju 
– tas ir tā vērts. 

Valmieras draudzes mācītājs Andris 
Akmens.



Iedomājies elpu aizraujošo Havaju salu 
skaistumu un to, kā sirdij straujāk liek 
sisties iespēja sērfot okeānā. Bet sērfotāji 
nav vienīgie, kurus var redzēt viļņu 
galotnēs. “Nozīmīgo atklājumu salas” 
kanoe sacīkšu dalībnieku laivas pārvar 
viļņus ar ātrumu un veiklību. Viņu laivām ir 
īpaši sānu balsti, kas dod stabilitāti un 
neļauj apgāzties nestabilajām laivām, ļaujot 
airētājiem tikt cauri okeāna viļņiem un 
sasniegt mērķi. 

Ar mūsdienu plašsaziņas trakajiem viļņiem, 
neparedzamajiem notikumiem ģimenes 
jūrā un straujajiem ūdeņiem, kas traucas 
mums garām laikā, kad aug mūsu bērni, 
nav jābrīnās, ka bērnu “ticības sistēma” var 
apgāzties, pirms tā patiesi sākusi veidoties. 
Mēs nevaram mainīt pasauli, kurā aug 
mūsu bērni, bet mēs varam nodrošināt 
bērnus ar viņiem nepieciešamo aprīkojumu, 
lai dotos cauri pasaulei ar tādām stabilām 
patiesībām: Dievs ir reāls; Jēzus ir Dieva 
Dēls; Jēzus ir vienīgais ceļš uz glābšanu; 
Bībele ir Dieva Vārds; Mūsu rīcība 
parāda to, kam mēs ticam.

Šādus elpu aizraujošas skatus un Bībeles 
tēmas mums demonstrē Vasaras Bībeles 
skolas (VBS) “Nozīmīgo atklājumu salas” 
video, ko šogad piedāvā Life Way (ASV) 
organizācija. 

Pirmie realitātē to varēja izdzīvot 
svētdienskolotāji, kuri piedalījās LBDS 
Misijas apvienības un Svētdienskolu 
apvienības kopīgi organizētajā VBS 
prezentācijā 13. jūnijā Rīgas Vīlandes 
baptistu draudzē. Dalībnieki iejutās jūras 
ceļotāju lomā, kuri, ceļojot ar kanoe laivu 
pa viļņu galotnēm, piestāja piecās salās un 

katrā uzzināja un iemācījās ko nozīmīgu – 
Bībeles stāstu, dziesmu, dažādus 
rokdarbus, sporta spēli, Zelta pantu. 
Ceļojuma galā viņus gaidīja “Gardo našķu 
sala” un “Misijas krasts”, kurā ceļotāji 
palaida gaisā 40 krāšņus ar hēliju pildītus 
balonus. Tie aizlidoja Rīgas ielās un parkos 
ar vēstulīti “Jēzus tevi mīl”. Paldies LBDS 
Misijas komandai par interesanti 
sagatavoto prezentāciju!

Jau vairāk kā 10 gadu pieredze rāda, ka 
VBS ir viena no vislabākajām iespējām tieši 
vasarā aizsniegt bērnus ar Evaņģēliju 
saistošā un atraktīvā veidā un iesaistīt 
draudzes locekļus kalpošanā, tādēļ arī 
šovasar prezentācija motivēja no 
apmācības ķerties pie prakses.

No 29. jūnija līdz 3. jūlijam ar pilsētas 
Domes finansiālu atbalstu VBS organizēja 
Jelgavas baptistu draudze. Atsaucība bija 
pārsteidzoša. No pilsētas ieradās  vairāk 
nekā 100 bērnu un piecās vecuma grupās 
katru dienu atklāja kādu svarīgu Bībeles 
patiesību “Nozīmīgo atklājumu salā”. VBS 
programmu palīdzēja īstenot 40 darbinieku 
komanda, ko vadīja svētdienskolotāja Ruta 
Majevska. 

VBS bija arī  laba iespēja uzrunāt vecākus, 
kuri prezentācijas vakarā priecājās par to, 
ko bērni iemācījušies, un uzklausīja 
mācītāju Andri Jūrmali.

No 6.- 8. jūlijam VBS notika Jelgavas 
draudzes Misijas stacijā Ziedkalnē, un tur 
pasākumā piedalījās vairāk nekā 60 
dalībnieku, kas praktiski ir visi ciemata 
bērni. Šādā lauku vidē, kur vairumam 
ģimeņu ikdiena ir bezdarbs un nopietnas 

sadzīves problēmas, VBS vārda tiešā 
nozīmē bērniem ir kā nozīmīgu atklājumu 
sala, kurā var baudīt mīlestību, draudzību, 
Dieva Vārda svētību un arī gardu maltīti.

Par VBS Āgenskalnā raksta svētdienskolas 
vadītāja Estere Roze. No 13. līdz 17. jūlijam 
Āgenskalna baznīcas svētdienas skolas 
klases pārtapa par Nozīmīgo atklājumu 
salu, kuru katru dienu apmeklēja sešdesmit 
bērni. No rīta bērni satikās Ostā un, Salas 
himnu dziedājuši, Pepijas un viņas draugu 
piedzīvojumus vērojuši un tālākus 
norādījumus saņēmuši, devās tālāk uz 
Atklājumu birojiem – lai iepazītos tuvāk ar 
katras dienas Nozīmīgo atklājumu. Pēc tam 
jūras ceļotājus gaidīja Zelta raktuves, 
Sporta klubs “Airis”, darbnīca “Darbaprieks” 
un pašapkalpošanās restorāns “Našķis”, 
savukārt nelielu launagu bija iespējams 
ieturēt Pludmales bistro.

Ceļojumu aģentūru reklāmās raksta, ka 
kaut reizi dzīvē būt Havaju salās ir kā 
laimests loterijā. Neapšaubāmi, bērni bija 
neizsakāmi laimīgi par savu laimestu – 
piedzīvojumiem bagātu nedēļu. Vēl saka, 
ka Havaju salas ir vieta, kur mīlestība 
ilgstoši nepamet cilvēku prātus. Arī par šo 
vārdu pareizību pārliecinājās ikviens 
dalībnieks – skolotāji, Dieva mīlestību 
saņēmuši un tālāk dodot, un bērni, 
mīlestībā saņemot katru dienu kā lielu 
atklājumu.

15 LBDS draudzes ir saņēmušas materiālu 
paketes ar “Nozīmīgo atklājumu salas” 
Bībeles stundu materiāliem, video, CD 
diskiem, krāsainiem izdrukas materiāliem, 
dziesmu tekstiem un visu nepieciešamo, lai 
organizētu VBS. Darīsim to un sagādāsim 
vēl daudziem bērniem neaizmirstamu 
vasaru “Nozīmīgo atklājumu salā”!

Materiālu sagatavoja Elza Roze

Foto: Marta Ašnevica, Jēkabs Drēska, Ruta 
Majevska, Sandra Pļaveniece.

Svētdienskolu apvienības jaunais konts:
Latvijas Baptistu draudžu savienība,
Reģ.nr. 90000085765,
AS Swedbanka – 
LV75HABA0551025782043

S a g ā d ā S i m  b ē r n i e m  n e a i z m i r S t a m u  v a S a r u !

VBS – apmācība un prakse



(Aizlūgšanas vasarā atrodamas Baptistu 
Vēstneša jūnija numurā.)

1. Aizlūgsim par visiem skolēniem, 
studentiem un mācībspēkiem, kas uzsāk vai 
turpina mācības. Lūgsim, lai iegūtā izglītība ir 
praktiska un noderīga.

2. Pateiksimies par Latvijas baptistu 
draudžu 149 pastāvēšanas gadiem.

3. Lūgsim par Spāniju un Evaņģēlisko 
Baptistu savienību, kurā ir 93 draudzes ar 
10455 locekļiem. Lūgsim, lai Dieva prāts 
notiek un tiek meklēts ikvienā situācijā un 
kalpošanā gan draudzē, gan ārpus tās - 
kalpojot savai valstij un savam tuvākajam.

4. Lūgsim par Svētdienskolu apvienību un 
tās vadītājiem. Lūgsim, lai Dievs palīdz 
draudzēm rast jaunas idejas un iespējas 
paplašināt bērnu kalpošanu, aizsniedzot 
bērnus ārpus draudzes. Lūgsim par nākotnes 
plāniem un iecerēm apvienībā, lai darbs ar 
bērniem varētu tikt īstenots arī ārpus 
svētdienām. 

5. Pateiksimies un lūgsim par Baltijas 
Pastorālo institūtu. Aizlūgsim par tā vadību, 
pasniedzējiem, studentiem un atbalstītājiem. 
Lūgsim, lai Dievs dod jaunu apņemšanos, 
uzsākot nākamo mācību cēlienu. 

6. Aizlūgsim par savām draudzēm. 
Lūgsim, lai Dievs dod gudrību un resursus, 
lai attīstītu kādas jaunas kalpošanas 
nozares, caur kurām uzrunāt apkārtnes 
iedzīvotājus un iesaistīt savas draudzes 
locekļus kalpošanā. Aizlūgsim, lai patiesa 
Dieva atmoda sākas šodien ar katru no 
mums.

7. Aizlūgsim par žēlsirdības kalpošanu 
mūsu draudzēs – zupas virtuvēm, praktiskas 
palīdzības sniegšanas vietām. Lūgsim, lai arī 
šī kalpošana vēl daudzus piepilda ar Dieva 
mīlestību dodot un saņemot.

8. Lūgsim par Internacionālo Baptistu 
Teoloģisko semināru Prāgā. Pateiksimies par 
nozīmīgo izglītības darbu, ko tas veicis. 
Lūgsim par nākotnes pareizu izvēli sakarā ar 
finansiālu krīzi, iespējams, ka tas būs 
jāpārdod.

9. Pateiksimies un lūgsim par Pestīšanas 
Tempļa draudzi. Lūgsim, lai Dievs izredz 
mācītāju šai draudzei. Lūgsim, lai draudze 
nezaudē drosmi grūtos laikos un paliek 
uzticīga Dievam, lai tajā ir vienotība. 

10. Lūgsim par Muzikālās kalpošanas 
apvienību un pateiksimies par apvienības 
rīkotajiem pasākumiem. Aizlūgsim par BPI 
muzikālās kalpošanas vadītāju skolas 
studentiem un pasniedzējiem. Lūgsim par 
ikvienu kalpotāju, kas draudzēs kalpo ar 
mūziku – dziedot, spēlējot, diriģējot.

11. Pateiksimies un lūgsim par Misiones 
draudzi un tās mācītāju Pēteri Samoiliču.

12. Lūgsim par Kristīgās vadības koledžu 
un pateiksimies par tās attīstību. Aizlūgsim 
par jauno mācību gadu un koledžas nākotnes 
iecerēm gan jaunu studiju programmu 
izstrādē, gan esošo programmu 
pilnveidošanā.

13. Lūgsim par draudžu pieaugšanu 
Kristus līdzībā. Lūgsim, lai mēs sekotu 
Jēzus piemēram – sirds pazemībā un 
mīlestībā kalpojot tuvākajam kā ar 
palīdzību, tā arī ar evaņģēlija 
pasludināšanu. Aizlūgsim arī par valstīm, 
kurās ticīgie piedzīvo vajāšanas un tiek 
sodīti par savu ticību.

14. Pateiksimies un lūgsim par mūsu valsti 
un valdību. Aizlūgsim par Latvijas 
iedzīvotājiem, kuri dzīvo trūkumā, zaudējot 
darbu, ir izmisuši, neredzot izeju, padodas 
atkarībām. Aizlūgsim par ģimenēm, kuras var 
palikt bez ēdiena vai mājokļa un meklēsim 
iespējas, kā varam praktiski palīdzēt šādiem 
cilvēkiem. Lūgsim pēc iespējām palīdzēt 
viņiem atrast mieru šādās situācijās un liecināt 
par mieru ar Dievu.

15. Pateiksimies un lūgsim par Krievijas 
evaņģēlisko kristiešu baptistu savienību, kurā 
ir 1750 draudzes ar 80000 locekļiem. Lūgsim 
par gudrību evaņģelizācijā, vienotību mācot 
Dieva Vārdu un mīlestību ticīgo starpā.

16. Pateiksimies un lūgsim par Rīgas 
Vīlandes draudzi un mācītāju Ģirtu Ašnevicu, 
viņa ģimeni. Pateiksimies Dievam par 
draudzes vasaras pasākumiem un turpināsim 
lūgt par iedrošinājumu kalpošanas vadītājiem, 
kā arī jaunām idejām kā aizsniegt cilvēkus ar 
evaņģēliju. Aizlūgsim arī par to, lai Dievs dod 
spēku un vēl nepieciešamos līdzekļus, lai 
pabeigtu iesāktos remontdarbus.

17. Pateiksimies un lūgsim gudrību un 
izturību izdevniecības “Amnis” darbiniekiem 
un viņu ģimenēm. Lūgsim, lai kristīgā 
literatūra vestu cilvēkus tuvāk Dievam, 
aicinātu Viņu meklēt un piedzīvot. 

18. Pateiksimies un lūgsim par Rīgas 
Semināra draudzi un tās mācītāju Edgaru 
Godiņu un sludinātāju Edgaru Deksni un 
ģimenēm. Lūgsim, lai Dievs svētī jauno 
sezonu jauniešu kalpošanā “centrs” un palīdz 
izveidot spēcīgu jauniešu kalpošanas 
komandu. Lūgsim arī, lai mūzikas projekts 
Fusion ir spēcīgs līdzeklis jaunu, vēl Kristu 
nepazīstošu, jauniešu aizsniegšanā.

19. Lūgsim un pateiksimies par Māsu 
apvienību. Aizlūgsim par Latvijas māsu 
apvienības vadītāju Elitu Lapiņu un Eiropas 
māsu prezidenti Līviju Lāmi un viņu ģimenēm, 
kā arī aizlūgsim par visām māsām, kas ir 
padomē vai vada māsu kalpošanu draudzēs. 
Lūgsim par Māsu apvienības konferenci, kas 
šodien notiek Valmierā.

20. Pateiksimies un lūgsim par misijas 
darba attīstību mūsu draudzēs. Aizlūgsim 
par apdzīvotajām vietām un ciematiem 

mūsu draudžu apkaimē, lūgsim gudrību 
aizsniegt tur dzīvojošos visu paaudžu 
cilvēkus. Lūgsim, lai vēl daudz cilvēku 
mūsu zemē iepazīst Dievu un liecību par 
Viņa darbiem nes līdz pašai pasaules malai 
- ejot un darot par mācekļiem vēl daudzas 
tautas.

21. Lūgsim par draudzēm, kurās nav 
mācītāja: Aizvīķu, Ģipkas, Jūrmalciema, 
Mālpils, Rucavas, Saldus, Vaiņodes, Valde-
mārpils-Ārlavas, Rīgas Pestīšanas Tempļa 
draudzēm un tiem kalpotājiem, draudžu 
priekšniekiem, nozaru vadītājiem, viesiem 
sludinātājiem un mācītājiem, kas tajās kalpo.

22. Pateiksimies un lūgsim par Rucavas 
draudzi, lai Dievs izredz mācītāju draudzei.

23. Pateiksimies un lūgsim par 
Uzbekistānas baptistu savienību, kas 
musulmaņu zeme un piedzīvo daudz 
ierobežojumu. Lūgsim, lai tajā esošās 
draudzes nezaudē drosmi grūtos laikos un 
paliek uzticīgas Dievam – esot vienotībā un 
savstarpējā mīlestībā.

24. Pateiksimies un lūgsim par bērniem, 
pusaudžiem un jauniešiem mūsu draudzēs. 
Lūgsim pēc gudrības un spēka vadītājiem un 
viņu palīgiem, kas strādā šajās nozarēs. 
Aizlūgsim par jauno paaudzi, kas dienās būs 
mūsu darba turpinātāji draudzēs un valstī.

25. Pateiksimies un lūgsim par LBDS 
vadību un visiem darbiniekiem. Lūgsim par 
ikvienu darbinieku savienībā un draudzēs. 
Lūgsim, lai neskatoties uz nestabilo finansiālo 
situāciju, Dievs gādā par visiem, kas strādā 
Viņa darbā.

26. Lūgsim un pateiksimies par darbu, ko 
dara Garīdznieku brālība. Pateiksimies un 
lūgsim par tās vadītāju Andreju Šternu un viņa 
ģimeni. Lūgsim spēku, gudrību un mīlestību 
šajā atbildīgajā darbā. Aizlūgsim arī par 
kapelānu kalpošanu armijā, slimnīcās, 
cietumos, paliatīvajā aprūpē un šī darba 
attīstību.

27. Patiksimies Dievam par ražu, ko Viņš 
mums ļāvis izaudzēt un ievākt. Pateiksi-
mies, ka Viņš par mums tik uzticīgi gādā.

28. Lūgsim par Kalpošanas resursu centru. 
Pateiksimies par draudzēm, kurās resursu 
centra veidotie materiāli ir izmantoti un tie ir 
palīdzējuši ticīgajiem pieaugt Dievā un 
aizsniegt cilvēkus, kuri vēl tikai ir ceļā pie 
Dieva. 

29. Pateiksimies un lūgsim par Rīgas Jauno 
evaņģēlisko draudzi un mācītāju Pēteri 
Samoiliču.

30. Pateiksimies un lūgsim par Francijas 
evaņģēlisko baptistu draudžu federāciju, kurā 
ir 120 draudzes ar 6455 locekļiem. Lūgsim, lai 
ticīgie būtu nodevušies patiesības ceļa rādītāji 
visiem meklētājiem un viņu mīlestības darbi 
un sludināšana nestu daudz augļu.

a i z L ū g š a n a S

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

ka augsti teicams un dižens ir Viņa Vārds!” 
(Jesajas 12:4)



m I s I o n e s  d r a U d Z e
No 2. līdz 9. augustam nometne jauniešiem atpūtas centrā 
“Norkalni”. Informācija pa tālr. 26174811, Dace.

P I t r a G a  d r a U d Z e
16. augustā plkst.12.00 draudzes gadasvētki.
Viesi: Ogres dr. ansamblis Agitas Lagzdiņas vadībā.

n a r I Ņ c I e m a  d r a U d Z e
16. augustā plkst. 15.00 kora gadasvētki.

U G U Ņ c I e m a  d r a U d Z e
16. augustā plkst. 14.00 draudzes gadasvētki, muzicēs 
ansamblis “Cerība”.

V a l m I e r a s  d r a U d Z e
23. augustā plkst. 11.00 draudzes gadasvētki.
Viesi: Jelgavas dr. mācītājs Andris Jūrmalis un dziedātāji.

K U l d Ī G a s  d r a U d Z e
23. augustā plkst. 11.00 draudzes gadasvētku dievkalpojums

P r I e K U l e s  d r a U d Z e
20. septembrī plkst. 11.00 draudzes gadasvētki.

V e n t s P I l s  d r a U d Z e
20. septembrī plkst. 17.00 sludinātāja Pētera Tervita ievešanas 
dievkalpojums.

m ā s U  a P V I e n Ī B a
19. septembrī plkst. 11.00 Valmierā konference par tēmu “Ja tu 
ticēsi, redzēsi Dieva varenību”. Lektors – māc. Andris Akmens. 
Būs autobuss no Rīgas, pieteikties līdz 1.septembrim marta@lbds.
lv vai 29393316 Lidijai.

31. oktobrī Rīgā plkst. 10.00 Māsu apvienības kongress.

Turpmāk ziedojumus  LBDS Masu apvienībai lūgums ieskaitīt 
Latvijas Baptistu daudžu savienības, reģ.nr. 90000085765   
A/S Swedbanka kontā – LV78HABA0551025781989

s I e V I e Š U  V a d Ī t ā J U  a P m ā c Ī B a s  K U r s s
Pirmo reizi Latvijā LBDS Māsu apvienība organizē  
“Entrust 4 Ministries” sieviešu vadības apmācības kursu.  
Vairāk lasiet: www.entrust4.org

MĒRĶIS
Īstenojot Titam 2:3-5 modeli, šī kursa mērķis ir apmācīt 
apdāvinātas un spējīgas sievietes ilglaicīgai kalpošanai sieviešu 
vidū vietējā draudzē un tās apkārtnē. Šis kurss palīdzēs pieaugt 
attiecībās ar Dievu un cilvēkiem, veidos mūsu raksturu un palīdzēs 
iegūt jaunas kalpošanas prasmes!

KURSA APRAKSTS
Pirmais kurss, kas notiks šīs programmas ietvaros, saucas 
“Walking with Christ” (“Ceļš jeb dzīve ar Kristu”). Tas ir intensīvs 
semināra tipa kurss, ko veido 12 nodarbības. Grupa tiksies reizi 
mēnesī. Lai no šī kursa varētu gūt maksimāli daudz, starp tikšanās 
reizēm būs pildāmi arī mājasdarbi (apmēram 20 lpp. mēnesī). 
Šajā kursā tiks aplūkotas mūsu dzīves ar Kristu garīgās 
disciplīnas. Mēs pārrunāsim pamatjautājumus, kas saistīti ar 
pieaugšanu attiecībās ar Jēzu. Īpašs uzsvars tiks likts uz 
patstāvīgām Bībeles studijām un lūgšanām. Kursa otrajā daļā 
aplūkosim tādas aktuālas tēmas kā Dieva vadības izprašana, 
ciešanu loma mūsu dzīvē, mūsu dzīve draudzē un ģimenē un 
citas.
Kursu vadīs Kima Tompsone, misionāre no ASV un “Entrust 4 
Ministries” organizatore Latvijā. Kimai ir bakalaura grāds Bībeles 
un Sieviešu kalpošanas studijās. Viņa dzīvo Latvijā kopš 1999. 
gada. 
Kurss notiks latviešu un angļu valodā. No 2009. gada septembra 
līdz 2010. gada jūnijam pirms katra mēneša ceturtās svētdienas – 

piektdienas vakarā un sestdienā Rīgā, LBDS namā, Lāčplēša ielā 
37. Pirmā tikšanās plānota 2009. gada 25.–26. septembrī.

DALĪBAS MAKSA – 15 lati – sedz materiālu izmaksas. Tiek 
aicinātas visu vecumu sievietes! Pieteikties, zvanot uz LBDS Māsu 
apvienību pa tālruni: 67227195 (vai 26352823, Līvija Lāme vai 
Andreta tel. 29604431).

B a l t I J a s  P a s t o r ā l ā  I n s t I t Ū t a 
m U Z I K ā l o  V a d Ī t ā J U  s K o l a
Sākot ar šī gada 1. jūliju, BPI MVS darbība tiek pārcelta no LBDS 
uz BPI, tāpēc turpmāk ziedojumus lūdzam pārskaitīt uz 
Nodibinājumu Baltijas Pastorālais institūts, reģ. nr. 40008122717, 
AS “Swedbank”, konts: LV29HABA0551025782289. Paldies!

B a P t I s t U  V ē s t n e s I s
Nākošais BV numurs iznāks septembra beigās – septembris/
oktobris. Lūdzu, sūtiet informāciju un foto par notikumiem vasarā, 
kā arī par plānotajiem pasākumiem nākotnē uz e-pastu: 
vestnesis@lbds.lv

s V e I c a m  J U B I l e J ā !
9. jūlijā mācītājam Gunāram Baumanim 80 gadi (Priekules dr.)!

18. jūlijā bīskapam emeritus Jānim Eisānam 80 gadi (Jelgavas dr.)!

s V e I c a m !

Sveicam Andri Jūrmali  
sakarā ar ordinēšanu  
par mācītāju!

Aizlūgšanu par Andra Jūrmaļa 
tālāko kalpošanu vadīja LBDS 
bīskaps Pēteris Sproģis, mācītājs 
Andrejs Šterns un mācītājs 
Pēteris Eisāns.

draudzēmz i ņ a S

Sveicam Jāni Akmens ar 
sludinātāja licences 
saņemšanu!

Par sludinātāju Jāni 
Akmeni un viņa tālāko 
kalpošanu aizlūdza LBDS 
bīskaps Pēteris Sproģis, 
mācītājs Andrejs Šterns un 
mācītājs Andris Akmens.

Sveicam Ainaru Purmali ar 
sludinātāja licences 
saņemšanu!

Par sludinātāju Ainaru 
Purmali un viņa tālāko 
kalpošanu aizlūdza LBDS 
bīskaps Pēteris Sproģis, 
mācītājs Arnolds Šterns un 
mācītājs Mārtiņš Balodis.

I n F o r m ā c I J a
Konts ziedojumiem un Baptistu Vēstneša iemaksām
Latvijas Baptistu draudžu savienība
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a u g u S t a m

b ī b e L e S  L a S ī J u m i  
S e p t e m b r i m

1. Psalmi  90-92
2. Salamana pam. 14-15
3. Ecehiēla gr. 43-48
4. Jāņa ev. 1-2
5. 1.Tesaloniķiešiem 4-5
6. 3. Mozus gr. 25-27
7. 1. Laiku gr. 1-4
8. Psalmi  93-95
9. Salamana pam. 16

10. Daniēla gr. 1-6
11. Jāņa ev. 3-4
12. 2.Tesaloniķiešiem
13. 4. Mozus gr. 1-3
14. 1. Laiku gr. 5-9
15. Psalmi  96-98
16. Salamana pam. 17-18

17. Daniēla gr. 7-12
18. Jāņa ev. 5-6
19. 1.Timotejam 1-3
20. 4. Mozus gr. 4-6
21. 1. Laiku gr. 10-14
22. Psalmi  99-101
23. Salamana pam. 19
24. Hozejas gr. 1- 7
25. Jāņa ev. 7-9
26. 1.Timotejam 4-6
27. 4. Mozus gr. 7-9
28. 1. Laiku gr. 15-19
29. Psalmi  102-104
30. Salamana pam. 20-21 
31. Hozejas gr. 8- 14

1. Jāņa ev. 10-12
2. 2.Timotejam 1-2
3. 4. Mozus gr. 10-12
4. 1. Laiku gr. 20-24
5. Psalmi  105-107
6. Salamana pam. 22
7. Joēla gr.
8. Jāņa ev. 13-15
9. 2.Timotejam 3-4

10. 4. Mozus gr. 13-15
11. 1. Laiku gr. 25-29
12. Psalmi  108-110
13. Salamana pam. 23-24
14. Amosa gr. 1-4
15. Jāņa ev. 16-18

16. Titam
17. 4. Mozus gr. 16-18
18. 2. Laiku gr. 1-5
19. Psalmi  111-113
20. Salamana pam. 25
21. Amosa gr. 5- 9
22. Jāņa ev. 19-21
23. Filemonam
24. 4. Mozus gr. 19-21
25. 2. Laiku gr. 6-10
26. Psalmi  114-116
27. Salamana pam. 26-27 
28. Obadjas gr.
29. Apustuļu d. 1-2
30. Ebrejiem 1-4

K r I s t Ī G ā s  V a d Ī B a s  K o l e d ž a

Kristīgās vadības koledža izsludina uzņemšanu 2009./2010. studiju 
gadam sekojošās studiju programmās:

• Sociālā darba organizēšana. Studiju ilgums 2,5 gadi.

• Uzņēmējdarbības vadība. Studiju ilgums 2 gadi.

Piesakoties studijām, jāiesniedz 
sekojoši dokumenti, uzrādot 
oriģinālus: pases kopija, vidējās vai 
vidējās speciālās izglītības 
dokumenta kopija, viena fotogrāfija 
3x4 cm. Jāizpilda pieteikuma maksa 
un jāiemaksā reģistrācijas maksa 
par studijām. Ja uzvārds pasē 
atšķiras no uzvārda izglītības 
dokumentā, tad jāiesniedz arī 
dokuments, kas apliecina uzvārda 
maiņu. Dokumentu iesniegšana 
notiek darbdienās Rīgā Mārupes 
ielā 16. Vairāk informācijas var 
iegūt, zvanot 67227478 vai rakstot 
kvk@kvk.lv. 

Koledža strādā pie jaunas studiju programmas “Garīgā aprūpe un 
konsultēšana” (studiju ilgums 2,5 gadi), kas sagatavo pastorālā 
darba speciālistus. Studiju sākums tiek plānots 2010. gada janvārī. 
Programma ir paredzēta gan draudžu darbiniekiem, gan tiem, kuri 
redz savu nākotni kapelāna dienestā vai nu veselības aprūpes 
iestādēs, vai ieslodzījuma vietās. Sagatavošanas kursu uzsākšana 
tiek plānota jau oktobrī, apgūstot pamatkursus teoloģijā. Līdz ar to 
arī uz šiem sagatavošanas kursiem var sākt pieteikties visi interesenti. 
Plānotās programmas ietvaros ir paredzēta sadarbība ar Rīgas 
Stradiņa universitāti un nozaru profesionāļiem. 

Studiju sākums visās studiju programmās un sagatavošanas kursos ir 
paredzēts 3. oktobrī. Lai tuvāk uzzinātu par studiju programmām un 
citiem interesējošiem jautājumiem, koledža 18. un 19. septembrī rīkos 
atvērto durvju dienas Rīgā Mārupes ielā 16.



LBDS Padomes informatīvs izdevums

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

www.lbds.lv     


