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LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

pašizmaksa 0.30 Ls

Redzot draudzes, kurās trūkst mācītāju, un vietas,  

kurās trūkst draudžu, esmu lūdzis un mudinājis citus lūgt,  

lai Dievs aicina brāļus atsaukties mācītāja kalpošanai,  

jo bez aicinājuma šo darbu darīt nevar. Bet tad man ir bijis 

jādomā – vai tad vaina varētu būt tā, ka Dievs neaicina,  

vai tā, ka brāļi nedzird vai negrib sadzirdēt šo aicinājumu? 

Zīmīgi man liekas Viljama Būta teiktie vārdi, kad viņš ar šo 

aicinājuma „trūkumu” saskārās 19. gadsimtā:

“Vai tu teici “Es neesmu aicināts?” Es domāju, ka tev būtu 

jāsaka: “Es neesmu sadzirdējis aicinājumu.” Pieliec savu ausi 

pie Bībeles un dzirdi, kā Viņš lūdz, lai tu ej un velc grēciniekus 

ārā no grēka liesmām. Pieliec savu ausi pie nospiestajiem,  

pie cilvēces agonizējošās sirds un ieklausies tās sāpju pilnā 

vaidā pēc palīdzības. Ej, pastāvi pie elles vārtiem un dzirdi,  

kā nolādētie tevi aicina iet pie viņu radiem, brāļiem un māsām 

un pārliecināt viņus tur nenonākt. Tad paskaties acīs Kristum, 

Kura žēlastībai tu esi solījis paklausīt, un saki Viņam, vai tu 

atdosi savu sirdi, dvēseli, ķermeni un apstākļus tam, lai nestu 

Viņa žēlastību pasaulei.”

Esmu pārliecināts, ka Dievs arī šodien aicina daudz vairāk nekā 

ir to, kas atsaucas. Tāpēc joprojām tiek meklēti vīri, kas ir ne 

tikai aicināti, bet kam pietiek drosmes atsaukties. Lūgsim, lai ir 

vairāk ne tikai aicināto, bet arī to, kas uzdrīkstas paklausīt!

Pēteris Sproģis

LBDS bīskaps



K V K  p i e d ā V ā j u m s

PIRMĀ LĪMEŅA AUGSTĀKĀ PROFESIONĀLĀ IZGLĪTĪBA 
DIVOS GADOS

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBAS PROGRAMMA 
(Pilna laika klātienes studijas, mācības notiek mēneša katrā 
otrajā ceturtdienā, piektdienā, sestdienā)

SOCIĀLĀ DARBA VADĪBAS PROGRAMMA
(Nepilna laika neklātienes studijas, mācības notiek katru 
sestdienu)

Lai sasniegtu to, ko Tu tiešām gribi izdarīt, Tev jāmainās!

KVK misija ir internacionāla augstskola, kas, balstoties uz 
kristīgām vērtībām, rada priekšnoteikumus un nodrošina 
nepieciešamos apstākļus personības garīgai, profesionālai un 
sociāli atbildīgai izaugsmei. 

KVK mērķis sagatavot kvalificētus uzņēmējdarbības un 
sociālā darba vadītājus, kuri Eiropas Savienības darba tirgus 
apstākļos ir konkurētspējīgi un kuri spēj vadīt un attīstīt sevi, 
cilvēkus un procesus, balstoties uz garīgām vērtībam un 
profesionālām zināšanām. 

KVK uzdevumi

• Nodrošināt studējošiem iespēju iegūt otrā līmeņa 
profesionālo augstāko izglītību, sākot ar 2010 māc.g.

• Nodrošināt tādu studiju procesa kvalitātes līmeni, lai koledžā 
iegūto profesionālo izglītību atzītu Latvijā un ārvalstīs

• Veicināt Latvijas sabiedrības garīgo veselību un morālo un 
tikumisko vērtību saglabāšanu.

Pasniedzēji studentu pieņem kā līdzvērtīgu sadarbības 
partneri, izrāda cieņu pret viņa domām un spriedumiem, 
profesionāli veicina studenta spēju izvēlēties kļūt par savas 
dzīves un Dieva radītās pasaules pārvaldītāju (1.Moz.1:28)

Pieteikšanās anketa mājas lapā www.kvk.lv
Tuvāka info pa e-pastu kvk@kvk.lv vai pa tel. 26012040

d a u d z  s V a r ī g ā K  p a r  d i p l o m u

Viktorijas Mihaļčukas saruna ar Kasparu Šternu

Pastāsti īsumā par sevi!

Mani sauc Kaspars, esmu dzimis 1979. gada 17. oktobrī 
Sabilē. Beidzis Sabiles vidusskolu, LBDS Teoloģisko semināru 
un joprojām studēju TCMi Institutā maģistra grāda iegūšanai. 
Esmu Rīgas Mateja draudzes sludinātājs, jauniešu darba 
vadītājs un sporta kalpošanas “Mateja Sports” vadītājs. 
Precējies. Mani hobiji ir dažādi sporta veidi, ceļošana, pankūku 
gatavošana.

Kāpēc tu nolēmi studēt tieši Kristīgās vadības koledžā?

Kad es uzzināju par šo KVK programmu, sāku domāt par to, 
vai arī man nevajadzētu tur mācīties, jo līdz šim esmu studējis 
teoloģiju un vadību draudzē, bet vēlējos iegūt vairāk zināšanas 

Kristīgās 
vadības 
koledžas

un pieredzi uzņēmējdarbībā. Mani uzrunāja tas princips, kā šī 
programma darbosies. Tur būs pasniedzēji, kam ir pieredze tajā 
jomā, ko viņi mācīs. Man tas ir ļoti svarīgi, daudz svarīgāk par 
diplomu. Vēlos iegūt zināšanas no tiem cilvēkiem, kas savā jomā 
ir eksperti.

Kas ietekmēja tavu lēmumu sākt studēt KVK?

Kā jau teicu, svarīga man bija tieši programma un pasniedzēji. 
Man šķiet, ka pasniedzēji ir viens no svarīgākajiem rādītājiem, pēc 
kā cilvēkam vajadzētu izvēlēties, kur mācīties. KVK piedāvā 
programmu, kurā būs augsta līmeņa pasniedzēji, kuri spēj dot ne 
tikai akadēmiskas zināšanas, bet arī praktiskas iemaņas, un šim 
faktoram bija vislielākā ietekme uz manu lēmumu.

Kādus mērķus tu vēlies sasniegt, studējot KVK? Ko tu sagaidi 
no studēšanas procesa?

Man ir svarīgi, ka, mācoties KVK, es varu apgūt prasmes un 
iemaņas. Man ir daudz jautājumu, uz kuriem ceru saņemt atbildes. 
Vēlos sevi pilnveidot vadības zinībās un uzņēmējdarbībā. Kaut arī 
esmu draudzes sludinātājs, draudze ir organizācija, kuru ir jāprot 
vadīt. Vēl esmu sapratis, ka, lai strādātu ar šodienas cilvēkiem – 
uzņēmējiem un intelektuāļiem – ir svarīgi pašam iegūt zināšanas 
par šo jomu, lai, uzrunājot šo sabiedrības daļu, varētu viņus vairāk 
izprast un iepazīt viņu “valodu”.

Kāds tev ir sapnis?
Man ir sapnis izveidot Latvijā spēcīgu kustību, kas iekustinātu 
šodienas jauniešus, jo viņi ir kļuvuši ļoti pašapmierināti. Man šķiet, 
ka šodienas jaunieši daudz vairāk par izklaidi meklē izaicinājumu, 
kas izaicinātu viņu raksturu, dzīves veidu, viņus pašus. Vēlos 
atrast tos izaicinājumus, kas ir nepieciešami, lai jaunieši 
“iekustētos”. Tādēļ darbā ar jauniešiem ir jāmeklē radikālas 
metodes, un daudz vairāk par jauniešu izklaidi baznīcā ir jāmeklē 
tas veids, kas jaunieti dzen ārpus komforta zonas un liek nopietni 
izvērtēt, kam viņš tic un kā viņš dzīvo. Draudze šajā vīzijā spēlē 
milzīgu lomu, bet, iespējams, draudzes formātam ir jāmainās. 
Kādam tam jābūt? Par to ir jālūdz caurām dienām un naktīm, 
jādomā.

Kāds būtu tavs novēlējums jauniešiem, kuriem ir izvēle: 
turpināt studēt vai nē, un vēlējums mūsu lasītajiem?

Iedrošinu visus jauniešus nedomāt par šodienu, bet par rītdienu. 
Daudzi jaunieši pie pirmās izdevības cenšas paši nopelnīt sev 
iztiku. Tā nav tā sliktākā nodarbošanās. Taču man šķiet, ka 
jauniešiem īpaši jāvelta uzmanība sevis izglītošanai. Es uzskatu, 
ka jebkura izglītība cilvēkam nāk par labu. Cilvēks kļūst gudrāks, 
iemācās mācīties un gūst zināšanas. Taču vienmēr ir svarīgi 
padomāt par to, kur tu to apgūsi. Ja vēlies būt akadēmiķis, tad tev 
ir jāiet uz to skolu, kur tev var palīdzēt par tādu kļūt; ja vēlies savas 
zināšanās likt praksē, tad svarīgi ir studēt tajā skolā vai 
augstskolā, kur cilvēki paši iet reālai dzīves pieredzei cauri. Ne 
vienmēr tas būs cilvēks ar milzīgi labu izglītību, bet tas var būt 
cilvēks, kam ir dota liela dzīves gudrība.Visiem lasītājiem novēlu 
nekad nebeigt mācīties. Es mācos katru dienu. No savas sievas, 
saviem kolēģiem, no saviem vecākiem.

J a u n u m i  n o 



Katru vasaru grupa kristiešu no Latvijas, paklausot Jēzu pavēlei 
būt par Viņa lieciniekiem “kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un 
Samarijā un līdz pašam pasaules galam” (Ap.d.1:8), dodas uz 
vietu, kas reizēm mums šķiet kā “pasaules gals” - Baškīriju. 
Pēdējo piecu gadu laikā 3000 km tālo ceļu ir mērojuši vairāk 
nekā 80 cilvēku no dažādām Latvijas draudzēm un konfesijām, 
lai darbotos kā skolotāji bērnu Vasaras Bībeles skolās, strādātu 
ar jauniešiem un pieaugušajiem un palīdzētu celtniecības 
darbos. Kā raksta paši misijas brauciena organizatori: “... tālu no 
mājām, plašos līdzenumos un varenu kalnu pakājēs, mazās 
sādžās un pilsētu industriālajos rajonos, mīlestību alkstošiem 
bērniem un tiem, kas tikko izcīnījuši cīņas ar akohola vai 
narkotiku atkarībām, spītējot karstumam un nogurumam,  
visu braucēju mērķis ir dalīties Kristus mīlestībā.”

Šovasar ceļā uz Baškīriju devās 27 cilvēki no 15 dažādām 
draudzēm, pārstāvot vairākas konfesijas. No 6. līdz 20. 
augustam divas kalpošanas komandas kalpoja, vadot Vasaras 
Bībeles Skolu bērniem un pusaudžiem. Vēl viena komanda 
palīdzēja ar celtniecības un remonta darbiem vietējām 
draudzēm. Visi misionāri kopā piedalījās dievkalpojumos un 
organizēja īpašus pasākumus bērniem, jauniešiem un 
pieaugušajiem, cenšoties aizsniegt dažādu Baškīrijā dzīvojošu 
tautību (baškīru, krievu, tatāru, čuvašu un citu) cilvēkus. 

Lai varētu segt transporta, vīzu, uzturēšanās izdevumus, kā arī 
iegādāties nepieciešamos materiālus nodarbību organizēšanai, 
Latvijas komandai šogad bija nepieciešami 15 000 Ls.  
Katrs komandas loceklis, piesakoties braucienam, iemaksāja 
dalības maksu, tomēr tā nenosedza visus izdevumus, tādēļ 
komanda ir ļoti pateicīgi par jūsu finansiālo atbalstu šim 
projektam. Misijas darbu Baškīrijā var atbalstīt visu gadu – gan 
plānošanas procesu Latvijā, gan vietējos mācītājus Baškīrijā. 

Pirmās “karstās ziņas” no Baškīrijas  
(vairāk lasiet nākamajā Baptistu Vēstneša numurā):

6.augusts

Plkst. 12:45 visi sapulcējās Pāvila baznīcā Rīgā, lai būtu kopīgā 
svētbrīdī pirms aizbraukšanas. Piedalījās gan paši drosmīgie 
braucēji jeb, kā viņi paši sevi šogad dēvē, Gaismas bruņinieki, 
gan arī krietns pulciņš pavadītāju. Kopīgi dziedājām dziesmu 
krievu valodā, klausījāmies Pētera Eisāna uzrunā un, protams, 
arī kopīgi lūdzām. Tad vēl sirsnīgi apskāvieni un iedrošinājuma 
vārdi un tad jau autobuss aizripoja Baškīrijas virzienā.

Ap 20:00 beidzot pieripoja pie robežas un sākās garā stāvēšana 
rindā... bet tas nenozīmē, ka bija liela nīkšana... laiks tika 
pavadīts, dziedot dziesmas un spēlējot spēles, tātad bija jautri!

21:50 “Ev, NĀK! LŪDZ!”  Beidzot bija tikuši līdz robežas 
šķērsošanai.

23:18 “Stāvam tagad iekšā muitas mājā, drusku piesienās mūsu 
uzaicinājuma vietai, gaidām. Stāvam neziņā.”

9.augusts

Abas komandas ir nokļuvušas galā. Viena komanda ir Išimbajā, 
kur VBS bija arī 2005. gadā. Otra komanda - Salavatā, kur VBS 
notiks jau ceturto gadu pēc kārtas. Paldies Dievam, tur ir silts! 

Vakarā: “Nu tā - idille beigusies. Sātans sāk trakot. Mūsu 
(Salavatas) komandas mūziķiem nesaskaņas radušās... 
raudāšana un domstarpības. Plus vēl tikko Sergejam un Olgai 
uzbruka 3 dzērāji, piekāva Sergeju drusku. LŪDZIET!!!” 

Sergejs Lošaks ir Išimbajas draudzes mācītājs un katru vasaru 
viņš aktīvi iesaistās latviešu komandas darbā. Šajā ziemā viņš 
viesojās arī Latvijā. Olga ir viņa sieva un viņiem ir 5 vai seši 
bērni... un viņiem vakar uzbruka dzērāji. Sergejam lūpa pušu, 
vairāk nekas nav zināms, sieva šokā un nevar parunāt. Tā kā 
lūdziet par mieru un drošību arī mācītāja Lošaka ģimenei! ... 
Lošaki nevēlas ziņos par notikušo milicijai, jo tad viņi varētu 
uzzināt, ka latvieši ir atbraukuši. Ierodoties Krievijā, ir 
nepieciešams piereģistrēties tajā pilsētā, kur atrodas. Tā kā abas 
komandas ieradās Baškīrijā sestdienā, tad reģistrāciju varēs 
nokārtot tikai pirmdien un pašlaik skaitās, ka komandas tur 
atrodas nelegāli. Īpaši lūdziet, lai izdodas nokārot reģistrāciju, jo 
tā vienmēr ir bijusi liela problēma. Ir gadījies, ka paiet visa 
nedēļa, kamēr beidzot izdodas visu nokārtot!

12.augusts

Šodien īpaši lūdzam par to, lai Salavatas komandai izdodas 
nokārtot reģistrāciju. Vakar Išimbajas komanda mēģināja dabūt 
reģistrāciju, bet viņiem nedeva.

13.augusts

Paldies par lūgšanām! Išimbajas komanda dabūja reģistrāciju 
otrdien, un Salavata ir šodien tikusi pie reģistrācijas. Pavisam 
mierīgi, miliči nemaz ciemos nenāca, kaut gan viņus gaidīja.  
Tā kā mūsējie tagad pavisam legāli atrodas Baškīrijā!!! Par VBS, 
bērnu nav daudz, bet visi forši. Iet jautri! Jaukās baškīru māsas 
dikti labi baro latviešus, visi pārēdušies... Ārā liels karstums. 
Šovakar abas komandas būs Išimbajā, jo tur notiek latviešu 
vakars.

Mūsu vidū ir tādi, kas ir īpaši aicināti doties uz Baškīriju, taču mēs 
visi esam aicināti lūgt pļaujas Kungu gan par darbiniekiem, gan 
par ražu. Turpināsim lūgt par Dieva darbu Baškīrijā, par vietējiem 
vadītājiem, kas ikdienā nes Dieva Valstību saviem ļaudīm. Lūgsim 
par jauniem kristiešiem, lai Dieva sēkla atrod auglīgu augsni viņu 
sirdīs un nekas to nespēj no turienes izraut. Lūgsim arī par sevi – 
varbūt Dievs mani aicina iet ar Viņu līdz “pasaules galam”?! 

Paldies Lienei Svokai un Agritai Drēskai par palīdzību “karsto 
ziņu” sagatavošanā.

Sagatavoja Dace Šūpule, Līva Fokrote

Baškīrija 2008



j a u n i e š u  p i e d z ī V o j u m u 
nometne “testa režīms 08”

Laiks un vieta: 15.–20.07.2008., atpūtas 
bāze “Liepene”, Ventspils raj. 

Organizatori: Rīgas Mateja draudzes 
jauniešu kalpošana

Mērķis: “Testa režīms” pulcēja 
galvenokārt 14-22 gadus vecus jauniešus. 
Nometnes mērķis bija palīdzēt jauniešiem 
izprast evaņģēliju, piedzīvot Dievu un 
spert soļus tuvāk Kristum. Jauniešiem bija 
iespēja piedalīties dažādās interešu 
grupās (virves kurss, galda spēles, 
regbijs, teātris, sports u.c.), dzirdēt 
liecības, vērtīgas uzrunas par dienas tēmu 
un redzēt Dieva varenību gan dabā un 
laika apstākļos, gan mācīties saredzēt 
Dieva plānu savā dzīvē.

Kā sasniedzāt šo mērķi? Ar dažādu 
aktivitāšu palīdzību katrs varēja iepazīt 
Dievu, mācīties uzticēties Viņam. Visas 
nometnes laikā piedzīvojām daudz 
atbildētu lūgšanu.

Vērtējums: Nometnes pēdējā vakarā 
notika kristību dievkalpojums. Atklātā jūra 
šī notikuma priekšā palika pilnīgi mierīga. 
Plānoto 4 kristībnieku vietā Kristum savu 
dzīvi pilnībā atdeva un kristībās to 
apliecināja 9 jaunieši!!! Nometnē visi guva 
daudz jaunu iespaidu, draugu un 
pārdomu. Taču jāatzīst, ka nometne ir tikai 
sākums, un piedzīvojums šo jauniešu 
dzīvēs nebūt nav beidzies!

Artūrs, viens no nometnes vadītājiem:

Nometnes veidošanā tika ieguldīts liels un 
rūpīgs darbs, bet galvenais – lūgšanas. 
Līdz ar to visu nometnes laiku mums bija 
iespēja baudīt lieliskus laika apstākļus, 
programmu un Dieva klātbūtni. Pats esmu 
ļoti gandarīts par dalību šajā unikālajā 
nometnē, jo iepazinu daudz jaunu cilvēku 
un guvu neaizmirstamus iespaidus. Taču 
par primāru tagad uzskatu saglabāt 
kontaktus ar dalībniekiem, lūgt un rūpēties 
par viņu izaugsmi.

Madara, nometnes dalībniece:

Svarīgākais nometnē, vismaz man, bija 
kristības un arī iepriekšējais vakars, jo tieši 
tas lika man saprast, ka nu es esmu tā pa 
īstam tam gatava un par visiem 100% 
pārliecināta, ka tas ir pareizais ceļš! 
Protams, viss pārējais arī bija ļoti labi, 
milzīgs paldies visiem organizatoriem par 
paveikto darbu.

Sagatavoja Anete Kukīte

B ē r n u  u n  j a u n i e š u 
m u z i K ā l ā  n o m e t n e 
“ B ū s i m  K o p ā … ”

Laiks un vieta: 28.07.-02.08.2008., 
Limbaži

Organizatori: Limbažu baptistu draudze

Mērķis: Muzikālā nometne “Būsim 
kopā...” jau trešo gadu no dažādām 
Latvijas vietām pulcē bērnus un jauniešus, 
kas spēlē kādu mūzikas instrumentu vai 
arī vēlas piedalīties nometnes vokālajā 
grupā. Tā ir lieliska iespēja bērniem 
pilnveidot un papildināt savas muzikālās 
prasmes, muzicējot orķestrī kopā ar 
citiem, iegūt jaunus draugus, iepazīties ar 
Latvijā pazīstamiem kristīgiem mūziķiem, 
kā arī labi pavadīt laiku.Un pāri visam - 
sajust un iepazīt Dieva klātbūtni un 
mīlestību!

Kā sasniedzāt šo mērķi? Šo dienu laikā 
bērni un jaunieši apguva dažādu žanru 
skaņdarbus, kurus diriģentu Jāņa Ansona 
un Māra Dravnieka vadībā izpildīja 
nometnes koncertos, kur bērnu paveikto 
varēja dzirdēt ikviens pilsētas iedzīvotājs 
vai viesis. Lielisko skanējumu papildināja 
arī vakara viesi, Latvijā pazīstami mūziķi 
Ingus Pētersons un Artis Gāga, kurus pēc 

koncertiem brīvā gaisotnē bija iespējams 
iepazīt tuvāk. Koncertos klausītājus 
uzrunāja arī mācītājs Andris Akmens un 
NBS virskapelāns Elmārs Pļaviņš. Nedēļas 
laikā nometnes dalībniekiem bija iespēja 
izpaust sevi ne tikai mūzikā, bet arī 
dažādās sportiskās un ar mūziku 
nesaistītās radošās aktivitātēs un sarunās, 
kas radīja ne mazumu prieka, smieklu un 
gandarījuma. 

Vērtējums: Kā atzīst paši nometnes 
dalībnieki, šī nedēļa ir palīdzējusi 
daudziem no viņiem vairāk iemīlēt mūziku 
un, kā saka Ričards, saprast to, ka 
„kristīgo mūziku spēlēt ir foršāk nekā 
parasto”. Apbrīnojami bija redzēt, kā 
Dievs darbojās, saliedējot bērnus, 
jauniešus un pieaugušos, un to, cik 
lielisku rezultātu ir iespējams sasniegt, 
darbojoties kopā tikai dažu dienu laikā. 
Rezultātā mūzikas skaņas par godu 
Dievam un Viņa mīlestībai un varenībai 
piepildīja Limbažu ev. lut. baznīcu un 
apkārtni, klausītāju un dalībnieku sirdis un 
sniedzās līdz pat debesīm.

Iveta Reķe, viena no nometnes 
vadītājām:

Nometnē es piedalos jau trešo gadu un 
ļoti priecājos par to, ka Dievs ir tik 
brīnišķīgi svētījis mūs un saliedē bērnus, 
ka viņi var tik lieliski spēlēt Dievam par 
godu. Īpaša  svētība bija arī mūsu vakara 
viesi, kuri labprāt piekrita atbraukt, lai būtu 
ar mums kopā.

Dagnis Samausks, nometnes 
dalībnieks:

“Būsim kopā” ir nometne, uz kuru ir vērts 
braukt! Taur es satiku un iepazinu 
kolosālus cilvēkus, ieguvu vairāk zināšanu 
mūzikā. Man bija patīkami satikt tik daudz 
ticīgu jauniešu! Šī nometne ir vieta, kur var 
jauki un patīkami pavadīt laiku un 
atslēgties no ikdienas. Par nometni varu 
teikt visu to labāko.

Sagatavoja Dace Reizniece



p u s a u d ž u  a n g ļ u 
V a l o d a s  n o m e t n e  “ B e i n g 
H u m a n ”

Laiks un vieta: 20.-25.07.2008. 
Kazdangas Profesionālā vidusskola

Organizatori: Jelgavas Baptistu draudze, 
JVLV Jauniešu Vadītāju Apmācība/ Josiah 
Venture Latvia un Red Mountain 
Community Church (Arizona, ASV)

Mērķis: Mēs, kā organizatori gribējām, lai 
jaunieši un pusaudži iemīl viens otru, paši 
sevi un kaut mazliet vairāk iepazīst Dievu 
un Viņa mīlestību pret katru cilvēku, ko 
Viņš ir radījis. Mēs gribējām redzēt, kā 
caur visām šīm aktivitātēm veidojas jaunas 
draudzības un jaunieši ierauga, ka Kristus 
ir aizraujošākā persona pasaules vēsturē - 
daudz reālāks, dzīvāks un interesantāks 
nekā, iespējams, viņi ir redzējuši baznīcā 
caur reliģisko rituālu kārtību. Mēs 
gribējām parādīt, ka Kristus un ticība 
Dievam – tā ir labākā lieta cilvēka dzīvē un 
ka Viņa mīlestība pret katru jaunieti ir 
daudz dziļāka, nekā viņi varbūt ir 
iedomājušies.

Kā sasniedzāt šo mērķi? Nometnes 
programma un visas aktivitātes tika īpaši 
veidotas pusaudžiem. Dienas kārtība bija 
apmēram tāda: no rīta kopīga dienas 
atklāšana, tad angļu valodas nodarbības 
trīs līmeņos (iesācēji, vidējie, eksperti), kur 
dažādās aktivitātēs un spēlēs jaunieši 
iemācījās daudz jauna. Pēcpusdiena tika 
veltīta sportiskām nodarbēm – dažādām 
spēlēm un uzdevumiem komandās. Katru 
vakaru bija īpašs pasākums ar ASV 
draudzes jauniešu mācītāja uzrunu un pēc 
tam diskusijām mazajās grupās. Pašā 
vakarā, pirms gulētiešanas bija dažādas 
aizraujošas „nakts spēles” komandās. 
Visas aktivitātes prasīja daudz enerģijas 
un izturības.

Nometnes dienas kārtība un viss, kas 
notika palīdzēja tiem jauniešiem, kuri 
nekad nebija saskārušies ar kristiešiem, 
ieraudzīt, ka mēs esam pavisam normāli 
jaunieši, ka arī mums patīk trakas lietas, 
ka arī mums patīk laba mūzika un ka 
mūsu dzīvei ir jēga. Īpaši ar mazo grupu 
palīdzību gribējām parādīt, ka mums ir 
svarīga katra dalībnieka sirds un tas, ko 
viņš vai viņa jūt. Vairāk atklātības palīdzēja 
sasniegt arī tas, ka puiši un meitenes 
diskusijās bija atsevišķās grupās.

Īpaši gribējām palīdzēt jauniešiem sajust 
Dieva mīlestību no mums, nometnes 
organizētājiem. Ļoti aizkustinoši bija 
redzēt, kā puiši, kuriem varbūt dzīvē 
pietrūcis mīlestības, draudzīgi apkampjas 
un kopīgi spēlē dažādas sporta spēles ar 
amerikāņu puišiem un kā meitenes 
pavada laiku sarunās ar latviešu un 

amerikāņu jauniešiem. Arī pielūgsmes 
laikos no rīta un vakaros uzrunāja visu 
nometnes dalībnieku sirdis. Bija jūtama 
īpaša Dieva klātbūtne un Svētā Gara 
pieskāriens, kas īpaši evaņģelizācijas 
vakara laikā raisīja grēku nožēlas un 
prieka asaras jauniešu acīs un sirdīs.

Vērtējums: Nometne izdevās lieliski, 
varēja just, ka par to ir daudz lūgts un 
daudz laika pavadīts gatavojoties. Tā kā 
nometnes cena bija 50 LVL un daudziem 
jauniešiem, kuri nāk no trūcīgām 
ģimenēm, tas bija nepārvarams šķērslis, 
mēs, Jelgavas baptistu draudzes jauniešu 
vadītāju komanda, visas vasaras garumā 
rīkojām koncertus, lai savāktu ziedojumus 
šo jauniešu atbalstīšanai. Arī draudzes 
locekļi tika aicināti ziedot, un daudzi arī 
atsaucās. Kopā savāktā summa bija pāri 
250 LVL, un 10 jauniešiem bija iespēja 
saņemt stipendiju dalībai nometnē. 
Jaunieši bija laimīgi, ka varēja piedalīties 
nometnē, un joprojām to piemin kā 
vasaras labāko notikumu! 

Daudzu jauniešu sirdis ir uz visiem laikiem 
izmainītas - un tas ir galvenais.

Kristīne Lukstiņa, Jelgavas baptistu 
draudzes jauniešu vadītāja:

Es par šo nometni pirmo reizi izdzirdēju 
2007.gada rudenī, kad kopā ar vēl dažiem 
jauniešu vadītājiem no Latvijas biju 
aizbraukusi uz Josiah Venture Eiropas 
centru Čehijā. Jau toreiz, kad dzirdēju 
stāstus un liecības par to, kā notikušas 

angļu valodas nometnes citās valstīs, likās, 
ka tā ir tik laba ideja, un gribējās, lai arī 
mani jaunieši ko tādu piedzīvo! 

Jau pēc pāris mēnešiem stāstīju savas 
draudzes padomei par iespēju rīkot šādu 
angļu valodas nometni arī Jelgavas 
jauniešiem, bet saņēmu visai skeptisku 
attieksmi. Gandrīz katru nedēļu jauniešu 
lūgšanas sapulcēs lūdzām par šo nometni, 
lai Dievs vada un dod izdošanos. 
Draudzes vadības attieksme pamazām 
mainījās un, tuvojoties vasarai, mēs visi ar 
nepacietību gaidījām šo īpašo notikumu. 
Īpašu vienotību veicināja kopīgā naudas 
vākšana tiem jauniešiem, kuri nevarēja 
finansiāli atļauties piedalīties nometnē.

Liels izaicinājums bija ticēt, ka Dievs būs 
tas, kurš atved pietiekamu skaitu pusaudžu 
un jauniešu uz šo nometni. Kad jūnijā 
sākās pieteikšanās, es blociņā ierakstīju 
30 tukšas vietas. Ticībā. Kaut arī nešķita, 
ka tas ir iespējams. Vēl pāris nedēļas 
pirms nometnes bija pieteikušies tikai 9 
dalībnieki. Turpināju atgādināt un motivēt 
jauniešus pašus pieteikties un arī aicināt 
savus klasesbiedrus. Brīnums notika 
burtiski pēdējās dienās – strauji tukšās 
vietas manā blociņā aizpildījās ar reālu 
jauniešu vārdiem, un 20.jūlijā visas 30 
tukšās vietas bija pilnas! Slava Dievam! 
Dievs man mācīja, ka šis jauniešu darbs 
nekad nav bijis mans personīgais darbs, 
bet vienmēr tas ir un būs Dieva darbs. Es 
pati saviem spēkiem varbūt varētu kādus 5 
pierunāt braukt uz nometni, bet Dievs ir 
tas, kurš dara brīnumus un kurš valda pār 
visu!

Es ļoti priecājos, redzot, cik ļoti laimīgi 
jaunieši ir būt šajā nometnē un cik ļoti 
viņiem tā patīk! Bija interesanti vērot, kā 
pēc nometnes viena pēc otras www.
draugiem.lv portālā parādījās nometnes 
bilžu galerijas ar nosaukumiem: “vislabākā 
nometne”, “mans vasaras foršākais 
notikums”, u.c.

Pēc nometnes esam uzsākuši mazo grupu 
studiju kursu “ELEMENTI”, kas 10 
nodarbību laikā palīdzēs jauniešiem vairāk 
izprast un iepazīt kristietības 
pamatelementus un motivēs viņus pašus 
pērdomātāk lasīt Bībeli. Es ticu, ka šis 
posms pēc nometnes ir ļoti svarīgs, un 
mēs nedrīkst pazaudēt iesākto!

Ja Dievs dos, nākamgad atkal noteikti 
rīkosim šādu nometni!

Ieva Kalniņa (16 gadi), nometnes 
dalībniece:

Man ļoti patika angļu valodas nometne. 
Par nometni pastāstīja mammas kolēģe, 
kuras meita ir Agrita, tā arī izdomājam 
pieteikties un piedāvājam to arī divām 
mūsu draudzenēm. Patika, ka bija iespēja 



komunicēt ar cilvēkiem no Amerikas un 
stāstīt katrs par savu valsti. Patika, ka visi 
bija draudzīgi un neviens netika aizvainots 
un atstumts. Bija arī iespēja praktizēt savas 
angļu valodas zināšanas. Biju pārsteigta, 
ka nometnē varēja arī mācīties amerikāņu 
sporta veidus. Tādā nometnē piedalīties 
nav iespējas katru dienu! 

Atklāti sakot, pirms nometnes es arī nebiju 
bijusi kopā ar tik daudz cilvēciņiem, kuri tik 
ļoti mīl Dieviņu un kuri ir tik piepildīti ar 
ticību. Bija arī grūti šķirties. Pēc nometnes, 
protams, ir iegūti jauni draugi un iespaidi, 
jo agrāk nekad nebiju bijusi kristīgā 
nometnē. Tiešām - jauki!

Sagatavoja Kristīne Lukstiņa

ā g e n s K a l n a  B a p t i s t u 
d r a u d z e s  B ē r n u  s p o r t a 
n o m e t n e  “ t u  t o  V a r i ”

Laiks un vieta: 2008. gada 24.-26. jūlijs, 
Jaunmārupe

Organizatori: Āgenskalna baptistu 
draudze sadarbībā ar Peninsula Baptist 
Association, Virdžinija, ASV

Mērķis: Tā kā Jaunmārupē dzīvo daļa 
Āgensklna draudzes locekļu, kuri pēdējos 
divos gados regulāri tiekas mājas grupā, 
tad radās ideja organizēt sporta nometni 

bērniem. Šī nebija evanģelizācijas 
nometne, bet vispirms, tā bija iespēja 
Jaunmārupes bērniem pavadīt laiku 
kristīgā gaisotnē, mācīties jaunus sporta 
veidus, vērtīgi pavadīt laiku.

Kā sasniedzāt šo mērķi? Nometne 
organizēšanā un novadīšanā liela nozīme 
bija Mike Haywood, kurš jau vairāk kā 10 
gadus brauc uz Latviju un palīdz 
Āgenskalna draudzes tīņu un jauniešu 
projektos. Viņa vadītā komanda 7 cilvēku 
sastāvā kopā ar Āgenskalna draudzes 
locekļiem radīja jauku atmosfēru, kur 
jaunieši varēja ne tikai sportot, bet arī 
mācīties Bībeles pantus, dažādas kristīgas 
dziesmas. Arī Mārupes pagasta Padome 
finansiāli atbakstīja šo nometni, kā arī 
atļāva to rīkot Jaunmārupes sākumskolas 
sporta kompleksā.

Edgars, viens no nometnes vadītājiem:

Nometnes pieteikumā nebija vārds 
‘reliģiska’ nometne. Tā bija sporta nometne 
ar kristīgiem elementiem. Tā bija iespēja 
iepazīt Jaunmārupes bērnus un tīņus un 
veidot attiecības tālākam kopdarbam. 
Vairāki bērni, kuri piedalījās šajā nometnē, 
pieteicās uz draudzes svētdienas skolas 
nometni augustā. Ir doma, ka rudenī 
Jaunmārupē varētu sākties regulāra mazā 
grupa tīņiem. 

Miķelis, nometnes dalībnieks:

Nometne bija ļoti jauka. Katru dienu 
spīdēja saule un gaisa temperatūri bija 
apm. +20 C. Gandrīz pēc katra sporta 
veida gribējās padzerties! Nometnes 
vadītāji spēja piesaistīt ar interesantām 
aktivitātēm un sapratni. Protams, arī 
pusdienas bija ļoti garšīgas! Katru dienu 
tika atvestas kastes ar Mārupes tomātiem, 
kā arī ar marinētiem gurķiem, taču 
pamatēdiens bija sviesmaize, rosols un 
augļu salāti. No nometnes visi aizbrauca 
priecīgi!

Sagatavoja Edgars Mažis

K ā  l a B ā K  a i z s n i e g t 
B ē r n u  s i r d i s 
s V ē t d i e n s K o l u  a p V i e n ī B a

Ar šādu moto, plānojot šīs vasaras darbu 
Svētdienskolu apvienībā, turpinājām 
sadarbību ar organizāciju Kidz At Heart 
International (ASV), ko pirms dažiem 
gadiem aizsāka Mateja draudzes Bērnu 
kalpošanas vadītāja Evelīna Sproģe. Mūsu 
sadarbības mērķis šovasar bija padziļināt 
gan svētdienskolotāju teorētiskās, gan arī 
praktiskās zināšanas Bībeles stāstu 
atdzīvināšanā un bērniem interesantā 
pasniegšanas manierē, kā arī bērnu 
psiholoģijā un kristīgas audzināšanas 
izpratnē.

Svētdienskolotāju semināri notika no 18. 
līdz 19. jūlijam Liepājas Pāvila draudzes 
dievnamā un no 24. līdz 26. jūlijam 
Mazsalacas baptistu dievnamā. Tajos 
piedalījās vairāk nekā 70 svētdienskolas 
skolotāju. Semināru novērtēšanas anketās 
skolotāji izteica savu pateicību lektorēm 
Šaronai Flečerei (Sharon Fletcher) un 
Mērijai Elenai Grisvoldai (Mary Ellen 
Griswold) par bagātīgo mācību 
programmu, interesanto mācību veidu un 
saņemtajiem izdales materiāliem, kā arī 
abām draudzēm par viesmīlību.

Fragmenti no Mazsalacas baptistu 
draudzes svētdienskolas vadītājas Inetas 
Martinsones vērtējuma:

Esmu priecīga un pateicīga Dievam par 
dāvāto žēlastību, ka svētdienskolotāju 
konference šogad notika tieši Mazsalacā... 
Varu droši apgalvot, ka tie, kas atvēra savu 
sirdi mācībām, nepalika tukšā, bet guva 
jaunas idejas un iedrošinājumu sava 
nemaz ne tik vieglā darba turpināšanai... 



Lai arī esmu daudz studējusi pedagoģiju un 
bērnu dažādo vecumposmu psiholoģiskās 
īpatnības, šeit apguvu vairākas patiesības, 
piemēram, to, ka noteikumus bērnu 
disciplinēšanai gan mēs ieviešam, bet bērni 
jau pašā sākumā „atkož”, kuri ir ”tukšie 
likumi”, citiem vārdiem, tie, kurus pats 
skolotājs nemaz stingri neprasa ievērot. 
Tātad skolotājiem ir jābūt kā vienotai 
komandai ar vienotām prasībām 
svētdienskolas ietvaros. Būtisks jautājums 
trešajā konferences dienā tika apspriests 
lekcijā ”Bērnu garīgā izaugsme”. Kā bērnu 
iepazīstināt ar Jēzu un aicināt viņu uzticēt 
savu dzīvi Viņam? Kā nepalaist garām to 
brīdi, kad bērnā mostas interese un 
jautājumi? Vai vecākam, aizņemtības dēļ 
atsakot šo nopietno sarunu, vēlāk būs vēl 
otra iespēja? Varbūt tad, kad būs laiks, 
bērns vairs nejautās... Atskārtu arī to, ka 
bērniem svētdienas skolā ir svarīgi dzirdēt, 
kā es, svētdienas skolotāja, esmu nākusi 
pie Jēzus. Diez vai bērniem savā priekšā ir 
jāredz kā no reklāmas iznākusi 
bezproblēmu smaidoša būtne, attālināta no 
reālās dzīves, kura tikai pastāsta stāstu... 
Visvairāk bērniem ir vajadzīgs cilvēks ar 
savu pieredzi, savām izdzīvotām 
problēmām, kuras nav paņemtas prom, bet 
kopā ar Dievu ir pārvarētas. Bērni šajā 
aizņemtības laikmetā meklē cilvēku, ar kuru 
aprunāties. Lektores parādīja garu izstieptu 
auklu, kas attēlo laiku. Tikai mazs, mazs 
gabaliņš no visa bērna laika pieder 
svētdienskolas nodarbībai, jo ir taču vēl tik 
daudz kā cita. Mums jābūt īpaši 
uzmanīgiem un katra minūte jāizlieto tā, lai 
Dievs to var svētīt...

Sagatavoja Elza Roze, Svētdienskolu 
apvienība

m ā s u  a p V i e n ī B a s  n o m e t n e 
“ r e d z ē t  a r  j a u n u  s K a t u  - 
d i e V s  r ū p ē j a s ”

Laiks un vieta: 1.-3.08.2008., Mālpils

Organizatori: Māsu apvienības padome

Mērķis: Māsu apvienības organizētās 
nometnes notiek jau vairākus gadus, lai 
stiprinātu vietējās draudzes, ietekmētu 
apkārtni ar mīlestību un ļautu dalībniekiem 

piedzīvot atjaunotni un tiem, kas vēl 
nepazīst Dievu, dotu iespēju piedzīvot 
Kristus realitāti. Šogad nometnē piedalījās 
apmēram 150 cilvēku no 30 baptistu un 
citu konfesiju draudzēm.

Kā sasniedzāt šo mērķi? Programmā bija 
iekļautas A.Akmens, A.Jūrmaļa, D.Balodes, 
E. un K. Mažu lekcijas; dziesmas, 
aktivitātes, sadraudzība... Bija īpaša iespēja 
aicināt nekristīgus draugus, dodot 
finansiālu atlaidi, lai tā nekļūtu par šķērsli 
līdzdalībai nometnē.

Vērtējums: Dalībnieki pauda vēlmi, lai 
nometne notiktu arī nākamgad. Daudzi 
akmeņi tika novelti no sirdīm un nolikti pie 
Kristus krusta simboliskā veidā pirms Svētā 
Vakarēdiena. Daži dalībnieki  sastapās ar 
Kristu pirmoreiz.

Linda Rozenfelde (Mežaparka ev.lut.dr.), 
viena no nometnes dalībiniecēm:

Piedalījos Māsu apvienības rīkotajā vasaras 
nometnē jau otro reizi. Braucu, jo zināju, ka 
satikšu daudzus jaukus cilvēkus, dzirdēšu 
interesantas lekcijas un lieliski pavadīšu 
laiku. Tā arī bija! No lekcijām visvairāk prātā 
palikusi lekcija par vientulību un vienatni, 
kas ļāva paskatīties uz šo – kā sākotnēji 
liekas - skumjo tēmu no pavisam cita 
viedokļa un saprast, ka, esot kopā ar Dievu, 
arī vientulībā varam gūt prieku un daudz ko 
sasniegt savā dzīvē. Taču visvērtīgākais 
ieguvums nometnē bija sajust MĪLESTĪBU, 
kas valdīja starp cilvēkiem, redzēt, kā Dieva 
mīlestība spēj apvienot tik daudz dažādus 
cilvēkus, kā tā dziedina un dod spēku, kā tā 
iepriecina un paceļ dvēseli!

Es nevaru nepieminēt Mālpils muižas (tā 
atradās tieši blakus nometnes vietai) 

atklāšanas bezmaksas koncertu, kurā 
piedalījās mūsu operas spožākās 
zvaigznes. Tas bija ļoti skaists vakars, ko 
Dievs kā pārsteiguma dāvanu ļāva izbaudīt 
arī mums – nometnes dalībniekiem.

Līvija Lāme, Māsu apvienības vadītāja:

Dievs mums nāca palīgā, dodot īpašus 
izaicinājumus; mēs lūdzām, lai Kristus 
mīlestība atklātos dalībniekiem un arī tiem, 
kas apkārt. Šķita, ka Kristus mums saka: 
“Labi, ja gribiet mīlestību dot, tad došu 
jums īpašas iespējas!” - nevis gludi un 
skaisti, bet ar grūtībām, kurās ir īpaša 
iespēja izpausties mīlestībai. Lai gan bijām 
iepriekš sarunājuši telpas, pēdējā brīdī 
atklājās, ka vienlaicīgi tur notiek arī citas 
nometnes. Pretī bija skarbi, pārliecināti 
cilvēki, ar kuriem bija grūti risināt 
problēmas. Pēc mierīgām, ilgām sarunām 
vienojāmies par kompromisa variantu zāles 
lietošanai. Un tas jaukākais bija, ka 
nometnes beigās atvadoties, skarbums bija 
zudis un sirsnība parādījusies. Mīlestība bija 
uzvarējusi!

Man ir liels prieks par visiem pasākumiem, 
dažāda veida – mūzikas, sporta, angļu 
valodas, svētdienskolas, draudzes un cita 
veida nometnēm, kas vasarā tika 
organizētas Latvijā, lai pasludinātu Kristu! 
Paldies jums visiem, kas organizējāt un 
ieguldījāt laiku, spēkus un savu sirdi! Lai vēl 
daudz izdomas un ideju!

Sagatavoja Līvija Lāme



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 

Pastorālās  
apmācības  
programma

Kāpēc ir vajadzīgs Baltijas Pastorālais institūts? 
Ko tas dod Dieva Valstības paplašināšanā Latvijā? 
Un – kāpēc tur mācīties? Gatavojoties jaunas 
studentu grupas uzņemšanai, uz šiem 
jautājumiem atbild BPI vadības komanda.

Pēteris Sproģis, LBDS 
bīskaps, BPI direktors:

Es zinu, ka mācītāja darbs 
nav viegls, un apzinos, ka 
šodien tam atsaukties ir 
vēl grūtāk nekā tad, kad 
šim aicinājumam  
1990. gadu sākumā 
atsaucos es. 

Vecāki vēlas un cer, ka 
viņu bērniem būs vieglāk un viņi dzīvos labāk. 
Mēs Baltijas Pastorālajā institūtā vēlamies darīt 
visu, lai tiem, kas atsaucas mācītāja aicinājumam, 
šo kalpošanu un gatavošanos tai pēc iespējas 
atvieglotu. Izvēloties pasniedzējus, izstrādājot 
studiju programmu, meklējot finanses 
stipendijām, gribas izdarīt pēc iespējas vairāk, lai 
laba izglītība un finansiāls atbalsts būtu pieejams 
katram topošajam mācītājam un līdz ar to priekšā 
stāvošais ceļš būtu pēc iespējas paredzamāks un 
vieglāks. 

Bet tad es atceros atgadījumu ar 19. gs. 
ievērojamo misionāru un Āfrikas atklājēju Deividu 
Livingstonu. Viņš saņēma vēstuli, kas vēstīja, ka 
kādi vīri būtu gatavi doties viņam palīgā uz Āfriku, 
ja vien ceļš no Āfrikas piekrastes uz vidieni būtu 
labāk izbūvēts. Nenoliedzami - viņi bija sajutuši 
aicinājumu doties misijā. Viņiem vienkārši 
gribējās, lai tālais ceļš nav tik bedrains, dubļains 
un neparedzams.

Livingstons atbildēja: “Ja tur ir vīri, kuri ir gatavi 
doties ceļā, tikai zinot, ka ceļš būs labs, tad es 
viņus te nevēlos. Es vēlos vīrus, kuri ir gatavi 
doties ceļā, ja ceļa nav vispār.”

Baltijas Pastorālā institūta darbinieki, pasniedzēji 
un vadība darīs visu iespējamo, lai šo ceļu darītu 
vieglāku un ērtāk ceļojamu, bet mēs vienmēr 
meklēsim tādus vīrus, kuri ir gatavi doties ceļā, ja 
ceļa nav vispār. Jo tie, kam patīk staigāt pa labi 
iemīdītām taciņām, nevarēs būt tie, kas vedīs citus 
no šodienas nākotnē.

Čaks Kellijs, Dekāns:

Kad LBDS bīskaps Pēteris Sproģis man pirmoreiz lūdza 
palīdzēt dibināt Baltijas Pastorālo Institūtu, es ilgi 
vilcinājos. Taču domājot un lūdzot par to, es nonācu 
pie vairākiem secinājumiem: locekļu skaits vairumā 
Latvijas draudžu samazinās; vajadzība pēc jaunām un 
veselīgām draudzēm ir ļoti liela; vajadzība pēc labi 
sagatavotiem jauniem mācītājiem un draudžu 
dibinātājiem nekad nav bijusi tik liela kā šobrīd. Mēs 
Baltijas Pastorālajā institūtā vēlamies nodrošināt 

augstas kvalitātes un vispusīgu apmācību, kas patiešām sagatavo vīrus 
pastorālajai kalpošanai šajā vienmēr mainīgajā valstī.

Līva Fokrote, Studiju daļas vadītāja:

Aicinājums ir svarīgs, taču tikpat svarīga ir sagata-
vošanās aicinājuma īstenošanai. Protams, neviena  
programma nepadara cilvēku par īstu profesionāli, taču 
nav arī tā, ka tikai “darbs dara meistaru”. BPI piedāvā 
šo teorētiskā un praktiskā aspekta savienojumu, lai 
veidotu jaunos mācītājus un draudžu dibinātājus par 
vispusīgi augošiem indivīdiem, kas mīl Dievu un kalpo 
Viņam ar visu “komplektu” - prātu, sirdi, dvēseli un 
spēku. Tādi cilvēki Kristum ir vajadzīgi visos laikos, arī 
šeit un tagad. 

Otrkārt, tā kā mēs dzīvojam laikā, kad notiek globālās kultūras paradigmas 
maiņa, programmā īpašs uzsvars tiek likts uz Evaņģēlija nešanu šajā 
mainīgajā kultūrvidē. Karls Barts reiz ir teicis, ka kristietim jādzīvo ar Bībeli 
vienā rokā un laikrakstu – otrā. Pārfrāzējot to 21.gadsimta valodā, mēs varam 
teikt, ka rokā jātur mediji, Internets, virtuālā realitāte, vienlaikus vēl stingrāk 
turot Bībeli. Kā to darīt? Uz šo jautājumu tad arī mēs, BPI vadība, pasniedzēji 
un studenti, kopīgi meklējam reālā dzīvē derīgas atbildes.

Pols Rīds, Studentu kapelāns:

Es esmu pārliecināts, ka Dievs vēlas darīt Latvijā kaut 
ko pārsteidzošu – Viņš vēlas garīgi mainīt Latviju un 
ļaut daudziem tās cilvēkiem rast mieru un piepildījumu 
Jēzū Kristū. BPI palīdz sagatavot mācītājus un  citus 
vadītā jus, kurus Dievs varēs izmantot svarīgam solim – 
šo cilvēku, kas iepazinuši Kristu, pulcināšanai vietējās 
draudzēs. Es ticu, ka arvien vairāk jauniem kristiešiem 
pievienojoties jaunām draudzēm, Dievs radīs draudžu 
dibināšanas kustību Latvijā.

Marks Sandbergs, Studiju daļas asistents:

Es uzskatu, ka BPI filozofija un vērtības ir tas, kas ir 
vajadzīgs Latvijas kultūrai un draudzei pašreizējā 
situācijā. BPI pirmās grupas studenti ir Dieva aicināti un 
spējīgi nest pārmaiņas mūsu sabiedrībā. Es vēlos 
aizsniegt visu Latviju ar Kristus vēsti – bet, lai to 
īstenotu, ir nepieciešams cauraust visu valstī ar 
draudzēm, kas dzīvo un sludina Jēzu Kristu. Šādām 
draudzēm ir nepieciešami vadītāji, kas spēj vadīt ar 
šādu vīziju. 



Turpinot Baltijas Pastorālā institūta interviju sēriju, šoruden iepazīsimies ar 
BPI atbalstītājiem un vadību. Šoreiz sarunājāmies ar Eviku Siliņu, vienu no 
BPI atbalstītājām. 

Pastāsti par sevi!

Šobrīd esmu divu bērnu māmiņa un daudz laika veltu kalpošanai. Tā kā 
mūsu dēliņš vēl ir mazs, šobrīd savā profesijā – zvērināta advokāte – 
nestrādāju. Līdz bērnu piedzimšanai abi ar vīru ļoti aktīvi veidojām savas 
karjeras, arī viņš ir zvērināts advokāts. Bet šobrīd es esmu izdarījusi izvēli par 
labu bērniem un kalpošanai... Mēs ar vīru vēlamies dot viņiem daudz 
mīlestības un nostiprināt viņos ģimenes vērtības nozīmi, lai tā vēlāk nav 
jāmeklē pašiem, neveiksmīgi eksperimentējot ar savām dzīvēm. Daudz laika 
pavadām kopā vīra vecāku mājās Lejasciemā, it sevišķi vasarā, kas man 
šķiet tik skaista un zaļa, ka gribas izmantot katru dienu, lai uzkrātu spēkus 
garajai ziemai. Mana kalpošana norit, vadot mazās grupas, bet galvenokārt 
esmu uzņēmusies Alfas kursu (ievadkurss kristietībā 15 nodarbību garumā) 
vadīšanu un organizēšanu.

Kāds bija šīs vasaras svarīgākais notikums?

O! Varētu teikt, ka šādi notikumi ir divi, vienu es pagaidām paturēšu 
noslēpumā, bet otrs bija pasākumu komplekss. Tā kā pavasarī gan vadīju, 
gan organizēju Alfas kursu vadītājiem, tad nolēmām 3.augustā kopīgi svinēt 
Alfas kursa noslēgumu, pateikties Dievam ar īpašu dievkalpojumu un kopīgi 
ar vēl divām ticīgām draudzenēm svinēt savas dzimšanas dienas. Man tā jau 
bija 33.! Tāds īpašs vecums... Man šis pasākums bija pilns satraukuma un 
priecīga gandarījuma. Par ļoti svarīgu savas dzīves vērtību uzskatu 
cilvēciskās attiecības un varu tajās ieguldīt daudz laika un pūļu. Bet cik vēl 
brīnišķīgākas ir attiecības, kuras vieno Dieva mīlestība! Tā ir īpaša Dieva 
dāvana – būt Dieva bērnam un baudīt šādas ģimenes – draugu un 
draudzeņu – draudzību, ko vieno piederība Kristus miesai. 

No žēlastības

draudzēm
Z i ņ a s

p r i e K u l e s  d r a u d z e
Svētdien, 14. septembrī plkst. 11.00 draudzes 
142 un dievnama 60 gadu pateicības 
dievkalpojums. Priekules baptistu baznīca ir 
pirmais un ilgus gadus vienīgais dievnams, kas 
celts pēc Otrā pasaules kara. 
Sestdien, 13. septembrī plkst. 15.00 visu 
priekulnieku salidojums baznīcas dārzā. Papildu 
informācija: Pēteris Tervits, tālr. 25951959;  
Ēriks Ešenvalds, tālr. 26414028.

s e m i n ā r a  d r a u d z e
14. septembrī plkst. 10.00 dievkalpojumā 
viesosies pūtēju orķestris (28 cilvēki) no 
Norčēpingas draudzes Zviedrijā. 
Mīļi aicināti visi interesenti!

n a r i Ņ C i e m a  d r a u d z e
21. septembrī plkst. 15.00 draudzes 80. 
gadasvētki. Viesi: Edgars Mažis un Āgenskalna 
draudzes koris.

p i t r a g a  d r a u d z e
28. septembrī plkst. 12.00 draudzes 
gadasvētki.

m a z s a l a C a s  d r a u d z e

21. septembrī plkst. 11.00 dzejnieka Viļa 
Dzelmīša 100. dzimšanas dienas atceres 
dievkalpojums. 

g a r ī d z n i e K u  B r ā l ī B a
13. septembrī plkst. 10.00 Liepājas Pāvila 
baznīcā Dienvidkurzemes reģiona mācītāju 
tikšanas. Informācija: mācītājs M. Balodis, tālr. 
26171070.

20. septembrī plkst. 10.00  Mērsragā 
Ziemeļkurzemes reģionālā sanāksme. 
Informācija: māc. J. Pallo, tālr. 29297811.

27. septembrī plkst. 10.00 Kuldīgas draudzes 
dievnamā seminārs par tēmu “Svētais 
Vakarēdiens”. Lektori: mācītāji M. Balodis un E. 
Mažis. Informācija: māc. G. Pallo, tālr. 27037926.

r ī g a s  s t a r p t a u t i s K a i s  
B ī B e l e s  i n s t i t ū t s
No 8.–12. septembrim plkst. 18.00–21.00 
apmācību kurss sludinātājiem RSBI telpās, 
Mārupes ielā 16a, Rīgā. 
Temati: 
1. Dieva Vārda lasīšana ar atbildību un gatavību 
paklausīt. 
2. Bībeles fragmenta atpazīšana un atklāsme, ko 
Dievs runā personīgi un visai draudzei. 
3. Piemērotas Dieva Vārdu sludināšanas formas 
meklējumi – struktūra un svētrunas uzbūve. 
4. Kā atdzīvināt izlasīto tekstu un piemērot to 
konkrētai situācijai. 
5. Līdzības elementu izmantošana svētrunā.
Lektors: Deivids Dejs (David Day), Anglija.
Tiks nodrošināts tulkojums latviešu un krievu 
valodās. Iepriekš pieteikties, izmantojot 
e-pastu: veriga28@gmail.com  
Informācija: RIBI direktors Viktors Petrenko, 
t.27036638, māc. A. Šterns, t.29129107Turpinājums pēdējā lappusē

BPI pastorālo studiju programma

Pastorālo studiju programmas mērķis ir apmācīt, stiprināt un nodrošināt ar 
resursiem rūpīgi izvēlētus jaunus mācītājus un vadītājus, lai viņi pasludinātu 
Evaņģēliju, dibinātu un vadītu ietekmīgas misionālas draudzes stratēģiski 
svarīgās vietās Latvijā, Baltijas reģionā un aiz tā robežām. 

BPI pastorālo studiju jaunā grupa mācības uzsāks 2009.gada janvārī.

Pieteikšanās studijām: pieteikuma un atsauksmju formas lejupielādējamas 
no www.lbds.lv. Aizpildītu pieteikumu un divas atsauksmes kandidāts var 
iesniegt ievadkursu laikā vai nosūtīt uz: Baltijas Pastorālais institūts, Lāčplēša 
iela 37, Rīga, LV-1011. Pieteikumus pieņem līdz 20.oktobrim. Jautājumu un 
neskaidrību gadījumā, lūdzu, zvaniet Dacei Šūpulei (tālr. 26091697).

Pastorālās kalpošanas ievadkursi

Pastorālo studiju ievadkursu mērķis ir palīdzēt brāļiem izprast mācītāja 
kalpošanas būtību, skaidrāk saprast savu aicinājumu uz šo kalpošanu un 
rosināt viņus uzsākt studijas BPI.

Ievadkursi notiks sestdienās: 20.septembrī, 11.oktobrī, 8.novembrī un 
13.decembrī (iespējamas izmaiņas) no plkst. 9:00 līdz 16:00 Stikla zālē, 
Savienības namā Rīgā, Lāčplēša ielā 37. Kursi ir bezmaksas.

Pieteikšanās: aizpildot pieteikuma lapu, kuru var lejupielādēt no www.lbds.lv 
vai saņemt pa e-pastu, rakstot uz bpi@lbds.lv, vai pa pastu, rakstot uz: 
Baltijas Pastorālais institūts, Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011. Jautājumu un 
neskaidrību gadījumā, lūdzu, zvaniet Dacei Šūpulei (tālr. 26091697).

Tā kā ievadkursus veido atsevišķi semināri, ir iespējams kādu sestdienu 
izlaist vai sākt kursos piedalīties vēlāk. Tomēr mēs ceram, ka ikviens spēs 
piedalīties visos semināros.



1. Zinību diena. Pateiksimies un lūgsim 
par visiem, kuri sāk mācības, un arī par 
tiem, kas māca. 

2. Pateiksimies par 148 gadiem kopš 
baptistu kustības sākuma Latvijā. Lūgsim, 
lai Dievs atjauno ticības priekšgājēju 
dedzību un uzupurēšanos Kristus dēļ. 

3. Lūgsim par Spānijas Evaņģēlisko 
baptistu savienību, kurā ir 90 draudzes ar 
9624 locekļiem.

4. Lūgsim par mūsu brāļiem un māsām, 
un visiem cilvēkiem Gruzijā, Osetijā un 
Abhāzijā; lai atrisinātos konflikti; par 
cilvēkiem, kas cietuši, ievainoti fiziski un 
emocionāli, lai viņi iegūtu mieru un 
dziedināšanu.

5. Lūgsim par aktīva darba atsākšanu 
draudzēs esošajās nozarēs un par  jaunu 
nozaru veidošanos sekmīgai evaņģēlija 
pasludināšanai.  

6. Lūgsim par Svētdienskolu apvienību; 
par draudžu svētdienskolām, to bērniem 
un skolotājiem, kā arī par jaunu bērnu 
pievienošanos.  

7. Pateiksimies un lūgsim par savu 
draudzi, mācītāju, citiem kalpotājiem, 
par draudzes vienotību un “otro elpu”, 
par mūsu katra vēlēšanos aizsniegt 
cilvēkus Kristum.

8. Pateiksimies un lūgsim par mācītāju 
un darbinieku ģimenēm draudzēs, par 
garīdznieku ģimeņu materiālo 
nodrošinājumu, par draudžu izpratni un 
atsaucību garīdznieka materiālam 
nodrošinājumam.

9. Lūgsim par Internacionālo baptistu 
teoloģisko semināru Prāgā, par tā 
darbiniekiem, studentiem un 
iedzīvotājiem semināra apkārtnē.

10. Pateiksimies un lūgsim par 
kapelānu kalpošanu armijā, slimnīcās, 
cietumos, par paliatīvās aprūpes 
kalpošanu gan bērniem, gan 
pieaugušajiem.

11. Pateiksimies un lūgsim par Kristīgo 
resursu centra kalpošanu, tā vadītāju 
Andreju Priedīti, par grāmatas 
“Laulātajiem” izdošanu.

12. Pateiksimies un lūgsim par Kristīgās 
vadības koledžas darbības jauno posmu, 
lūgsim pēc svētības un gudrības 
vadītājiem, pasniedzējiem un studentiem.

13. Pateiksimies un lūgsim par Baltijas 
Pastorālo institūtu: par ievadkursu 
dalībniekiem, kas meklē savu aicinājumu; 
par brāļiem, kas turpina studijas BPI. 
Lūgsim Dieva vadību un svētību viņu 
nākotnes plāniem. 

14. Tēvu diena. Pateiksimies un 
lūgsim par ģimenēm, par tēviem, par 
vīriem un zēniem mūsu draudzēs, par 
brāļu aktīvu nodošanos kalpošanai.

15. Pateiksimies un lūgsim par Rīgas 
Misiones draudzi, par mācītāju Pēteri 
Samoiliču, par Svētdienas skolas un 
pusaudžu kalpošanas kluba Riba 
atklāšanu. Par skolotāju konferenci, kura 
norisināsies 18. un 19. oktobrī.

16. Lūgsim par Slovēnijas Baptistu 
savienību, kurā ir 7 draudzes un 160 
locekļu.

17. Pateiksimies un lūgsim par Rīgas 
Vīlandes draudzi, mācītāju Ģirtu 
Ašnevicu un viņa ģimeni, par vienotību, 
atmodu draudzē un draudzes apkārtnē, 
kā arī par ieceri misijas braucienam uz 
Karēliju.

18. Pateiksimies un lūgsim par 
ģimenēm draudzēs, lai tajās valdītu 
Kristus mīlestība. Lūgsim pēc Dieva 
stiprinājuma Latvijas ģimenēm; par 
asociāciju “Ģimene” un Dieva gudrību un 
vadību tās kalpošanai.

19. Pateiksimies un lūgsim par 
Jaunatnes apvienību, Tomu Ašnevicu un 
jauniešu kalpošanu draudzēs. Lūgsim par 
tiem, ko Dievs aicina aizsniegt jauniešus. 
Lūgsim par jauniem vadītājiem, kas ir 
gatavi sekot Kristus līdz galam.

20. Pateiksimies un lūgsim par Māsu 
apvienības padomi, lai Dievs dod 
gudrību, piepildot Kristus doto uzdevumu. 
Lūgsim par konferenci, kas šodien notiek 
Valmierā.

21. Lūgsim par tiem, kas dzīvo vieni, 
lai Kristus klātbūtne piepilda visas viņu 
vajadzības. Lūgsim, lai mēs katrs 
pamanām to svētību, ko Viņš mums 
dod.

22. Pateiksimies un lūgsim par Rucavas 
draudzi, par pastāvīgu darbinieku 
draudzē.

23. Lūgsim un pateiksimies par Krievijas 
Evaņģēlisko kristiešu baptistu savienību, 
kurā ir 1750 draudzes ar 80 000 
locekļiem.

24. Pateiksimies un lūgsim par Rīgas 
Semināra draudzi, mācītāju Edgaru 
Godiņu, lūgsim, lai Dievs dotu jauniešu 
vadītāju un svētdienskolas skolotājus, 
sākot jaunu mācību gadu.

25. Pateiksimies un lūgsim par Eiropas 
Baptistu federāciju – ģenerālpadomi, kas 
šajās dienās notiek Lisabonā, Portugālē. 
Lūgsim par EBF vadītājiem – prezidentu 
Tomu Magdu un ģenerālsekretāru Tonniju 
Peku.

26. Lūgsim, lai Dievs tīra mūsu katra 
sirdi no grēka, dod mums jaunu degsmi 
un nodošanos Viņam, lai mēs dzīvotu pēc 
Viņa prāta savā ikdienas dzīves ritumā. 
Lūgsim par atmodu mūsu un visu Latvijas 
iedzīvotāju sirdīs.

27. Pateiksimies un lūgsim par 
Muzikālās kalpošanas apvienību un 
kalpošanu draudzēs. Lūgsim par 
draudzēm, kurās nav mūziķa, lai Dievs 
dod cilvēkus, kas kalpotu Viņam 
dievkalpojumos ar mūziku.

28. Pateiksimies un lūgsim par 
Latvijas laukiem, par cilvēkiem, kas 
novāc ražu. Lūgsim par mūsu mazajām 
draudzēm, lai Dievs palīdz un svētī, 
turpinot iesākto darbu.

29. Lūgsim par vajātiem kristiešiem 
pasaulē, lai Tas Kungs ir viņu patvērums, 
stiprinājums un dzīvība jebkuros 
apstākļos.

30. Lūgsim par draudzēm, kurām nav 
pastāvīga mācītāja – par Ģipkas, Mālpils, 
Mazsalacas, Tempļa, Ventspils, Liepājas 
Ciānas un Saldus draudzēm. Lūgsim, lai 
Dievs dod šīm draudzēm Viņa izredzētus 
un aicinātus vīrus īstajā laikā.

a i Z l ū G š a n u  K a l E n D ā r s

septembrim
“Nesiet cits cita nastas, 

tā jūs piepildīsiet Kristus likumu!” 
(Galatiešiem 6:2)



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. Filipiešiem 4:8-14; Jeremijas 7:1-15
2. 1. Timotejam 6:3-11a; Jeremijas 7:16-28
3. Apustuļu darbi 27:33-44; Jeremijas 9:11-23
4. Lūkas 10:38-42; Jeremijas 12:1-6
5. Lūkas 22:25-38; Jeremijas 13:1-11
6. Lūkas 6:20-26; Jeremijas 14:1-16
7. Jāņa 11:1-3; 2. Timotejam 1:7-10; Psalms 140

8. Romiešiem 6:18-23; Jeremijas 15:10-21
9. Apustuļu darbi 21:8-14; Jeremijas 16:1-13

10. Marka 5:21-24, 35-43; Jeremijas 18:1-12
11. Filipiešiem 1:19-26; Jeremijas 19:1-13
12. Jāņa 18:3-9; Jeremijas 20:7-18
13. Marka 9:1-10; Jeremijas 21:1-14
14. Mateja 15:21-28; Romiešiem 10:9-18; Psalms 141

15. Marka 5:24-34; Jeremijas 23:1-8
16. Jēkaba 1:1-13; Jeremijas 25:1-14
17. Lūkas 7:1-10; Jeremijas 25:15-31
18. Apustuļu darbi 5:34-42; Jeremijas 26:1-19
19. Jāņa 19:28-30; Jeremijas 28:1-17
20. Mateja 14:22-33; Jeremijas 29:1-14
21. Marka 12:28-34; Romiešiem 14:17-19; Psalms 142

22. 1.Testaloniķiešiem 4:9-12; Jeremijas 30:1-3; 31:1-14
23. 1.Timotejam 1:1-11; Jeremijas 31:18-20, 31-37
24. Augstā Dziesma 8:4-7; Jeremijas 36:1-32
25. Apustuļu darbi 6:1-7; Jeremijas 37:1-21
26. Lūkas 23:32-34; Jeremijas 38:1-13
27. Mateja 5:17-24; Jeremijas 38:14-28
28. Marka 2:1-12; Efeziešiem 4:22-32; Psalms 109

29. Lūkas 10:17-20; Jeremijas 39:1-18
30. 1.Mozus 16:6b-14; Jeremijas 40:1-16

Mēneša lozungs:  
“Tas Kungs saka: Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību, tādēļ 

es pret tevi tik uzticīgi esmu saglabājis savu žēlastību.”
(Jeremijas 31:3)

a t V a d o t i e s

Šī gada 26. jūlijā Liepājas pilsētu un draudzes sasniedza ziņa, 
ka Dievs pēkšņi saucis mūžības ceļā Liepājas baptistu Pāvila 
draudzes vecaju, pazīstamu ārstu un sabiedrības darbinieku

Egilu Deksni 
(1941.01.06. - 2008.26.07.)

Vēl rīts Pāvila draudzes Bībeles 
studijā, tad brīdis dievnama 
piebūves apskatē, ceļš mājup  
un tad pēdējie brīži un 
aiziešana...  
LBDS vadības vārdā izsakām 
līdzjūtību Egila Dekšņa 
dzīvesbiedrei Dagmārai, dēliem, 
kā arī Liepājas Pāvila draudzei, 

šķiroties no vīra, tēva un draudzes darbinieka. 

Egils Deksnis dzimis 1941. gada 1. jūnijā Elzas un Kārļa 
Dekšņu ģimenē kā pirmdzimtais dēls. Ģimenē vēl ir brāļi 
Guntis un Tālivaldis. Dekšņu ģimene ir aktīvi baptistu draudzes 
locekļi, tādēļ dievbijība ir lielākā ģimenes bagātība. Ģimene 
piedzīvo 1949. gada deportācijas šausmas un gadus Sibīrijā. 
Pēc atgriešanās dzimtenē 1960. gadā Egils Aizputes baptistu 
draudzē tiek pagremdēts kristībā. 

Egils izvēlas mediķa profesiju, un ar to saistīta visa viņa tālākā 
dzīve kā ķirurgam-traumatologam Priekulē un vēlāk Liepājā. 
Līdztekus mediķa darbam Dr. Egila Dekšņa dzīve allaž ir 
saistīta ar Liepājas Pāvila draudzi. Egils kopš jaunības bijis 
kora dziedātājs. Vēlāk viņš ir Pāvila draudzes diakons, tad 
draudzes priekšnieks un pēdējo gadu – Liepājas baptistu 
Pāvila draudzes vecajs. 1968. gadā Egils slēdz laulību ar 
Dagmāru Lēvaldi. Laulību Dievs svētījis ar sešiem dēliem.  
Dēls Atis ir Pāvila draudzes priekšnieks. Pateicoties dievbijības 
mantojumam un personīgai ticības dzīvei, Egils Deksnis 
iemanto cieņu savā draudzē, kā arī mediķu un pacientu vidū. 
Egils Deksnis aktīvi piedalās arī Liepājas sabiedriskajā dzīvē. 

31. jūlijā Liepājas baptistu Pāvila draudzes dievnams ir 
piepildīts ar ticības biedriem un Liepājas mediķu saimi, lai 
atvadītos no tēva, vectēva un darba kolēģa. Dzied apvienotais 
draudžu koris. Atvadu vārdus saka Liepājas domes pārstāvis 
G. Ansiņš, Liepājas slimnīcas vārdā izjustus vārdus saka  
Dr. V. Rozītis. Svētrunu saka māc. Aivars Šķuburs. Atvadu 
dievkalpojumu vadīja un atvadu vārdus kapsētā sacīja Pāvila 
draudzes mācītājs Mārtiņš Balodis. Atvadu moto: “Dodot godu 
Dievam, būt par svētību līdzcilvēkiem...” Cik labi, ka Kristus dēļ 
varam atvadīties ar cerību tikties mūžības krastā. 

Māc. Andrejs Šterns

draudzēmZ i ņ a s

m ā s u  a p V i e n ī B a
20. septembrī Valmierā konference. Informācija pa tālr. 767227195, 
26444000 (Līga), e- pasts: marta@lbds.lv
11. oktobrī plkst. 10.00 Rīgā, Savienības namā konference par tēmu 
“Kalpojošs vadītājs”. Lektors: Vollijs Skūns, mācītājs, Bībeles skolas 
direktors un misionārs no Zviedrijas.

“ d z ī V ī B a s  V ē r t ī B a ”

• 3. un 4. oktobrī Mateja baznīcā Matīsa ielā 50b notiks 
konference, kuru organizē fonds Misija “Dzīvības vērtība”. 
Piektdien plkst. 10:00–17:00, sestdien plkst. 9:00–15:00. 
(Reģistrācija un kafija – piektdien plkst. 9:00–10:00) 
Piedalīsies viesi no ASV. Uzsvars uz ģimenes, vecāku, 
pusaudžu veiksmēm un problēmām no reālu dzīves situāciju, 
Bībeles, psiholoģijas un medicīnisko pētījumu perspektīvas. 
Tiks izdalīts materiāls “Dzīvības svētums” vienam pārstāvim 
no katras baznīcas, centra, sociālās iestādes, kā arī skolas 
pārstāvjiem. Laipni gaidīti arī citi interesenti. Dalības maksa: 
Ls 2. Pieteikties, zvanot pa tālruni 67223052 vai 28302275, 
bet vēlams pa e-pastu: pjelkins@latnet.lv

• Fonds Misija „Dzīvības vērtība” organizē angļu valodas un 
datorkursus, kas sāksies septembra 2.nedēļā. Pieteikties līdz 
4. septembrim, zvanot pa tālruni 67223052 vai 28302275, vai 
sūtot e-pastu: pjelkins@latnet.lv  

 
• Fonds Misija „Dzīvības vērtība” organizē konfidenciālu  

11 nedēļu kursu par tēmām, kas saistītas ar pēcaborta 
traumām. Pieteikties līdz 5. septembrim, zvanot pa tālruni 
67223052 vai 28302275, vai sūtot e-pastu: pjelkins@latnet.lv 

 

s V e i C a m 

Sirsnīgi sveicam Viktoru Abramovu!
Š.g. 10. augustā bīskaps Pēteris Sproģis ordinēja Jelgavas krievu 
baptistu draudzes sludinātāju Viktoru Abramovu par mācītāju.



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, Anete Birkāne,
korektori Aigars Baštiks un Ilze Reveliņa, maketētājs Filips Tālbergs

www.lbds.lv     

LBDS Padomes informatīvs izdevums

Ko tev nozīmē būt kristietei?

Kā saka mans vīrs: “Būt kristietei ir “augstākā pilotāža”.” 
Cilvēki nereti sevi sauc par kristiešiem, jo kādreiz ir kristīti 
baznīcā vai apmeklē baznīcu Ziemassvētkos, Lieldienās. Arī 
Alfas kursā ir jautājumi par to, vai uzskati sevi par kristieti, un 
atbildes ir tik dažādas! Par šo terminu varētu strīdēties, jo 
vārdu “kristietis” bieži lieto, neiedziļinoties tā jēgā un saturā. 
Man patīk, kā to aplūko K.S.Lūiss grāmatā “Vienkārši 
kristietība”, sakot, ka bieži vien cilvēki izvēlas sešgadīgam 
bērnam piemērotu kristietības izklāstu, ko padara par savu 
uzbrukumu objektu, bet tad, kad mēģinām izskaidrot kristiešu 
doktrīnu, kam tic apmācīti pieaugušie, viņi žēlojas, ka tas ir 
pārāk sarežģīti un viņiem no tā griežas galva. Sakot vienkāršos 
vārdos, būt kristietei man nozīmē būt pastāvīgi tuvās un 
mīlošās attiecībās ar dzīvo Trīsvienīgo Dievu. Savu dzīvi 
cenšos dzīvot tā, lai attaisnotu šo sarežģīto kristietības 
doktrīnu. Domāju, kā izskatās mans lēmums attiecībā pret to, 
ko darīja un teica Jēzus, kāds bija Jēzus. Kalpošanā 
iesaistoties, atceros, cik mazs ir mans ieguldījums 
salīdzinājumā ar Jēzus upuri - tā rodu jaunu spēku darboties 
tālāk. Bībelē ir teikts: kam daudz piedots, tie daudz mīl. Nez 
kāpēc attiecinu to uz sevi, un esmu no sirds pateicīga Dievam 
par šo dāvanu, tāpēc cenšos dzīvot Dievam par godu katru 
savas dzīves dienu.

Kā tev šķiet, ko Dievs pašlaik dara Latvijā? Vai ir kas īpašs, 
ko tu izceltu?

Dievs Latvijā pašlaik audzina Savus bērnus. Viņš ir ļāvis mums 
būt zīdaiņiem un barojis mūs ar pienu, bet tagad ir pienācis 
laiks, kad mums ir jāēd cietā barība. Mēs bieži kaut ko gaidām 
un nedzīvojam šodien, bet domājam, ka šī mūsu dzīve ir tikai 
tāds mēģinājums. Nē, viss notiek pa īstam, mēs esam daļa no 
tā, kā veidojas sabiedrība Latvijā. Tāpēc man ir aktuāli, uz kuru 
pusi ies Latvija – vai tā atdzims vai pazudīs. Īpašs Latvijā, šķiet, 
ir tas, ka daudzi cilvēki tikai tagad sāk ticēt Jēzum, pateicoties 
arī tiem cilvēkiem, kas bijuši uzticīgi Jēzus sekotāji padomju un 
juku laikos. Esmu piedzīvojusi, ka jauns kristietis ir brīnišķīgs 
ar to, ka viņā ir “dzīva uguns” veidot attiecības ar Dievu un 
aicināt jaunus sekotājus. Latvija šobrīd ir kā Kristus Līgava, vēl 
nesamaitāta, vēl nesapinusies dažādajās tiesībās un 
reglamentos, kuras Eiropā un citviet pasaulē neprot izmantot. 
Tikko saņēmu Alfas avīzi, kurā teikts, ka tikai 2007.gadā vien 
Alfas kursu ir izgājuši 1 500 000 cilvēku. Vai nav iespaidīgi???

Kāpēc tu atbalsti BPI? Kādā veidā tu to dari?

BPI atbalstu, jo vispār atbalstu kristietības izplatīšanos Latvijā. 
Bet, lai cilvēki iepazītu Kristu un kristietību, viņiem vajag kādu, 
kas par to pastāsta un vada arī dievkalpojumus, vai ne?! Lai arī 
Latvijā ir daudz baznīcu, ne visās ir pastāvīgi kalpojošs 
mācītājs. Kā jau teicu, daudz esam laukos, un tur 
dievkalpojumi notiek tik reti, jo nav, kas tos vada. Mūsu 
pasaule ir attīstījusies tehnoloģiski, un ir iespējams to visu 
izmantot, sludinot Evaņģēliju. Jo Labā vēsts jau nav 

mainījusies, taču būtiski ir 
mainīt Evaņģēlija 
pasniegšanas veidu, 
sasniedzot daudz vairāk 
dzirdīgu ausu un redzīgu 
acu. Tāpēc arī mācītājam ir 
jāpārzina mūsdienu 
tehnoloģijas, valodas, 
jāspēj novadīt 
dievkalpojumu jebkādos 
apstākļos, jo tie nevar būt 
par iemeslu Dieva vārda 
nepaušanai. BPI atbalstām 
finansiāli kopā ar vīru. 
Esmu arī devusi solījumu kādam no studentiem, ka 
atbalstīsim ar savu kalpošanu un idejām viņa gaitas, kad 
viņš atgriezīsies savā dzimtajā pusē, jo viens pats jau 
Kristus miesu neveidosi. Mācītāja profesija vīrietim nav 
viegla izvēle, taču tā ir īpaši svētīta. Es domāju, ka vismaz 
pagaidām neviens no BPI studentiem savu izvēli nenožēlo.

Kādi mācītāji, tavuprāt, šodien ir vajadzīgi Latvijā?

Latvijā ir vajadzīgi gudri, izglītoti, dedzīgi, mīloši, atvērti, 
drosmīgi mācītāji, kas atrodas patiesās un dzīvās attiecībās 
ar Dievu, jo ir sekojuši savam aicinājumam kalpot un dzīvot 
Dievam par godu; kas nebaidās iet pie nekristiešiem, 
nebaidās atstāt sev pazīstamo teritoriju; kas atceras, ka viņi 
kalpo Dievam un Viņa cilvēkiem, nevis otrādi. Piemēram, 
negribētu, lai viņi ir tik “svēti”, ka šeit, uz zemes, viņiem, 
šķiet, vairs nav ko darīt... 

Ko tu novēli esošajiem un topošajiem BPI studentiem?

Studentiem es novēlu, lai nekas nav par šķērsli vai 
nepaveicamu Kristus un Viņa bērnu dēļ. Tikai caur 
grūtībām mēs pieaugam gan ticībā, gan paļāvībā, bet 
Dievs mīl Savus bērnus un nekad nedod uzdevumu, kas 
pāri viņu spēkiem, bet bagātīgi svētī Sev uzticīgos. To es 
saku, cerot un ticot, ka studenti tiešām būs neatlaidīgi un 
auglīgi jaunu draudžu dibinātāji un veidos jaunas draudzes, 
kuras būs atvērtas dažādajai sociālajai videi, ka katrs varēs 
šajās draudzēs atrast savu vietu kā Kristus miesā un 
nekāda bauslība nenokaus viņu kalpošanu. Vēl lūdzu, lai 
Svētais Gars ir spēcīgs viņu vadītājs un palīgs un lai viņi ir 
brīvi no kalpības jeb verdzības jūga (skat. Galatiešiem 5:1). 
Par mūsu brīvību no verdzības jūga Kristus ir tik dārgi 
samaksājis, bet mēs mēdzam tajā ātri vien iepīties, 
uzņemoties dažādus organizatoriskus pienākumus, un tie 
taču ir daļa no mācītāja uzdevumiem – sekot un realizēt 
Dieva doto vīziju draudzē.

Kā mēs varam par tevi aizlūgt?

Es būtu patiesi pateicīga, ja jūs aizlūgtu par manu veselību. 
Lūdziet arī par man doto Dieva vīziju Latvijai – to cilvēku 
evaņģelizāciju, kas vēl nav iepazinuši Kristu, kā arī par 
jaunu draudžu veidošanu Latvijā, t.i., lai Dievs dotu auglīgu 
kodolu šīm jaunajām draudzēm, kas vēlāk varētu apaugt ar 
veselīgiem zariem.

Turpinājums intervijai ar Eviku Siliņu. 


