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Esam dzirdējuši, ka, lai tauta neizmirtu, ir nepieciešams,  

lai vienai sievietei piedzimtu 2,1 bērns. Kā ir ar draudzi? Kas 

jādara, lai tā ne tikai izdzīvotu, bet augtu? Nebūšu oriģināls, 

atļaujoties apgalvot, ka ir būtiski, lai katrai draudzei “piedzimtu" 

vismaz divas jaunas draudzes. Vai tā nav bieži aizmirsta un 

ignorēta patiesība? Kāpēc vismaz divas? Viena draudze rada 

turpinājumu esošajai draudzei, otra nodrošina pieaugumu.  

Lai kā mums gribētos, neviens mūsu lokālajai draudzei nav 

devis mūžīgās dzīvības apsolījumu šajā pasaulē. Šodien vairs 

nevaram atrast nevienu Jaunajā Derībā konkrēti pieminēto 

draudzi. Arī Latvijā ir vietas, kur tikai tukšas baznīcas sienas 

atgādina, ka reiz tur bijusi dzīva un augoša draudze. Tomēr 

visdažādākie pavērsieni vēstures plūdumā ir pārtraukuši reiz 

augošu un veselīgu draudžu pastāvēšanu. Bet draudze 

kopumā ir turpinājusi augt, jo reiz esošās draudzes bija gudras 

un dibināja jaunas draudzes, kuras spēja stafeti nodot tālāk 

nākamajām paaudzēm.

Dzirdot par satraucošo demogrāfijas statistiku mūsu Latvijā, 

būšu atklāts – vienmēr ir īpašs prieks redzēt sievietes, kuras ir 

stāvoklī un gaida bērniņu. Bet... ziniet, ko vēl es ļoti vēlētos 

redzēt, un, iespējams, ka ne tikai es viens? Varbūt varu šo 

delikāto jautājumu pajautāt savādāk un vēl tiešāk – vai tava 

draudze ir stāvoklī?

Tas varētu būt labs jautājums, ko apspriest nākamajā draudzes 

padomes sēdē.

Esiet svētīti!

Pēteris Sproģis

LBDS bīskaps

LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA



Baltijas Pastorālā institūta Muzikālo vadītāju skola 
ar prieku paziņo, ka vasaras sākumā skolā uzņemti 16 
studenti, no tiem 6 diriģēšanas plūsmā un 10 
pielūgsmes vadīšanas plūsmā. 

Studenti pārstāv mūsu draudzes no Talsiem, Ventspils, 
Kuldīgas, Skrundas, Bauskas, Valmieras, Kauguriem un 
Rīgas. Katram no viņiem ir sava pieredze, par ko bija 
iespējams pārliecināties uzņemšanas pārbaudījumu 
dienā. Studenta sagatavotais nelielais muzikālais 
priekšnesums un īsas sarunas par savu draudzi, tās 
mūziku un mūziķiem palīdzēja labāk apjaust gan 
vienojošos, gan atšķirīgos vaibstus topošās Muzikālo 
vadītāju skolas studentu grupas sejā. Skolas veidotājus 
un studentus vienoja prieks par pirmās iepazīšanās 
rezultātiem, kā arī savstarpējā atbildība, domājot par 
priekšā stāvošo mācību gadu, kura laikā katra mēneša 
pirmajā sestdienā, sākot ar 1. septembri, Mateja 
draudzes dievnamā notiks muzikālo vadītāju apmācība.

Paldies draudzēm, kuras ir atradušas vai turpina meklēt 
finanses savu studentu mācību maksas segšanai!

Paldies pedagogiem, kuri strādās ar studentiem! 
Paldies studentiem par uzticēšanos un apņēmību!

Paldies Dievam par jaunu iespēju!

BPI MVS

Māris Dravnieks

Vasarā organizētas dažādas nometnes – gan savienības nozares, gan ļoti 
daudzas draudzes ir organizējušas nometnes svētdienskolniekiem,  
kā arī bērniem, kas nekad nav bijuši draudzē, vienkārši ciemā vai pilsētā 
pulcinot bērnus no dažādām vietām uz Vasaras Bībeles skolu,  
kā arī mūziķiem nometne. Neliels ieskats dažās. Paldies visiem,  
kas šovasar čakli strādājuši.

A p s l ē p t i e  d ā r g u m i  
t A l s u  m ā c ī t ā j m u i ž ā
Jūlija vidū Talsu mācītājmuižu pieskandināja bērnu smiekli un spiedzieni, 
jo tur bija ieradušies dārgumu meklētāji no dažādām Latvijas vietām — 
Rīgas, Jūrmalas, Skultes, Saulkrastiem, Ķekavas, Ogres, Jelgavas, 
Ventspils un Jēkabpils. No 17. līdz 19. jūlijam Talsu mācītājmuižā notika 
Rīgas Mateja draudzes Bērnu kalpošanas organizēts pasākums 
“Apslēptie dārgumi 2007”. Tās bija trīs aizraujošu piedzīvojumu pilnas 
dienas, kurās piedalījās 63 bērni, vecumā no 2. līdz 6. klasei. Aktivitātes 
organizēja un bērnus vadīja 26 skolotāji no Mateja baznīcas, kuru vidū 
bija pamatskolnieki, vidusskolnieki, studenti un dažādu profesiju 
pieaugušie. Prieks un pateicība par visiem brīvprātīgajiem, kas ieplānoja 
laiku “dārgumu meklēšanai”, atvēlot tam savu atvaļinājumu un atsakoties 
no citām jaukām lietām, kuras varētu darīt saulainā laikā.

Pasākuma dalībnieki katru dienu atklāja kādu dārgumu par Dieva 
mīlestību. Pirmajā dienā bērni dzirdēja stāstu par samarieti un Jēzu, un 

par viņu sarunu pie akas, caur to 
uzzinot, ka Dieva mīlestība ir 
paredzēta visiem. Otrajā dienā bērni 
iepazinās ar Caķeju un saprata, ka 
Dieva mīlestība ir piedodoša, 
savukārt pasākuma pēdējā dienā 
atklāja, ka Dieva mīlestība nekad 
nepieviļ. Caur dažādām aktivitātēm 
un nodarbībām komandu ietvaros 
(bērni tika iedalīti jaukta vecuma 
grupās, katrā — ne vairāk kā 8 
dalībnieki) vēlējāmies veicināt 
sadarbību un sadraudzību.

Jau pirmajā dienā dārgumu 
meklētājus gaidīja liels pār–
steigums — nakts pārgājiens. Tas 
bija izaicinošs un dažviet pat bailīgs, 

taču mācīja bērnus orientēties nometnes apkārtnē. Bērniem bija jāveic 
daudzi un dažādi uzdevumi, lai atrastu apslēpto mantu, kas kaut kur 
mācītājmuižas teritorijā bija noslēpta. Viens no pārgājiena kontrol–
punktiem bija viesošanās pie diviem pirātiem — Mistera Bārta un Villija 
Kinga. Abu pirātu “kuģis” atradās kalna galā, kur vienīgais apgaismojums 
bija laternas un lāpas. Dārgumu meklētāji tika laipni sagaidīti un 
iepazīstināti ar kādu no pirātu tradīcijām, kuras izrādīšanas laikā viens no 
pirātiem kopā ar kādu bērnu pēkšņi pazuda. Tad arī otrs pirāts varēja dod 
uzdevumu — komandas biedriem bija jāizpērk savs draugs, atnesot pašu 
dārgāko, kas bija paņemts līdzi uz nometni! Vajadzēja redzēt, ko 
komandas biedri nesa! Tur bija mobilie telefoni, baterijas, Bībeles, kāda 
skolotāja pat atdeva savu zelta pulksteni, tika atnestas arī grāmatas un 
komiksi, apavi un jakas. Bija arī bērni, kas atnesa vienkārši kaut ko un 
nometa pie pirāta kājām. Attieksme, ar kādu bērni nesa “dārgāko”, bija 
ļoti dažāda, taču prieks par atgūto draugu visiem bija neviltots. Nākamās 
dienas rīta pārdomu laikā bērni tika aicināti domāt par to, ka Dievs par 
mūsu izpirkšanu (jo mēs visi esam grēcinieki un mums visiem ir vajadzīga 

Vasaras 
notikumi

Turpinājums 4. lappusē



Mīļie brāļi un māsas!

Iesācies jaunais 2007./2008. akadēmiskais mācību gads, 
Kristīgās vadības koledžā tas ir jau 18. kopš 1991.gada.

Esam priecīgi, ka varam ar pateicību Dievam iesākt 
mācību darbu, lai sniegtu zināšanas un iemaņas 
kalpošanā, kurā mūsu studenti ir aicināti, kā arī meklētu 
jaunus risinājumus nemainīgā evaņģēlija pasludināšanā 
vienmēr mainīgajā sabiedrībā. Mēs esam pateicīgi par 
visiem, kuri aizvadītajos gados ir kalpojuši un strādājuši 
Savienības izglītības darbā, kā arī par tiem, kuri ir 
mācījušies, turpina mācīties vai tikai tagad uzsāk savas 
studiju gaitas. Paturēsim viņus savās aizlūgšanās! Mūsu 
izglītības darbs ir visu mūsu kopējs darbs, un ikviens no 
jums varat pielikt savu roku un sirdi šim darbam. Katrs 
mācību gads, kuru uzsākam, ir sperts ticībā, ka Dievs 
uzturēs mūsu darbu. No savas puses vienmēr gribam 
atcerēties -- mēs strādājam ne sev, bet cilvēkiem, kuri pie 
mums mācās. Tā ir viņu uzticība un jūsu uzticība, kuri 
esat atbalstījuši izglītības darbu. Mēs ticam, ka arī šajā 
akadēmiskajā gadā paliksiet kopā ar mums un neliegsiet 
savu atbalstu gan aizlūdzot, gan ziedojot izglītības 
darbam.

Uzmanību! Ja kāds līdz šim ir apsvēris iespēju mācīties 
kādā no studiju programmām, bet tikai tagad ir izlēmis, 
tad vēl šajā mēnesī varat griezties pie mums ar savu 
pieteikumu.

Mūsu adrese ir Lāčplēša ielā 37, Rīgā, LV-1011, inf. pa 
tālr.: 67227478; e-pasts: kvk@kvk.lv.

Kristus mīlestībā
Oļegs Jermolājevs

KVK direktora p.i.

Alfa kurss ir 15 nodarbību cikls, kas cilvēkus atraktīvā un praktiskā 
formā iepazīstina ar kristīgās ticības pamatiem. Tā ir evaņģelizācijas 
programma, kas domāta cilvēkiem, kas vēlas ieraudzīt kaut ko vairāk 
nekā ikdienas rutīnu, cilvēkiem, kas meklē patiesību, un cilvēkiem, 
kas ir sava garīgā ceļa pašā sākumā.

Alfa kurss arī palīdz draudžu locekļiem atdzīvināt savu ticību, 
iemācoties liecināt par to citiem un atrast sev piemērotu kalpošanu.

Alfa kurss sastāv no 11 vakaru programmām un vienas nedēļas 
nogales, kur uzaicinātie dalībnieki atbrīvotā, saviesīgā gaisotnē, 
mazajās grupās savstarpēji debatējot, iepazīstas ar kristīgās ticības 
pamatpatiesībām. Alfa kursa būtība ir atvērtība, pieejamība un 
vienkāršība, kur ienācējs var droši uzdot arī sev interesējošus 
jautājumus par kristietību, kristieša dzīvi utt. Šī kursa spēks ir tā 
pievēršanās neticīgā cilvēka individuālajām problēmām kā īpašām un 
svarīgām, palīdzot tās atrisināt caur attiecībām ar Dievu.

Lielāko konfesiju Baznīcas un kristīgās organizācijas ir atklājušas sev 
Alfu par vienkāršu un tajā pašā laikā efektīvu un skaidru veidu, kā 
pasniegt Jēzus mācību dažādiem cilvēkiem. 

Alfa kursi notiek 153 pasaules valstīs, 54 dažādās valodās, un kopš tā 
izveidošanas (1977. g.) to apmeklējuši vairāk nekā 6,7 miljoni cilvēku.

Alfa kursa materiāli ir tulkoti latviski un ir pieejami kursu 
organizētājiem un vadītājiem. Kopš 2000. gada Latvijā ir darbojušies 
ap 20 Alfa kursu dažādu konfesiju draudzēs.

Šī gada 19. – 20. oktobrī Latvijā notiks pirmā Baltijas starptautiskā 
Alfas konference, uz kuru ir aicināti draudžu mācītāji kopā ar savām 
Alfas kalpotāju komandām – gan esošajām, gan perspektīvajām --, kā 
arī ikviens interesents. Sīkāka informācija par konferenci un kā tai 
reģistrēties būs atrodama nākošajā numurā.

Andrejs Priedītis

K r i s t ī g ā s
V A d ī b A s
K o l e d ž AAlfa kursu

i n f o r m ā c i j A  p A r

Jaunatnes apvienības viens no svarīgākajiem uzdevumiem ir palīdzēt 
draudzēm attīstīt jauniešu darbu, palīdzēt  iesākt un turpināt. Kāpēc 
nav tā, kā mēs savās domās iedomājamies, kādam vajadzētu 
izskatīties jauniešu darbam? Citi saka, ka nav vadītāja, citi – nav 
attiecīgo resursu un ideju. Vai ir iespējams ko mainīt? Gribas teikt, ka 
jā, ja vien tā ir mūsu sirds vēlēšanās, lai jauniešu darbs mūsu 
draudzēs ir viena no prioritātēm. Kā to darīt?

Jau ceturto gadu Latvijā tiek organizēta JAUNIEŠU VADĪTĀJU SKOLA, 
kuras mērķis ir apmācīt pavisam nelielu jauniešu vadītāju, kā arī 
potenciālo vadītāju grupiņu. Mācīsimies, kā veidot jauniešu kalpošanu, 
lai piepildītu Kristus doto uzdevumu. Programmas pamatu ir 
izveidojusi organizācija Sonlife Ministries, kas apmāca dažādu 
konfesiju jauniešu vadītājus ASV un vairāk nekā desmit 
Austrumeiropas valstīs. Šo organizāciju Latvijā pārstāv un apmācību 
nodrošinās organizācija JVA. Dažreiz varbūt esam iedomājušies, ka tā 
jau atkal ir kārtējā programma, kura ienākusi no ASV, un nu kādi 
mēģina to ieviest Latvijā, taču tā nebūt nav, jo šī programma pilnībā 

vadītāju skola
j A u n i e š u

balstās uz intensīvu Kristus dzīves pētīšanu, kā arī Viņa 
dzīves principu iedzīvināšanu mūsdienu jauniešu 
kalpošanā. 

Četrās nedēļas nogalēs, sākot ar oktobri, ik pa 2 
mēnešiem mācīsimies par šādām tēmām: kalpošanas 
filozofija, prasmes un iemaņas, saskarsme un personiskā 
izaugsme jeb pamatu likšana, sagatavošanās kalpošanai, 
evaņģelizācija un jaunu vadītāju sagatavošana.

Nevaram garantēt, ka pēc šīs apmācības jauniešu darbs 
nu ies plašumā un nu visas pilsētas jaunieši sāks nākt 
baznīcā, jo galvenais būs, kā šīs prasmes un iegūtās 
zināšanas tiks liktas lietā un cik liels būs atbalsts no katra 
cilvēka draudzē. Jauniešu vadītājam vienam ir ļoti grūti 
„pavilkt” jauniešu kalpošanu, taču kopā tas ir ne tikai reāli, 
bet vajadzīgi, un galu galā tas sagādā arī lielu prieku.

Lūdziet, meklējiet, runājiet ar jauniešiem, kuri varētu doties 
uz šo apmācību.

Lai iegūtu sīkāku informāciju, rakstiet uz jaunatne@lbds.lv 
vai zvaniet pa tel. 29396181 Tomam, kā arī www.synergos.lv

Toms Ašnevics



m ā s u  A p V i e n ī b A  u n  
s V ē t d i e n s K o l u  A p V i e n ī b A  K o p ā
No 6. – 8. jūlijam Skrundas 
arodvidusskolā notika Māsu 
apvienības un Svētdienskolu 
apvienības organizēta mācību un 
sadraudzības nometne ar moto 
“Mīliet cits citu!”. Tās mērķis -- 
nostiprināt bībelisko izpratni par 
mīlestību un savstarpējām attiecībām 
ģimenē, draudzē, sabiedrībā, kā arī 
mācīties īstenot to praktiskā dzīvē. 
Tematiskās lekcijās un darba grupās 
dalībnieki varēja mācīties, kā veidot 
komunikāciju, attiecības ar bērniem 
ģimenē, atjaunot redzējumu par 
ģimenes vērtībām, kā arī atpazīt 
atkarību slazdus un 
homoseksuālisma briesmas. 
Pasākums guva rezonansi arī pilsētā, 
jo programmas ietvaros Skrundas 
estrādē notika evaņģelizācijas 
pasākums un koncerts, ko vadīja 
māc. Jānis Lūsis. Piedalījās Ventspils 
dr. koris un solisti un Mateja dr. drāmas grupa ar uzvedumu “Pazudušais dēls”.
Klātesošos uzrunāja Domes deputāte, Skrundas arodvidusskolas direktore Ruta 
Ēķe. Vietējā TV pārraidīja sižetus par nometnes norisi. Nometnē piedalījās ap 250 
dalībnieku – māsu darbinieces, ģimenes ar bērniem, svētdienskolotāji, garīdznieki 
un viesi no 40 draudzēm.

Dr.theol. Ilmārs Hiršs nolasīja lekciju “Mīliet cits citu!”. LBDS bīskaps teica uzrunu 
par tēmu “Evaņģēlijs un elki”. Noslēguma dievkalpojumā dziedāja nometnes 
dalībnieku kopkoris un svētrunu teica māc. Andris Akmens.

Nometne bija kā iedrošinājums arī Skrundas baptistu draudzei, kuras sludinātājs 
Andris Gerdens ar dzīvesbiedri Ievu un citiem draudzes darbiniekiem aktīvi 
piedalījās nometnes organizēšanā un tās darbā. 

Elza Roze

No16. līdz 20. jūlijam 
Dieva pamudināti 
uzdrošinājāmies 
noturēt Vasaras 
Bībeles skolu 17 km 
no Valmieras, mazā 
ciematiņā Vaidavā. 
VBS sākās ar sporta 
dienu un noslēdzās 
ar vecāku vakaru. 
Katru dienu nāca ap 

30 bērnu, lai gan kādi izteicās, ka neatnāks neviens.

Mēs pateicamies Dievam, ka varējām īpašā veidā pasludināt evaņģēliju, pieaugt 
kalpošanā un ticībā. Novēlam uzdrošināties spert jaunus soļus, pasludinot Kristu!

Māc. Andris Akmens

glābšana) nedeva mobilo telefonu vai kādu 
citu lietu, bet gan paša Dēlu – Jēzu. Jēzus 
ļāva sevi piesist krustā, lai katram varētu 
tikt piedots un lai katrs varētu iegūt 
brīnišķīgo mūžīgās dzīvības dāvanu. 

Rīta pārdomu noslēgumā dārgumu 
meklētājiem tika atgrieztas arī viņu vērtīgās 
lietas. Dienas noslēgumā pie dārgumu 
meklētājiem viesojās sludinātājs Kaspars 
Šterns un interesantā veidā mudināja 
bērnus domāt par Dieva žēlastību un 
mīlestību.

Katrā nometnes 
dienā bērniem 
bija iespēja 
piedalīties 
vairākās 
radošajās 
darbnīcās – 
teātra, mākslas 
un sporta 
darbnīcās, kā 
arī darbnīcā ar 
nosaukumu 
“Ceļojums 
Bībelē”. Kādās 
no darbnīcām 
dārgumu meklētājiem bija iespēja arī 
nopelnīt zelta un sudraba gabalus, kuri 
vakara sanāksmē tika svinīgi izsniegti. 
Pasākuma pēdējā dienā notika dārgumu 
tirdziņš, kurā sapelnītos zelta un sudraba 
gabalus varēja samainīt pret kādu jauku 
rotaļlietu vai citu noderīgu mantu.

Šogad pasākuma ietvaros iepazīstinājām 
bērnus arī ar orientēšanās sportu. Pēdējā 
dārgumu meklēšanas dienā bērniem bija 
iespēja doties dienas pārgājienā, 
izmantojot topogrāfiskās kartes un 
kompasus. Pirms tam visi tika iepazīstināti 
ar orientēšanās sporta pamatprincipiem, 
par ko bērniem ļoti saprotami pastāstīja 
Aigars no Talsu orientieristiem. Kā pats 
speciālists prognozēja, tad trasi bērni 
varētu iziet aptuveni 90 līdz 120 minūšu 
laikā. Ātrākie bija puiši, trasi veicot 80 
minūtēs, kas visiem bija liels pārsteigums. 
Pasākuma organizatoriem pārsteigumu 
sagādāja arī 4 gadus vecais Artūrs, kurš šo 
trasi (garāku par 5 km) veica pats ar savām 
kājelēm un nesūdzējās, ka ceļš būtu par 
garu vai grūtu.

Pasākuma noslēgumā notika viktorīna, 
kurā bērniem bija iespēja parādīt, cik vērīgi 
viņi ir bijuši visu šo laiku.

Paldies Dievam par skaistajiem laika 
apstākļiem un dārgumu meklēšanas vietu. 
Par mācītājmuižas saimniecēm, kas burvīgi 
gatavoja ēst. Par bērniem, kas atsaucīgi 
visā iesaistījās, un par skolotājiem, kas tik 
pašaizliedzīgi darbojās un kalpoja. Un 
paldies par Jēzu, kurš mums dod iemeslu 
šādus lieliskus pasākumus organizēt.

Evelīna Sproģe

Turpinājums: Vasaras notikumi
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n o m e t n e 
V e n t s p i l ī  
1 6 .  1 8 . 
A u g u s t A m



n ā r i ņ c i e m A 
d r A u d z e s  n o m e t n e

No 13. līdz 15. jūlijam pie Ģipkas baptistu baznīcas 
notika Nāriņciema draudzes ģimeņu nometne.

Piedalījās ap 60 dalībnieku. Nometnes mērķis – 
stiprināt ģimenes locekļu savstarpējās saites.

V A s A r A s  b ī b e l e s  s K o l A 
K u l d ī g ā
Jūlija pirmās svētdienas vakarā, pateicoties jauniešiem un vēl kādiem 
palīgiem, mūsu baznīca pārvērtās par īstiem džungļiem. Šķiet, ka bērni 

šajā vidē jutās ļoti labi, 
jo, ja pirmajā dienā bija 
ieradušies 70 bērnu 
gaidīto 50 vietā, tad 
katrā nākamajā dienā 
viņu skaits pieauga, līdz 
beigās sasniedza 
gandrīz 100. Kaut arī 
mūsu baznīcā šajās 
dienās bija daudz lielāks 

troksnis un rosība 
nekā parasti, tas bija  
patīkami, jo to radīja 
priecīgi un apmierināti 
bērni. Un citādi jau tie 
laikam nemaz nevarēja 
būt, jo ar viņiem 
darbojās ļoti zinoši 
skolotāji, dodot bērniem iespēju  daudz ko jaunu iemācīties! Ja es jautātu 
pašiem bērniem, kā viņiem patika Vasaras Bībeles skola, esmu 
pārliecināta, ka viņi pilnām mutēm stāstītu par to, ko šajās piecās dienās ir 
mācījušies un kopā ar skolotājiem darījuši – dziedājuši, klausījušies 
Bībeles stāstus, zīmējuši un krāsojuši, darījuši dažādus rokdarbus un 
spēlējuši spēles. Bez nodarbībām baznīcā bērniem vienu vakaru bija 
iespēja draiskoties pilsētas parkā, kur gan vietējie palīgi, gan arī skolotāji 
no Amerikas kopā ar viņiem spēlēja dažādas spēles. 

Kaut arī šajā nedēļā vislielākā uzmanība tika pievērsta bērniem, tomēr arī 
pieaugušajiem tika piedāvātas vairākas iespējas kalpot un tai pašā laikā 
arī sevi pilnveidot – palīdzēt strādāt ar bērniem, tulkot, vārīt pusdienas, 
apmeklēt Teksasas vakaru, piedalīties vakara sapulcēs, kā arī mācīties 
angļu valodu. 

Nodarbības bērniem ir beigušās, angļu valodas kursi pabeigti, un stāsts 
par Teksasu ir izstāstīts, bet tas nenozīmē to, ka tam visam nebūs 
turpinājuma. Es ticu, ka mēs meklēsim jaunas iespējas, kā kalpot Kuldīgai.

Liene Jūrmale

m ū z i ķ u  n o m e t n e  l i m b A ž o s
Jau otro gadu pēc kārtas Limbažos notika jauno kristīgo mūziķu nometne 
“Būsim kopā!”. Nometnē piedalījās mūsu draudžu jaunie kristīgie mūziķi 

no visiem Latvijas 
novadiem – kopā 
58 bērni. Katru 
vakaru bija 
koncerti, kuros 
jaunie mūziķi 
atskaņoja 
skaņdarbus, ko 
bija iemācījušies 
pa dienu. Šajos 
koncertos 
piedalījās īpašie 
vakara viesi – 
mācītājs un 

ministrs Ainars Baštiks, bīskapa vietnieks Pēteris Eisāns, sludinātājs 
Mārtiņš Rijnieks, kā arī kristīgie mūziķi – grupa Ceļš no Cēsīm, Soul cage 
un Artis Gāga. Noslēguma koncerts notika Cēsīs Sv. Jāņa baznīcā, tajā 
piedalījās Valdis Indrišonoks un LBDS bīskaps Pēteris Sproģis.

Sludinātājs Jānis Kalējs

Jūlijs Mateja draudzei bija svētīgs mēnesis, jo no  
2. līdz 6. jūlijam Ķēčos pie Ungura ezera Raiskuma 
pagastā norisinājās pusaudžu un jauniešu nomet-
ne “Testa režīms”. Kopā ar nometnes vadītājiem 
pavisam bija sabraukuši 110 cilvēku. Dalībnieku 
aptuvenais vecums bija no 12 – 21 gadam.

Nometnē tika apskatītas Bībeles pamattēmas – 
radīšana, grēkā krišana un pestīšana Kristū Jēzū. 
Nometnes mērķis bija dot iespēju pusaudžiem ne 
tikai iepazīt, bet caur dažādiem uzdevumiem 
piedzīvot Dievu. Tematiskā stratēģija darbojās ļoti 
labi, jo 26 no nometnes dalībniekiem pieņēma 
Kristu kā savas dzīves personīgo Glābēju un 
Kungu. Nometnes laikā dalībniekiem bija iespēja 
katru dienu piedalīties interešu grupās, kuru pie-
dāvāto aktivitāšu spektrs bija gana plašs – sports 
(futbols, basketbols, brīvā cīņa, beisbols u.c.), 
virves kurss, drāma un māksla.

Sasummējot paveikto, ir vērts atzīmēt to, ka bez 
Dieva palīdzības, lūgšanām un vadītāju 
sagatavošanas nometne nebūtu izdevusies tik 
laba. Dieva Valstību nevar būvēt savā spēkā,  
tādēļ jālūdz Dievs, lai Viņš dod gudrību, kā to darīt. 
Vadītāji savukārt jāsagatavo tādēļ, lai Dieva rokās 
būtu labi noskaņoti un efektīvi instrumenti.

Kaspars Šterns

p u s A u d ž u  u n  j A u n i e š u 
n o m e t n e  " t e s t A  r e ž ī m s "



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

2 Pateiksimies par 147 gadiem kopš 
baptistu kustības sākuma Latvijā. 
Lūgsim, lai Dievs atjauno ticības 
priekšgājēju dedzību un uzupurēšanos 
Kristus dēļ. 

3 Pateiksimies un lūgsim par LBDS 
bīskapa vietnieku Pēteri Eisānu, par viņa 
komandējumu ASV; lūgsim, lai Dievs svētī 
un dod atsaucīgas sirdis, kas gribētu 
finansiāli atbalstīt BPI darbu.

4 Lūgsim par Svētdienskolu apvienību, 
par draudžu svētdienskolām, lai Dievs dod 
gudrību svētdienskolu un bērnu 
kalpošanas vadītājiem, lai atjaunojas 
svētdienskolu darbs tur, kur tas ir 
pārtraukts. Lūgsim, lai ar evaņģēlija vēsti 
tiktu aizsniegti bērni arī ārpus mūsu 
draudzēm. Lūgsim par SA padomi, lai 
Dievs dod izpratni un jaunu redzējumu, 
pildot uzticētos pienākumus.

5 Lūgsim par aktīva darba atsākšanu 
draudzēs jau esošajās nozarēs un lūgsim, 
lai veidojas jaunas nozares sekmīgai 
evaņģēlija pasludināšanai.  

6 Lūgsim par Spānijas evaņģēlisko 
baptistu savienību, kurā ir 90 draudzes  
ar 9624 locekļiem.

7 Pateiksimies un lūgsim par Baltijas 
Pastorālā institūta Mūzikas kalpošanas 
mācībām.

8 Pateiksimies un lūgsim par mācītāju un 
darbinieku ģimenēm draudzēs, lai tajās 
būtu savstarpēja sapratne, mīlestība un 
atbalsts kalpošanai.

9 Šodien tēvu diena. Pateiksimies un 
lūgsim par ģimenēm, par tēviem,   
par vīriem un zēniem mūsu draudzēs; 
lūgsim par brāļu aktīvu nodošanos 
kalpošanai.

10 Pateiksimies un lūgsim par kapelānu 
kalpošanu armijā, slimnīcās, cietumos. 
Lūgsim par cilvēkiem, kas atrodas smagās 
situācijās.

11 Lūgsim par Internacionālo baptistu 
teoloģisko semināru Prāgā, lūgsim par 
darbiniekiem, studentiem un iedzīvotājiem 
tā apkārtnē.

12 Pateiksimies un lūgsim par Kristīgās 
vadības koledžas darbību, direktora p.i. 
Oļegu Jermolājevu, viņa ģimeni un 
kalpošanu Cēsu draudzē.

13 Pateiksimies un lūgsim par Kristīgo 
resursu centru, tā vadītāju Andreju Priedīti 
un viņa dzīvesbiedri, lūgsim par 
materiāliem, kas palīdzētu draudzēm 
kristīgā izaugsmē un evaņģelizācijas 
darbā.

14 Pateiksimies un lūgsim par Muzikālas 
kalpošanas darbu Savienībā un draudzēs.

15 Pateiksimies un lūgsim par 
Garīdznieku brālību, tās vadītāju mācītāju 
Andreju Šternu, lai ar jauniem spēkiem un 
redzējumu iesāktu rudens kalpošanu. 
Lūgsim par mācītāju ģimenēm.

16 Lūgsim par pusaudžu un jauniešu 
darbu draudzēs; lūgsim, lai atsauktos 
vadītāji šai kalpošanai. 

17 Pateiksimies un lūgsim par Rīgas 
Misiones draudzi, par sludinātāju Pēteri 
Samoiliču.

18 Lūgsim par Slovēnijas baptistu 
savienību, kurā ir 7 draudzes un 160 
locekļu.

19 Pateiksimies un lūgsim par Jaunatnes 
darba vadītāju Tomu Ašnevicu un par 
jauniešu vadītāju sagatavošanu; lūgsim, 
lai Dievs palīdz saprast, kurām draudzēm 
vispirms nepieciešama palīdzība šī darba 
uzsākšanai. Šovakar Lūgšanu Trauksme!

20 Pateiksimies un lūgsim par Rīgas 
Vīlandes draudzi, tās mācītāju Ģirtu 
Ašnevicu un viņa ģimeni. Lūgsim par 
cilvēkiem, kuri dzīvo baznīcas tuvumā, lai 
viņi atsauktos evaņģēlija vēstij, lūgsim 
Dieva vadību, veidojot jaunu sludināšanas 
vietu Bolderājā.

21 Pateiksimies un lūgsim par LBDS 
vadību – bīskapu Pēteri Sproģi un 
izpilddirektori Žannu Drūnesi. Lūgsim par 
padomes sēdi, kas šodien notiek; lūgsim, 
lai Dievs dod gudrību un vada Savienības 
kopdarbu.

22 Lūgsim par vajātiem kristiešiem, par 
Afganistānā nogalināto korejiešu 
misionāru ģimenēm.

23 Pateiksimies par mūsu draudzēm 
un lūgsim par draudžu atjaunotni. 
Lūgsim par jaunu draudžu veidošanu!

24 Pateiksimies un lūgsim par Rīgas 
Semināra draudzi, lai Dievs piešķir 
draudzei mācītāju.

25 Lūgsim un pateiksimies par Krievijas 
evaņģēlisko kristiešu baptistu savienību, 
kurā ir 1309 draudzes ar 80 000 locekļu.

26 Lūgsim, lai Dievs tīra mūsu sirdis un 
dod jaunu degsmi un nodošanos Viņam, 
ka varam ikdienā iemiesot Dieva Vārdu.

27 Pateiksimies un lūgsim par Eiropas 
baptistu federāciju, par  ģenerālpadomes 
sēdi, kas notiek Budapeštā. Lūgsim par 
jauno Pasaules baptistu savienības 
ģenerālsekretāru Neville Callam no 
Jamaikas.

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

29 Pateiksimies un lūgsim par Māsu 
apvienības padomi, lai Dievs dod gudrību, 
pildot Kristus doto uzdevumu. Lūgsim par 
konferenci, kas šodien notiek Ogrē.

30 Lūgsim par draudzēm, kurām nav 
pastāvīga mācītāja, – par Gulbenes, 
Ģipkas, Kauguru, Mālpils, Mazsalacas, 
Jelgavas draudzi, Semināra draudzi, 
Tempļa draudzi.

A i z l ū g š A n u  K A l e n d ā r s

septembrim



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. Jesajas 57:15-19; Mateja 13:47-52
2. Lūkas 10:25-37; 1. Jāņa 4:7-12; Psalms 71

3. 5. Mozus 15:1-11; Mateja 13:53-58
4. Amosa 5:4-15; Mateja 14:1-12
5. 5. Mozus 24:17-22; Mateja 14:13-21
6. Apustuļu darbi 4:32-37; Mateja 14:22-36
7. Mateja 26:47-50; Mateja 15:1-20
8. Jūdas 1, 2, 20-25; Mateja 15:21-28 
9. Lūkas 17:11-19; Romiešiem 8:14-17; Psalms 78:1-31

10. 2. Timotejam 1:1-6; Mateja 15:29-39
11. Jāņa 9:24-38; Mateja 16:1-12
12. Filemonam 1-16; Mateja 16:13-20
13. 1. Laiku 29:9-18; Mateja 16:21-28 
14. Jāņa 13:31-35; Mateja 17:1-13
15. 2. Tesaloniķiešiem 2:13-17; Mateja 17:14-21
16. Mateja 6:25-34; 1. Pētera 5:5c-11; Psalms 78:32-55

17. Filipiešiem 4:8-14; Mateja 17:22-27
18. 1. Timotejam 6:6-11a; Mateja 18:1-9
19. Apustuļu darbi 27:33-44; Mateja 18:10-14
20. Lūkas 10:38-42; Mateja 18:15-20 
21. Lūkas 22:35-38; Mateja 18:21-35
22. Lūkas 6:20-26; Mateja 19:1-12
23. Jāņa 11:17-23; 2. Timotejam 1:7-10; Psalms 78:56-72

24. Romiešiem 6:18-23; Mateja 19:13-15
25. Apustuļu darbi 21:8-14; Mateja 19:16-26
26. Marka 5:21-24, 35-43; Mateja 19:27-30
27. Filipiešiem 1:19-26; Mateja 20:1-16
28. Jāņa 18:3-9; Mateja 20:17-28
29. Lūkas 10:17-20; Mateja 20:29-34
30. Mateja 15:21-28; Romiešiem 10:9-17; Psalms 104

draudzēmz i ņ A s

Mēneša lozungs:  
“Jēzus Kristus saka: ko tas cilvēkam palīdz,  

ka tas iemanto visu pasauli, bet tam zūd dvēsele.”
(Mateja 16:26)

G A R Ī D Z N I E K U  B R Ā L Ī B A

15. septembrī Tilžā reģionālā garīdznieku sanāksme kopā ar 
dzīvesbiedrēm, pulcēšanās piektdienas vakarā.

29. septembrī reģionālā sanāksme Dundagā.

A I Z P U T E S  D R A U D Z E

9. septembrī plkst. 11.00 Māsu kalpošanas 15 gadu pateicības 
dievkalpojums.  
Visi mīļi aicināti!

P A P L A K A S  D R A U D Z E

23. septembrī plkst. 15.00 draudzes gadasvētki.
Viesi: Mācītājs Mārtiņš Balodis.  
Liepājas Ciānas un Pāvila draudžu apvienotais vīru koris  
Sk. Starkas vadībā.

M Ā S U  A P V I E N Ī B A

29. septembrī plkst. 11.00 Ogres jaunajā dievnamā konference  
“Kā uzvarēt nogurumu”.
26. un 27. oktobrī Māsu apvienības kongress Rīgā.

Ikviens ir laipni gaidīts Savienības nama bibliotēkā 
Lāčplēša ielā 37, Rīgā

Bibliotēka ir atvērta:

Pirmdienās: 9:00-15:00
Trešdienās: 13:00-15:00; 18:00-21:00*
Ceturtdienās: 13:00-18:00
Piektdienās: 13:00-18:00
Sestdienās: 9:00-18:00* 

Bibliotekāre Maija Kavasa
Informācija: e-pasts: bibliotēka@kvk.lv;  
tālr.: 67227478

* no septembra līdz maijam

j A U N S  P A S A U L E S  B A P T I S T U 
S A V I E N Ī B A S  ģ E N E R Ā L S E K R E T Ā R S

Ir ievēlēts jauns Pasaules 
Baptistu savienības 
ģenerālsekretārs Neville 
Kallams (Neville Callam) 
no Jamaikas. Lasiet 
vairāk par to:  
www.bwanet.org.



Lāčplēša iela 37, Rīga, LV-1011, tālrunis: +371 7227195, +371 7223379,  e-pasts: vestnesis@lbds.lv
Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, bīskapa vietnieks Pēteris Eisāns, Solveiga Lāme,
Līvija Lāme, korektori Aigars Baštiks un Ilze Reveliņa, maketētājs Filips Tālbergs
Foto: Andris Sproģis

www.lbds.lv     http://91.142.1.139/baptist/

LBDS Padomes informatīvs izdevums

Sekot d i e V A
A i c i n ā j u m A m

Varam būt no sirds pateicīgi mūsu mācītājiem, kuri 
draudzes vadīšanas un sludināšanas darba smagumu ir 
nesuši cauri tumšajam padomju laikam un neseniem 
mulsinošo pārmaiņu gadiem. Kas šo darbu turpinās? Kas 
kalpos draudzēs, kuras esam saņēmuši kā dārgu 
mantojumu, bet kuras ir palikušas bez draudzes gana? Kas 
dibinās jaunas draudzes? Kas pasludinās evaņģēliju 
nākamajām paaudzēm? 2008. gada janvārī paredzēts sākt 
Baltijas Pastorālā institūta (BPI) darbu. Vajadzīgi vīri, kas 
uzdrīkstas paklausīt. Turpināsim lūgt, lai Dievs izredz 
strādniekus. Piedāvāju sarunu ar vienu no BPI studentu 
kandidātiem. Ticu, ka vēl daudzi sekos!

Pēteris Sproģis

Iepazīstini, lūdzu, ar sevi.
Mans vārds ir Miroslavs 
Tumanovskis, lai gan 
ikdienā cilvēki mani sauc 
par Miku. Mamma bija tā, 
kura izlēma, ka mani 
jāsauc par Miku, jo viņa 
uzskatīja, ka mani 
klasesbiedri nevarēs 
izrunāt manu sarežģīto 
vārdu. Mana dzimtā 
pilsēta ir Baldone, kur arī 
pašlaik dzīvoju. Taču 
lielāko dienas daļu pavadu 
Rīgā, jo tā ir vieta, kur 
strādāju un mācos (šogad 

absolvēju Rīgas Kristīgo vidusskolu).

Kā tu kļuvi par kristieti?
Man nav fenomenāla un satraucoša atgriešanās stāsta, jo es 
uzaugu kristīgā ģimenē. Es ticu, ka tā ir liela Dieva dāvana, jo 
tas, ko man bērnībā mācīja par Dievu, ietekmēja manu 
turpmāko dzīvi. Līdz astoņu gadu vecumam es apmeklēju 
baznīcu, taču tad nomira mana mamma un mēs pārstājām to 
darīt. Kādos piecpadsmit gados es atgriezos baznīcā, un mans 
ticības ceļš sākās no jauna. Iesākumā mana ticība vairāk 
izpaudās kā vienkārša piekrišana tam, ko mācītājs teica 
sprediķī, tikai pēdējos gados esmu arī sācis dzīvot tajā, kam 
ticu.

Kāpēc vēlies mācīties BPI?
Es vēlos būt mācītājs, jo tas ir aicinājums, ko man Dievs ir 
devis. Es vēlos mācīties BPI, jo šobrīd saredzu to kā labāko 
iespēju, kā es varu realizēt Dieva doto aicinājumu. Ja godīgi, 
tad ikreiz, kad es sāku apsvērt, ko man darīt ar savu dzīvi, tad 
pirmais, kas nāk prātā, – gribu būt mācītājs. Pie šāda 
secinājuma es nonācu pavisam vienkāršā ceļā – izmēģināju 
kalpošanas darbu. Lai gan šis darbs nav no vieglajiem, taču, 
to darot, es jūtu lielu prieku un piepildījumu.

Vai bija viegli izdarīt izvēli?
Izvēle netika izdarīta vienā dienā, un tas nebija viegli. Es 
sastapos ar nopietnām pretrunām – neuzskatīju sevi par 
pietiekami nobriedušu, kā arī bija jautājums par materiālo pusi, 

proti, kā izdzīvot. Pēc dabas esmu tāds cilvēks, kurš mēdz 
daudz šaubīties. Tieši šī īpašība man bieži traucē, taču šajā 
gadījumā man palīdzēja. Ja es nesāktu šaubīties, tad droši 
vien nekad nesaprastu, cik ļoti nopietns ir mācītāja darbs 
un cik ļoti Dievs mani svētījis, lai es šo darbu varētu darīt.

Kas bija galvenie faktori, kas tevi iedrošināja uz šo soli?
Mateja evaņģēlijā 14. nodaļā ir stāstīts par kādu notikumu, 
kur Jēzus mācekļi ir pavadījuši nakti, guļot laivā, un Kristus 
no rīta nāk pie viņiem, iedams pa ūdens virsmu. Mācekļi 
pārbīstas, jo domā, ka tas ir spoks. Kristus viņus mierina, 
taču Pēteris grib būt drošs un saka: „Kungs, ja Tu tas esi, 
tad liec man nākt pie Tevis pa ūdens virsu!” Jēzus 
iedrošina Pēteri to darīt, un viņš iet pretī Kristum, taču 
ierauga vētru, nobīstas un sāk grimt. Jēzus viņu satver un 
saka: „Mazticīgais, kādēļ tu šaubījies?”

Šis notikums atspoguļo manu situāciju. Dievs man deva 
aicinājumu, bet jo vairāk es šaubījos, jo dziļāk es grimu 
neziņā. Mans risinājums ir nešaubīties, nebūt mazticīgam 
un spert šo soli.

Kādu tu iztēlojies savu dzīvi pēc 20 gadiem?
Gribētos redzēt sevi kā mācītāju, kurš ir gudrs gan Bībelē, 
gan arī stratēģiskā plānošanā. Es uzskatu, ka bez 
pamatīgām zināšanām par Bībeli, tu nevari kvalitatīvi skolot 
cilvēkus. Taču tev arī jābūt labam vadītājam, lai varētu 
izveidot atbilstošu vidi, kur bībeliski mācīt ļaudis. Tādēļ es 
jau tagad lūdzu Dievu, lai Viņš saved mani ar uzticamiem 
cilvēkiem, kuri varētu uzņemties daudzos pienākumus. 
Mani ļoti iedvesmo Henrija Forda teiktais: „Atņemiet man 
visu, kas man pieder, – rūpnīcas, naudu, māju un citas 
lietas, bet atstājiet man cilvēkus, ar kuriem kopā strādāju. 
Un es nedēļas laikā atpelnīšu visu.” Neslēpšu arī to, ka 
man gribētos ģimeni, tā būtu neaizstājama dzīves skola.

Kā tev šķiet, kuri Dieva dotie talanti tevi padara 
piemērotu mācītāja kalpošanai?
Man ir zināma veida oratora spējas, kā arī tad, kad es lasu 
Bībeli, brīžiem pieķeru sevi, ka es jau domās veidoju 
svētrunu.

Kādas ir lielākās vajadzības šodienas baznīcā tavā 
skatījumā?
Es domāju, ka mums ir jālauž sabiedrības stereotips par 
baznīcu (attiecinu to īpaši uz Latviju). Vairumam šķiet, ka 
baznīca ir kaut kas vecmodīgs un novecojis, taču tā nav. 
Lai mainītu šo situāciju, ir jāmaina forma. Vēsts paliek 
nemainīga, mainīgs ir tikai formāts, kādā mēs to 
pasniedzam. Un mums visiem jāsaprot viena lieta – 
baznīcā nestrādā cilvēki, kurus nekur citur neņem pretī. Ja 
tu gribi strādāt baznīcā, tad tev nāksies izmantot visas 
savas spējas un par visiem 100%.

Vai esi apsvēris iespējas piedalīties jaunas draudzes 
dibināšanā?
Esmu fantazējis, bet nekā konkrēta nav bijis. Kad 
parādīsies iespējas, nopietnāks skatījums, tad arī jautāšu 
Dievam, ko darīt.

Kā lai par tevi labāk aizlūdz?
Lūdzat par to, lai es nešaubītos, bet sekotu Dieva 
aicinājumam, lai ar visu savu dzīvi kalpotu cilvēkiem un ar 
savu darbu pagodinātu Dievu.


