
LATVIJAS BAPTISTU DRAUDŽU SAVIENĪBA

“Kas atbild, iekams viņš dzirdējis, tam piemīt vientiesība un tas 
piedzīvos kaunu.” ( Salamana pam.18:13)

Septembris atnāk kā jauna mācību gada mēnesis visiem, kas 
mācās kādā skolā. Tomēr nevienam cilvēkam mācīšanās un 
izzināšanas process nesākas vai nebeidzas ar mācību gadu. 
Tas izriet no mums Dieva dotā uzdevuma pārvaldīt šo pasauli 
(1. Moz. 1:26-28). Lai to spētu, ir jāmācās. Un vēl: Dieva vārds 
saka, ka viss apliecina Dieva godu (Ps. 19:2-5). Tātad visur 
varam censties ieraudzīt un novērtēt Dieva darbu un Viņa 
lielumu.

Par nožēlu daudzi kristieši, kas zina par Dieva lielumu un to, ko 
Viņš ir ielicis radībā un katrā cilvēkā, noliedz daudzkrāsainību 
izzināšanas apjomā un sekojošā pielietojumā. Piemēram, viss, 
kas saistīts ar cilvēka fiziskā organisma dažādām spējām, kā 
dzirdēt, redzēt, sataustīt, baudīt utt. – ir jālieto Dieva godam. 
Dieva mums dotais organisms un tam piešķirtās spējas mūs 
mudina saprast un tiekties izzināt visu Dieva radību: taustāmo 
(piem., jūrmalas smiltis), baudāmo (ēdiens), sadzirdamo (skaņas 
dabā un mūzikā), saredzamo (estētiskais visdažādākajās jomās) 
u. c., lai to lietotu Dieva godam, jo īpaši, lai citus vestu pie Jēzus.

Vēl vairāk, cilvēks ir arī garīga būtne, tādēļ garīgo vērtību 
izzināšana Bībelē un to pielietošana kalpošanai un Kristus 
apliecināšanai ir tik ārkārtīgi nozīmīga. Lokālas Bībeles studijas 
vai centralizētas studijas BPI, KVK un citās mācību iestādēs dod 
šo brīnišķīgo izzināšanas iespēju.

Ir kristieši, kas atbild, iekams viņi dzirdējuši: viņi varbūt ir labi 
savā jomā, bet noliek citus, pat neiedziļinājušies tajā, ka arī citu 
mācīšanās, darbs un spējas ir Dieva dotas, un ka tie ir līdzekļi 
citu cilvēku aizsniegšanai ar Jēzus mīlestību. Klausīšanās ir 
svarīga daļa no mācīšanās! Turklāt: tas veicina arī atbildības 
uzņemšanos tajos, kas tiek uzklausīti un tā iegūst iespēju 
izteikties un izpausties. Tādi cilvēki mums ļoti noderētu!

Draugi! Ieklausīsimies un mēģināsim saprast cits citu! 
Atbalstīsim viens otra aicinājumu, kuru Dievs mums devis! 
Atbalstīsim tos, kas iegūst izglītību visdažādākajās jomās, 
jo katrs to dara savā veidā, lai savā īpašā veidā godinātu Dievu 
caur Jēzu Kristu!

Mārtiņš Balodis
Liepājas baptistu Pāvila draudzes mācītājs
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Pestīšanas Tempļa draudzes mācītājs Hanss 
Bērziņš ir dzimis Brazīlijā. Tur viņš ieguva 
inženiera diplomu, 13 gadus nostrādāja savā 
profesijā, tad izstudēja teoloģiju un 
iesaistījās pilna laika kalpošanā. Neraugoties 
uz to, ka vairāk nekā 40 gadus Hanss ir 
dzīvojis Brazīlijā, viņš sevi sauc par latvieti. 
Hansa tēvs piedzima Talsos un 1922. gadā 
kā mazs puika kopā ar ģimeni pārcēlās uz 
Brazīliju. Arī viņa mamma ir no Brazīlijas 
latviešu ģimenes. Pirms astoņiem gadiem 
Hanss kopā ar sievu Elaini un bērniem 
atbrauca uz Latviju kā misionārs. “Kad 
ieradāmies, varēju tikai aptuveni saprast 
valodu, taču manu uzvārdu Bērziņš gan visi 
zināja, jutos kā savējais. Brazīlijā man 
vienmēr bijušas problēmas ar uzvārdu, 
neviens to nevarēja izrunāt.” “Pārcelties 
nebija viegli,” piebilst Elaine, “bet Latvija ir 
īpaša, cilvēki ir forši un šeit sievietes ir ļoti 
skaistas. Dēls saka, ka Brazīlijā tik skaistu 
meiteņu nav. Un viņam ir taisnība!”

Brazīlietes jau arī skaistas. 

Elaine: Jā, bet latvietes tomēr skaistākas. 
Te sievietes arī ļoti cenšas, lai labi izskatītos, 
citās valstīs tā nepūlas. Es arī mēģinu būt 
skaista, un tas nemaz nav tik viegli. 
Par iekšējo skaistumu ir vieglāk parūpēties. 

Kā radās doma braukt misijā uz Latviju?

E: Sākumā jau Hanss domāja, ka atbrauksim 
tikai ciemos, uz kādām trīs nedēļām, ne 
ilgāk. Par misiju pat nedomājām. Brazīlijā 
kalpojām ļoti labā draudzē, ārkārtīgi viesmīlī-
gā un devīgā. Dzīvojām skaistā mācītāja 
mājā, ko draudze bija uzbūvējusi. Diez vai 
kādam no draudzes locekļiem bija skaistāka 
māja. Iedomājies, pirmajā dienā, kad tur 
ierados, sievietes no draudzes mani sagaidī-
ja ar milzīgu ziedu klēpi, kāda cita ģimene 
mūs uzaicināja vakariņās. Mēs tur jutāmies 
ļoti mīlēti. Tā bija un joprojām ir īpaša 
draudze, kas atrodas Vale do Ribeira – mazā 
pilsētiņā, kur ir aptuveni 20 tūkstoši iedzīvo-
tā ju, kuri visi viens otru pazīst. Tā ir viena no 
visvairāk evaņģelizētajām vietām Brazīlijā. 

Tad kāpēc jūs pārcēlāties?

E: Draudzes gada svētkos ciemos atbrauca 
kāds draugs, arī mācītājs, kurš Hansam 
pajautāja: “Tava ģimene ir no Latvijas, tu 
pats esi latvietis, kādu laiku atpakaļ Latvija 
daudz deva Brazīlijai, domā, nav pienācis 
laiks tev dot atpakaļ?” Hanss sākumā man 
neko neteica, tikai uz nedēļu palika kluss. 
Tajā laikā man bija savs uzņēmums, lasīju 
lekcijas par publiskās runas mākslu. Pēdējā 
dienā pirms aizbraucām uz Latviju, 
astoņdesmit Vale do Ribeira pašvaldības 
darbinieki saņēma diplomu par manu lekciju 
noklausīšanos. Kad tikko bijām pārvākušies, 
vēl saņēmu piedāvājumu lasīt kursu 120 

skolotājiem. Hanss man jautāja: “Ko tu 
darītu, ja es teiktu, ka Dievs mūs aicina uz 
Latviju?”. “Ja Dievs aicina, tad, protams, 
braukšu”, atbildēju Hansam. Viņam likās, ka 
esmu “traka”, jo man taču tik ļoti patika savs 
darbs, nācu mājās laimīga. Bet es zināju, ja 
Dievs man ir kaut ko devis, Viņš to var lietot 
arī Latvijā. Protams, pirmajos gados bija ļoti 
grūti, kad atbraucām, nesapratu nevienu 
vārdu. Arī angļu valodu nepārzināju, jo 
Brazīlijā visi runā tikai vienā valodā – 
portugā ļu. Tur nav kā Latvijā, kur lielākā daļa 
cilvēku zina trīs, četras valodas. Bet 
nenožēlo ju, ka pārcēlāmies, esmu kļuvusi 
par Latvijas patrioti, man ir dārga šī zeme un 
cilvēki. 

Tagad jūs abi ļoti labi runājat latviski.

Hanss: Uzskatu, ka misionāram ir jārunā tās 
valsts valodā, uz kuru viņš ir atbraucis vai 
vismaz jāmēģina mācīties tās valsts valoda. 
Organizācijas, kas mūs sūtīja misijā, 
uzstādījums bija, ka pirmo gadu mēs tikai un 
vienīgi mācāmies latviešu valodu. Ja esi 
misionārs, ir jāciena vieta, kurā atrodies, ir 
jāēd tas, ko vietējie ēd, jāvelk mugurā to, ko 
vietējie velk. Sākumā man likās, ka, visu 
dienu mācoties valodu, zaudējam laiku, bet 
tagad to ļoti novērtēju, jo varu saprast, kas 
notiek manā draudzē, kas notiek pilsētā, 
valstī. Zinu, kas ir Nils Ušakovs. Turklāt 
Latvijas iedzīvotāji ir diezgan nelaipni un 
neiecietīgi, ja nevari izteikties vai kaut ko 
nesaproti. Piemēram, atceros, vēl nerunāju 
latviski, gribēju nopirkt pienu, vienīgais, ko 
varēju veikalā pateikt bija: “Piens, lūdzu”. 
Man atbildēja: “Ko?”. Es vēlreiz teicu: 
“Piens!”. “Piens, ko!?”, man atcirta. Domāju, 
ka šodien attieksme vienam pret otru ir 
labāka, varbūt esmu pieradis. Bet sākumā... 
gāja grūti, bija depresija, jo īpaši ziemā un 
nevis tāpēc, ka auksts, bet tāpēc, ka nav 
saules.

E: Jā, arī rudenī mums ir grūti.

H: Protams, tagad iet vieglāk, mēs gribam 
dzīvot šeit, domāju, ka arī Dievs to grib. 
Pirms diviem gadiem nolēmām būvēt māju 
Baložos, gribējām vēl vienu bērniņu, 
vēlējāmies jaunu sākumu. Vecākajai meitai ir 
divdesmit gadi, viņa jau grib īrēt pati savu 
dzīvokli, puika it kā kādu laiku ar mums vēl 
dzīvos, bet arī ne pārāk ilgi, tāpēc mums 
tagad ir mazā Anna Sofija. Tu jautāji, kāpēc 
braucām uz Latviju? Tas bija izaicinājums un 
bez tā grūti ir izdzīvot dzīvi. Gribēju arī 
atgriezties pie savām saknēm. Elainei 
citādāk, viņai bija grūtāk, patiesībā – vieglāk. 
Es esmu kā latvietis, intraverts. Elaine ir 
pilnīgs pretstats, uzreiz iepazīstas ar 
kaimiņiem, viņa ir mazliet traka.

E: Kādam jābūt trakam, ja visi būs perfekti, 
pasaule kļūs garlaicīga.

H: Lielākajai daļai cilvēku viņa patīk.

E: Dažiem nē. Bet man ir prieks būt tādai, 
kāda esmu. Ilgu laiku nesapratu sevi un 
nesapratu arī to, ko Dievs man ir devis. 
Redzēju vairāk nastu nekā dāvanu. Pašlaik, 
kad man jau sen pāri trīsdesmit gadu 
slieksnim, kad ir četrdesmit un redzu – kaut 
kad būs piecdesmit, tad... ziniet, attieksme 
mainās. Redzu, ka lielu daļu savas dzīves 
esmu jau nodzīvojusi un beidzot sapratusi, 
ka jābeidz karot ar Dievu par to, lai es būtu 
citādāka nekā Viņš mani ir radījis. Ir lietas, 
kuras, protams, vajag mainīt un Dievs palīdz 
to izdarīt, bet, ja tev ir 45 gadi un kaut kas 
būtisks tevī vēl nav mainīts, saki kā Pāvils: 
“Man ar žēlastību pietiks!”. Ja kāds tevi 
nemīl, negrib būt tev blakus, viņš pats ir 
zaudētājs. Pasaule ir ļoti krāsaina un 
interesanta, kad to sapratu, sāku novērtēt 
tās lietas, kuras kādreiz sevī nevarēju 
pieņemt.

No kreisās: mācītājs Hanss Bērziņš, Elaine ar Annu Sofiju rokās, Raisa un Giļermi
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Kas tās ir par lietām?

E: Gandrīz visas manas īpašības. Agrāk 
domāju, ka ekstravertie cilvēki, tādi kā es, ir 
kaitinoši, nevienam nepatīk, citiem traucē, ir 
par daudz skaļi, par daudz runīgi. Bet ziniet, 
tu esi tas, kas tu esi. 

H: Mēs ar Elaini nākam no ļoti atšķirīgām 
ģimenēm. Viņas ģimene ir kā īsta Brazīlijas 
ģimene, mana bija klusāka.

Kā jūs satikāties un iemīlējāties?

H: Tas notika draudzē.

E: Kur gan citur!

H: Es joprojām nespēju noticēt, ka viņai 
iepatikos. Elaini pirmo reizi ieraudzīju 
dievkalpojumā, es sēdēju balkonā, un viņa 
piedalījās slavēšanā. Atceros, man bija tāda 
sajūta, ka esam jau tikušies. Nākamajā reizē, 
kad ieraudzīju Elaini, piegāju viņai klāt. Viņa 
bija ļoti atvērta, pat vairāk nekā šodien.

E: Viņš mani mazliet ir ielicis rāmjos.

H: Es, pieklājīgs un kluss, jautāju, vai esam 
pazīstami. Viņa mani nepazina un izrādījās, 
ka nākam no pilnīgi dažādām vietām un 
nekādi nevarējām būt tikušies. Tā pamazām 
mēs iedraudzējāmies. Cilvēki sākumā 
neticēja, ka draudzējamies.

Kāpēc neticēja?

H: Tāpēc, ka esam atšķirīgi, bija pat viena 
sieviete, kas Elainei pārmeta, ka viņa ar mani 
draudzējās. Domāju, ka viņa Elaini bija 
noskatījusi vienam no saviem trim dēliem. 
Esmu bailīgs, mazliet reliģiozs, nopietns, 
perfekcionists. Es ciešu no tā, ka esmu 
perfekcionists, ja sprediķis nav bijis labs, 
tikšanās nav sanākusi vai tagad, kad jūtu, 
ka nevaru precīzi izteikties, ļoti pārdzīvoju. 
Esam precējušies 23 gadus un esmu 
pārliecināts, ka mūsu attiecības man ir 
nākušas par labu, Elaine palīdz man lietas 
uztvert vieglāk, krāsaināk. 

E: Mēs jau meklējam pretstatu, iedomājies, 
cik garlaicīgi būtu, ja apprecētos divi ļoti 
līdzīgi cilvēki. 

Kā bērni iedzīvojās Latvijā?

H: Kad atbraucām, meitai bija 13 gadi, 
puikam – 9. Domāju, ka dēlam bija vieglāk, 
viņš ir ļoti sabiedrisks, viņam ir draugi un 
draudzenes. Viņš mīl Latviju. Meita ir... 
klusāka, varbūt ne īsti klusāka...

E: Viņa ir vairāk latviete, domā, ka tur, kur 
neesmu, ir daudz labāk.

H: Pāris mēnešu laikā bērni jau sāka mācīties 
skolā un runāt latviski. Viņiem bija viegli, grūti 
bija man, esmu vecs cilvēks. Vectēvs 
uztraucas, ka jaunākā meita nerunās 
portugāļu valodā. Protams, ka viņa runās. 
Viņa runās gan latviski, gan angliski, gan 
portugāliski, jo mājās savā starpā lietojam šo 
valodu. Bērniem nav problēmu. 

E: Vecākajai meitai pirmā valoda joprojām ir 
portugāļu, puika runā latviski bez akcenta, 
taču jaunākā meita runās ar akcentu 
portugāļu valodā.

Kā Latvija jūs ir ietekmējusi?

E: Es domāju, ka ļoti. Vairāk mīlu dabu, to 

respektēju vairāk nekā agrāk. Latvieši ir 
zemnieki, viņi ļoti mīl zemi. Mēģinu sakārtot 
nedaudz vairāk savu pasauli. Latvijā 
cilvēkiem patīk kārtība un arī 23 gadus esmu 
mācījusies būt labāk organizēta. Viss mūs 
ietekmē, katrs cilvēks atstāj kaut kādu 
nospiedumu, un man ir ļoti dažādi draugi, ja 
saaicinātu visus kopā Ziemassvētkos, būtu 
ļoti interesanti. Pirms gada Dievs man 
paplašināja vīziju – Viņš mīl pasauli, katru 
cilvēku, gan to, kurš man patīk, gan to, kurš 
nepatīk, kurš dara pareizas un kurš 
nepareizas lietas. Dievs teica: “Elaine, es tevi 
neesmu aicinājis glābt cilvēkus, esmu 
aicinājis tevi mīlēt cilvēkus! Glābt ir mana 
daļa, tava ir dzert ar viņiem kafiju, ēst kopā 
vakariņas.” 

H: Esmu laikam mazliet liberāls. Ir daudzas 
lietas, kuras vienā valstī uzskata par grēku, 
bet citā nē, un tas ir atkarīgs no kultūras, 
nevis Bībeles. 

Piemēram, kādas lietas?

H: Piemēram, Portugālē esmu bijis divas 
reizes un man ir draugs, kurš tur ir mācītājs. 
Viņi Ziemassvētkos saņem tik daudz vīna 
pudeles, ka nav vairs vietas uz galda, 
garīdznieku brālības sapulcēs vienmēr ir vīns. 
Savukārt Brazīlijā baptisti uzskata, ka būt 
katolim ir grēks, jo viņi piekopj elkdievību. 
Latvieši ir mazliet mistiķi, atceros, pēc tam, 
kad bija aizdegusies prezidenta pils un 
sabrukusi Maksima, viens brālis man teica, 
ka Latvijai ir uzlikts lāsts, jo šeit tiek būvēts 
likteņdārzs. Dažreiz ir tik nogurdinošas runas 
par to, kas ir pareizi un kas nav! 

E: Es esmu nogurusi no tā, ka cilvēki neredz 
un neparāda viens otram žēlastību. 

Kā vēl var parādīt mīlestību?

E: Šodien man piezvanīja viena sieviete un 
teica, ka ir man parādā naudu. Es atbildēju: 
“Es tevi aicināju un kad es aicinu, tad 
maksāju. Tu man neesi parādā”. Viņa ir 
vientuļā māte, kura audzina četrus bērnus. 
Un viņa man prasīja, vai varam aiziet kopā uz 
humpalu veikalu. Man ļoti patīk humpalu 
veikali. Ja var nopirkt labas lietas lētāk, 
kāpēc iet un pirkt tās jaunas un dārgas? 
Esmu laimīga, ka šeit ir humpalas, jo Brazīlijā 
to nebija. Latvijā neviena sieviete nevar teikt, 
ka nav ko vilkt mugurā. Man nekad nav bijis 
tik daudz drēbju kā Latvijā. Nu, lūk, tā 
sieviete man prasa, kurās humpalās es 
iepērkos. Atbildu, ka parādīšu, bet tagad tur 
vēl dārgi, tāpēc jāpagaida, kad humpalās 
būs atlaides un tad varēsim iet kopā. Es 
gribu palīdzēt, bet gribu iemācīt makšķerēt, 
nevis dot zivis, citādi jau viņa neaugs. Man 
cilvēki ir ļoti īpaši, man viņi ļoti patīk, neviena 
lieta, neviena vieta nevar aizstāt cilvēku. 
Vienalga, vai viņš ir ticīgs, vai nē, atkarīgs no 
alkohola, vai ar citu seksuālo orientāciju, tīrs 
vai netīrs. Kaut gan man ļoti nepatīk, ja 
cilvēks ir netīrs, arī Latvijā esmu dažus 
mazgājusi. Atceros, vienu reizi ar draudzeni 
iegājām pastā un tur bija sieviete, kura 
drausmīgi smirdēja. Piegāju pie viņas un 
teicu: “Kundze, neņemiet ļaunā, bet varbūt 
varam palīdzēt jums ar drēbju izmazgāšanu 

vai kaut kā citādāk?” Viņa mums teica, ka jā, 
labprāt, un beigās atklājās, ka viņa nebija 
mazgājusies gadu. Šī sieviete mums 
nosauca savu adresi, durvju kodu, visu. 
Abas ar draudzeni ar šampūniem, aparātiem 
nokrāvušās gājām meklēt šo adresi un 
izrādījās, ka tādas adreses nav. Tad biju ļoti 
skumīga, jo es būtu varējusi viņai palīdzēt, 
man nepatīk, ja cilvēkiem nav iespējas 
nomazgāties, ja viņiem nav ko vilkt mugurā, 
nav ko ēst, jo zinu, ka varu palīdzēt. 

Kādi jums ir nākotnes plāni?

H: Manā dzīvē ik pa desmit gadiem notiek 
kaut kādas radikālas pārmaiņas.

E: Ik pa septiņiem gadiem.

H: Vai mainu dzīvesvietu, vai profesiju, vai 
nodarbošanos. Un pārmaiņas man vienmēr ir 
izaicinājums. Pirms kādiem pieciem gadiem 
Dievam ļoti lūdzu, lai Viņš mani aicina atpakaļ 
uz Brazīliju. Man it kā pat izteica piedāvājumu 
atgriezties, bet tas neizdevās. Tagad sāku 
domāt, ka varbūt ir jāpaliek šeit. Mūsu bērni 
drīzāk paliks, ja ne Latvijā, tad Eiropā. Kāpēc 
lai mēs atgrieztos Brazīlijā? Man tur palikusi 
tikai māte, Elainei tur ir vairāk radu, bet mēs 
jau dzīvojam kādu laiku tālu no viņiem. Esmu 
arī nolēmis atsākt mācīties, studēšu 
psiholoģiju Latvijas Universitātē. Tas būs 
jauns piedzīvojums, iespēja labāk iepazīt 
sabiedrību, cilvēkus, man būs kursa biedri. 
Turklāt tas būs arī izaicinoši, jo kristieši 
psiholoģiju uztver diezgan aizspriedumaini. 
Domāju, ka tagad esmu stiprāks kristietis, 
nekā biju Brazīlijā. Es vēlos šeit dzīvot, esmu 
patriots, gribu kaut ko dot valstij, palīdzot 
uzņēmējiem attīstīt sadarbību ar Brazīliju, 
palīdzot cilvēkiem no Brazīlijas pārcelties uz 
Latviju, bet, ja man kāds latvietis saka, ka 
grib braukt strādāt uz Brazīliju, cenšos viņu 
atrunāt. Piemēram, rīt došos uz Iekšlietu 
ministriju, lai diviem puišiem palīdzētu 
atbraukt uz Latviju. 

Kā jūs Latviju esat ietekmējuši?

E: Esmu par šo jautājumu domājusi. 
Dzīvojam šeit jau astoņus gadus un dažreiz 
prātoju: “Dievs, kas ir noticis šajā laikā?” 
Atceros, ka pēc vienas konferences, ko 
organizējām kopā ar Kristīni Zonni, pie manis 
pienāca jauka sieviete un prasīja, vai es 
piekristu būt viņas mentore. Biju ļoti izbrīnīta 
un pārsteigta, ka viņa gribēja tikties tieši ar 
mani. Šīs tikšanās man bija ļoti īpašas un 
dārgas, jo iniciatīva nenāca no manis, bet 
gan no otra cilvēka. Viņa ir ļoti īpaša meitene, 
ļoti gudra. Viņa domāja, ka nekad 
neapprecēsies, jau daudz gadu un tā tālāk, 
un es sāku lūgt par viņu. Un viņa aizbrauca 
uz Ameriku un satika tur savu cilvēku. Viņa 
nesen bija atbraukusi ciemos pie manis. Es 
ticu, ka Dievs mūs ar Hansu lieto Latvijā. 

H: Kad pirmo reizi Latvijā aizgāju uz draudzi, 
neviens ar mani nerunāja. Tāpēc Pestīšanas 
Templī cenšamies ieviest paradumu, ka 
dievkalpojuma laikā cilvēki viens uz otru 
paskatās, sasveicinās. Daudziem tas nepatīk, 
bet mēs cenšamies, ja tā var teikt, radīt 
mazliet nekārtību.

Interviju sagatavoja Evija Mileiko
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LBDS nākotneS reDzējumS

Fragments no studiju materiāla “Dzīve Evaņģēlijā”, kuru 
pašlaik apgūst Baltijas Pastorālā institūta 1. kursa studenti. 
Pievienojieties mums!

Katrā savas dzīves aspektā man ir jādzīvo Dievam par godu – 
par šo principu skaidri rakstīts 1. Korintiešiem 10:31: “Tādēļ, vai 
ēdat vai dzerat, vai ko citu darāt, visu dariet Kungam par godu.” 
(sk. arī Romiešiem 12:1; Filipiešiem 1:27).

Tam, kāds cilvēks esmu, kā dzīvoju, visam, ko daru, ir jācildina 
Dievs cilvēku un eņģeļu priekšā (Efeziešiem 3:10). Tas nozīmē, 
ka esmu Viņa žēlastības trofeja – vienīgais izskaidrojums tam, 
kas es esmu un kā es dzīvoju, ir Trīsvienīgā Dieva suverēnais un 
pārdabiskais darbs manā dzīvē. Tas nozīmē, ka dzīve, kas 
dzīvota Dievam par godu, ir neparasta dzīve. Tā ir dzīve, kas 
gaida uz Mūžību.

Iedomājieties brīdi, kad ieradīsieties debesīs. Visi eņģeļi būs 
sastājušies rindā un jūs sveiks. Visi svētie, kuri debesīs nonākuši 
pirms jums, būs gatavi gavilēt, jums ieejot pa vārtiem. Tie, kuri 
jūs pazīst, sēdēs pirmajās rindās un jūs uzreiz atpazīsiet viņus, 
kaut arī viņi izskatīsies daudz pievilcīgāki, nekā jūs atceraties. 
Gaviles būs reibinošas. Mājās pārnākšanas apziņa – 
neaptverama. Sākumā jūs domāsiet, ka visi ir sapulcējušies jūsu 
dēļ. Un savā ziņā tā arī būs. Bet tad jūs pamanīsiet, ka neviens 
nesit jums uz pleca un nesaka: “Malacis!” Netiks izteikts neviens 
apsveikuma vārds. Visas gaviles būs veltītas Dievam. Visa slava 
tiks veltīta Viņam par Viņa apbrīnojamo darbu. Dievs salauztu 
cilvēku pārvērtis pārsteidzošā un elpu aizraujošā žēlastības 
varenā spēka piemērā. Neviens mākslas galerijā neslavē 
audeklu un krāsu, sakot: “Cik skaists mākslas darbs!” Tieši tāpat 
debesīs neviens neskatīsies uz mani un neslavēs mani par to, 
cik labi esmu dzīvojis. Aplausi māksliniekam, un slava Dievam!

Jēzus saka: “Tāpat lai jūsu gaisma spīd cilvēku priekšā, ka tie 
redz jūsu labos darbus un godā jūsu Tēvu, kas ir debesīs.” 
(Mateja 5:16) Pāvils to pašu saka citiem vārdiem: “Mēs paši 
esam Viņa darinājums, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus 
Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu.” (Efeziešiem 
2:10) Ja šis ir Mūžības attēlojums, tad mums tā jādzīvo jau 
tagad, Mūžību vēl tikai gaidot. Mūsu dzīvei un draudzei ir jābūt 
eshatoloģiskai [uz laiku beigām orientētai] dzīvei un draudzei, 
kas norāda uz nākamo laikmetu un dzīvo tā gaidās. Draudzes 
dzīvei ir jābūt vietai, kur tiek pagodināts Dievs. Manas dzīves 
kvalitātei ir jābūt tādai, kādu var sasniegt tikai žēlastības 
rezultātā, tā lai tikai un vienīgi Dievs saņem godu. 

Ikviens spēj mīlēt savus draugus, bet tikai žēlastība spēj radīt 
cilvēku, kurš patiesi mīl savus ienaidniekus un meklē viņu 
labumu, lai tā tiktu pagodināts Dievs. Ikviens spēj piedot vienu 
nodevību, bet tikai žēlastība spēj radīt cilvēku, kurš piedod arī 
vairākkārtēju nodarījumu, lai tā tiktu pagodināts Dievs. Ikviens 
spēj izvilkt no somas dažas monētas un iedot ubagam, bet tikai 
žēlastība spēj radīt cilvēku, kurš pārdod visu savu mantu un 
iegūto atdod trūcīgajiem, lai tā tiktu pagodināts Dievs. Ikviens 
spēj veltīt sevi savam laulātajam draugam, bet tikai žēlastība 
spēj radīt vīru vai sievu, kurš atver savas mājas durvis un aicina 
iekšā apspiestos un trūcīgos, lai tā tiktu pagodināts Dievs.

Diez vai mēs novērtējam šī principa diženumu. Dzīvot dzīvi 
Dievam par godu nozīmē līdzināties Dievam, jo Viņš dara visas 
lietas par godu sev. Dievs ir pārņemts ar savu godu, kas ir pilnīgi 
loģiski, jo Viņš vienīgais ir godības pilns un ne ar vienu 
nesalīdzināms.

Pamatojoties uz Vēstules efeziešiem 1. nodaļu, īpaši 5.-6. un 12.-
14. pantu, Džons Paipers, amerikāņu baptistu mācītājs un 
daudzu grāmatu autors, raksta: 

“Dažādie veidi, kā Dievs ir izvēlējies atklāt savu godību radībā un 
glābšanā, sasniedz kulmināciju Viņa izglābtās tautas slavas 
dziesmās. Dievs valda pār šo pasauli ar godību tieši tāpēc, lai 
Viņu apbrīnotu, sajūsminātos, godinātu un slavētu. Visvairāk 
Dievu priecē Viņa svēto slavas un apbrīnas dziesmas, kas 
apliecina Viņa izcilību.” 1

Dieva mīlestība izpaužas Viņa vēlmē atrast grēciniekus, lai arī 
viņi pazītu Dievu kā visbrīnišķīgāko un lai vairāk par visu ilgotos 
pēc Viņa godības, goda un labās slavas.

Savā ziņā tas, kā šo principu paskaidroju, ir ļoti nepilnīgs šīs 
idejas izklāsts. Mums nav tikai visi  dzīves aspekti jādzīvo 
Dievam par godu. Mums ir jādzīvo visa sava dzīve ar radikālu un 
nelokāmu mērķtiecību, lai katrs tās aspekts pagodinātu Dievu, 
kurš mūs ir radījis un izglābis. Mums jādzīvo pārdomāta dzīve. 
Tik bieži mūsu rīcība un vārdi neņem vērā Dievu. Iespējams, ka 
jau esat dzirdējuši par “Evaņģēlija mērķtiecīguma” ideju. Tāpat ir 
vajadzīga “mērķtiecīgas pagodināšanas” ideja visā, ko darām. Ir 
jāuzdod jautājums: “Kā tas pagodina Dievu?” Ja neņemam vērā 
Dievu,  rezultāts ir patmīlība, salauztība un grēks. 

Strīdoties ar sievu, pašā strīda karstumā, man ir jādomā: “Kā tas 
pagodina Dievu?” Ja Dievs un Viņa godība ir mūsu prāta un 
redzējuma priekšplānā, tam vajadzētu savaldīt katru manu strīdu 
ar sievu vai kādu citu cilvēku.

Kad atbildu uz kritiku: kā tas pagodina Dievu?

Kad pieņemu lēmumus: kā tas pagodina Dievu?

Kad disciplinēju savus bērnus: kā tas pagodina Dievu?

Kad spēlēju futbolu: kā tas pagodina Dievu?

Kad [jūsu variants]: kā tas pagodina Dievu?

Nav tāda dzīves aspekta, kurā es varētu būt nevērīgs un neuzdot 
šo jautājumu ar mērķtiecīgu apņēmību. Kā romieši mēdza teikt: 
“Soli Deo Gloria!” 

Pēc Porterbrook (www.porterbrooknetwork.org) materiāliem 
sagatavoja Līva Fokrote
1 John Piper, The Happiness of God, tiešsaistē: www.desiringgod.
org/dg/id6_cf.htm

Kā Dievs tiek pagodināts  
manā dzīvē?
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Bērni un jaunieši

Vasara un BPI Drafts ir divas neatdalāmas 
lietas manā dzīvē jau pēdējos sešus gadus. 
Tā ir vide, kurā mums ir iespēja pamanīt 
mūsu jauno potenciālu, sagatavot, izaicināt, 
iedrošināt jaunos puišus, kas kādu dienu 
kļūs par vīriem, kas nebaidās no atbildības, 
gatavi uzņemties vadītāja pienākumus un 
kalpot draudzē. Patiesībā nemaz nav 
jāgaida, jo šīs pārmaiņas mēs jau redzam 
tagad. 

Šogad tika organizētas divas BPI Drafts  
nometnes – pirmais un otrais līmenis. 
Pirmajā līmenī kopā ar vecākiem brāļiem 
(kas ir vadītāji) bija 32 dalībnieki, bet otrajā 
līmenī 15. Bija sabraukuši puiši no 
Mērsraga, Grobiņas, Užavas, Sakas, 
Āgenskalna, Mateja, Liepājas Ciānas, 
Liepājas Nācaretes, Ogres, Talsu, 
Pastendes un Siguldas draudzes. Šogad, 
atšķirībā no citiem gadiem, bija gados 
jaunāki puiši, kas, protams, tikai priecē, 
jo parāda, ka draudzēs ienāk jauna 
paaudze, ar kuriem atkal varam strādāt. 
Pirmajā Draftā puišiem tika iedots 
salīdzinājums, ka vīrietis ir kā lauva, kurš var 
izvēlēties dzīvot brīvībā vai krātiņā. Runājām 
par sekām, ko nozīmē atrasties krātiņā un 
kā vīrietis no tā var būt brīvs. Atgādinājām, 
ka Kristus ir kā lauva, kuram vienīgajam ir 
spēks darīt mūs brīvus, veidojot un 
atjaunojot katrā puisī vīrišķību. Aicinājām 
puišus nopietni lūgt par savas dzīves 
aicinājumu un to izdzīvot līdz galam. 
Nometnē, kā jau Draftā, neiztikt bez 
daudzām fiziskām aktivitātēm, kas piešķīra 
dotajiem principiem vēl dziļāku nozīmi. 
Laika apstākļi pirmajā Draftā (ja atceramies) 
bija diezgan nepatīkami – auksts un lietains, 
bet tas netraucēja nodoties par visiem 
100%. Nometnes noslēgumā katrs 
dalībnieks izvirzīja sev mērķi 6 mēnešiem un 
mentoru, kura priekšā būs atbildīgs par 
mērķi. Dažus mēnešus pēc nometnes jau 

dzirdu stāstus, ka daži no mērķiem jau ir 
sasniegti. Piemēram, Toms no Siguldas 
draudzes atbrauca mājās un nolēma, 
ka vēlas kristīties. Neviens viņu uz to 
nepierunāja, bet tā bija viņa paša izvēle.

Otrais Drafts, kā ierasti, iesākās “Ganībās”, 
Užavā, bet tad visi dalībnieki devās uz Nīcu, 
kur sludinātājs Aivars Vadonis ar komandu 
dibina draudzi. Četras dienas komanda 
pavadīja laiku, mācoties un izdzīvojot, ko 
nozīmē Evaņģēlijs, kopiena un misija. 
Dalībnieki tika apmācīti, kā uzsākt sarunas 
ar cilvēkiem, tos neaizbiedējot, kā iepazīt 
kontekstu, kurā vēlas uzsākt misiju un kā 
pasludināt Evaņģēliju. Puiši mācījās arī par 
to, kā mums, kristiešiem, sevi ir jāparāda 
sabiedrībā un kādu liecību mēs nesam 
pasaulei ar savu uzvedību un dzīvi. Puiši 
katru dienu pavadīja laiku, lai teorētiski 
apgūtu zināšanas un pēc tam tās pielietotu 
praksē. Katru dienu bija iespēja kalpot 
vietējiem iedzīvotājiem ar praktiskiem 
darbiem, tīrot krūmus, kraujot malku. Katru 
vakaru tika organizēti dažādi sadraudzības 
pasākumi ar vietējiem jauniešiem: volejbols, 
beisbols, sarunas viens pret vienu, 
dziesmas, liecības. Pēdējā vakarā puiši paši 
uzņēmās iniciatīvu un noorganizēja īpašu 
pasākumu ar cienastu, labi sagatavotu 
programmu un pat izdekorētu telpu. Vakara 
gaitā tika pasludināts Evaņģēlijs. Atnāca 20 
vietējie jaunieši. Pasākuma laikā Aivars 
Vadonis piedāvāja vietējiem jauniešiem 
regulāri nākt uz jauniešu vakariem. Izskatās, 
ka Nīcā būs jauniešu vakari un viens no 
Drafta dalībniekiem ir uzņēmies palīdzēt tos 
organizēt. 

Ir aizraujoši redzēt, kā puišu acis un sirdis 
iedegas par Evaņģēliju un misiju. Bet daudz 
svarīgāk ir redzēt, kā viņi šo entuziasmu 
vēlas nest mājās un turpināt mācīto izdzīvot 
ikdienā. Piemēram, divi puiši no Sakas 

draudzes – Gints un Toms, atgriežoties 
mājās, vēlas uzsākt reizi mēnesī pusaudžu 
vakarus. Jau pašlaik tiek organizēts pirmais 
pārgājiens. Prieks, ka caur Draftu ir bijusi 
iespēja uzrunāt puišus un viņi nopietni lūdz 
un domā par savu dzīves aicinājumu. 
Šogad BPI studijas uzsāks trīs puiši no BPI 
DRAFTA: Lūkass Balodis, Kārlis Kleinhofs-
Prūsis, Māris Popmanis. Tie ir puiši, kas 
pirms 5-6 gadiem pirmo reizi piedalījās 
nometnē, bet tagad jau ir izauguši un 
saprot, ka ir aicināti kalpot draudzē. 

Paldies jums visiem, ka atbalstāt BPI Draftu 
un ticat šai idejai, ka sūtat puišus no savām 
draudzēm. Atbalstiet viņus, dodiet viņiem 
iespēju izpausties draudzē, ieguldiet viņos, 
nepārmetiet, ja viņi kļūdās, jo mēs visi 
kļūdāmies. Palīdziet viņiem sasniegt īsta vīra 
briedumu!

Kaspars Šterns

BPI DRAFTS vadītājs

BPI DRAFTS 2014

Radoša vasara bērniem Aizputē
Šogad pirmo reizi piedalījāmies projektā “Vislielākā Dāvana”, 
kura ietvaros gājām uz  bērnu dārzu un pasludinājām bērniem 
evaņģēlija vēsti. Noslēgumā katrs bērns saņēma īpašu dāvanu ar 
uzaicinājumu piedalīties projekta turpinājumā “Lielākais 
ceļojums”, kas notika katru trešdienas vakaru visas vasaras 
garumā Aizputes baptistu baznīcā . 
“Lielākais ceļojums” ir 12 – daļīga māceklības programma, kas 
ļauj bērniem iepazīties ar Jēzu un izskaidro, ko nozīmē sekot 
Viņam ik dienu un nest labo Vēsti citiem. Nodarbības dalās trīs 
lielās tematiskās grupās:

«Dieva Lieliskā dāvana›› iepazīstina bērnus ar Jēzu un 
paskaidro, kāpēc Viņš nāca pasaulē un kā Viņš atrisināja mūsu 
grēka problēmu. Dieva lieliskā dāvana mums ir mūžīga 
sadraudzība ar Viņu, ko Jēzus darīja iespējamu. 
“Staigāšana Dievā” iedrošina bērnus katru dienu paļauties uz 
Dievu. Atbildot uz Dieva mīlestību, mēs pieaugam ticībā un mūsu 
dzīve mainās, kļūstot tāda, kādu Dievs to mums katram ir  
iecerējis.

 

“Dalīšanās ar Dieva dāvanu” aicina mums dot citiem to, ko 
Dievs mums ir devis. Stāstot cilvēkiem par Jēzu, mēs lieliski 
varam atklāt to, ka Dievs viņus mīl.

Nodarbības ir daudzpusīgas, dziedam, spēlējam spēles, 
mācāmies Zelta pantus, apgūstam jaunus Bībeles stāstus. Un tas 
viss tiek pasniegts bērniem saprotamā un interesantā veidā. Bērni 
ar prieku iepazīst Bībeli. Šīs nodarbības ir palīdzējušas bērniem 
palikt atvērtākiem, līdzdalīt savas ikdienas priekus un rūpes 
Jēzum. Bērni ņēma līdz arī savus draugus, tā katru reizi 
pievienojas vēl jauni bērni. “Lielākajā Ceļojumā piedalījās 
apmēram 30 bērni, no tiem aktīvi nodarbības apmeklēja 20 bērni. 

Nodarbībās kalpoja četri svētdienskolotāji, bija reizes, kad 
pieaicinājām palīgā arī draudzes jauniešus. Nodarbības beidzās 
27. augustā, un bērni nevar vien sagaidīt, kad varēs turpināt 
mācīties nu jau draudzes svētdienskolā.

Mūsu mērķis – palīdzēt bērniem Aizputē jau no mazām dienām 
iepazīt Dievu tika īstenots.

Karīna Gūtmane, Aizputes draudzes svētdienskolas vadītāja 
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VaDītāji un garīDznieki

Šovasar, 29. jūnijā, Limbažu baptistu draudzē bija ļoti īpašs 
notikums – sludinātāja Mārtiņa Anševica ievešanas 
dievkalpojums. Tajā Mārtiņš uzņēmās atbildību Dieva un cilvēku 
priekšā par Limbažu baptistu draudzi, klāt esot LBDS 
Garīdznieku brālības vadītājam Edgaram Mažim, Liepājas 
Ciānas baptistu draudzes mācītājam Andrim Bitem, kā arī 
viesiem no Cēsu, Valmieras, Mazsalacas un Līgatnes draudzēm. 

Vairākus gadus Limbažu baptistu draudze bija bez sava 
pastāvīga mācītāja. Tomēr šo gadu laikā Dievs mūs nebija 
atstājis novārtā, un draudzē viesojās un sludināja mācītāji no 
tuvām un tālām draudzēm, kas mums bija par lielu svētību. 
Bet katra draudze tomēr vēlas savu mācītāju, kurš rūpētos par 
draudzi, kopīgi to celtu un stiprinātu kā Labais Gans rūpējās par 
savam avīm.

Kaut arī teju pagājis gads, kopš Limbažu baptistu draudzē pirmo 
reizi viesojās un sludināja Mārtiņš Anševics, daudziem spilgti 
atmiņā ir palikusi Mārtiņa liecība par to, kā Dievs viņu vadīja 
atstāt dzimto Pitragu, mazu ciematiņu Kurzemes piekrastē, un 
doties uz Rīgu mācīties Baltijas Pastorālajā institūtā.

Lēmums atstāt Liepājas Ciānas draudzi un pārcelties uz Latvijas 
otru malu, atstājot visu ierasto un pazīstamo, Mārtiņam un Lienei 
nebija viegls. Bet tai pašā laikā, šķiet, ka Dievs sagatavoja 
Mārtiņa sirdi, lai kalpotu tieši Limbažu draudzē. Mums bija viegli 
rast kopīgu valodu, pārrunājot skatījumu uz draudzes tagadni un 
nākotni, lai mēs visi kopīgi kā draudze celtu un stiprinātu viens 
otru, kā arī pasludinātu evaņģēliju tuvākā un tālākā apkārtnē.

Mēs ticam, ka Mārtiņa un 
Lienes dzīvē, ejot Dieva ceļos, 
būs vēl daudzi citi īpaši 
notikumi, tādēļ draudze 
Mārtiņam un Lienei dāvināja 
koka lādīti, kurā ielikt kādu 
simbolisku atgādinājumu par 
katru šādu notikumu, un vēlāk, 
to uzlūkojot un atverot, tā būtu 
kā dzīva liecība Dieva 
visvarenajai klātbūtnei viņu 
dzīvēs. 

Savukārt, kalpojot draudzē, 
mēs viņiem novēlējām šīs 
Rakstu vietas piepildījumu, ko 
arī novēlam ikvienai draudzei 
Latvijā un pasaulē: “Viņš devis 
citus par apustuļiem, citus par 
praviešiem, citus par 
evaņģēlistiem, citus par 
ganiem un mācītājiem, lai svētos sagatavotu kalpošanas 
darbam, Kristus miesai par stiprinājumu, līdz mēs visi 
sasniegsim vienību Dieva Dēla ticībā un atziņā, īsto vīra 
briedumu, Kristus diženuma pilnības mēru.” Efeziešiem 4:11-13

Dace Cīrule
Limbažu baptistu draudze

2014. gada 29. jūnijs Jelgavas krievu baptistu draudzē bija 
brīnišķīga svētku diena. Īpašais dievkalpojums bija veltīts 
Stefana Rošiora licencēšanai par sludinātāju un vienlaicīgi par 
draudzes mācītāja Viktora Abrāmova palīgu.

Uz svinīgo notikumu bija ieradušies pārstāvji un garīdznieki no 
dažādām draudzēm – visapkārt smaidi, sirsnīgi apskāvieni, 
draudzīgi rokasspiedieni, svinīgi saposti svētdienskolas bērni. 
Īpašais viesis bija LBDS bīskaps Pēteris Sproģis.

Stefans Rošiors dzimis Rīgā un līdz 12 gadu vecumam kopā ar 
vecākiem, brāli un māsu piedalījies Rīgas Iļģuciema krievu 
baptistu “Atmodas” draudzē. Kad viņa tētis Dmitrijs Rošiors tika 
uzaicināts kalpot Jelgavas krievu baptistu draudzē, arī Stefana 
kalpošana aktivizējās. Viņš bija svētdienskolotājs un jauniešu 
vadītājs, tad devās uz ASV, lai mācītos Bībeles institūtā. 
Atgriezies Latvijā, Stefans sāka palīdzēt tētim kalpošanā 
draudzē. 

Jelgavas krievu baptistu draudzei ir māsu draudze Oglaines 
ciematā, 18 km no Jelgavas. Jelgavas draudzes kopsapulce 
apstiprināja Stefanu par garīdznieka vietas izpildītāju, kad 
Dmitrijs Rošiors beidza savu kalpošanu Oglaines draudzē. 
Darba lauks paplašinājās, bija jārūpējas ne tikai par svētdienas 
dievkalpojumu, bet arī par svētdienskolu, par apkuri, jāpabeidz 
Oglaines lūgšanu nama remonta darbi. Draudzes locekļi un 
apkārtnes iedzīvotāji ļoti novērtēja Stefana atsaucību un 
palīdzību dažādās situācijās. Pateicoties tam, vairāki ciemata 
iedzīvotāji sāka apmeklēt Oglaines draudzes dievkalpojumus. 
Stefans uzticīgi kalpoja Oglainē piecus gadus, tikai reizi gadā 
viņš kopā ar misionāriem no ASV devās 2 -3 nedēļu garā misijas 
braucienā uz Sibīriju.

Tagad Jelgavas krievu baptistu draudze lēmusi licencēt Stefanu 
Rošioru par mācītāja Viktora Abrāmova palīgu. Šim notikumam 
draudze gatavojās jau vairākus gadus, un to atbalstīja arī 
Oglaines draudze. 

Klāt arī svinīgais brīdis. Draudze un garīdznieki, tostarp arī tētis 
Dmitrijs Rošiors, aizlūdz par Stefanu, viņa sievu un bērniem. 
Visapkārt klusums un īpaša saruna starp Dievu un cilvēku, kurš 
nolēmis veltīt sevi un savu ģimeni, kurā aug trīs bērni, kalpošanai 
Jēzum Kristum. 

Polīna Čizika
Oglaines draudze

Limbažu draudzei jauns sludinātājs

Stefans Rošiors licencēts par sludinātāju  
Jelgavas krievu baptistu draudzē

Sludinātajs Mārtiņš Anševics

LBDS bīskaps P. Sproģis apsveic sludinātāju S. Rošioru un viņa ģimeni
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VaDītāji un garīDznieki

Atbalstīsim pensionētos garīdzniekus
LBDS garīdznieku 

konference

Pieminiet savus vadītājus....

Augusta mēnesī esam varējuši iepriecināt mūsu pensionētos 
garīdzniekus un bīskapu atraitnes ar veselības apdrošināšanas polisēm. 
Tas bija iespējams, pateicoties arī draudžu un atsevišķo draudzes locekļu 
ziedojumiem. Īpašs paldies Talsu baptistu draudzei, Rīgas Āgenskalna 
baptistu draudzei, Rīgas Golgātas baptistu draudzei, sludinātājam 
Mārcim Dejus par ievērojamu finansiālu atbalstu šim mērķim! 

Aicinām arī turpmāk atbalstīt mūsu draudzes pensionētos garīdzniekus, 
iesaistoties šajā kalpošanā arī kā draudžu locekļiem un draudzēm! 
Rūpes par pensionētajiem garīdzniekiem ir mūsu mīlestības darbs, 
pateicoties Dievam par viņu kalpošanu grūtajos padomju gados..

Dievpalīgu vēlot,

Edgars Mažis, Garīdznieku brālības priekšsēdētājs, mācītājs

Ziedojumus lūdzam pārskaitīt Garīdznieku brālības kontā ar norādi: 
LBDS pensionēto garīdznieku atbalstam.

Rekvizīti: Reliģiska organizācija “Latvijas Baptistu draudžu savienība”

Reģistrācijas Nr. 90000085765

A/S Citadele Konts: LV12 PARX 0012 7121 40001

Mācītāja, LBDS bīskapa (1990-1996) Jāņa 
Eisāna nozīmīgākais kalpošanas laiks 
saistās ar Latvijas garīgās atmodas un 
valstiskās neatkarības atjaunošanas laiku 
1990 – tajos gados. Tas bija lielu iespēju 
un izaicinājumu laiks, kas prasīja no 
vadītāja jaunu redzējumu, vienlaikus tas 
bija arī garīgās atjaunotnes laiks 
draudzēm ar  mērķi nest Kristus vēsti 
sabiedrībā pēc 50 gadu aizlieguma 
gadiem. 

J. Eisāna personībai raksturīgā inteliģence 
un dievbijība, reizē arī drosme un 
novatorisms, veicināja kontaktu veidošanu 
sabiedrībā un sadarbību ar citu konfesiju 
vadītājiem Latvijā. Šo centienu rezultātā 
baptistu konfesija  tika atzīta par vienu no 
Latvijas vēsturiski tradicionālām kristīgām 
konfesijām, kas pavēra  iespējas  baptistu 
pedagogiem mācīt skolās kristīgo 
mācību, LBDS reģistrēt izdevniecības 
darbu un izplatīt ārpus draudzēm kristīgi 
izglītojošu žurnālu “Labā Vēsts” un 
žurnālu bērniem “Gaismiņa”, kā arī izdot 
pirmās kristīga satura grāmatas pēckara 
laikā. 

Ar bīskapa iniciatīvu un svētību LBDS tika 
atjaunota Svētdienskolu apvienība, Māsu 
apvienība, Koru un Jaunatnes apvienība, 
nodibināts Teoloģiskais seminārs. 
Atjaunota baptistu Dziesmu svētku 
tradīcija. Atgūti atsavinātie dievnami un 
Savienības nams. Saviļņojošs bija pirmais 
lielais evaņģelizācijas pasākums Sporta 
manēžā “Cerība - 91” ar ārzemju 
evaņģēlista Stīva Russo piedalīšanos. 

Vienlaicīgi būdams Jelgavas baptistu 
draudzes mācītājs, Jānis Eisāns 
nodibināja draudzē sabiedrībai atvērtu 
Ģimeņu svētdienskolu un Bībeles skolu. 

Vairākas vietās Jelgavas rajonā tika 
uzsāktas svētdienskolas un sludināšanas 
vietas, arī Ziedkalnē, kur tagad ir baptistu 
draudze un dievnams.

Viņa kā mācītāja kalpošana bija ar izteiktu 
pastorālu un garīgas padomdošanas 
ievirzi, kurā tika uzsvērta Bībeles 
autoritāte. Bieži viņa padomu meklēja arī 
cilvēki ārpus draudzes. Kā kuplas 
ģimenes tēvs Jānis Eisāns labi saprata 
visu paaudžu vajadzības, bija jauniešu 
mīlēts un cienīts.

Viņa garīdznieka kalpošanu visās 
iniciatīvās nesavtīgi atbalstīja dzīvesbiedre 
Rūta Eisāne. Pat nelegālās tipogrāfijas 
darbību padomju laikā viņu dzīvesvietā, 

kas bija ļoti liels risks visai ģimenei. 
Svētdienskolotāja, literāte, Māsu 
kalpošanas vadītāja draudzē un LBDS 
Māsu apvienības Padomes locekle. Sava 
laipnā un iejūtīgā rakstura dēļ cienīta un 
mīlēta draudzēs, kur abi ar vīru tika 
aicināti kalpot. Ģimenē izaudzināti un 
dievbijības mantojumu saņēmuši pieci 
bērni.

 “Pieminiet savus vadītājus, kas jums 
Dieva vārdu runājuši” Ebr. 13, 7.

Elza Roze
Jelgavas baptistu draudzes locekle
LBDS darbiniece

Bīskaps Jānis Eisāns ir viens no tiem latviešu baptistu vadītājiem, kuri ir 
iezīmējuši mūsu darbam nākotnes līnijas un vadījuši draudzes izaugsmes 
kalpošanā.

Godinot bīskapa piemiņu, LBDS kopā ar piederīgajiem ir izveidojusi piemiņas 
zīmi Meža kapos.

Aicinām jūs piedalīties bīskapa Jāņa Eisāna un LBDS darbinieces Rūtas Eisānes 
pieminekļa atklāšanas svētbrīdī Rīgas Pirmajos Meža kapos 13. septembrī 
plkst. 12.00.

Ja jūs nesat pateicību sirdī par bīskapa kalpošanas svētību, mēs būtu pateicīgi 
par jūsu finansiālu piedalīšanos pieminekļa izdevumu segšanai.

Savu ziedojumu varat nosūtīt LBDS kontā ar norādi – Bīskapa Jāņa Eisāna 
piemineklim.

Reliģiska organizācija “Latvijas Baptistu draudžu savienība”

reģistrācijas Nr. 90000085765

SEB banka, konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314

Swedbanka, konts, LV11HABA0551025781934

Dievs svētību jūsu kalpošanā vēlot –

Edgars Godiņš, bīskapa vietnieks

2014. gada 11. oktobrī notiks jau 
otrā LBDS garīdznieku konference, 
uz kuru ir aicināti gan kalpošanā 
esošie garīdznieki, gan tie garīdznieki, 
kuri pašlaik aktīvi draudzē nekalpo, kā 
arī BPI studenti un jaunu draudžu 
dibinātāji. Konferencē domāsim par 
garīdznieka atpūtu un laiku ar Dievu. 
Gaidām viesi no Klīvlendas (ASV) 
latviešu baptistu draudzes, mācītāju 
Dr. Paulu Barbinu.
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Ar šādu moto trīs dienu garumā 
kopā sapulcējās gandrīz 400 
dziedoši, muzicējoši un Dievu 
mīloši ļaudis no mūsu 
draudzēm, jo Priekulē tika 
svinēts LBDS MKA 3. festivāls 
(pirmais notika 2007. gadā, 
otrais – 2009. gadā). Tas 
norisinājās Priekules pilsētas 
11. Ikara svētku ietvaros. 
Svētīgas tikšanās, kopīgas 
lūgšanas, neskaitāmas kopīgi 
izdziedātas dziesmas – tas vēl 
ilgi sildīs un iepriecinās daudzu 
jo daudzu sirdis. 

Ir aizvadīts lielisks, notikumiem 
un Dieva svētībām bagāts 3. 
Priekules mūzikas festivāls, ko 
organizēja LBDS Muzikālās 
kalpošanas apvienība, 
Priekules baptistu draudze, 
Priekules pašvaldība, kā arī 
komponists Ēriks Ešenvalds. 
Festivāls notika Priekules 
daudzfunkcionālajā hallē un 
tajā piedalījās 20 kolektīvi, tai 
skaitā 19 baptistu draudžu kori 
un Priekules novada koris, 
kopskaitā apmēram 400 
dalībnieku, dažādu sastāvu 
ansambļi, orķestris, pielūgsmes 
grupas, solisti. Priekules 
mūzikas festivāls ir Ērika 
Ešenvalda izauklēta ideja. Ērika 
saknes ir Priekulē, šeit viņš ir 
dzimis, kristīts Priekules 
baptistu draudzē četrpadsmit 
gadu vecumā, savas 
komponista gaitas sācis 
Priekules baptistu draudzē, kur 
spēlēja klavieres un komponēja 
dziesmas draudzes jauniešu 
ansamblim. Ērika dvēseliskās 
dziesmas sastādīja lielu daļu no 
3. Priekules mūzikas festivāla 
programmas, izraisot 
līdzpārdzīvojumu un aicinot 

klausītājus dot godu Dievam. 

3. MKA festivāla atklāšanas 
koncertā „Iesākumā bija” 
piektdienas novakarē piedalījās 
baptistu draudžu mūziķu 
apvienotais simfoniskais 
orķestris diriģentu Māra 
Dravnieka, Jāņa Ansona un 
Aivara Vadoņa vadībā, uzstājās 
kopkoris, solisti Diāna 
Dravniece, Jānis Polis un Āris 
Anškens. Programmā – dažādu 
pazīstamu skaņdarbu 
aranžējumi orķestrim, S. Franka 
Panis Angelicus u.c. 
komponistu skaņdarbi, 
spiričueli, kā arī kopkora 
dziedātās latviešu baptistu 
autoru dziesmas orķestra 
pavadījumā (Ē. Ešenvalds, Ā. 
Anškens un M. Dravnieks). 
Klausītāji priecājās par skaisto 
mūziku kvalitatīvā izpildījumā, 
kā arī plašo koncerta 
programmu. 

Pielūgsmes koncerts 
jauniešiem “Turēšos es” 
notika piektdienas vēlā vakarā. 
Tajā piedalījās pielūgsmes 
mūziķu grupas, “Kora 
darbnīcas” koris, diriģente Ieva 
Peterlevica, solisti Lība Ēce-
Kalniņa, Inga Štrause, Tabita 
Tīsa. Programmā – pielūgsmes 
dziesmas latviešu valodā. 
Dziedātāji un mūziķi slavējot, 
un pielūdzot Dievu dziesmās, 
arī sirdī jaunos klausītājus cēla 
kājās pielūgsmes dziesmām 
Dievam. 
Priekules pilsētas Ikara 
svētku gājiens. Kopā ar citiem 
gājiena dalībniekiem no 
Priekules novada iestādēm, 
uzņēmumiem, kā arī draugiem 
no ASV, Latvijas baptistu 
draudžu kopkoris sestdienas  

rītā devās pilsētas svētku 
gājienā, dziedot “Gavilējiet 
Dievam, visa pasaule!”. 
Kopkoris devās gājienā ar savu 
“lidojošo objektu” – Ticības 
spārniem. Lai gan žūrijas 
vērtējumā kopkoris ar Ticības 
spārniem ieguva otro vietu kā 
otrais labākais lidojošais 
objekts, pirmo vietu atdodot 
Priekules pašvaldības 
lidobjektam, uzskatām, ka tieši 
ticība Dievam ir tā, kas dod 
spārnus. Paldies Rasai Cirvelei 
un  kopkorim par drosmi to 
apliecināt!  
Koru maratonkoncerts. 
Daudzi no Latvijas baptistu 
draudžu koriem piedalījās 
sestdienas koru 
maratonkoncertā, slavējot 
Dievu un dāvinot klausītājiem 
katrs pa divām dziesmām. 
Dziedāja Jelgavas un Bauskas 
draudžu apvienotais koris, 
Aizputes draudzes koris, 
kamerkoris “Matejs”, Rīgas 
Mateja draudzes koris, Liepājas 
Ciānas draudzes koris, 
Venstpils, Liepājas Pāvila 
draudžu kori, Kuldīgas, Talsu 
draudžu kori, mājinieku 
Priekules draudzes koris, kā arī 
tās partnerdraudzes misijā 
Makgregora baptistu draudzes 
koris no ASV, kas ekpresīvi 
izteica slavu Dievam dziesmās, 
gan angļu, gan latviešu valodā. 
Kā vēlāk atzīmēja ASV draugi, 
Latvijas baptistu draudžu kori 
šajā maratonkoncertā ir 
pievērsuši viņu uzmanību vēstij 
arī ar horeogrāfiju. Vēl pozitīvs 
moments ASV draugiem ir 
šķitis fakts, ka vairākos koros 
kādi dziedātāji rokās turēja 
mazuļus, kas Amerikā parasti 

nenotiek, bet ir ļoti 
iedvesmojoši. 
Mūzikas festivāla kulminācija 
bija sestdienas svētku vakara 
galā koncerts “Mana 
dziesma”, kurā piedalījās 
Priekules novada, kā arī 
Latvijas baptistu draudžu 
apvienotais kopkoris, 
instrumentālā grupa, kā arī 
solists Renārs Kaupers, kas 
koncertā ienesa atraktivitāti, 
uzstājoties gan viens kā solists 
ar kori, gan kopā ar jaunajiem 
māksliniekiem, kas pārstāvēja 
Priekules pilsētu, dziedot 
Renāra Kaupera populārās 
dziesmas: Paula Bartaševica, 
Elvis Edgars Saulītis, Ieva Inne, 
kā arī deviņgadīgais Timotejs 
Rozentāls no Liepājas un 
komponista Ērika Ešenvalda 
meita Beta Ešenvalde. 
Aplausus izpelnījās arī Ērika 
Ešenvalda improvizētā 
kopdziesma ar Renāru 
Kauperu. Koncertā uzrunu teica 
Priekules novada domes 
priekšsēdētāja Vija Jablonska, 
izsakot pateicību 
organizētājiem par šāda 
mēroga festivāla 
noorganizēšanu Priekulē, kā arī 
Ērikam Ešenvaldam par sakņu 
sajūtu, ko viņš kopj un 
neaizmirst. 
Festivāla noslēgums – 
dievkalpojums, kurā piedalījās 
baptistu draudžu apvienotais 
koris, solisti, mūziķi. Arī 
Priekules baptistu draudzes 
draugi no ASV uzstājās ar 
divām dziesmām, atvedot arī 
sveicienus no savas draudzes, 
kā arī no savas pilsētas 
Fortmaijersas mēra Priekules 
novada domes priekšsēdētājai 
V.Jablonskai. Svētrunu šajā 
dievkalpojumā sacīja Priekules 
baptistu draudzes sludinātājs 
Mārcis Zīverts, kurš 
klātesošajiem izteica 
aicinājumu veidot attiecības ar 
Jēzu Kristu, ja tādu nekad nav 
bijis, vai tās atkal atjaunot, ja 
tās vairs nav dzīvas. Ļoti daudzi 
klātesošie piecēlās kājās, 
apliecinot atsaukšanos šim 
aicinājumam. 
Pateicamies visiem 
organizētājiem, dalībniekiem, 
aizlūdzējiem par krāšņo, 
krāsaino ne tikai kultūras, bet 
vēl jo vairāk Dieva klātbūtnes 
piedzīvojumu! Paldies par 
Labās Vēsts nešanu Priekules 
novada ļaudīm! Uz tikšanos 
nākamajos Priekules mūzikas 
festivālos! Kristīne Jaunzeme, 
Priekules baptistu draudze

Koncerts “Mana dziesma”

Lai skan balsis, lai skan 
dziesma! Lai top slavēts 

Dzīvais Vārds!

DrauDžu aktuaLitāteS
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MKA vadītājs Māris Dravnieks

“Šīs trīs dienas bija krustceles, 
kurās varējām sajust ticīgo saimi, 
iepazīt Priekules novada ļaudis un 
no sirds kalpot ar mūsu spējām, 
nesot svētību ikvienam”, par kopā 
pavadīto laiku saka komponists 
priekulnieks Ēriks Ešenvalds. “Es 
personīgi no jums esmu tik daudz 
prieka un atbalsta smēlies, ka man 
pietiks ilgam laikam – līdz pat 
mūsu Dziesmu svētkiem Cēsīs 
2015. gada jūlijā. Simfoniskā 
orķestra koncertā paustā 
paļaušanās uz Dievu sirdīs ienesa 
mieru. Jauniešu pielūgsmes 
vakarā rokas pacēlās pretim 
Dievam. Pilsētas svētku gājienā 
jutām, cik vērtīgi ir apzināties, ka 
esi daļa no pagasta, pilsētas, 
novada – no līdzcilvēkiem. Koru 
maratonā bijām tik dažādi un vēsts 
par Kristu plūda straumēm! Gala 
koncerts kopā ar novadnieku 
kolektīviem, solistiem un 
diriģentēm bija milzīgs 
iedrošinājums turpināt kopt mūsu 
kultūras vērtības, patriotismu un 
vienoties kopīgā domā par Dievu, 
tautu, zemi; Renāra Kaupera 
lūgšana pievienojās mūsu 
lūgsnām! Un svētdienas 
dievkalpojums bija miera osta, 
kurā kā kuģi mēs bijām piestājuši 
pirms došanās savās jūrās. 
Paldies Dievam par svētībām 
Priekulē! Pateicība jums katram 
par lūgšanām, smaidu un spēku!”

“”Esi, Kungs, gaisma, kas sirdī 
man spīd, vēlos es mirdzēt, kur 
tumsa vēl mīt...”

Šīs dziesmas vārdus reiz ir rakstījis 
Svētais Patriks Īrijā, laikā, kad 
karalis aizliedza svinēt kristiešu 
svētkus un mājās iededzināt 
svecītes, lai nestu gaismu. 
Pateicoties Sv. Patrika drosmei un 
gatavībai atdot savu dzīvību par to, 
lai gaisma būtu, lai svētki notiktu, 
karalis atcēla sodu un atcēla 
likumu. Tikai viena cilvēka 
drosmīgās un pārliecinošās rīcības 
dēļ.

Paldies māsas un brāļi, kristieši, 
kuri bijāt gatavi svinēt svētkus un 
nest gaismu ar dziesmu tām 
sirdīm, kur tumsa vēl mīt. Priekulē 
varēja notikt 3. mūzikas festivāls 
kopā ar Priekules “Ikara” svētkiem. 
Te satikās leģenda par Ikaru un 
patiesības Gaisma par Jēzu Kristu. 
Tā bija brīnišķīga iespēja kopā ar 
Priekules pilsētas un novada 
pašvaldību, LBDS muzikālās 
kalpošanas apvienību,  novada 
kori, atbalstītājiem un Priekules 
baptistu draudzi kalpot dzīvajam 
Dievam. Mēs kopā piedzīvojām, 

ka cilvēki bija gatavi iesaistīties, 
ziedoja savu laiku, naudu, 
materiālu vēl laiku pirms svētkiem.

Ir neaprakstāms prieks par to, ka 
svētku rezultātā noslēguma 
dievkalpojumā cilvēkiem bija 
iespēja izdarīt izvēli, proti, atjaunot 
attiecības ar Kristu un uzticēt savu 
sirdi Kristum pirmo reizi. Esmu 
pārliecināts, ka Kristus būtu nācis 
uz šīs zemes, lai glābtu kaut tikai 
vienu cilvēku. Tāpēc prieks par 
tiem, kuri uzticēja savu sirdi 
Kristum kā savam Kungam un 
Glābējam, un viens no tiem bija 
jaunietis, solists, kurš dziedāja 
kopā ar Renāru Kauperu. Es ticu, 
ka visi svētki bija tā vērti, lai kaut 
viens cilvēks tiktu glābts mūžībai.

Esmu pārliecināts, ka svētki ir 
izdevušies. Kad sveicu svētku 
viesus Priekulē, es novēlēju, lai 
šajās dienās jums būtu iespēja 
daudz dot no sevis un daudz 
saņemt sev. Es ticu, ka jūs devāt 
savu laiku, enerģiju, spēku, 
dziesmu, liecību. Es ticu, ka jūs 
saņēmāt no Kristus 
atspirdzinājumu dvēselei, 
piedzīvojāt sadraudzību. Ticu, ka 
dodot, jūsu draudzes piedzīvos 
saņemšanas dāvanas. Draugi, 
kristieši! Tā bija misija. Tā joprojām 
ir misija. Tā ir Priekules Kristus 
draudzes atbildība turpināt misiju. 
Paldies novadniekam Ērika 
Ešenvaldam un mūziķim Renāram 
Kauperam par iespēju pulcināt un 
saliedēt dziesmā tik daudz balsis 
un sirdis. Paldies jums, dalībnieki, 
visiem. Uz tikšanos 2015. gadā 
Cēsīs LBDS Dziesmu svētkos. 
Mārcis Zīverts, Priekules baptistu 
draudzes sludinātājs

Māris Dravnieks, MKA vadītājs 
saka savus sirsnīgos “paldies” 
visiem, kas līdzi darbojušies 
festivāla tapšanā un norisēs.

Gribētos, lai katrs, kurš baudīja 
Kristus klātbūtni un brāļu un māsu 
sirsnību Priekulē, jau sāktu 
gatavoties Latvijas Baptistu 
Dziesmu svētkiem Cēsīs, 2015. 
gada 13. - 19. jūlijā. 

Brauksim paši un iedrošināsim 
citus! Kalposim Dieva godam un 
līdzcilvēku svētībai!

Atsauksmes apkopoja Inga Titova 
un Māris Dravnieks

Foto: KK Photography

“Ticības spārni” svētku gājienā

Komponists Ēriks Ešenvalds un mūziķis Renārs Kaupers

“Kora darbnīcas” koris

Pēteris Tīss, Krišjānis Bremšs, Māris Dravnieks, Rudīte Tālberga, 
Ēriks Ešenvalds, Renārs Kaupers un Pēteris Dravnieks
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Aizvadītā vasara bija dinamiska un 
daudzkrāsaina. Karstuma rekordi mijās 
ar spēcīgiem vējiem, lietusgāzēm un 
krusu. Dieva varenība dabā uzrunā un 
pārsteidz. Pārsteidzošas bijušas arī 
Dieva svētības – gan liela mēroga 
pasākumos, gan aktivitātēs vietējās 
draudzēs, nometnēs, misijas iniciatīvās. 
Ar slavu un pateicību Dievam tas 
atspoguļojas Jūsu atsūtītajās 
reportāžās, vēstot par to, kā radoši un 
praktiski varam nest Evaņģēlija vēsti 
līdzcilvēkiem. Paldies visiem, kas 
atsaucās Baptistu Vēstneša redakcijas 
lūgumam iesūtīt vasaras notikumu 
aprakstus, tā kopīgi veidojot žurnāla 
“Vasaras raibumu” lappuses.

J e l g a v a

Pāri visiem vasaras piedzīvojumiem 
Jelgavas baptistu draudzē krāsainākais bija 
Vasaras Bībeles skolas laiks. Iespēja kalpot 
bērniem caur radošām, pamācošām un 
sportiskām aktivitātēm, apvienoja vairākus 
draudzes locekļus ar vienu mērķi – kalpot 
Jelgavas bērniem. Šī gada VBS tēma bija 
“Lidojums”, kurā bija iespēja doties 
brīnumainā ceļojumā iepazīt Dievu.

Šogad Vasaras Bībeles skola nomainīja 
draudzes ēku pret telpām vienā no Jelgavas 
skolām, ļaujot uzrunāt bērnus, kas vēl ne 
reizi nav piedalījušies Vasaras Bībeles skolā, 
un ļaujot būt par piemēru arī Jelgavas 
institūcijām.

Īpašākie brīži paliek atmiņā, – kad Dievs 
maina sirdis palaidnīgākajiem pusaudžiem 
un viņi apzināti izvēlas sekot Jēzum Kristum, 
vai arī kad bērnu koris sajūsmā izdzied 
vārdu – Jēzus! Un vecums, par kuru pasaule 
apgalvo, ka bērni ir neiecietīgi, bet tīņi savā 
grupiņā rūpējas viens par otru un bērnam ar 
īpašām vajadzībām palīdz rokdarbos 
pielīmēt savu darbiņu, sportā paveikt 
uzdevumu kā pilnvērtīgam grupas 
dalībniekam.

Bet šis vasaras piedzīvojums nebūtu 
iedomājams bez pašaizliedzīgas komandas: 
cilvēkiem, kas izvēlas atvaļinājumu pavadīt 
ar bērniem, ir gatavi kalpot pāri 
personīgajiem apstākļiem, pieaugušie, 
kurus Dievs lieto par piemēru bērniem un 
citiem kalpotājiem.

“Liels ir mūsu Kungs un varens spēkā, Viņa 
gudrībai nav mēra.” (Psalms 147:5) 

Tā bija mūsu patiesība, mierinājums un 
paļāvība visā Vasaras Bībeles skolā.

Dana Ozola, Jelgavas draudze

P r i e k u l e s  d r a u d z e s 
k o r i m  1 3 5

Kopā ar draugiem svētku dievkalpojumā 15. 
jūnijā nosvinējām draudzes kora 135. 
gadadienu. Svētku programmu sniedza 
Liepājas baptistu Ciānas draudzes 

kamerkoris un vīru kvartets. Svētrunu teica 
Liepājas Ciānas draudzes mācītājs Andris 
Bite. No mācītāja A.Bites saņēmām vārdus, 
ka Kristus ir vissvarīgākais un koris kalpo 
draudzē, nevis, jo māk dziedāt, bet, jo kora 
dziedātājos ir Kristus. Sveiciena vārdus teica 
arī sludinātājs Artis Peterlevics, kas uzsvēra, 
ka Kristus ir vairāk nekā miljons eiro, vairāk 
nekā dzelzs veselība, vairāk kā jebkas, ko 
vien mēs varētu iedomāties. Kristus ir vairāk!

Draugi no Ciānas draudzes dziesmā 
priekulniekiem dāvāja svarīgus vārdus: “Kā 
lai es klusēju, kā lai es nedziedu, kā lai es 
neslavēju, Kungs, Tevi par to, ko Tu esi man 
darījis. Es neklusēšu, jo Dievs dāvājis man 
mūziku…”

Pēc dievkalpojuma turpinājās sadraudzība, 
kurā Priekules draudzes esošo un bijušo 
koristu kopkoris dziedāja brīnišķu pateicības 
dziesmu Dievam, sveicām kora ilggadējos 
vadītājus un pianistus, saņēmām sveicienus 
no viesiem un pateicāmies par kora 135 
gadiem un Dieva vadību cauri tiem.

Kristīne Jaunzeme, Priekules draudze

P ā r s t e i d z o š ā  k a l P o š a n a s 
n e d ē ļ a  k o P ā  a r  d r a u g i e m 
n o  a s V

No 5.-11. augustam Priekules baptistu 
draudzē jau trešo reizi viesojās ciemiņi no 
partnerdraudzes misijas laukā – Makgregora 
baptistu draudzes, ASV. Viņu mērķis bija 
kalpot Dievam un cilvēkiem, īpašu uzsvaru 
liekot uz nodarbībām kopā ar bērniem un 
jauniešiem, kā arī muzikālām aktivitātēm, jo 
mūsu viesu vizīte sakrita ar 3. Priekules 
mūzikas festivāla laiku. Šogad Priekules 
draudze jau piekto pēc kārtas organizēja 
Vasaras Bībeles skolu. Šī gada tēma 
“Piedzīvojumi Ņujorkā” pulcēja vairāk nekā 
70 bērnu. Nometni īpašu un tēmai atbilstošu 
padarīja fakts, ka tajā piedalījās draugi no 
ASV.

Cita ASV draugu komanda tajā pašā laikā 
piedalījās draudzes organizētās jauniešu un 
pusaudžu sporta, mūzikas un drāmas 
dienās, kur jaunieši spēlēja basketbolu, 
mācījās spēlēt golfu un citas sporta spēles. 
Drāmas nodarbībās analizēja situācijas no 
filmām, izspēlēja dažādus dialogus, 
analizēja pašu uzstāšanos, savukārt 
mūzikas nodarbībās dziedāja dažādas 
dziesmas, kā arī mācījās pareizi dziedāt un 
kontrolēt balsi. Taču pāri visam draugi no 
ASV neslēpa patieso iemeslu, kāpēc ir 
atbraukuši uz Latviju – lai pastāstītu 
jauniešiem par Jēzu Kristu. Jauniešu dienās 
kopā piedalījās 25 jaunieši un pusaudži, 
pasākumi ilga trīs dienas un iesākās un 
noslēdzās kopīgā pasākumā, kad ASV 
draugi līdzdalīja savus dzīves stāstus un 
izteica jauniešiem aicinājumu iegūt 
personiskas attiecības ar Kristu. Starp 
jauniešiem un amerikāņiem izveidojās 
draudzīgas attiecības, un mēs ticam, ka 

jaunieši tika iedrošināti, ka Dievs pieskārās 
viņu sirdīm un tās nekad neatlaidīs. Ļoti 
vērtīgi ir arī tas, ka visiem izveidojās 
personīgas attiecības un daudzi turpina 
sarakstīties sociālajos tīklos, kā arī aizlūdz 
viens par otru.

Drāmas nometnes laikā sagatavotā drāma 
bez vārdiem par cilvēka atbrīvošanu no 
važām, ko veic Kristus, kā arī mūzikas 
nometnes laikā sagatavotās pielūgsmes 
dziesmas tika prezentētas ASV draugu 
koncertā Priekules kultūras namā. 
Priekšnesums bija spēcīgs, dalībnieki to uz 
skatuves izdzīvoja, nesot vēsti par 
atbrīvošanu, neatstājot skatītājus 
vienaldzīgus.

ASV draugi apmeklēja arī Priekules novada 
Kalētu pagastu, kur Priekules baptistu 
draudzes kalpošanas vietā Kalētu 
pagastmājā aizlūdza par misiju Kalētos, kā 
arī nodziedāja dziesmu Dieva godam. 
Nākamā misijas komanda no ASV Priekulē 
ieradīsies jau šī gada oktobrī.

Kristīne Jaunzeme, Priekules draudze

v a l m i e r a

Jūlija vidū Valmieras baptistu draudze, 
sadarbībā ar kristiešu komandu “The Way 
Sports” no Oklahomas štata Amerikā, 
organizēja dienas nometni Valmierā 
dzīvojošiem bērniem un jauniešiem. Četras 
dienas tika organizētas basketbola un angļu 
valodas nodarbības, kuras apmeklēja 
aptuveni 150 bērni un jaunieši. Nodarbībās 
bērni varēja ne tikai lietderīgi pavadīt laiku, 
apgūstot jaunas iemaņas basketbolā un 
angļu valodā, bet to laikā izskanēja arī 
Bībeles patiesības un tika pasludināts 
Kristus evaņģēlijs. Pēc nodarbībām bija 
iespēja apmeklēt arī citas aktivitātes. Tika 
organizēts basketbola turnīrs, kurā 
amerikāņu viesu komandas sacentās 
spēkiem ar vietējām komandām – Vidzemes 
Augstskolas vīriešu basketbola komandu un 
Valmieras sieviešu basketbola komandu. 
Viena pēcpusdiena bija īpaši veltīta 
ģimenēm ar bērniem. Pasākuma “Svētki 
mūsu pilsētā” laikā bērni bez maksas varēja 
izmēģināt dažādas piepūšamās atrakcijas, 
piedalīties rokdarbos, pierādīt savus spēkus, 
rāpjoties mākslīgajā klintī u.c. Pēc nometnes 
Valmierā līdzīga nometne divas dienas tika 
organizēta arī Rūjienā, kur bērniem tika 
piedāvātas basketbola un angļu valodas 
nodarbības, bet pēcpusdienās bija iespēja 
pavadīt laiku ar amerikāņu jauniešiem, 
spēlējot dažādas spēles.

Mēs pateicamies Dievam par dotajām 
iespējām un atvērtajām durvīm, par jauniem 
draugiem un iespēju viņiem stāstīt par 
Kristu. Mēs lūdzam, lai tās Dieva Vārda 
patiesības, ko viņi dzirdēja šovasar, 
iesakņotos un augtu viņu sirdīs.

Daiga Oļhovka, Valmieras draudze

Vasaras raibumi

Vasaras raibumu foto attēlus varat skatīt www.lbds.lv
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V a s a r a  2 0 1 4  V i e s ī t e s 
b a P t i s t u  d r a u d z ē

“Ikviens mūsu starpā, lai dzīvo par patiku 
savam tuvākajam, viņam par labu, lai to 
celtu.” (Rom.15:2)  

Šī vasara Viesītes baptistu draudzei (VBD) 
bijusi gana ražīga. Esam centušies dot 
sabiedrībai Dieva vārdu, ziedojot savus laika 
un darba resursus. Evaņģēlija sēkla tika 
sēta, gan tad, kad mūsu zemei dāsni tika 
dāvāts lietus, gan tad, kad „saule staigāja pa 
zemes virsu.” Jūnija beigas pagāja 
nometnes “Upside down” plānošanas un 
sagatavošanas darbos. Tikšanās ar misijas 
“Jaunieši ar virzību” komandu lika sarosīties 
un atklāt vietējos resursus produktīvas 
nometnes realizēšanā. 15 jaunieši no 
Viesītes, Rīgas un Jēkabpils, 6 dienas 
piedaloties nometnē, varēja iepazīt Dieva 
vārdu, kopīgi papildināt savas zināšanas 
angļu valodā, sportot, darboties dažādās 
radošajās darbnīcās un spēlēt dažādas 
saliedēšanas spēles. Nopietnāka bija 
pēcpusdienas programma, kurā katrs varēja 
ļaut Dieva sēklai krist sagatavotajā sirdī. 
Slavēšana, cilvēku personiskās liecības par 
Dieva spēku apgriezt dzīvi kājām gaisā, 
šķiet, stiprināja sapulcējušos jauniešus. 
Pārdomu laiks, pārrunājot dienas moto un 
savas izjūtas, reizēm ieilga, un tas liecina, ka 
interese iepazīt Dievu ir ikvienā. Mūsuprāt, 
nometne bija svētīga arī pašiem līderiem, jo 
Dievs uzrunāja un veidoja ikvienu dalībnieku.

Vasara ir lielais ceļojumu laiks, arī VBD 
bērniem piedāvāja “Vislielāko ceļojumu” no 
27.07. - 01.08. Vēlēšanos ceļot laikā un 
iepazīt garīgo pasauli izrādīja 14 bērni no 
Viesītes tuvākās apkārtnes. Sekošana līdzi 
programmas varoņu gaitām bērniem šķita 
interesanta un aizraujoša. Prieks, ka šiem 
bērniem “Vislielākā dāvana” nebeidzās tikai 
ar dāvanas saņemšanu, bet ar iespēju 
turpinājumā iepazīt Dieva brīnišķīgo valstību. 

Katru gadu augusta pirmajā sestdienā tiek 
svinēti Viesītes pilsētas svētki. Ar Dieva 
žēlastību un LBDS un BPI atbalstu draudze 
varēja dot savu artavu svētku norisē ar 
projektu “Svētki tavā pilsētā”. Kopīgi saliekot 
idejas, tika izveidota kontrolpunktu ķēde, 
kuru izejot, varēja iegūt galveno balvu – 
gandarījumu par paveikto, veselīgu atpūtu 
un popkorna turziņu našķa vietā. Pozitīvās 
atsauksmes no svētku dalībniekiem un 
organizatoriem liecina, ka šis draudzes 
devums svētkos bija liels atbalsts vecākiem, 
īpaši daudzbērnu ģimenēm. 

Augusta pirmā nedēļa vienmēr tiek veltīta 
Vasaras Bībeles skoliņai. Šogad 35 bērni 5 
dienas pulcējās, lai papildinātu savas 
Svētdienskolā iegūtās zināšanas. Bībeles 
stāstu, “zelta pantu” un dziesmu mācīšanos 
papildināja darbošanās radošajās darbnīcās 
un sporta aktivitātēs. Lielais vecāku un 
vecvecāku pieplūdums noslēguma koncertā 
liecināja, ka Dievs ir „uzrunājis” ne tikai 
bērnu sirsniņas. Esam pateicīgi Viesītes 
pašvaldībai par sadarbību – atbalstu 
projektos un iespēju noturēt pasākumus 
bijušās arodvidusskolas telpās. 

Joprojām turpinās „Vislielākā ceļojuma” 
projekts blakus novada pilsētā Aknīstē. 
Jāteic, ka šajā vietā mums bija jābūt pazemī-
giem, uzticamiem un izturīgiem pārbaudīju-
mos, jo pretestība bija liela. Tomēr 10 bērni ir 
spējuši būt uzticami savai izvēlei doties kopā 
ar mums Bībeles ceļojuma pasaulē.

Vita Liepiņa, Viesītes draudze

P a s ā k u m i  j a u n i e š i e m  n ī c ā

Jau vairāk kā divus gadus pastāvot Bībeles 
sarunu grupai Nīcā, Dievs ir devis jaunu 
sapni un jaunu izaicinājumu. Gribam 
mērķtiecīgāk veidot attiecības ar jauniešiem. 
Tādēļ jau laikus aizrunājām BPI Drafta 2.
līmeņa puišus šajā vasarā par palīgiem. 
Četru svelmainu Nīcā pavadītu dienu laikā 
viņi iepazinās ar vietējiem cilvēkiem, spēlēja 
bumbu ar jauniešiem un piedalījās malkas 
talkās. Kopā ar viņiem un palīgiem no 
Liepājas Pāvila un Ciānas draudzes 24.jūlijā 
aicinājām visus uz pirmo jauniešu vakaru 
Nīcā. Pēc tam jau noticis vēl viens pasākums 
jauniešiem un tiek domāts par nākošajiem. 
Lūdziet par komandu. Pašlaik daži cilvēki ir 
gatavi kalpot jauniešiem Nīcā ilgākā laika 
posmā. Bet tādi joprojām ir vajadzīgi.

Aivars Vadonis, Mežgalciema dr. sludinātājs

V a s a r a ,  k a l P o j o t 
b ē r n i e m  u n  d i e V a m

Šī vasara, līdzīgi kā katru gadu, Rīgas 
Misiones draudzei un Rīgas Jaunajai 
Evaņģēliskajai draudzei ir bijusi notikumiem 
bagāta un interesanta. Mēs pateicamies 
Dievam, ka Viņš deva iespēju kalpot bērniem 
un stāstīt tiem par Jēzu. Šajā vasarā rīkojām 
divas nometnes un divas Vasaras Bībeles 
skolas (VBS). 

Jūnijā Pestīšanas Templī norisinājās pirmā 
VBS. Tajā piedalījās vairāk nekā simts bērnu, 
pārsvarā no mūsu draudzes apkaimes. 
VBS tēma “Dieva dizains” palīdzēja bērniem 
labāk saprast, cik brīnišķīgi Dievs ir radījis 
cilvēku un kā apziņa par Pestītāja nepiecie-
ša mī bu palīdz veidot mūsos dievišķu 
raksturu. Ir patiess prieks redzēt, kā pusau-
dži, kuri paši nesen bija svētdien skolnieki, 
tagad apzinīgi un ar atdevi kalpo bērniem. 

Jūnija beigās nometņu centrā “Norkalni” 
notika bērnu nometne; simts bērnu, gan 
ticīgi bērni no mūsu draudzes, gan arī bērni, 
kuri vēl nepazīst Dievu, un arī bērni no 
bērnunamiem, satikās, iedraudzējās, kopā 
priecājās, spēlēja dažādas spēles un 
mācījās par Dievu. Nometnes tēma “Tavs 
aicinājums” savilka paralēles ar patiesībām 
no Dieva vārda un dažādām profesijām. 
Katrā nometnē bija bērni, kuri pieņēma Jēzu 
par savu Glābēju, un par to mēs slavējam 
Dievu! Esam pateicīgi arī mūsu draugiem no 
ASV, kuri atbrauca, lai kalpotu mūsu 
nometnēs. 

Jūlija beigās rīkojām VBS Vecmīlgrāvī. 
Vecmīlgrāvī atrodas mūsu pirms trim gadiem 
sāktā jaunā draudze, un jau trešo vasaru 
mēs rīkojam VBS Vecmīlgrāvja bērniem. 
Šovasar VBS piedalījās vairāk nekā divsimts 
bērnu, un arī šajā pasākumā mums palīdzēja 

kalpotāju komanda no ASV un Polijas,  – viņi 
vadīja rokdarbus un teātra nodarbības. Visas 
bērnu grupas iemācījās un pēdējā VBS 
dienā uz skatuves parādīja kādu no Bībeles 
stāstiem. 

Vecmīlgrāvja bērni un viņu vecāki ļoti gaida, 
kad sāksies svētdienskola mūsu draudzē. 
Pateicoties Dieva brīnumam, mēs esam 
iegādājušies īpašumu, kur pašlaik notiek 
remonts. Mēs ticam, ka ar Dieva žēlastību un 
gādību jau šajā gadā mūsu draudze sāks 
darboties paši savās jaunajās telpās 
Vecmīlgrāvja centrā, A.Dombrovska 62.

Kā pēdējais bērnu kalpošanas notikums šajā 
vasarā bija mūsu jauniešu nometne 
“Norkalnos”. Vairāk nekā septiņdesmit 
jauniešu, tai skaitā trīsdesmit bērnunamu 
pusaudži/ jaunieši, pavadīja brīnišķīgu, 
neaizmirstamu nedēļu, kuras laikā vairāk kā 
puse no visiem nodibināja vai atjaunoja 
personiskās attiecības ar Jēzu. 

Viss gods Dievam par Viņa vadību un 
gādību visās lietās! Milzīgs paldies visai 
komandai par pašaizliedzīgo kalpošanu! 

Pēteris Samoiličs, Rīgas Misiones dr. un 
Rīgas Jaunās Evaņģēliskās dr. mācītājs

k a n d a V a

Šī vasara Kandavas draudzei bijusi bagāta 
daudziem Dieva svētītiem  pasākumiem, 
kuru mērķis pasludināt evaņģēlija vēsti pēc 
iespējas vairāk cilvēkiem.

Piektdienu vakaros organizējām pielūgsmes 
dievkalpojumus Kandavā un Sabilē, uz 
kuriem aicinājām pilsētas un apkārtnes 
iedzīvotājus. Sabiles pilsētā šos 
dievkalpojumus rīkojām viesu namā 
“Rambules”. Pasākumi bija ļoti labi 
apmeklēti. Lai svētdienu dievkalpojumi būtu 
atklāti visiem, tos vasarā centāmies rīkot 
draudzes dārzā zem nojumes. Evaņģēlija 
pasludināšanu, kā arī kristīgas literatūras un 
Jauno Derību izplatīšanu esam organizējuši 
ciematos – Vānē, Matkulē, Zemītē, Cērē, 
Rinkulē, pēc iespējas katrā mājā. Ir uzsākta 
īpaša kalpošana māmiņām, kurām ir bērni ar 
īpašām vajadzībām, organizējot Māmiņu 
vakarus. Tos apmeklē septiņas – astoņas 
māmiņas. Organizējam regulāru palīdzību ar 
pārtiku un drēbēm, iespēju robežās arī ar 
mēbelēm u.c. vairākām ģimenēm  Kandavā 
un Sabilē. Kā katru gadu, organizējām 
nometni “Dieva ģimene” Ģipkā,  papildus 
veicām ielu evaņģelizāciju Rojā, Melnsilā un 
Ģipkā. Kā ik gadu notika Vasaras Bībeles 
skola bērniem. Pateicība par atbalstu šajā 
projektā Ora fondam un māsu draudzei 
Oregonā, ASV. Veicam arī regulārus misijas 
braucienus uz Vecpiebalgu, kur uzrunājam 
cilvēkus uz ielām, pie mājām un 
izplatām  kristīgu literatūru un Jaunās 
Derības – Vecpiebalgā, Taurenē, Dzērbenē, 
Inešos un Jaunpiebalgā.  Pateicamies  Dieva 
žēlastībai un draudzei par  vienotību, 
atsaucību, mīlestību, lūgšanām un 
ziedojumiem. Kopā ar Jēzu kalpot nav grūti. 

Oskars Jēgermanis, Kandavas draudzes 
sludinātājs

Vasaras raibumu foto attēlus varat skatīt www.lbds.lv
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Rīgas kristīgo senioru kora dziedātāji 
aizvadījuši bagātu un interesantu 
iepriekšējo kora sezonu, kura 
noslēdzās pašā vasaras sākumā. 
Jāatzīmē, ka koris darbojas ar mērķi 
apvienot dažādu paaudžu un 
denomināciju cilvēkus, kuri var 
dziedāt un vēlas to darīt. Esam 
baudījuši īpašus mirkļus ne tikai 
mēģinājumos, bet jo īpaši svētku 
reizēs. Dažādu paaudžu mūziķi un 
dziedoņi, kuri ar savu dalību 
pievienojušies projektos, atzīmējuši, 
ka tie ir bijuši īpaši Dieva klātbūtnes 
mirkļi. Šādus mirkļus baudījām arī 
koncertceļojumā uz Vidzemi 24.un 
25. maijā, kur koris un draugi 
muzicēja Smiltenes un Alūksnes 
luterāņu baznīcās, kā arī Alūksnes 
baptistu baznīcā. Koncertos izskanēja 
gan uzmundrinoši vārdi no 

mācītājiem Aivara Šķubura, Linarda 
Kaptāna, Vairas Bitēnas un Aivara 
Rudzīša, gan daudzveidīgie solo 
mākslinieku – Indra Egles, Jāņa 
Bērziņa, Kalvja Jordana u.c. 
izpildījumos. Koncertprogrammas 
bija sabalansētas un piemērotas 
katrai muzicēšanas reizei. Koris ar 
prieku dziedāja mūzikas pedagoģes 
un diriģentes Solvitas Siksnes un 
Daces Freivaldes vadībā.

Bet nu ir pienākusi nākamā kora 
sezona, kura atsākas 11. septembrī. 
Ikvienam, kurš var noturēt balsi un 
vēlas dziedāt, ir iespēja pievienoties 
senioru korim, gan kā dalībniekam 
projektos, gan kā pastāvīgam 
dziedātājam. Ja jūtat aicinājumu, jūs 
varat atbalstīt mūs arī finansiāli, tā 
piedaloties kora aktīvās darbības 

No kreisās: Jānis Bērziņš, Dace Freivalde, Indris Egle, Solvita 
Siksne, Kalvis Jordans. Foto: Zigurds Krugalis 

Atklāj nozīmīgo
LBDS Sieviešu kalpošanas apvienība organizē divu veidu 
nometnes: bērniem ar īpašām vajadzībām Pelčos un nometni, uz 
kuru aicināti visi. Šogad šī otrā nometne ar tēmu “Atklāj 
nozīmīgo” notika no 25. līdz 27. jūlijam Siguldā, “Laurenčos”.

Nometnē bija pulcējušās sievietes un ģimenes no dažādām 
Latvijas draudzēm. Tālākās vietas bija Ventspils, Talsi, Saldus, 
Skrunda, pat Lietuva – pārstāves no Ilaiķiem. 

Kad pulcējāmies uz atklāšanu, mūs pārsteidza kāds uzvedums 
par mūsu nežēlīgi stresaino ikdienu. Bija vērtīgi vērot, kādas 
esam, kad neviens neredz. Pēc mirkļa jau mūs uzrunāja Siguldas 
draudžu sludinātāji Sandijs Aizupietis un Māris Skaistkalns. 

Misijas vakarā – klausījāmies māsas, kas ir devušās gan 
īstermiņa misijā – Agrita Drēska Bolīvijas Rinkonā, gan mūža 
misijā – Krista Kashouh Libānā, Beirutā. 

 Ogres Trīsvienības draudzes sludinātājs Dainis Pandars liecināja 
mums, kā “Atklāt nozīmīgo draudzē?” Nometnes dalībniekiem 
bija iespēja piedalīties kādā interešu grupā.

Ar prieku piedalījos grupā – Kā mammai būt mammai?, ko vadīja 
Inese Drēska. Viņa mums deva padomus, kā būt pietiekoši 
labām mammām. Lai gan kāds mammas posms manā dzīvē jau 
aizvadīts, bērni sasnieguši pusaudžu vecumu, bet tas nenozīmē, 
ka man nav, jāturpina būt pietiekami labai mammai. Galvenais, 
kam pievērsām uzmanību un domājām, – vai audzinot bērnus, 
neesam atstājušas novārtā 2. Mozus 20:3 teikto. Varējām 
izvērtēt, vai mūsu bērni dažbrīd neaizņem šo pirmo vietu? 
Esot šajā interešu grupā, tikām aicinātas: 

- sekot, vai ikdienā es atspoguļoju savā rīcībā Dieva principus, 
jo tie atraisa bērna sirdi;

- vai ģimenē izdzīvojam pareizu ikdienišķo lietu kārtību  
(Dievs, vīrs, bērni);

- vai mācu saviem bērniem meklēt mierinājumu pie Dieva  
(nevis uzēst, darīt kādam pāri, sūdzēties par citiem utt.);

- vai ikdienā palīdzu savam bērnam ieraudzīt Dieva plānu viņa 
dzīvē?

Protams, īstenojot šo, visu nedrīkstam PAZAUDĒT DIEVA 
MĪLESTĪBU!

Svētdienas dievkalpojumā dziedāja un muzicēja Kuldīgas 
draudzes koris un LBDS bīskaps Pēteris Sproģis mūs mudināja, 
meklējot nozīmīgo: neaizmirst būt entuziastēm, būt DIEVĀ, 
būt Dieva pārņemtām, neatlaidīgām lūgšanās, būt savaldīgām 
ikdienā, apzināties žēlastību, apzināties katra mirkļa nozīmi, 
būt laimīgām šodien!

Īpaša privilēģija mums bija visu nometnes laiku meklēt DIEVA 
klātnību lūgšanu telpā.

Man liels ieguvums bija sastapt jaukas māsas no dažādām 
Latvijas draudzēm, kuras mani iedrošināja ar ikdienā piedzīvoto.

Bija jauki izjust sadraudzību un vienotību Kristū. Kāda māmiņa ar 
trīs bērniņiem teica, ka viņai nometne ir bijis nozīmīgākais laiks 
šovasar. Cita māsa, kam ikdienas dzīve sarežģīta un grūta, teica: 
Negribējās nemaz prom braukt! Bet man tagad ir jauna 
draudzene, ar kuru sadraudzējos nometnē.

Visjaukāk izjust un redzēt tās mirdzošās acis gan veterānei, kas 
bieži braukusi, gan jaunām sievietēm, kas pirmo reizi tāda veida 
nometnē!

Mēs katra sapratām, ka visnozīmīgāk ir ikdienā palikt Jēzū Kristū!

Agnese Pallo, Līvija Godiņa, SKA padomes locekles

P.S. Aprakstu par nometni un interviju ar Kristu Kashouh lasiet 
SKA izdotajā žurnālā “Marija un Marta” septembra numurā.

Rīgas kristīgo senioru koris

veicināšanā. Tas ir aicinājums redzēt, dzirdēt un 
baudīt to, ko Dievs mums būs sagatavojis šogad. 
Dziesmu repertuārs, kā jau iepriekš, būs 
daudzveidīgs un interesants, īpaši piemērots 
dažādām paaudzēm.

Dace Freivalde, Rīgas kristīgo senioru 
kora vadītāja (tel. 29759709)

Nometnes dalībnieki

DrauDžu atjaunotne
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DrauDžu DiBināšana

Alise un Juris Kūmiņi kopā ar draugiem

Dievs mūs izmainīja
Divas nedēļas pēc mūsu kāzām, kas bija 
24. maijā, mūsu Tēvs brīnumaini pakārtoja, 
ka abi ar Alisi varējām doties uz ASV, 
Vašingtonas štatu, uz Somas (no grieķu 
val. – miesa) draudzi Takomas pilsētā, lai 
piedalītos programmā “Immerse” (no 
angļu val. – iegremdēt). Tās ir 8 nedēļu 
apmācības, kur jaunieši var mācīties būt 
misionāli, vai vienkāršāk – sekot Jēzum 
pavisam normālā un bibliskā veidā. 

Pirms aizbraukšanas bijām jau 
iesaistījušies misionālā kopienā ar manu 
BPI kursa biedru Tomasu Šulcu un Aigaru 
Mami. Mūsu dzīvokļi bija atvērti cilvēkiem, 
ar kuriem centāmies bieži pavadīt laiku, 
svētīt viņus, kopā ēst – parādīt un stāstīt 
par Jēzu. Tas nozīmē, ka ļoti bieži apkārt 
bija daudz cilvēku. Mana (tajā laikā) līgava 
daudz strādāja, un kad atnāca pie manis 
ciemos, teica, ka reti varam pabūt tikai 
divatā un atpūsties, uz ko teicu, ka tāda 
mums tā nākotne izskatās – dzīvoklī bieži 
mums būs draugi, viesi un paziņas.

Aizbraucot uz štatiem, man sirdī bija 
lūgšana par manu sieviņu – lai Svētais 
Gars ieliek Alises sirdī vēlmi būt misionālai 
un atvērt mūsu mājas citiem cilvēkiem. 
Pēc sešām nedēļām es pats atcerējos, ka 
biju ko tādu lūdzis un gribēju pastāstīt 
Alisei par to. Vēl nebiju paspējis muti 
atvērt, kad viņa pienāca pie manis ar 
blociņu un teica: “Es te mazliet pasēdēju 
un izveidoju jau plānu lietām, kuras mums 
ir jāizdara sakarā ar misionālo kopienu, 
kad atgriezīsimies mājās.” Vai mūsu Tēvs 
nav brīnišķīgs? Katram ir nozīmīga loma 
draudzes augšanā – mācekļošanā, un 
katram ir Dieva dota dāvana to darīt. 
Mācītāji nav vienīgie, kam ir ļauts to darīt. 

Mums visiem ir dota šī privilēģija.

Somas “Immerse” apmācībās Dievs 
mainīja mūsu raksturus un sirdis. Pats 
būtiskākais, ko iemācījos, ir vienmēr 
atgriezties pie jautājuma – kas ir Dievs? 
Ar savām darbībām, vārdiem un domām 
mēs parādām, kam tad mēs īsti ticam, vai 
precīzāk – kam mēs neticam. Kas ir 
patiesība par Dievu, jo katra grēka sakne ir 
neticība kādam Dieva aspektam. 
Ar jautājumiem mēs varam nonākt no 
saviem darbiem pie saknēm un redzēt, 
kur tad es šaubos. 

Mums bija iespēja būt par daļu no vienas 
no daudzām Somas misionālajām 
kopienām, kura kalpoja kādā motelī, kur 
visi, kas tur apmetas, ir narkomāni un arī 
sievietes, kuras ir spiestas nodarboties ar 
prostitūciju. Katru sestdienu viņi rīko 
bārbikjū moteļa auto stāvlaukumā, aicina 
visus uz bezmaksas maltīti un veido 
sarunas un attiecības ar šiem cilvēkiem. 
Starp citu, viens no brīnišķīgākajiem 
laikiem, kas pavadīts slavējot Dievu, 
bija tieši šajā “tumsas” pārņemtajā motelī.

Arī mums bija izdevība pastāstīt kādam 
vīram par Jēzu un Viņa brīnišķīgo 
žēlastību, neatkarīgi cik daudz ļauna esi 
sastrādājis. Kad pirmoreiz ieraudzīju šo 
melnādaino, notetovēto vīrieti, mana pirmā 
reakcija bija: “Viņš jau noteikti ir kaut kāds 
suteners”. Pēc pusstundas viņš sēdēja 
kopā ar mums un ar asarām acīs stāstīja, 
cik ļoti viņam sāp sirds par savu omīti, 
kuru viņš nespēja apgādāt ar finansēm, 
kad viņa bija nonākusi slimnīcā. Tas man 
iemācīja to, cik ātri un naski esmu gatavs 
izdarīt spriedumu par otru cilvēku, lai gan 
viņam arī ir sirds, kura sāp par citiem. Un 
tā ļoti bieži mēs cilvēkus “norakstām” tikai 
tāpēc, ka savas augstprātības dēļ neesam 
gatavi veidot attiecības ar cilvēkiem, kuri 
tikai ārēji izskatās pēc lielākiem 
grēciniekiem, nekā mēs paši.

Pēc šīs programmas 10 dienas varējām 
pavadīt savu novēloto medus mēnesi 
Kalifornijā, San Francisko. Tur vietējā 
Somas draudze mums izrādīja tik daudz 
viesmīlības un tik ļoti daudz mūs svētīja, 
ka tagad, meklējot dzīvoklīti Rīgā, centrā, 
mūsu lūgšana ir, lai mums būtu vēl viena 
brīva guļamistaba, kurā mēs varam 
izmitināt cilvēkus – ārzemniekus, draugus, 
kursa biedrus vai kādus, kam ir 
nepieciešamība, un pie reizes svētīt viņus 
– jo Jēzus mūsu labā ir darījis tik daudz. 

Viss šajā dzīvē ir par un ap Jēzu un visu 
darām Viņam. Sekot Jēzum ir labākais 
lēmums manā un Alises dzīvē! 

Juris Krūmiņš
BPI students, jaunas draudzes 
dibinātājs Rīgā

RESTARTS
Arī šajā gadā man un ģimenei bija iespēja piedalīties BPI 
nometnē, kur kopīgi satikās bijušo un esošo BPI studentu, un 
citu iesaistīto personu ģimenes. Paldies organizētājiem par 
pārdomāto, interesanto un nesteidzīgo programmu. Mums bija 
iespēja atsvaidzināt atmiņu par mūsu kopējo vīziju un mērķi. 
Man, draudzes dibinātāja sievai – tas ir ļoti svarīgi, lai es zinātu, 
kas ir tas virziens, uz kuru dodas mans vīrs, lai es viņu varētu 
atbalstīt, iedrošināt un neradītu ar savām idejām “citu” virzienu. 
LBDS vīzijas atgādinājums vienmēr ir īsti vietā! Mazās grupiņās 
stāstījām par to, kā gada laikā ir klājies – ko Dievs mūsu dzīvēs ir 
darījis un kādi ir bijuši izaicinājumi. Man ļoti patika, ka bija 
iespēja iepazīt BPI studentu sievas un aprunāties ar sievietēm, 
kuras pazīstu gadiem ilgi! Un redzēt lielo Dieva darbu cilvēku 
dzīvēs gan Kurzemē, gan citās vietās Latvijā. Redzēt arī 

izaicinājumus, grūtības, klupšanu. Un pēc klupšanas 
piecelšanos! Slava Dievam, ka Viņa spēks liek mums nesaļimt, 
bet atkal celties kājās! Vēl nometnē bija iespēja katram analizēt 
sava rakstura iezīmes! Tagad saprotu, kāpēc mans vīrs uz 
maniem “izgājieniem” reaģē tieši tā un ne citādāk. Rakstura 
iezīmes palīdzēs draudzes dibināšanas komandai sadarboties 
vēl spēcīgāk, jo zināsim katra stiprās un vājās puses! Vēlāk 
vakarā bija iespēja piedalīties konkursā, kur bija jāzina 
pietiekami daudz par latviešu kino! Paldies organizētājiem par 
skaisto vietu Užavā, par iespēju satikt BPI studentu ģimenes, par 
jautri pavadīto laiku, par pašanalīzi un iespēju ieraudzīt Kristus 
darbu mūsos un mūsu draudzēs.

Agnese Dejus
Karostas jaundibināmā draudze
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B ī B e l e s  l a s ī š a n a s  u n  a i z l ū g š a n u  k a l e n d ā r s

septembris “Es turu Tavus vārdus savā sirdī...” 
Ps. 119:11a

1
Zinību diena. 
2. Kor. 5:1-10; Sal. pam. 21:17-26
Lūgsim par jaunā mācību gada sākumu, par 
bērniem, skolotājiem, vecākiem un vecvecākiem. 
Lai Dieva apsardzība un svētība skolās un ģimenēs.

2
Baptistu kustības sākums Latvijā (1860). 
2. Kor. 5:11-21 un 6:1-2; Ps. 105:1-11 
Lūgsim par LBDS izglītības iestāžu darbu – par 
Baltijas Pastorālo institūtu, par Kristīgās Vadības 
koledžu, par Timoteja skolu.

Plkst.10:00 BPI studiju gada sākums. 2014.gada 
iesaukuma svētīšana studijām.

3
2. Kor. 6:3-18 un 7:1; Ps. 105:12-22 
Lūgsim par Spānijas baptistu draudžu savienību, 
kura apvieno 101 draudzi ar 11284 locekļiem.

4
2. Kor. 7:2-16; Ps. 105:23-36
Lūgsim par Rīgas Semināra draudzi un mācītāju 
Edgaru Godiņu.

5
2. Kor. 8:1-15; Sal. pam. 21:27-31 un 22:1-6
Lūgsim par Latvijas valdības darbu.

6
2. Kor. 8:16-24 un 9:1-5; Ps. 105:37-45 
Lūgsim par draudžu dibināšanas kalpošanu 
Krāslavā.

7
2. Kor. 9:6-15; Ps. 106:1-15 
Lūgsim par Rīgas Vīlandes draudzi un mācītāju Ģirtu 
Ašnevicu, viņa ģimeni un palīgiem kalpošanā.

8
2. Kor. 10; Ps. 106:16-31
Lūgsim par Līvāniem, lai Dievs izaicina kādus brāļus 
kalpošanai šajā vietā.

9
2. Kor. 11:1-15; Sal. pam. 22:7-16
Lūgsim par neticīgiem cilvēkiem, lai viņi meklētu 
Dieva ceļu un saņemtu brīvību Jēzū Kristū.

10
2. Kor. 11:16-33; Ps. 106:32-39 
Lūgsim par kalpošanas nozaru vadītājiem draudzēs, 
pēc vasaras sezonas atsākot aktīvu darbību.

11
2. Kor. 12:1-10; Ps. 106:40-48
Lūgsim par Rucavas draudzi.

12
2. Kor. 12:11-21; Ps. 107:1-9
Lūgsim par notikumiem šajā dienā.

12.-13.09. Garīdznieku brālības organizēts Laulību 
seminārs Vidzemē
12.-14.09. Jaunatnes apvienības “Jauniešu vadītāju skola”

13
2. Kor. 13; Sal. pam. 22:17-27
Lūgsim par Uzbekistānas baptistu draudžu savienību, 
tās 60 draudzēm un 2735 locekļiem. Lūgsim par 
uzbeku kristiešiem, kas tiek vajāti.

14
Tēva diena. 
Gal. 1; Ps. 107:10-22 
Lūgsim par visiem, kuri ir tēti, un visiem, kuri kļūs!
Lūgsim, lai tēvi ir dievbijīgi un paraugs savās 
ģimenēs.

14.09. 11:00 Rīgas Āgenskalna baptistu draudzē Svētku 
dievkalpojums (130 gadi draudzei un 100 gadi kopš 
draudzes dievnama pamatakmens ielikšanas)

15
Gal. 2:1-10; Ps. 107:23-32
Lūgsim par Sakas draudzi un mācītāju Teodoru 
Bērziņu.

16
Gal. 2:11-21 un 3:1-9; Ps. 107:33-43
Lūgsim par starpvalstu attiecībām. Lai beidzas kara 
darbība Ukrainā, arī Izraēlā, Gazā, Sīrijā, Irākā u. c. 
nemieru plosītās Tuvo Austrumu zemēs.

17
Gal. 3:10-25; Sal. pam. 22:28-29 un 23:1-9
Lūgsim par Slovēnijas baptistu draudžu savienību un 
tās 7 draudzēm un 160 locekļiem.

18
Gal. 3:26-29 un 4:1-20; Ps. 108:1-5
Lūgsim par Saldus draudzi.

19
Gal. 4:21-31 un 5:1-6; Ps. 108:6-14
Pateiksimies un lūgsim par Jaunu draudžu dibināšanas 
kalpošanas vadītāju Kasparu Šternu un viņa ģimeni.

19.-20.09. Draudžu dibināšanas komandu apmācība M4 
Latvijā.

20
Gal. 5:7-26; Ps. 109:1-20
Lūgsim par šodienas draudžu pārstāvju tikšanos.

20.09. Tikšanās Rīgā – seminārs draudžu priekšniekiem, 
garīdzniekiem, valdes un padomes locekļiem.

21
Gal. 6; Sal. pam. 23:10-18 
Lūgsim par Sārnates draudzi un sludinātāju Egilu 
Ozoliņu.

22
Ef. 1; Ps. 109:21-31
Slavēsim un pateiksimies Dievam, ka varam būt Viņa 
bērni Jēzū Kristū.

23
Ef. 2; Ps. 110:1-7
Lūgsim par Francijas baptistu draudžu savienību un 
tās 115 draudzēm un 6385 locekļiem.

24
Ef. 3; Ps. 111
Lūgsim par trūcīgiem cilvēkiem. Lai esam līdzjūtīgi un 
Kristus mīlestībā varam viņus atbalstīt.

25
Ef. 4:1-16; Sal. pam. 23:19-28
Lūgsim par Siguldas draudzi un sludinātāju Sandiju 
Aizupieti un viņa ģimeni.

baptistu vēstnesis14
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26

Ef. 4:17-32 un 5:1-7; Ps. 112
Lūgsim par vajātiem kristiešiem visā pasaulē, īpaši 
Irānā, kur kristieši ir izvēles priekšā – pāriet islāma 
ticībā jeb iet cietumā, liels skaits kristiešu ir aizbēguši 
no valsts.

27
Ef. 5:8-33; Ps. 113
Pateiksimies Dievam par veselību un darba iespējām. 
Lūgsim par Latvijas laukiem un ražas novākšanu.

28
Ef. 6; Ps. 114 
Lūgsim par Skatres draudzi un sludinātāju Arti 
Peterlevicu.

29
Fil. 1:1-26; Sal. pam. 23:29-35 un 24:1-4
Lūgsim par pensionāriem, lai viņi ir par svētību 
draudzēs un ģimenēs, kalpojot ar aizlūgšanām un 
dzīves pieredzi.

30
Fil. 1:27-30 un 2:1-11; Ps. 115:1-11
Lūgsim par LBDS Padomi. Lai Dieva gudrība un 
Svētā Gara vadība izpaužas darbībā un lēmumos.

Ilgs, Dieva svētīts mūžs

Lilija Pētersone 1920 – 2014

9. jūlijā  mūžībā aizgājusi Lilija Pētersone (dzimusi 
26.07.1920.)  – mācītāja emer. Alfrēda Pētersona 
(11.12.1910. - 09.07.1992.) atraitne.

Pilnu aprakstu par Lilijas Pētersones dzīvi publicējam 
www. lbds.lv

s i r s n ī g i  s V e i C a M  J u B i l e J ā !
“Tas Kungs ir mans stiprums un mans vairogs, mana sirds 
paļaujas uz Viņu. No Viņa man nāk palīdzība, mana sirds ir 
līksma, ar savām dziesmām es Viņam gribu pateikties.” Ps.28:7

6. septembrī draudzes “Bētele” mācītājam Nikolajam Vdovam 
aprit 50 gadi.

s V e i C a M !
29. jūnijā Stefans Rošiors licencēts par sludinātāju Jelgavas 
krievu draudzē.

29. jūnijā sludinātāja Mārtiņa Anševica ievešanas 
dievkalpojums Limbažu draudzē.

Sveicam Jelgavas krievu draudzes sludinātāju Stefanu Rošioru 
un viņa sievu Tatjanu ar dēliņa Bogdana piedzimšanu 29. jūlijā.

Nometne “Māci mums”Pēdējā brīža piedāvājums!
Vienīgā lieta, par kuru Jēzus mācekļi teica Viņam, “māci 
mums”, bija lūgšana.

“Kungs, māci mums Dievu lūgt!” (Lūka ev. 11:1)

Svētdienskolotāju rudens mācību-atpūtas nometne

“Māci mums”
17. - 19. oktobrī
Rāmavas muižā

Programmā lekcijas, interešu grupas, lūgšanu pastaigas, 
lūgšanu kapella, laiks vienatnē un kopā, spēles un daudz 
kas cits!

Dalības maksa – 35 EUR

Pieteikšanās līdz 10. oktobrim

Informācija – sa@lbds.lv, 26091697

Šis nav viens no tiem pēdējā brīža piedāvājumiem, kas sola to, 
bez kā īstenībā tīri labi varam arī iztikt.

Šis ir pēdējā brīža piedāvājums, kurš spēkā tikai vēl pāris 
nedēļas, un atkārtoti tiks izziņots tikai pēc diviem gadiem.

Šis ir piedāvājums, kurš aktuāls katram, „kuru Dievs atzinis par 
uzticamu un iecēlis kalpošanai” bērniem un viņu ģimenēm mūsu 
draudzēs un ārpus tām. (1. Timotejam 1:12)

Vēl ir iespēja pieteikties mācībām BPI Timoteja skolā!

Papildus informācija – www.bpiriga.lv/lv/timoteja_skola/

Ja nevēlies gaidīt vēl divus gadus, saziniet ar Timoteja skolu – 
timotejaskola@lbds.lv, 29110770. Aizsūtīsim Tev pieteikuma un 
ieteikuma anketas, aizpildītas tās gaidīsim atpakaļ.  
Un jau 19. - 20. septembrī tiksimies pirmajā klātienes sesijā!

Lai Dieva svētīta Tava izvēle!
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DRAUDZES 
VADĪŠANA

Tikšanās – seminārs  
draudžu priekšniekiem, 
garīdzniekiem, valdes 
un padomes locekļiem

2014. gada 20. septembrī

plkst. 10:00 - 16:00

Savienības namā, Rīgā, Lāčplēša ielā 37

LBDS Kongresā 2014 bīskaps Pēteris 
Sproģis pauda gatavību veicināt esošo 
draudžu atjaunotni, veidojot atbalsta vidi 
draudžu priekšniekiem un padomēm. 
Šī tikšanās ir solis ceļā uz pastāvīga 
atbalsta sniegšanu draudžu vadības 
komandām, lai veicinātu bibliski veselīgu 
draudžu pārvaldes modeļu veidošanu un 
vadīšanu. Tikšanās laikā Jūs arī uzzināsiet 
par turpmākām LBDS plānotām aktivitātēm 
draudžu stiprināšanas jomā.

www.lbds.lv

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

Izdevumu sagatavoja: bīskaps Pēteris Sproģis, Žanna Drūnese, Līva Fokrote, Līvija Godiņa, Elza Roze, Agnese Spura   
maketētājs Filips Tālbergs

Konts draudžu iemaksām, Baptistu Vēstneša iemaksām un ziedojumiem:  
Latvijas Baptistu draudžu savienība, Reģ.nr. 90000085765
A/S SEB Banka, kods: UNLA LV2X, Konts: LV03 UNLA 0002 0007 01314

Programmā:

Bīskapa Pētera Sproģa uzruna 

Kāpēc tiek veidota draudžu vadības 
apmācība? Ko tā dos draudzēm?  
Kā tā notiks?

Lekcijas un diskusijas par tēmām:

• Kāds ir draudzes vadības “biblisks 
modelis”?

• Draudzes vadītāji: bibliskie kritēriji

• Kā veiksmīgi vadīt draudzi KOPĀ?

Vada: Viljams Hoits (ASV), 
BPI vieslektors, ilggadējs baptistu 
mācītājs un garīdznieku mentors, 
draudžu izvērtēšanas un attīstības 
eksperts

Saruna: kā LBDS var vislabāk 
jūs atbalstīt?

Kāds atbalsts un kādā formā 
nepieciešams draudžu priekšniekiem 
un padomēm? Cik nozīmīgi Jums ir 

dalīties pieredzē ar citiem draudžu 
vadītājiem? Kā risināt draudzes 
praktiskos un saimnieciskos 
jautājumus? Kādi ir aktuālākie Jūsu 
draudzes vadības jautājumi, un kā 
varam palīdzēt tos risināt? 

Sadraudzība, pusdienas, 
LBDS informācija

Vēlams piedalīties vismaz 2-3 
draudzes vadības pārstāvjiem. 
īpaši aicināts ir jūsu draudzes 
priekšnieks un garīdznieks!

Dalības maksa: EUR 7 personai

Ja gadījumā dalības maksa ir vienīgais 
šķērslis Jūsu dalībai seminārā, 
lūgums, sazinieties ar mums.

Pieteikšanās: līdz 10. septembrim  
LBDS Kancelejā (mob. 20390979, 
tālr. 67223379,  
epasts: kanceleja@lbds.lv)

BPI RESTARTS 2014. Skatīt 13. lpp.


